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Кіріспе
Қазіргі заманда электр энергиясының барлық өнеркәсіп салаларында,
транспортта, ауыл шаруашылығында және үй тұрмысында кеңінен
қолданылуы
оның
басқа
энергиямен
салыстырғанда
ерекше
артықшылықтары болуымен түсіндіріледі. Электр энергиясын басқа энергия
түріне немесе басқа энергияны электр энергиясына түрлендіру мен
тұтынушылар арасында оны бөлшектеп тарату қарапайым амалдар арқылы
жүзеге асырылады, оны алыс жерлерге тасымалдау басқа энергия түрлерімен
салыстырғанда экономикалық жағынан тиімді.
Электротехника деп электрмагниттік құбылыстарды
электр
энергиясын өндіру, алыс қашықтыққа тасымалдау, тарату мен әртүрлі
мақсатта қолдану туралы ғылым мен техниканың бір саласы.
Ұсынылып отырған оқу құралында тұрақты және айнымалы токтың
сызықты тізбектері туралы анықтамалар келтіріліп, оларды есептеу тәсілдері
мен
сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі үрдістер сипатталған.
Трансформатордың, тұрақты және айнымалы ток машиналарының
құрылымы, жұмыс істеу принциптері мен сипаттамалары қарастырылған.
Қазіргі кезде тараған жартылай өткізгіштік аспаптар мен олардың негізінде
жасалған электрондық құрылғылардың құрылымы, жұмыс істеу принциптері
мен сипаттамалары баяндалған
Оқу
құралының
мақсаты–студенттерді
электроэнергетика,
автоматтандыру және басқару жүйелерінде қолданылатын электрондық,
электрлік қондырғылар мен аспаптардың теориялық негіздерімен
таныстырып, оларда жүріп жататын электромагниттік үрдістерді талдауға
және есептеуге үйрету нәтижесінде болашақ мамандардың электротехника
саласы бойынша ғылыми көзқарастарының қалыптасып, жетілуіне
мүмкіншілік
тудыру,
практикада
кездесетін
электротехникалық
проблемаларды ғылыми тұрғыдан түсініп, дұрыс шешімдерін таба білуге
дағдыландыру.
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1 Тұрақты токтың сызықты тізбектері
1.1 Электр тізбегі туралы негізгі ұғымдар
Электр энергиясын өндіру, тарату және қолдану үшін жұмыс істеу
принципі
электрлік
және
магниттік
құбылыстарға
негізделген
электротехникалық қондырғылар пайданылады. Бұл құбылыстары
талдаудың екі тәсілі бар: бірі - өріс теориясын қолдану, екіншісі – тізбектер
теориясын қолдану.
Екінші тәсіл бойынша нақты электротехникалық қондырғылардың
ішінде және айналасында болып жатқан электрлік және магниттік
құрылыстарды
зерттеу және есептеу үшін оларды идеалдырылған
орынбасару сұлбамен (есептік эквивалентпен) - электр тізбегімен
айырбастайды.
Электр тізбегі деп электр тогы жүретін жол құрайтын электр
энергиясының көздері (ЭЭК) мен электр энергиясын тұтынушылардың
(ЭЭТ), түрлендіру мен тасымалдау қондырғыларының, басқару мен бақылауқорғау аспаптарының жиынтығын айтады.
Электр тізбегінің элементі деп оның құрамына кіретін және белгілі бір
қызмет атқаратын әрбір қондырғыны, құрылғыны немесе аспапты айтады.
Электр тізбегінің негізгі элементтері қатарына электр энергиясының көздері,
түрлендіру және тасымалдау қондырғылары мен электр энергиясын
тұтынушылар жатады.
Электр энергиясының көздері (қысқаша қорек көзі деп те аталады)
энергияның басқа түрлерін (механикалық, жылу, жарық, химиялық және т.б.)
электр энергиясына түрлендіреді. Оларды екі топқа бөледі: машиналық
(тұрақты ток және айнымалы ток генераторлары) және электростатикалық
(аккумуляторлар, күн батереялары және т.б.)
Электр энергиясын тұтынушылар (электрлік қабылдағыштар немесе
электрлік жүктемелер деп те аталады), керісінше, электр энергиясын
энергияның
басқа
түрлеріне
түрлендіреді.
Оларға
әртүрлі
электрқозғалтқыштар, қыздыру және жарықтандыру қондырғылары,
электрохимиялық құрылғылар, радиотехникалық аспаптар және т.б. жатады.
Электр энергиясын тасымалдаушы (жеткізуші) элементтерретінде
электр желілері мен байланыс желілері саналады.
Электр энергиясын түрлендіру қызметін кернеу мен токтың мәнін
өзгертетін трансформаторлар, жиіліктік түрлендіргіштер, күшейткіштер,
тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіретін инвертор, айнымалы токты
тұрақты токқа түрлендіретін түзеткіштер және т.б. жатады.
Электр тізбегінің құрамына негізгі элементтермен қатар қосымша
элементтер ретінде саналатын басқару құрылғылары, бақылау-өлшеу мен
қорғау аспаптары кіреді.
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Тізбекте ток жоқ кезде қысқыштарында (ұштарында) кернеуі бар
элементтің кедергісін электрлік кедергі (қысқаша айтқанда, кедергі) деп
атайды.
Резистордың тұрақты токқа жасайтын кедергісін омдық кедергі (R) , ал
айнымалы токқа жасайтын кедергісін активті кедергі (r)деп аталады.
Элементтің ұштарының арасындағы кернеудің токқа тәуелділігін
элементтің вольт-амперлік сипаттамасы деп атайды (1.1, а сурет).
Конденсатор зарядының кернеуге тәуелділігін конденсатордың кулонвольттықсипаттамасы деп атайды (1.1, б сурет).
Элементтегі немесе тізбек бөлігіндегі ағын ілінісуінің ондағы токқа
тәуелділігін элементтің (тізбек бөлігінің) вебер-амперлік сипаттамасы деп
атайды (1.1,в-сурет).
C
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2

2
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1.1 – сурет
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Егер бұл тәуелділіктерді сипаттайтын графиктер түзу сызықты болса,
онда элементтер сызықты элементтер деп аталады. Бұл жағдайда
элементтің кедергісі R (сыйымдылығы С немесе индуктивтілігі L) әр кез
тұрақты болатындығын көрсетеді (1.1- суреттегі 2 түзу сызықтар).
Егер сипаттамалар қисық сызықтар түрінде бейнеленсе, онда бұл
элементтер сызықты емес (бейсызықты) элементтер деп атайды. Мұндай
элементтердің кедергісі R (сыйымдылығы С немесе индуктивтілігі L)
тұрақты болмайды, олардың мәндері токтың (кернеудің)
мөлшеріне
байланысты өзгеріп отырады (1.1- суреттегі 1 қисық сызықтар).
Сызықты элементтерден құралған тізбекті сызықты электр тізбегі деп
атайды. Егер тізбек құрамына кем дегенде бір сызықты емес элемент кірсе,
онда ол тізбек сызықты емес электр тізбегі ретінде саналады.
1.2 Электр тізбектерінің сұлбалары және топтамалары
Электр тізбегінің сұлбасы деп тізбектің элементтерінің шартты
белгілер түрінде көрсетілуі мен олардың өзара жалғануының графикалық
бейнесін айтады. Сұлбаның бірнеше түрлері болады.
Принципиалды электрлік сұлбада тізбектің элементтері Мемлекеттік
стандарт бойынша қабылданған арнаулы шартты белгі арқылы көрсетіледі.
Бұл сұлба арқылы тізбектің элементтерінің атқаратын қызметін жұмыс істеу
5

принципін, өзара жалғану жолдарын түсінуге болады, бірақ тізбектің жұмыс
режимдерін есептеуге мүмкіндік бермейді (1.2, а - сурет).
Жұмыс істеп тұрған электротехникалық қондырғыда болып жатқан
электромагниттік үрдістерді талдау үшін оның орынбасу (эквиваленттік)
сұлбасын қолданады. Орынбасарлық сұлбада элементтерде болып жатқан
үрдістерге сәйкес әр түрлі идеал элементтер (сыйымдылық элемент, кедергі,
индуктивтілік элемент) енгізіп, оларды өзара жалғайды (1.2, б сурет).

а)

б)
1.2 – сурет

Электрлік сұлбалардың топологиялық элементтері ретінде тармақ,
түйін және контур қарастырылады.
Тармақ деп элементтері бірі бірімен бірізді жалғанған және
өн
бойымен бір ғана ток жүретін тізбек бөлігін айтамыз.
Түйін деп кем дегенде үш тармақтың түйіскен нүктесін айтады.
Контур деп тізбектің тұйық бөлігін айтады.
Егер контурдың кем дегенде бір тармағы басқа контурдың құрамына
кірмейтін болса, онда ол тәуелсіз контур деп аталады.
Мысалы, 1.2 б-суреттегі тізбектің үш тармағы, екі түйіні, үш контуры
(оның екеуі тәуелсіз контур) бар.
Тізбекте бір ғана тармақ болса, онда оны тармақталмаған тізбек деп,
ал бірнеше тармақ болса, онда тармақталған тізбек деп атайды.
Электр тізбектерін оларға тән әртүрлі ерекшеліктеріне байланысты
мынадай түрлерге топтастыруға болады:
а) токтың түріне байланысты:
-тұрақты ток тізбектері;
-айнымалы ток тізбектері (синусоидалы және синусоидалы емес ток
тізбектері, бір фазалы, үш фазалы және көп фазалы ток тізбектері);
ә)элементтердің вольт-амперлік сипаттамасына байланысты:
-сызықты электр тізбектері;
-сызықты емес электр тізбектері;
б) тізбектегі қорек көзінің санына байланысты:
-бір қорек көзі бар электр тізбектері;
-бірнеше қорек көздері бар электр тізбектері;
в) тізбектегі элементтердің жалғану сұлбаларына байланысты:
- тармақталмаған электр тізбектері;
- тармақталған электр тізбектері.
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г) параметрлердің тізбектің өнбойына таралуына байланысты:
- шоғырланған параметрлі электр тізбектері;
- таратылған параметрлі электр тізбектері.
Электр тізбектеріндегі үрдістерді олардың
уақытта байланысты
сипатына байланысты тұрақталған (қалыптасқан) және тұрақталмаған
(өтпелі) үрдістер деп жіктейді.
Тұрақталған үрдістер деп тогы мен кернеуінің мәні ұзақ уақыт бойы
өзгермейтін, немесе тек периодтық заң бойынша өзгеретін үрдістерді айтады.
Тұрақталмаған (немесе өтпелі) үрдістер қысқа уақыт ішінде өтеді
және кернеу мен токтың мәндері немесе пішіндері уақыт өткен сайын өзгеріп
отырады.
1.3 Тұрақты ток көздері
Тұрақты ток тізбегі өзара әртүрлі сұлба бойынша жалғанған
тұрақты ток көздері мен резисторлардан тұрады.
Тұрақты ток
көзі
ретінде электромеханикалық генераторлар,
жартылай өткізгіш материалдардан жасалған генераторлар, электрохимиялық
қорек
көздері
(гальваникалық
элементтер,
аккумуляторлар),
термоэлектрогенераторлар және фотоэлектрогенераторлар қолданылады.
Қорек көзінің ұштарына жалғанған, электрлік қабылдағыштар
орналасқан тізбектің бөлігін сыртқы тізбек деп атайды.
Сыртқы сипаттама деп қорек көзінің ұштары (қысқыштары)
арасындағы кернеудің ( U ab = U ) токка (I) тәуелділігін айтады, яғни U = f (I ) .
Тұрақты көздерінің жасалу ерекшеліктеріне байланысты олардың ішкі
кедергісі Rі сыртқы тізбектің (жүктеменің) кедергісімен Rж салыстырғанда
өте аз немесе өте көп болуы мүмкін.
Егер Rі<< Rжболса, онда мұндай жағдайда энергия көзін нақты электр
қозғаушы күш көзі (реал э.қ.к. көзі) немесе нақты кернеу көзі деп атайды.
Бұл қорек көздері екі параметр - э.қ.к.і Е және ішкі кедергі Rі- арқылы
сипатталады. Орынбасу сұлбасында бұл параметрлер өзара бірізді жалғанады
(1.3, а сурет). Егер э.қ.к. Е пен ішкі кедергі Rітұрақты шамалар болса, онда
реал э.қ.к. көзінің сыртқы сипаттамасы мынадай өрнек арқылы анықталады:
U ab =  a −  b = E − IRi

(1.1)

Бұл сыртқы сипаттамаға 1.3, б-суреттегі 2-ші сызық сәйкес келеді.
Жүктемедегі ток I өскен сайын кернеудің Uabазаюы қорек көзінің ішкі
кедергісінде Rі кернеудің түсуінің (IRі) көбеюімен түсіндіріледі. Rі мәні өте
аз болғандықтан Uabкернеудің токқа тәуелді азаюы да өте аз болады,
сондықтан практикада Uab ≈ Е= const деп есептейді.
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а)

б)
1.3-сурет

Егер Rі=0 деп қабылданса, онда мұндай жағдайда энергия көзін идеал
электр қозғаушы күш көзі(идеал э.қ.к. көзі) немесе идеал кернеу көзі деп
атайды. Ол бір ғана параметрмен - э.қ.к.-пен (Е) сипатталады, орынбасу
сұлбасында ішкі кедергі
Rі көрсетілмейді. Идеал э.қ.к.көзініңсыртқы
сипаттамасына 1.3, б-суреттегі суреттегі абцисса өсіне параллель 1-ші түзу
сызық сәйкес келеді. Идеал э.қ.к. көздерінде Uab =Е= const, яғни олардың
қысқыштарының арасындағы кернеу жүктемедегі токка тәуелді өзгермейді,
сыртқы тізбекке әр уақытта мәні тұрақты кернеу беріледі.
Жартылай өткізгіш материалдардан жасалған энергия көздерінің ішкі
кедергісі Ri сыртқы тізбектің кедергісімен Rж салыстырғанда өте үлкен
болады. Егер Ri>> Rж, Ri →  және E →  ұмтылса, онда энергия көзін
идеал модельмен айырбастауға болады. Оны идеал ток көзі деп атайды.
Бұл жағдайда тізбектегі ток:
I=

мұндағы J =

E
E

= Iк = J
Ri + Rж Ri

(1.2)

E
- ток көзінің қысқаша тұйықталу тогы деп аталады.
Ri

Идеал ток көзі үшін Ri=  (Gі=0) болғандықтан J=I, яғни J сыртқы
тізбектің кедергісіне Rж тәуелді емес. Rж өзгергенде тек ток көзінің
ұштарындағы кернеу U ab = IRж ғана өзгереді. Сыртқы сипаттамасы 1.4,бсуреттегі абцисса өсіне параллель 1 сызық арқылы көрсетілген.
Ri ≠  (яғни Gі ≠0) болған жағдайда Uab қатысты жоғарыда көрсетілген
(1) өрнектің екі жағында Rі бөлсек, онда
U ab E
=
− I = J − I,
Ri
Ri

(1.3)

U ab
+ I = Ii + I ,
Ri

(1.4)

J=
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яғни нақты ток көзінің тогы оның ішкі кедергісі арқылы жүретін ток Ii
пен жүктеме арқылы жүретін токтың
I қосындысына тең.Нақты
токкөзініңорынбасарлық сұлбасында ток көзі J мен оның ішкі кедергісі
Rіпараллель қосылған (1.4, а сурет).Сыртқы сипаттамасы 1.4, б-суретте (2
сызық) көрсетілген.

а)

б)
1.4-сурет

Сонымен э.қ.к. көзі сыртқы тізбекке мәні тұрақты дерлік кернеу береді,
ал ток көзі жүктемеге мәні тұрақты дерлік ток беріп отырады.
Қажет болған жағдайда, бірінші орынбасарлық сұлбадан екіншісіне
( J=E/Ri) немесе екіншісінен біріншісіне ( E=JRi) ауысуға болады.
1.4 Ом заңы
Ом заңы тізбектегі э.қ.к. (немесе кернеу), кедергі және ток арасындағы
байланысты анықтайды (1.1- кесте).
1.1 кесте
Толық тізбек үшін
Ом заңы

Э.қ.к. көзі жоқ
бөлік үшін

Бірнеше э.қ.к. көздері мен кедергілер бар
тармақталмаған бөлік үшін

I =

I=

E
,
Ri + Rж

I=

U ab
R

U + E

R

,

 R -кедергілердің
арифметикалық
қосындысы;  E -э.қ.к.-тердің алгебралық
қосындысы, токтың бағытымен бағыттас
э.қ.к.-тер «+» таңбасымен, керісінше
жағдайда «-» таңбасымен жазылады.
Кернеудің бағыты токтың бағытымен
бағыттас болса«+» таңбасымен,керісінше
жағдайда таңбасы «-» болады.

мұндағы Rі –қорек
көзінің ішкі кедергісі;
Rж –сыртқы тізбектің
кедергісі
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1.5 Кирхгофтың заңдары
Кирхгофтың бірінші заңы электр тізбегінің түйіндерінде зарядтардың
жинақталмайтындығына, яғни токтың үздіксіз жүретіндігіне (үздіксіздік
принципіне) негізделеді. Бұл заң тізбектің түйініне қатысты қолданылады.
Бұл заңның бірінші тұжырымдамасы бойынша тізбектің кез келген
түйінінде түйіскен токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең (1.2
кесте).
Екінші тұжырымдама бойынша түйінге кірген токтардың
арифметикалық қосындысы түйіннен шыққан токтардың арифметикалық
қосындысына тең.
1.2 кесте
Бірінші тұжырымдама
n3

I
k =1

k

= 0.

Суреттегі сұлба үшін:

Екінші тұжырымдама
Суреттегі сұлба үшін
I1 + I 3 = I 2 + I 4

4

I1 + I 3 − I 2 − I 4 =  I k = 0
k =1

Теңдеу құру үшін түйінге қарай бағытталған токтардың таңбасын «+»,
ал түйіннен шыққан токтардың таңбасын «-» етіп алу керек.
Берілген тізбек үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша құрылатын
теңдеулер саны (N(1)) түйіндер санынан (t) біреуге кем болады: N(1)= t-1.
Кирхгоф екінші заңыэнергияның сақталу заңына сүйенеді және электр
тізбегінің контурына қатысты қолданылады. Бұл заңның бірінші
тұжырымдамасы: Тұйық контурдағы э.қ.к.-тердің алгебралық қосындысы
сол контурдағы кедергілердегі кернеулердің түсулерінің алгебралық
қосындысына тең ( 1.3 кесте).
Екінші тұжырымдамасы: кез келген тұйық контурдың бойындағы
кернеулердің алгебралық қосындысы нөлге тең (1.3 кесте).
Екінші тұжырымдаманы қолданған кезде э.қ.к. көзіндегі кернеудің
бағыты оның э.қ.к.-інің (Е) бағытына қарсы бағытталатынын ескеру керек.
Берілген тізбек үшін Кирхофтың екінші заңы бойынша құрылатын
теңдеулер саны (N(2)) тізбектегі тармақтар санымен (к) бірінші заңы
бойынша құрылатын теңдеулер санының айырмасына тең, яғни N(2)= к-(t-1).
Кирхофтың екінші заңы бойынша теңдеу құрудың реті:
а) Тізбектің тармақтарындағы токтардың бағыттарын және
контурларды айналу бағытын өз қалауымызша таңдап аламыз;
ә) Э.қ.к.-тердің
алгебралық қосындысын тапқан кезде контурдағы
э.қ.к.-тің бағыты контурды айналу бағытымен сәйкес келсе, онда оның
таңбасы «+», ал керісінше жағдайда «-» етіп аламыз;
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б) Кедергімен жүретін токтың бағыты контурды айналу бағытымен
сәйкес келсе, онда кернеудің түсуінің ( IR ) таңбасы таңбасы «+», ал керісінше
жағдайда «-» болады.
1.3 кесте
Бірінші тұжырымдама
n

m

m

 E = U =  I
k =1

k

k =1

k

k =1

k

Rk ,

Екінші
тұжырымдама
n+m

U k = 0

мұндағы n - контурдағы
k =1
э.қ.к.-тердіңсаны;
mконтурға
қатысты
тармақтардағы кедергілер U + U + U = 0
ab
bc
ca
саны.
U bc + U cd + U db = 0
N(2)=к-(t-1)=6-(4-1)=3.
E1 − E2 = I1 R1 + I 2 R2 + I 4 R4 U cd − U ad − U ca = 0

E3 − E2 = I 2 R2 + I 3 R3 + I 5 R5
0 = I 5 R5 − I 6 R6 − I 4 R4

1.6 Потенциалдық диаграмма. Қуаттар теңдестігі
Потенциалдық диаграмма потенциалдың тізбек бойындағы өзгерісін
көрсетеді. Тізбектің кез келген бір нүктесінің потенциалын нөлге тең деп
алады да, қалған нүктелердің потенциалдарын осы нүктенің потенциалымен
салыстыра отырып анықтайды.
Потенциалдық диаграмма тұрғызу үшін жалғау нүктелері арасындағы
кедергілердің өзара орналасу ретіне сәйкес біріне бірін жалғастырып,
абцисса өсіне масштаб бойынша салады, ал ордината өсінде масштаб
бойынша жалғау нүктелердің потенциалдарын көрсетеді.
Контурды айналу бағытымен э.қ.к-тің бағыты сәйкес келсе, онда э.қ.ктен кейінгі нүктенің потенциалын есептеген кезде э.қ.к-ті «+» таңбасымен,
ал керісінше жағдайда «-» таңбасымен алынады. Егер контурды айналу
бағытымен кедергімен жүретін токтың бағыты сәйкес келсе, онда кедергіден
кейінгі нүктенің потенциалын есептеген кезде кернеудің кемуі ( IR ) «-»
таңбасымен, ал керісінше жағдайда «+» таңбасымен алынады.
1.5,а-суретте көрсетілген тізбектің сыртқы контуры үшін салынған
потенциалдық диаграмма 1.5, б-суретте көрсетілген. Потенциалдар:
a = 0; b = a + E1 = E1; c = b − I1R1; d = c − E2 ; e = d − I 3 R3 ;
 f = e + E3 ;  g =  a =  f − I 3 R4 = 0

Қорек көзінде уақыт бірлігі ішінде өндірілетін электр энергиясы қорек
көзінің қуаты (Рқор) деп аталады:
Pқор=Wқор/t=EI=Uқор I,
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(1.5)

мұндағы Wқор - қорек көзінде өндірілген энергия, Wқор= EIt, Дж; t-уақыт, с; E
- қорек көзінің э.қ.к.-і, В; I -ток, А; Uқор - қорек көзінің кернеуі, В.

а)
б)
1.5 сурет
Электрлік қабылдағышта электр энергиясының басқа энергия түріне
түрлену жылдамдығын қабылдағыштың қуаты (Рқаб) деп атайды. Егер
қабылдағыш кедергісі R тең болса, онда
Pқаб=Wқаб/t=I2R=U 2/R=UI,

(1.6)

мұндағы Wқаб – қабылдағышта (кедергіде) түрленетін (бөлінетін) энергия,
Wқаб=I2Rt, Дж; U- қабылдағыштағы кернеу, В.
Электр энергиясының негізгі өлшем бірлігі – джоуль (Дж),1Дж=1
В·А·с. Қуаттың өлшем бірлігі – ватт (Вт), 1Вт=1 Дж/с=1 В·А.
Практикада электр энергиясының негізгі өлшем бірлігі ретінде
киловатт-сағат (кВт·сағ.) жиірек қолданады, 1кВт·сағ=1000 Вт·3600 с
=3 600 000 Дж=3 600 кДж.
Тізбектегі
қоректендіргіштердің
қуаттарының
алгебралық
қосындысы
сол
тізбектегі
қабылдағыштардың
қуаттарының
арифметикалық қосындысына тең, яғни
∑Рқор=∑Рқаб

(1.7)

Егер тұрақты ток тізбегінде тек э.қ.к. көздері ғана болса, онда қуаттар
теңдестігі теңдеуі мына түрде жазылады:

 EI =  I

2

R

(1.8)

Егер токтың (I) бағыты қорек көзінің э.қ.к.-нің (Е) бағытымен бағыттас
болса, онда мәні Е мен I көбейтіндісіне тең қуат тізбекке беріледі, ал
қуаттар балансының теңдеуінде ЕI көбейтінді оң таңбамен жазылады.
Керісіше жағдайда таңба минус болады.
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1.7 Тұрақты токтың сызықты тізбектерін есептеу тәсілдері.
Балама түрлендіру тәсілі
Тұрақты ток тізбектерін есептеу тәсілдері мыналар:
- балама түрлендіру тәсілі;
-Кирхгофтың заңдарын пайдаланып есептеу тәсілі;
- контурлық токтар тәсілі;
- түйіндік потенциалдар тәсілі;
- екі түйіндік тәсіл;
- балама генератор тәсілі.
Балама түрлендіру тәсілі
тізбектің күрделі бөліктерін балама
түрлендіру арқылы қарапайым түрге келтіруді қарастырады.
Тізбекте бір ғана қорек көзі болса, онда оған қосылатын тізбектің
қалған (сыртқы) бөлігін кедергілердің өзара бірізді, немесе параллель, немесе
аралас (бірізді-параллель) жалғанған бөлік ретінде қарастыруға болады.
Бірізді жалғанған кедергілерді ( R1 , R2 , R3 )бірбалама кедергімен ( Rб )
айырбастауға болады (1.4 кесте). Оның мәні осы кедергілердің қосындысына
тең, демек тізбектің жалпы кедергісі өседі.
Тізбекте кедергілер параллель жалғанса (1.4 кесте), онда тізбектің
жалпы кедергісі Rб азаяды, яғни оның өткізгіштігі Gб артады.
Параллель жалғанған кедергілермен жүретін токтардың өзара
қатынастары олардың өткізгіштерінің қатынастарындай болады.
Егер тізбекте өзара параллель жалғанған кедергілер тобы басқа
кедергілермен бірізді жалғанса, онда олар өзара аралас сұлба бойынша
жалғанған дейді (1.4-кесте).
Кедергілер өзара жалғанған кезде үшбұрыштың қабырғаларына
орналасатын болса, онда мұндай жалғану сұлбасын «үшбұрыш» сұлбасы деп
атайды (1.6, а сурет). Кедергілердің жалғануы сұлбасының түрі үш сәулелі
жұлдызшағакелетін болса, онда оны «жұлдызша» сұлба дейді (1.6, б сурет).

а)

б)
1.6-сурет

Балама түрлендіру тізбектің басқа бөлігіне әсер етпеуі керек.
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1.4 кесте
Cұлбалар

Тізбектегі
кернеу(лер)

Бірізді жалғану

U = U1 + U 2 + U 3 =
= IR1 + IR2 + IR3 = IRб

Gб =

1
1
1
1
=
+
+
=
Rб R1 R2 R3

= G1 + G2 + G3

Тізбектегі токтар
Тізбекте бір ғана ток
болады:
U
I=
Rб

Жалпы жағдайда
n

n

k =1

k =1

Rб =  Rk ; Gб =  Gk

1.7-сурет
Тізбекте бір ғана
кернеу болады:
U = IRб

Параллель жалғану
Аралас жалғану

Тізбектің балама кедергісі
Rб(өткізгіштігі Gб)
Rб = R1 + R2 + R3

1
1
1
1
=
+
+
Rб R1 R2 R3
1
1
1
1
Gб =
=
+
+
=
Rб R1 R2 R3
= G1 + G2 + G3

Жалпы жағдайда
n
n
1
1
=  ; Gб =  G k
Rб k =1 Rk
k =1

1.8-сурет

U = IRб
U ab = I1 R23 = U − I1 R1

Rб = R1 + R23;
1
1
1
=
+ .
R23 R2 R3

I = I1 + I 2 + I 3 =
=

U U U
+
+ .
R1 R2 R3

немесе
1
I =U
= UGб ,
Rб

I = U (G1 + G2 + G3 ) =

= UGб
I1 =

U
U
=
Rб R1 + R23

I 2 = U ab / R2 ,
I 3 = U ab / R3 .
I1 = I 2 + I 3 .

I1 G1 I1 G1
=
,
=
.
I 2 G2 I n Gn

1.9-сурет
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Кейбір жағдайларда электр тізбегін есептеуді жеңілдету мақсатында
«үшбұрыш» сұлбаны
оған балама (пара-пар) «жұлдызша» сұлбамен
айырбастайды (1.6 сурет). Кейде, керісінше, «жұлдызша» сұлбаны оған
балама «үшбұрыш» сұлбаға түрлендіру қажет болады.
Егер «үшбұрыш» сұлбаның кедергілері R AB , RBC , R AC белгілі болса, онда
«жұлдызша» сұлбаның кедергілері мына формулалар арқылы анықталады:
RA =

RBC RAB
RCA RBC
RAB RCA
; RB =
; RC =
;
RAB + RBC + RCA
RAB + RBC + RCA
RAB + RBC + RCA

(1.9)

Егер «жұлдызша» сұлбаның кедергілері R A, RB , RC белгілі болса, онда
оған балама «үшбұрыш» сұлбаның кедергілері мына формулалар арқылы
анықталу тиіс:
RAB = RA + RB +

R R
RA RB
R R
; RBC = RB + RC + B C ; RCA = RC + RA + C A . (1.10)
RC
RA
RB

1.8 Э.қ.к. көздері тобын балама түрлендіру
Бірізді жалғанған э.қ.к. көздері тобын балама түрлендіру.1.4 кесте 1.7,
а-суретте көрсетілген тізбектің I1 тогы жүретін тармағында үш э.қ.к. көзі өзара
бірізді жалғанған (1.4-кесте). Өзара бірізді жалғанған э.қ.к. көздер тобын бір
балама э.қ.к. көзімен айырбастауға болады (1.4 кесте). Оның э.қ.к.-інің мәні
Eб олардың э.қ.к.-терінің алгебралық қосындысына тең, ал ішкі кедергісі Rб
э.қ.к. көздердің ішкі кедергілерінің арифметикалық қосындысына тең. Мәні
үлкен э.қ.к. көзін (мысалы, аккумуяторды) құрастыру үшін бірнеше э.қ.к.
көздерін бірізді және бағыттас етіп жалғайды.
Практикада өзара параллель жалғанған, бір немесе бірнеше
қабылдағышқа бірге жұмыс жасайтын э.қ.к. көздері жиі кездеседі (1.4 кесте
1.7 сурет).
Кирхгофтың заңы бойынша тізбек үшін: I = I1 − I 2 + I 3 .
Мұндағы
I1 =

E1 − U ab
E + U ab
E − U ab
= (E1 − U ab )G1; I 2 = 2
= (E2 + U ab )G2 ; I 3 = 3
= (E3 − U ab )G3 .
R2
R3
R1

1.4 кесте 1.7-суреттегі тізбек үшін
I=

Eб − U ab
= (Eб − U ab )Gб
Rб
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(1.11)

мұндағы E б - балама э.қ.к. көзінің (балама генератор деп атайды) э.қ.к-і;
Rб - балама э.қ.к. көзінің (балама генератордың) ішкі кедергісі; Gб - балама
э.қ.к. көзінің ішкі өткізгіштігі.
Eб, Rб және Gб есептеу формулалары 1.5 кестеде келтірілген.
Есептеуді бастаудан бұрын параллель тармақтардың бәріне ортақ,
оларды жүріп өту бағытын таңдау керек. Бұл бағыт Кирхгофтың бірінші
заңы бойынша теңдеу құрылған түйінге бағытталғаны жөн.
1.5 кесте
I1 =

( E1 − E2 + E3 ) − U eg
R1 + R2 + R3

=

Eб − U eg
Rб

мұндағы Eб = E1 − E2 + E3 балама э.қ.к. көзі;
Rб = R1 + R2 + R3 -балама кедергі.
Жалпы жағдайда
n

n

k =1

k =1

Eб =  Ek ; Rб =  Rk

а)

б)

1.10 сурет - Бірізді жалғанған э.қ.к. көздері
тобын балама түрлендіру
Суреттегі сұлба үшін

E1
Eб =

=

а)

б)

1.11 сурет - Параллель жалғанған э.қ.к. көздері
тобын балама түрлендіру

1
1
1
− E 2 + E3
R1
R2
R3
=
1 1 1
+ +
R1 R2 R3

E1G1 − E2G2 + E3G3
;
G1 + G2 + G3
1
1
1
1
= +
+ ;
Rб R1 R2 R3
Gб = G1 + G2 + G3 .
Жалпы жағдайда:
m

Eб =

E G
k =1
n

k

k

G
k =1

n

; Gб =  Gk .
k =1

k

(1.5 кестедегі тізбек үшін b түйінінен a түйіне бағытталған). Тармақтағы
э.қ.к. көзінің бағыты қабылданған жүріп өту бағытымен сәйкес болса, онда
оның таңбасы «плюс», ал қарама-қарсы болса, онда «минус» болады.
Параллель тармақтың бірінде э.қ.к. көзі болмаса, онда Eб анықтайтын
формуланың алымында сол тармаққа қатысты көбейтінді болмайды, бірақ
формуланың бөліміне сол тармақтың өткізгіштігі қосылғыш ретінде кіреді.
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1.9 Кирхофтың заңдарын пайдалану арқылы есептеу тәсілі
Бұл тәсіл бойынша құрылатын теңдеулер саны белгісіз токтар санына
тең. Тізбекті Кирхофтың заңдарын пайдалану арқылы есептеуді мынадай
ретпен жүргізгеді (1.5 кесте);
а) Тармақтардағы токтардың оң бағытын қалауымызша таңдап алып,
оны сұлбада белгілейміз де, Кирхгофтың бірінші заңы бойынша теңдеулер
құрамыз. Құрылатын теңдеулер саны тізбектегі түйін санынан біреуге кем
болады: яғни t-1, мұндағы t- тізбектегі түйіндер саны;
ә) Контурларды айналу бағытын қалауымызша таңдап аламыз да,
Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеулер құрамыз. Құрылатын теңдеулер
саны жалпы құрылатын теңдеулер саны мен бірінші заңы бойынша
құрылатын теңдеулер санының айырмасына тең, яғни к-(t-1), мұндағы ктізбектегі тармақтар саны. Теңдеулерді басқа контурға кірмеген тармағы
бар тәуелсіз контурлар үшін құруға тырысқан жөн;
б) Теңдеулер жүйесін шешу арқылы тармақтардағы токтардытабамыз.
1.10 Контурлық токтар тәсілі
Бұл тәсілді қолданған кезде электр сұлбасының тәуелсіз контурында
тек өзінің контурлық тогы жүреді деп есептейді. Контурлық ток деп
қарастырылған контурдың барлық тармақтарымен жүреді деп шартты түрде
қабылданған токты айтады.
Бұл тәсіл бойынша теңдеулер тек Кирхгофтың екінші заңы бойынша
контурлық токтарға байланысты құрылады (1.6 кесте). Сондықтан есептеу
жұмысы көп жеңілдейді. Әр теңдеудегі жақшаның ішінде кедергілердің
қосындысы контурдың өзіндік кедергісі деп аталады.
1.11 Түйіндік потенциалдар тәсілі
Бұл тәсіл бойынша тізбектегі түйіндердің потенциалдары белгісіз
ретінде қабылданады. Көп жағдайда екі түйіннен тұратын электрлік сұлбалар
кездеседі. Мұндай сұлбаларды есептеу үшін түйіндік потенциалдар тәсілінің
жеке бір түрін – екі түйіндік тәсілді қолданған тиімді. Бұл тәсіл бойынша екі
түйін арасындағы кернеуді табу арқылы тармақтардағы токтарды анықтайды
(1.6кесте). Жалпы жағдайда Uаb кернеуін табу үшін мынадай формула
ұсынылады:
m

U ab =

E
k =1
n

k

g
k =1

17

gk

(1.12)
k

мұндағы ∑gк – барлық параллель тармақтардың өткізгіштерінің
арифметикалық қосындысы;
∑Emgm – тізбектегі әрбір э.қ.к. пен ол
орналасқан тармақтың
өткізгіштігінің көбейтінділерінің алгебралық қосындысы.
1.6 кесте
Кирхофтың заңдарын пайдалану арқылы есептеу тәсілі
Кирхгофтың бірінші және екінші
заңдары бойынша теңдеулер құрамыз:
a түйіні: - I1– I6 – I3 =0
b түйіні: I1+I2 – I5 =0
d түйіні:
I6 – I2 – I4 =0
1 контур: E1 – E3=I1∙R1+I5∙R5 – I3∙R3
2 контур: –E2+E4= -I2∙R2+I4∙R4 – I5∙R5
3 контур: E3 – E4= –I6∙R6–I4∙R4 + I3∙R3

1.12 сурет
Контурлық токтар тәсілі
Кирхгофтың екінші заңы бойынша:
E1 – E3=I11∙(R1+R5 +R3) – I22∙R5 –I33∙R3
–E2+E4=I22∙(R2+R4+R5)–I33∙R4–I11∙R5
E3 – E4=I33∙ (R6+R4 +R3) – I11∙R3– I22∙R4
Теңдеулер жүйесін шешеміз де, I11,
I22, I33 контурлық токтарын табамыз.
Онан кейін тармақтардың токтарын
(I1, I2,...,I6) контурлық токтар арқылы
табамыз:
I1=I11, I2= –I 22, I3= I33– I11,
I4=I22–I33, I5=I11 – I22, I6= –I33.
1.13 сурет
Түйіндік потенциалдар тәсілі (екі түйіндік тәсіл)
Кирхгофтың бірінші заңы және Ом
заңы бойынша теңдеулер құрамыз:
I1 + I2 +I3 + I4=0,
I1= (E1 - Uаb)/R1=(E1 - Uаb)g1
I2= - Uаb/ R2= - Uаb g2
I3= (-E3 - Uаb)/R3= (-E3 - Uаb)g3
I4= -Uаb/ R4= -Uаb g4
1.14 сурет
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U ab =

E1 g1 − E3 g 3
g1 + g 2 + g 3 + g 4

Тармақтағы э.қ.к.-тің бағыты бірінші заң бойынша теңдеу құрылған
түйінге бағытталса, онда көбейтіндінің таңбасы «плюс» болады, ал керісінше
болса, онда «минус» болады.
Егер параллель тармақтың бірінде э.қ.к. көзі болмаса, онда
формуланың алымында сол тармаққа қатысты көбейтінді болмайды, бірақ
формуланың бөліміне сол тармақтың өткізгіштігі қосылғыш ретінде кіреді.
1.12 Балама генератор тәсілі
Екі ұшы (қысқышы) бар тізбектің бөлігін екіұшты деп аталады.
Энергия көзі жоқ екіұштыны пассивті екіұшты деп атайды және оны электр
энергиясын қабылдаушы ретінде санайды. Пассивті екіұштыны екі ұшы бар
тік төртбұрыш түрінде бейнелейді (1.15, а сурет). Балама сұлбада пассивты
екіұштыны бір немесе бірнеше кедергілері бар бөлік түрінде көрсетеді
(1.15, б сурет). Екіұштынының екі ұшы жағынан тізбектің қалған бөлігіне
көрсететін кедергісін оның ішкі немесе кірістік кедергісі Rк деп атайды.
Энергия көзі бар екіұштыны активті екіұшты дейді. Оны «А» әрпі
орналасқан тік төртбұрыш түрінде бейнелейді (1.16, а сурет). Балама сұлбада
э.қ.к.-тер мен кедергілері бар тізбек бөлігі ретінде көрсетеді (1.16, б сурет).
Балама генератор тәсілі күрделі тізбектің бір тармағындағы токты табу
үшін қолданылады. Бұл тәсіл бойынша есептеу үшін қарастырылатын
тармақты тізбектің басқа бөлігінен бөлектеп шығарады да, қалған тізбек
бөлігін активті екіұшты ретінде қарастырып, оны э.қ.к.-і (Ег) және ішкі
кедергісі (Rг) бар балама генератормен айырбастайды(1.16,в - сурет).

а)

б)
1.15 сурет

в)

а)

б)

в)
1.16 сурет

Тевененнің
балама генератор туралы теоремасына сәйкес
қарастырылатын тармақтағы ток мына формула бойынша анықталады:
I=

Eг
,
Rг + Rж
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(1.13)

мұндағы Rж – қарастырылатын тармақтың жүктемесінің кедергісі.
Бұл (1.13) формуладағы э.қ.к. Eг бос жүріс режимі кезіндегі
екіұштының қысқыштарындағы кернеуге Uбж тең (Eг=Uбж), ал ішкі кедергі
Rгекіұштының кірістік кедергісі Rк тең (Rг =Rк).
Eг табу үшін қарастырылатын тармақты екіұштыдан оны айырып
тастау арқылы бос жүріс режимін тудырамыз да, оның қысқыштардың
арасындағы кернеуді Uбж есептік жолмен немесе өлшеу арқылы табамыз.
Балама генератордың ішкі кедергісін Rг табу үшін екіұштының
сұлбасындағы э.қ.к.-терді алып тастап, олардың орындарын қысқы
тұйықтаймыз, яғни сұлбада тек кедергілерді қалдырамыз. Бұл сұлбаның
толық кедергісі қысқыштар жағынан алғанда екіұштының кірістік кедергісі
болып табылады.
Rг табудың екінші тәсілі - қысқаша тұйықталу режимін қолдану. Егер
қарастырылатын тармақтың кедергісін нөлге теңестірсе (Rж=0), онда екіұшты
үшін қысқаша тұйықталу режимі орын алады. Қысқаша тұйықталу тогы (Iқ.т):
Iқ.т= Uбж/Rг

(1.14)

Бұдан
Rг=Uбж /Iқ.т ,

(1.15)

яғни ішкі кедергіні табу үшін бос жүріс режимі кезінде өлшенген кернеуді
Uбж қысқаша тұйықталу режимі
кезінде қарастырылатын тармақтағы
өлшенген токқа Iқ.т бөлу керек.
1.13 Электр тізбегінің негізгі принциптері және оларға негізделген
есептеу тәсілдері
Электр тізбектерін талдау және есептеу кезінде Ом және Кирхгоф
заңдарымен қатар, олардың негізгі принциптеріне (қасиеттеріне) сүйенеді.
Беттестіру принципі: егер тізбекте бірнеше электр қозғаушы күштер
болса, онда осы тізбектің кез келген тармағындағы ток осы электр қозғаушы
күштердің әрқайсысы сол тармақта тудырған токтарының алгебралық
қосындысына тең:
I i = I i(1) + I i( 2 ) + ... + I i( n ) + ... + I i( k )

(1.16)

мұндағы I i(n) - n-тармақтағы энергия көзініңi- тармақта тудырған тогы.
Бірнеше электр қозғаушы күштері бар тізбекті талдау үшін беттестіру
принципіне негізделген тәсілді пайдаланған кезде есептеу жұмысын мына
ретпен жүргізеді (1.17 сурет):
1) Тізбек ішінде энергия көздерінің кезекпен-кезек тек біреуін ғана
қалдырып, ал басқа қорек көздерін тізбектен шығарып тастайды, тек олардың
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ішкі кедергілерін ғана қалдырады. Осы жасалған өзгешеліктерге сәйкес бір
ғана қорек көзі бар бірнеше сұлбаларқұрады (1.17, б, в суреттер).
2) Әр сұлбада көрсетілгентізбектің тармақтардағы токтарды(
1
1
I 1 , I 2 , I 31 , I 111 , I 211 , I 311 ) есептейміз.
3) Берілген тізбектің (1.17, а сурет) тармақтарындағы токтарды (I1, I2, I3)
табу үшін беттестіру тәсілі арқылы есептеу сұлбаларындағы токтардың
бағытын еске ала отырып, олардың алгебралық қосындысын табамыз:
𝐼1 = 𝐼1′ − 𝐼1" ; 𝐼2 = −𝐼2′ + 𝐼2" ; 𝐼3 = 𝐼3′ + 𝐼3"
Беттестіру принципін тек сызықты электр тізбектерін талдау үшін
қолдануға болады.Тармақтың кедергісінде бөлінетін қуатты осы тармақ үшін
беттестіру принципін бойынша табылған
жеке токтардан туындаған
қуаттардың қосындысы ретінде табуға болмайды.

а)
1.17 сурет

б)

в)

Теңгеру принципі: тізбектің тармағындағы кедергіні сандық мәні сол
кедергі мен токтың көбейтіндісіне тең, ал бағыты токтың бағытына қарамақарсы электр қозғаушы күшімен айырбастауға болады.

а)

б)

1.18 сурет
Бұл принциптің дұрыстығы Кирхгофтың екінші заңынан туындайды.
Бұл заңның теңдеуіне кіретін кез келген кернеудің түсуін теңдеудің
екінші жағына теріс таңбамен шығарып, оны токқа қарсы бағытталған
қосымша э.қ.к. ретінде қарастыруға болады.
Айталық, 1.18, а - суреттегі сұлбаның R2 кедергісін бағыты токтың
бағытына қарама-қарсы э.қ.к.-імен (Е2=IR2) айырбастайық. 1.18, а -суреттегі
тізбек үшін
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I=

E1
R1 + R2

(1.17)

ал 1.18, б-суреттегі тізбек үшін

I=

E1 - E 2 E1 − IR2
=
=
R1
R1

E1 −

E1
R2
R1 + R2
E1
=
R1
R1 + R2

(1.18)

Сонымен, екі суреттегі тізбектердің токтары үшін жазылған (1.17) және
(1.18) математикалық өрнектер R2-ні Е2-ге айырбастағаннан бірінші
тізбектегі токтың мәні өзгермейтіндігін көрсетеді.
Бұл принципті тармақталған сызықты электр тізбектерін талдауға
қолдануға болады.
Өзаралық принцип: егер тізбектің k тармағына орналасқан э.қ.к.
Ek=E, тізбекте басқа э.қ.к. болмаған жағдайда, m тармағында Im тогын
(Im=Eк ∙Gkm=I) тудырса, онда m тармағындағы дәл сондай э.қ.к. Еm=E,
тізбекте басқа э.қ.к. болмаған жағдайда, k тармағында мәні Im-ге тең Ik
тогын (Iк =Em∙Gmk=I) тудырады (1.19 сурет). Мұндағы Gkm , Gmk - өзаралық
өткізгіштіктер.
Өзаралық принципті есептеу жұмыстарында қолданған кезде
тізбектердегі токтар мен э.қ.к.-тердің бағыттарының өзара сәйкестігін естен
шығармаған жөн. Егер m тармағындағы Еm-нің бағыты (1.19, б сурет) Im-нің
(1.19, а сурет) бағытымен сәйкес келсе, онда Ik-нің (1.19, б сурет) бағыты Ekнің

а)

б)

1.19 сурет – Тізбектегі токтармен ЭҚК-тердің бағыттары
(1.19, а сурет) бағыты сәйкес келеді. Екіншіден, өзаралық принцип
орындалуы үшін өзаралық өткізгіштіктер тең болуы керек: Gkm= Gmk.
Өзаралық
өткізгіштіктері тең болатын электр тізбектерін қайтымды
тізбектер деп атайды. Демек, өзаралық принципті тек сызықты қайтымды
тізбектерді талдау үшін қолдануға болады.
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1.14 Электр желісі арқылы энергияны тасымалдау
Егер активті екіұштыққа қосылған жүктеме Rж болса (1.20 сурет), онда
онымен жүретін ток I пен онда бөлінетін қуат P:

I=

U ab.бж
Rг + R ж

(1.19)

2
U ab
.бж
P=I R=
R
Rг + Rж
2

(1.20)

Электр желісінің сұлбасы 1. 20, а - суретте бейнеленген, мұндағы U1 –
желінің басындағы генератордың кернеуі; U2 – желінің соңындағы
жүктемедегі кернеу; Rс –желінің сымдарының кедергісі; Rж – жүктеменің
кедергісі.

а)

ә)
1.20 сурет

Нақты желілер арқылы үлкен қуатты алыс қашықтыққа
тасымалдағанда энергия шығыны аз (шығын 10%-тен аспауы керек) болу
үшін пайдалы әсер коэффициентінің жоғары (η= 0,94...0,99) болуын
қамтамасыз етуге тырысады. Бұл жағдайда қабылдағышқа берілетін қуат
максимал қуаттан бірнеше есе аз болады.
Желінің басындағы қуаттыңP1 және жүктемедегі қуаттың P2, η пен
кернеудің U2 жүктемедегі токқа I тәуелді өзгерістерін сипаттайтын сызықтар
1. 20ә - суретте бейнеленген. Олар төмендегі теңдеулер негізінде салынған:
P1 = U1 I

(1.21)

P2 = U 1 I − I Rc

(1.22)

Rж
Rс + Rж

(1.23)

U 2 = U1 − IRc

(1.24)

2

=
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Токтың максималдық мәні Imax= U1 / Rс жүктеменің қысқаша
тұйықталу кезінде орын алады. U1 кернеуі неғұрлым жоғары болған сайын
желінің п.ә.к.-інің мәні соғұрлым жоғары болады.
Бақылау сұрақтары
1. Қандай қондырғыларды электротехникалық қондырғылар деп
атайды?
2. Электр тізбегі деп нені атайды және ол қандай негізгі элементтерден
тұрады?
3. Қандай қондырғыларды электр энергиясы көздері деп атайды және
оларды қандай топтарға бөлуге болады? Мысалдар келтіріңіз.
4. Қандай қызмет атқаратын қондырғыларды электр энергиясын
тұтынушылар деп атайды? Мысалдар келтіріңіз.
5. Элементтерді олардың қандай сипаттамаларына байланысты
сызықты немесе сызықты емес элементтер деп атайды? Вольт-амперлік,
кулон-вольттық және вебер-амперлік сипаттамаларға түсініктеме беріңіз.
6. Электр тізбектерін қандай жағдайда таратылған параметрлі немесе
шоғырланған параметрлі дейді?
7. Электрлік сұлбалардың топологиялық элементтерін атаңыз және
оларға түсініктеме беріңіз.
8. Электр тізбектері
және оларда өтетін үрдістер қандай
ерекшеліктерге байланысты жіктеледі?
9. Тармақталмаған тізбек бөлігі үшін, толық тізбек үшін және бірнеше
э.қ.к. көздері мен кедергілер бар тармақталмаған бөлігі үшін Ом заңын
жазып, түсініктеме беріңіз. Токтың, кернеудің және э.қ.к.-тің бағыттарын
қалай есепке алады?
10. Кирхгофтың бірінші заңы қандай принципке негізделген және
сұлбаның қандай топологиялық элементіне қатысты құрылады? Бұл заңға
түсініктеме беріп, теңдеу құрудың ретін көрсетіңіз.
11. Кирхгофтың екінші заңы қандай заңға сүйенеді және сұлбаның
қандай топологиялық элементіне қатысты құрылады? Бұл заң бойынша
теңдеу құрудың ретін сипаттаңыз.
12. Тұрақты ток тізбегі үшін қуаттар теңдестігі өрнегін жазып, оған
түсініктеме беріңіз
13. Бірізді, параллель және аралас жалғанған кедергілер топтарын
балама түрлендіру қандай заңдарға негізделген және қалай жүргізіледі?
14. Тізбекте бөлінетін қуатты көбейту үшін кедергілерді өзара қалай
(бірізді немесе параллель) жалғаған жөн?
15. Кедергілер аралас жалғанған сұлбадағы параллель тармақтардың
ұштарындағы кернеуді қалай анықтайды?
16. «Үшбұрыш» және «жұлдызша» сұлбаларға қатысты балама
түрлендіру қалай жүргізіледі және қандай шарттар орындалуы керек?
24

17. Балама генератордың э.қ.к-і және ішкі кедергісі қалай анықталады?
18. Қандай тізбектерде максимал қуат беруге тырысады?
2 Бір фазалы синусоидалы ток тізбектері
2.1 Синусоидалы шамалардың параметрлері және мәндері
Бүкіл әлемде қолданылатын электр энергиясының барлығы дерлік
синусоидалы ток көздері арқылы өндіріледі.
Синусоидалы ток практикада тұрақты токқа қарағанда өте кең
қолданылады, өйткені оның мынадай артықшылықтары бар:
- синусоидалы ток өндіретін қондырғылардың (генераторлардың)
құрылысы тұрақты ток генераторларына қарағанда құрылысы қарапайым,
жұмыс істеу сенімділігі өте жоғары және бағасы арзан;
- трансформаторларды қолдану арқылы синусоидалы кернеудің мәнін
өте жоғары дәрежеге көтеруге болатындықтан электр энергиясын алыс
қашықтыққа жеткізу арзанға түседі;
- синусоидалы токты пайдаланып жұмыс жасайтын электр
қондырғылардың құрылысы тұрақты ток қондырғыларына қарағанда әлде
қайда қарапайым және арзан.
Синусоидалы электрлік шамалар (э.қ.к., кернеу, ток) деп мәні уақытқа
тәуелді синусоидалы заңдылықпен өзгеретін
шамаларды айтамыз:
e = Em sin( t +  e ), u = U m sin( t +  u ), i = I m sin( t +  i ) .Синусоидалы токтың
графигі 2.1-суретте көрсетілген.

2.1 сурет
Синусоидалы шамаларды мынадай параметрлер арқылы сипаттауға
болады:
а)амплитуда (Im, Um, Em) – синусоидалы шаманың максимал мәні;
ә) период (Т) – синусоидалы шаманың толық бір тербеліс жасауға
кететін уақыты, өлшем бірлігі – секунд [c];
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б) жиілік (f) – бір секундта ішінде жасалатын тербеліс саны, өлшем
бірлігі – [1/c] немесе герц [Гц]. Жиілік f периодқа Т кері шама: f=1/T; ТМД
елдерінде және Еуропаның біраз елдерінде жиілігі 50 Гц синусоидалы
кернеу кеңінен қолданылады;
в) фаза(  t+φ) – синусоидалық шаманың аргументі, ол оның кез келген
сәттегі мәнін анықтауға мүмкіндік береді;
г) бастапқы фаза φ - синусоидалы шаманың фазасының t=0 тең
болған кездегі мәні. Егер φ-дің таңбасы оң болса, онда синусоида ордината
осінен солға қарай φ бұрышқа ығысады;
д) бұрыштық жиілік (ω) – синусоидалы шаманың фазасының өзгеру
жылдамдығы: 𝜔 = 2𝜋/𝑇 = 2𝜋𝑓. Өлшем бірлігі – [рад/с].
Синусоидалы шамалардың мәндері:
а) амплитудалық мән( Im,Um,Em ) – максимал мәні;
ә) лездік мән ( i, u, e ) - синусоидалы шаманың кез келген t сәттегі мәні:
e = Em sin( t + e ), u = U m sin( t + u ), i = I m sin( t + i ) ;
б) орташа мән (Iор, Uор, Eор) - синусоидалы шаманың жарты периодтық
уақыт аралығындағы орташа мәні:

I ор =

Т
2

Т
2

1
1
2
idt =  I m sin tdt = I m  0,637 I m .

T 0
T 0

2
2

U ор =

2



U m  0,637U m ; Еор =

2



(2.1)

Еm  0,637 Еm

Сонымен синусоидалы шамалардың орташа мәндері амплитудалық
мәндерден π/2 есе аз болады. Орташа мәндер тікелей өлшенбейді, өлшеу
үшін синусоидалы токты алдын-ала түзеткіш құрылғы арқылы жібереді.
в) әрекеттік мән ( I,U,E ) немесе орташа квадраттық мәнсинусоидалы шаманың бір периодтық
уақыт аралығындағы
орташа
квадраттық мәні:
I=

T
T
Im
1 2
1 2
2
i
dt
=
I
sin

t
dt
=
 0,707 I m
m
T 0
T 0
2

U=

Um
2

(2.2)

 0,707U m ; Е = Е m  0,707 Е m .
2

Сонымен, синусоидалы шамалардың әрекеттік мәндері олардың
амплитудалық мәндерінен 2 есе аз.
Жылулық әсері жағынан, әрекеттік мән (I) синусоидалы ток (i)
кедергі (R) арқылы жүрген кезде бір период (T) ішінде қанша жылу
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𝐼

[( 𝑚 )2 𝑅𝑇] бөлсе, сол кедергіде (R) сонша уақытта (T) соншалықты жылу
√2

(𝐼 2 𝑅𝑇) бөліп шығаратын тұрақты тоқтың мәніне I тең.
Синусоидалы шамалардың әрекеттік мәндерін өлшеу үшін жылулық,
электромагниттік және электродинамикалық жүйелер негізінде жасалған
өлшеу аспаптары қолданылады.
2.2 Синусоидалы шамаларды бейнелеу
Синусоидалы ток тізбектерін талдау кезінде есептеу жұмыстарын
жеңілдету және көрнектілігін қамтамасыз ету мақсатында синусоидалы
шамаларды аналитикалық немесе графикалық түрде бейнелейді.
Аналитикалық түрде бейнелеу үшінтригонометриялық функциялар
қолданылады: e = Em sin( t +  e ), u = U m sin( t + u ), i = I m sin( t + i ).
Синусоидалы шамаларды тікбұрыштық координаталарда уақыттық
(толқындық) диаграмма арқылы бейнелеуге болады (2.2 сурет). Ол үшін
синусоидалы шаманың теңдеуін пайдаланып, координаталар жазықтығына
оның толқын тәріздес қисығын (синусоидасын) сызады. Синусоиданың теріс
мәннен оң мәнге өтетін абцисса осіндегі нүктесінен координаталар басына
дейінгі аралықты бастапқы фаза (φ) деп атайды. Егер φ>0 болса, синусоида
координаталар басынан солға, ал егер φ<0 болса, онда оңға ығысады.
Егер синусоидалы кернеу пен токтың жиіліктері бірдей болып
(u = i = ) , ал бастапқы фазалары әр түрлі болса ( u ,  i ) ), онда олар фаза
бойынша өзара  =  u -  i бұрышқа ығысқан дейді. Егер φ>0 болса, онда
кернеу фаза бойынша токтан озады, ал φ<0 болса, онда кернеу фаза бойынша
токтан арта қалады дейді. Ал φ=0 болған жағдайда кернеу мен ток фаза
бойынша сәйкес десе, φ=±π=±1800 болған кезде кернеу мен ток өзара қарсы
фаза болады дейді.
Синусоидалы шамаларды тригонометриялық функциялар немесе
уақыттық диаграмма арқылы бейнелеген кезде оларды өзара қосу немесе
азайту амалдары олардың әр сәттегі лездік мәндерін қосу немесе азайту
арқылы жүргізіледі. Бұл өте көп еңбекті және уақытты қажет етеді.
Сондықтан синусоидалы шамаларды айналмалы векторлар арқылы
бейнелеу электротехника кеңінен қолданылады. Векторларды қосу немесе
азайту амалдары оңай және көрнекті орындалады.
Синусоидалы шаманы ұзындығы оның амплитудасына тең,
жылдамдығы оның бұрыштық жиілігіне тең айналмалы вектор түрінде
бейнелеуге болады (2.2 сурет). Вектордың бастапқы жағдайы синусоидалы
шаманың бастапқы фазасымен  анықталады.
2.3-суретте екі синусоидалы шама u = U m sin( t + u ), i = I m sin( t + i )
толқындық диаграммалар және айналмалы векторлар түрінде бейнеленген.
Бұрыштық жиілігі бірдей синусоидалы шамалардың векторлары бірдей
жылдамдықпен айналатындықтан олардың жазықтықта өзара орналасуы
өзгермейді. Сондықтан координаталар осьтерін көрсетудің қажеті болмайды.
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Векторлық диаграмма
деп жиіліктері бірдей синусоидалы
шамалардың жазықтықта өзара бастапқы фазаларға сәйкес орналасқан және
бір нүктеден шыққан векторларының жиынтығын айтады. Фазалық ығысу
олардың бастапқы фазаларының айырмасына тең:  = u - i .
Синусоидалы ток тізбегін есептеу кезінде синусоидалы шамаларды
кешендік сандар арқылы бейнелеу кеңінен қолданылады. Синусоидалы
шаманы
бейнелейтін
айналмалы
векторды
кешендік
жазықтыққаорналастыруға болады (2.4 сурет). Бұл жазықтықтағы нақты
сандар өсін «+1», жорамал сандар өсін «+j» деп белгілейді. Мұнда j=-1 –
жорамал бірлік.

2.2 сурет

2.3 сурет

2.4 сурет

Модулі мен аргументі синусоидалы шаманың (токтың) амплитудасы
мен аргументіне (фазасына) тең кешендік функцияны 𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑)
кешендік лездік синусоидалы ток деп атайды. Бұл өрнектегі уақытқа тәуелді
бөлікті
және
тұрақты
бөлікті
бөлектеп
шығарсақ,
онда
𝑗𝜑 𝑗𝜔𝑡
𝑗𝜔𝑡
𝑗𝜑
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚 𝑒 𝑒
= 𝐼𝑚 𝑒 , мұндағы 𝐼𝑚 𝑒 = 𝐼𝑚 , оны кешендік амплитуда
деп аталады. Оның модулі синусоидалы токтың амплитудасына Imтең, ал
аргументі оның бастапқы фазасына φ тең болады; 𝑒 𝑗𝜔𝑡 - айналу операторы.
28

Синусоидалы функцияны кешендік сан – кешендік амплитуда (𝐼𝑚 𝑒 𝑗𝜑 )
арқылы бейнелеуге болады. Ол 𝑡 = 0 болған сәттегі айналмалы векторға
сәйкес келеді.
𝐼
Кешендік әрекеттік мән: 𝐼 = 𝑚 𝑒 𝑗𝜑 = 𝐼𝑒 𝑗𝜑 .
√2

Кешендік тәсілді пайдалану арқылы синусоидалы шамалардың
лездік мәндерін анықтайтын дифференциалдық теңдеулерден кешендік
мәндер арқылы өрнектелген алгебралық теңдеулерге көшуге болады. Бұл
есептеу жұмысын көп жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Кешендік тәсілді пайдаланған кезде лездік мәндерді (i,u,e) олардың
кешендік лездік мәндерімен (𝐼𝑚 (𝑡), 𝑈𝑚 (𝑡), ; 𝐸𝑚 (𝑡) ) айырбастайды:
𝑢(𝑡) ⇒ 𝑈𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑𝑢) ; 𝑖(𝑡) ⇒ 𝐼𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑𝑖) ; 𝑒(𝑡) ⇒ 𝐸𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑𝑒) .
Кернеу мен токтың кешендік амплитудалық және әрекеттік мәндері:
𝑈𝑚 = 𝑈𝑚 𝑒 𝑗𝜑𝑢 ; 𝑈 = 𝑈𝑒 𝑗𝜑𝑢 ; 𝐼𝑚 = 𝐼𝑚 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ; 𝐼 = 𝐼𝑒 𝑗𝜑𝑖 ; 𝐸𝑚 = 𝐸𝑚 𝑒 𝑗𝜑𝑒 ; 𝐸 = 𝐸𝑒 𝑗𝜑𝑒
2.3 Бір электрлік қабылдағышы бар синусоидалы ток тізбектері.
Ом заңы
Синусоидалы ток тізбектерінде активті кедергісі (r) бар резистивті
элемент (резистор), индуктивтілігі (L) бар индуктивтілік элемент (шарғы)
және сыйымдылығы (C) бар сыйымдылық элемент (конденсатор) пассивті
элементтер (қабылдағыштар) ретінде саналады.
Кернеудің u, ағынілінісудің Ψ және электр зарядының q өрнектерінде r,
L, Cпропорционалдық коэффициенттер қызметін атқарады:𝑢 = 𝑖𝑟; 𝛹 = 𝐿𝑖; 𝑞 =
𝐶𝑢.
Синусоидалы ток тізбегінің осы үш элементі үшін кернеудің, токтың
және қуаттың лездік мәндері 2.1кестеде келтірілген. Сол кестеде
синусоидалы шамалардың кешендік бейнелері (𝑈𝑚 , 𝐼𝑚 )және кешендік
кедергі 𝑍, кешендік өткізгіштік 𝑌 көрсетілген. Әртүрлі тізбектер үшін Ом
заңының өрнектері келтірілген.
Ал кестеде элементтері әртүрлі тізбектердегі электрлік шамалар үшін
фазалық ығысу, векторлық және толқындық диагараммалар, қуаттарды
анықтауға арналған өрнектер келтірілген.
Кестеде көрсетілгендей, активті кедергісі бар тізбекте фазалық
ығысу нөлге тең, сондықтан токтың I және кернеудің U векторлары бір
түзудің бойында орналасады және бағыттас болады.
Лездік қуат деп кернеудің лездік мәнінің токтың лездік мәніне
көбейтіндісін айтады. Бұл тізбекте лездік қуат тұрақты құраушыдан (
және екі еселенген жиілікпен өзгеретін айнымалы құраушыдан (
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U mIm
)
2

UmIm
cos 2t )
2

тұрады. Лездік қуаттың таңбасы әр уақытта оң болады, демек, электр
энергиясы кедергіде тұрақты түрде энергияның басқа түріне түрленеді.
Бір периодтық уақыт аралығындағы орташа қуатты активті қуат Р
деп
атаймыз.
Ол
тек
активті
кедергіде
бөлінеді.
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2.1 кесте
Элемент

Лездік мәндердің (u,
i)
Теңдеулері

Резистивті (кедергі r)
𝑢 = 𝑖𝑟;
u=Umsin(  t+  u);
i= Imsin(  t+  i).

uмен i арасындағы
байланыс
U=rImsin(  t+  i)=
= Umsin(  t+  u);
Um=rIm;  i=  u.

2.5 сурет

Индуктивті(ИндуктивтілікL)
u = Ldi / dt ;

u=Umsin(  t+  u);
i= Imsin(  t+  i).

2.6 сурет

Сыйымдылықты
( Сыйымдылық С)

i=

dq
du
=C
dt
dt

u = I mL cos (t + i ) =
= U m sin( t + i + 90 0 ) =
= U m sin( t + u );
Um=ωLIm=xLIm;
 u=  i+900.
i = СU m cos(t + u ) =
= I m sin( t + i );
I m = СU m ;
 i=  u+900.

2.7 сурет
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Ом заңы: 1) лездік мәндер үшін
2) амплитудалар үшін;3) кешендік түрде
1) 𝑢 = 𝑖𝑟; 𝑖 = g𝑢.
2)Um=rIm; Im=gUm,
мұндағы g=1/r –активті өткізгіштік;
3) 𝑈𝑚 = 𝐼𝑚 𝑍 = 𝑟𝐼𝑚 ;
𝐼𝑚 = 𝑌𝑈𝑚 = g𝑈𝑚
1
𝑍 = = 𝑟 = 1/g
𝑌

1
udt. ;
L
2) Um=xLIm; Im=bLUm,,мұндағы
xL=1/bL=ωL- индуктивтікедергі;
bL =1/ xL – индуктивті өткізгіштік;
3) 𝑈𝑚 = 𝑍 ∙ 𝐼𝑚 = 𝑗𝑥𝐿 𝐼𝑚 ;
1
𝐼𝑚 = 𝑌 ∙ 𝑈𝑚 = −𝑗𝑏𝐿 𝑈𝑚 𝑍 = = 𝑗𝑥𝐿 = 𝑗𝜔𝐿.
𝑌

1) u = Ldi / dt; i =

dq
du
1
= C ; u =  idt.
dt
dt
C
2) Um=xC Im; Im=bCUm,,мұндағы
xC=1/bC=1/ωC- сыйымдылық кедергі;
bС =1/ xС – сыйымдылық өткізгіштік;
3) 𝑈𝑚 = 𝑍 ∙ 𝐼𝑚 = −𝑗𝑥𝐶 𝐼𝑚 ;
𝐼𝑚 = 𝑌 ∙ 𝑈𝑚 = 𝑗𝑏𝐶 𝑈𝑚 .
1
𝑌 = = 𝑗𝜔𝐶 = 𝑗𝑏𝐶
𝑍

1) i =

2.2 кесте
Элемент

Векторлық
диаграмма

Толқындық диаграмма

Қуаттарды анықтау өрнектері

Резистивті (r)

Лездік қуат:
p = ui =

Um Im Um Im
−
cos 2t
2
2

Активті қуат:

 =  u-  i =0

P=

UmIm
= UI = I 2 r = U 2 / r , Вт.
2

Реактивті қуат:Q=0

2.8 сурет

Индуктивті (L)

Лездік қуат :

p = ui = U m cos t  I m sin t =

2.9 сурет

UmIm
sin 2t ,
2

Реактивті индуктивті қуат:
UmIm Um Im
U L2
2
QL =
=
= U L I = I xL =
, ВАр.
2
xL
2 2
Активті қуат: Р=0

 =  u-  i =900

Сыйымдылықты
(С)

Лездік қуат:

UmIm
sin 2t ,
2
Реактивті сыйымдылықты қуат:
U I
U I
U2
QC = m m = m m = U C I = I 2 xC = C , ВАр.
2
xC
2 2
Активті қуат:Р=0.
p = ui = U m sin t  I m cos t =

 =  u-  i= ¬900

2.10 сурет
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2.2- кестеде көрсетілгендей, индуктивті элементі бар тізбекте фазалық
ығысу 900 тең, сондықтан уақыттық және векторлық диаграммада кернеу
индуктивтік элементтегі токтан фаза бойынша 90о-қа озады.
Индуктивті кедергіге (xL=ωL) кері шаманы индуктивті өткізгіштік bL
деп аталады: bL=1/xL.
Бұл тізбектегі лездік қуат екі еселенген жиілікпен өзгереді. Лездік
қуаттың амплитудасын (

U mIm
) реактивті индуктивті қуат (QL )деп атайды.
2

Период ішіндегі орташа қуат, яғни активті қуат нөлге тең (Р=0).
Индуктивті элементте электр энергиясын магнит өрісінде жинақтау
және оны желіге қайтару құбылысы алма-кезек жүріп жатады. Тізбектегі
ток ешқандай жұмыс жасамайды. Мұндай токты реактивті индуктивті ток
деп атайды. Ол энергия көзі мен электр желісін пайдасыз жүктейді, демек,
электроэнергетикалық шаруашылық үшін зиянды болып саналады.
Кестеде көрсетілгендей, сыйымдылықты элементі бар тізбекте фазалық
ығысу -900
тең, сондықтан уақыттық және векторлық диаграммада
сыйымдылық элементпен жүретін ток I кернеуден U бойынша 900-қа озады.
Сыйымдылық

кедергіге

(xC=

1
)
C

кері

шаманы

сыйымдылық

өткізгіштік (bС=1/xС) деп аталады.
Екі еселенген жиілікпен өзгеретін лездік қуаттың амплитудасын (

U mIm
2

) реактивті сыйымдылық қуат (QС )деп атайды.
Период ішіндегі орташа қуат, яғни активті қуат нөлге тең (Р=0).
Мұндай тізбекте энергия көзі мен конденсатор арасында энергия
алмасу құбылыстары жүріп жатады, ал онымен энергия тербелісімен
байланысты реактивті сыйымдылық ток жүреді.
2.4 Синусоидалы токтың сызықты тізбектері үшін Кирхгоф
заңдары
Синусоидалы токтыңсызықты тізбектеріне қатысты Кирхгофтың
заңдары 2.3- кестеде келтірілген.
2.3 кесте
Заңдар
Кирхгофтың
бірінші
заңы
(түйін үшін)
Кирхгофтың
екінші
заңы
(контур үшін)

Лездік мәндер үшін

Кешендік мәндер үшін

∑ 𝑖𝑘 = 0

∑ 𝐼𝑘 = 0

𝑛

𝑛

𝑘=1
𝑚

𝑚

𝑛

𝑚

𝑘=1
𝑛

𝑛

∑ 𝑒𝑠 = ∑ 𝑢𝑘 ;

∑ 𝐸𝑠 = ∑ 𝑈𝑘 = ∑ 𝐼𝑘 𝑍𝑘,

𝑠=1
𝑛

𝑠=1

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

мұндағы 𝐸𝑠 , 𝑈𝑘 , 𝐼𝑘 , 𝑍 –
𝑑𝑖𝑘 1
∑ 𝑒𝑠 = ∑(𝑟𝑘 𝑖𝑘 + 𝐿𝑘
+ ∫ 𝑖𝑘 𝑑𝑡 кешендік
э.қ.к.-тер,
𝑑𝑡 𝐶
𝑠=1
𝑘=1
кернеулердің түсуі, токтар мен
кедергілер.
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2.4 Активті кедергі, идеал
элементтер бірізді жалғанған тізбек

индуктивті

және

сыйымдылық

Осы тізбектегі кернеулердің лездік мәндері үшін Кирхгофтың екінші
заңы бойынша теңдеу құруға болады:

2.11 сурет
u= u= ua+uL+uC= ri+ L

di 1
+
idt = rImsin  t+Im  Lcos  t dt C 

Im
cos t (2.3)
C

u=rImsin  t+Im  Lsin(  t+90o)+ I m sin( t − 90 o ) =
C

o

=Umrsin  t+UmLsin( t t+90 )+Umcsin(  t - 90o).

(2.4)

Толық кернеудің әрекеттік мәнін векторлық қосынды арқылы
өрнектейміз:
𝑈 = 𝑈 𝑎 + 𝑈𝐿 + 𝑈𝐶

(2.5)

Векторлық диаграмма тұрғызу үшін векторлардың ұзындықтарын
анықтаймыз:
𝑈𝑎 = 𝐼𝑟; 𝑈𝐿 = 𝐼𝑥𝐿 ; 𝑈𝐶 = 𝐼𝑥𝐶 ,
мұндағы 𝑥𝐿 = 𝜔𝐿, 𝑥𝐶 = 1/𝜔𝐶.
Тізбектегі кернеулер мен ток үшін векторлық диаграмма тұрғызамыз
(2.12сурет).Толық кернеу U кернеулер үшбұрышының гипотенузасын,активті
кернеу Uабір катетін, ал екінші катеті реактивті кернеу Up=UL–UC құрайды.
2
2
2
2
2
2
2
2
U= U a + U p = U a + (U L − U c ) = (rI ) + ( x L I − xC I ) = I r + ( x L − xC ) =Iz, (2.6)

2
2
мұндағы z = r + ( xL − xC ) - тізбектің толық кедергісі.
Фазалық ығысуды φ анықтаймыз:
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𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑈𝐿 −𝑈𝐶
𝑈𝑎

(2.7)

Егер 𝑥𝐿 < 𝑥𝐶 (𝑈𝐿 < 𝑈𝐶 ) болса, онда 𝜑 < 0, яғни тізбек сыйымдылық
сипатта болады (2.12б - сурет).
Егер 𝑥𝐿 = 𝑥𝐶 (𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 ) болса, онда 𝜑 = 0. Бұл жағдайда тізбек өзін тек
ғана активті кедергісі бар тізбек тәріздес ұстайды (2.12в - сурет).
Кернеулер үшбұрышынан активті кернеуді Ua және реактивті кернеуді
Up толық кернеу U мен фазалық ығысу φ арқылы табуға болады:
Ua= Ucos φ ; Up= Usin φ.

2.12 сурет
Тізбектің толық кедергісінің z формуласындағы xL – xC айырмасын
реактивті кедергі xp деп атайды, яғни xp= xL – xC.
2.12, г - суретте бір катеті активті кедергіге r, екінші катеті реактивті
кедергіге xp, ал гипотенузасы толық кедергіге z тең кедергілер үшбұрышы
көрсетілген.Бұл үшбұрыштан фазалық ығысу φ= arctg xp /r. Оның таңбасы
xL< xC болғанда теріс болады. Егер z және φ белгілі болса, онда кедергілер
үшбұрышынан r = z cos φ ; xp= z sin φ.
Лездік қуат мына өрнек арқылы анықталады:

p = ui = rI m2 sin 2 t + xL I m2 cos t sin t − xC I m2 cos t sin t =

= rI 2 + rI 2 cos 2t + xL I 2 sin 2t − xC I 2 sin 2t = pa + p p
(2.8)
мұндағы активті лездік қуат
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pa = rI 2 + rI 2 cos 2t = U a I − U a I cos 2t = UI cos  − UI cos  cos 2t ,

ал реактивті лездік қуат

p p = xL I 2 sin 2t − xC I 2 sin 2t.

(2.9)

Лездік қуаттың бір период ішіндегі орташа мәні активті қуат деп
аталады. Ол лездік қуаттың тұрақты құраушысына тең:
P= UI cos  = uaI= rI2(2.10)
Индуктивті лездік қуат: p L = x L I 2 sin 2t , ал сыйымдылық лездік
қуат: pC = − xC I 2 sin 2t . Бұл қуаттардың фазалары қарама-қарсы. Тізбектің
реактивті қуаты:
pp= pL+pC=( xL – xC) I2 sin2  t=xp I2 sin2  t = Up I sin2  t= UI sinφsin2  t.(2.11)
Сонымен лездік қуат:
p=UIcos  - UIcos  cos2  t +UIsin  sin2  t = UIcos  +UIsin(2  t+  90o).(2.12)
Айнымалы құраушының амплитудасы UI тұрақты құраушыдан артық
болғандықтан лездік қуат кейбір сәттерде теріс болады (2.13 сурет). Бұл
кезде тізбек қоректендіргішке энергияны қайтып береді. Айнымалы бөліктің
амплитудасын Sтолық қуат деп атаймыз: S= IU. Өлшем бірлігі- вольтампер
[ВА]. Лездік реактивті қуаттың амплитудасын реактивті қуат деп атайды:
Qp= UIsin  . Өлшем бірлігі - Вольт-ампер реактивтік [ВАр].
Qp= QL – QC= xLI2 – xCI2= ULI – UC I =Up I.

(2.13)

2.14- суретте бір катеті активті қуатқа P, екінші катеті реактивті қуатқа
Qp, ал гипотенузасы толық қуатқа S сәйкес келетін қуаттар үшбұрышы
көрсетілген. Бұл үшбұрыштан:
S= P 2 + Q p2 , φ= arctg Qp/ P, P= Scos  , Qp = Ssin  .

(2.14)

Активті қуат пайдалы жылуға немесе механикалық жұмысқа
жұмсалатын болғандықтан электр энергиясының бір бөлігі ғана жұмсалады.
Реактивті қуат пайдалы жұмыс жасамайды. Активті қуаттың толық қуатқа
қатынасын электротехникада қуат коэффициенті деп атайды: cos  = P/ S.
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2.14 сурет

2.13 сурет

2.5 Активті кедергі, идеал индуктивті
элементтер параллель жалғанған тізбек

және

сыйымдылық

Параллель қосылған активті кедергі r, идеал индуктивті элемент Lжәне
сыйымдылық элементтен Cтұратын электр тізбектің
тармақтардағы
токтарды анықтайық (2.15 сурет). Кирхгофтың бірінші заңы бойынша:

2.15-сурет

i = ia + iL + iC =

u 1
du
+  udi + C
,
r L
dt

(2.15)

i=(Um/r)sinωt+(Um/ωL) sin(ωt-90˚)+ωCUm sin(ωt+90˚). (2.16)
Бұл теңдеуден токтардың әрекеттік мәндерін анықтауға болады:
𝐼𝑎 = 𝑈⁄𝑟,

𝐼𝐿 = 𝑈⁄𝜔𝐿, 𝐼𝐶 = 𝑈𝜔𝐶 ,

ал 𝑈 = 𝑈𝑚 ⁄√2 .

2.16, а - суретте токтардың векторлық диаграммасы көрсетілген
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а)

б)

2.16 сурет
Активті ток Ia және реактивті ток 𝐼𝑝 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐶 токтар үшбұрышының
катеттерін, ал I толық тогы оның гипотенузасын құрайды:

U2 U U 2
I = I + I = I + (I L − IC ) =
+( − ) ,
r2
xL xC

(2.17)

1
1
1
1
1
+ ( − )2 = U 2 + (
− C ) 2 = Uy,
2
r
xL xC
r
L

(2.18)

2
a

I =U

2
p

2
a

2

мұндағы у - тізбектің толық өткізгіштігі.

y=

1
1
+
(
− C ) 2 = g 2 + (bL − bC ) 2 = g 2 + bp2 .
2
r
L

(2.19)

Бұл өрнектегі g=1/r - активті өткізгіштік, bL=1/xL=1/ωL - реактивті
индуктивтіөткізгіштік,
bC=1/xC=1/ω
C-реактивті
сыйымдылық
өткізгіштік, ал 𝑏𝑝 = 𝑏𝐿 − 𝑏𝐶 реактивті өткізгіштік деп аталады.
Бұлар құрайды (2.16, б сурет). Өткізгіштер үшбұрышының бір катетін
активті өткізгіштік g, екінші катетінреактивті өткізгіштікbр, ал гипотенузасын
толық өткізгіштікке y сәйкес келеді(2.16, б сурет).
Фазалық ығысуды анықтауға болады:

 = arctg

Ip
Ia

= arctg

I L − IC
b − bC
= arctg L
Ia
g

(2.20)

Егер bр >0 болса, онда φ>0, алbр индуктивті сипатта болады, яғни
тізбектегі ток I кернеуден U фаза бойынша φ бұрышына кеш қалады.
Егер bр <0, онда φ<0, тізбек сыйымдылық сипатта болады.
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Егер толық ток I және φ белгілі болса, онда токтың активті және
реактивті құраушыларын анықтауға болады: Ia= Icosφ,Ip= Isinφ.
Егер y және φ белгілі болса, онда g=ycos φ, bр= ysin φ.
Токтар мен қуаттарды өткізгіштіктер арқылы есептеуге болады:
Ia=Ug, IL=UbL, IC= UbC,Ip= Ub,I=U y;
P=U2g, QL=U2bL, QC= U2bC, S= U2 y.
2.6 Синусоидалы ток тізбегін есептеудің кешендік тәсілі
2.6.1 Синусоидалы шамаларды кешендік сандарды арқылы бейнелеу
А̇ немесе А түрде белгіленетін кез-келген кешендік санды кешендік
жазықтықта радиус-вектор арқылы сипатталатын нүктемен А бейнелейді
(2.11 сурет) және алгебралық, тригонометриялық және көрсеткіштік түрде
жазуға болады:
𝐴=𝐴̇ = 𝑎 + 𝑗𝑏 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑗𝐴𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐴𝑒 𝑗𝛼 , (2.21)
мұндағы 𝐴 = √𝑎2 + 𝑏 2 - кешендік санның модулі; а- кешендік санның
𝑏
нақты бөлігі; b- кешендік санның жорамал бөлігі; 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 - кешендік
𝑎
санның аргументі; А- кешендік санды белгілеудің тағы бір түрі.
Кез-келген векторды j -ға көбейткенде ол вектор модулін өзгертпей
о
+90 -қа, ал - j -ға көбейткенде - 90о-қа бұрылады (2.12 сурет):
𝐴𝑗 = 𝐴𝑒 𝑗𝛼 𝑒 𝑗90° = 𝐴𝑒 𝑗(𝛼+90°)
−𝐴𝑗 = 𝐴𝑒 𝑗𝛼 𝑒 −𝑗90° = 𝐴𝑒 𝑗(𝛼−90°)

2.17 сурет 2.18 сурет
2.19 сурет
Егер аргумент 𝛼 уақытқа тәуелді сызықты функция болса, яғни 𝛼 =
𝜔𝑡 + 𝜑 болса, онда:
А(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝑗𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝐴𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑)
39

(2.22)

Бұл өрнектен А(𝑡)кжәне жорамал бөлік синусоидалы ток, ал нақты
бөлік косинусоидалы ток екендігін көруге болады. Модулі мен аргументі
синусоидалы шаманың (токтың) амплитудасы мен аргументіне (фазасына)
тең кешендік функцияны
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑)
кешендік лездік синусоидалы ток деп атайды. Мұндағы 𝐼𝑚 𝑒 𝑗𝜑 = 𝐼𝑚
кешендік амплитуда деп аталады, 𝑒 𝑗𝜔𝑡 - айналу операторы деп аталады,
Кешендік амплитуданың модулін √2 бөлу арқылы синусоидалы токтың
кешендік әрекеттік мәнін 𝐼 анықтайды:
𝐼=

𝐼𝑚
√2

𝑒 𝑗𝜑 = 𝐼𝑒 𝑗𝜑

(2.23)

Кешендік мәндерге өту. Кешендік кедергі және кешендік өткізгіштік.
Кешендік тәсілді пайдаланған кезде лездік мәндерді (i) оның кешендік
мәндермен ( Im) айырбастайды:
𝑢(𝑡) ⇒ 𝑈𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑𝑢 ) ; 𝑖(𝑡) ⇒ 𝐼𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑𝑖 ) ; 𝑒(𝑡) ⇒ 𝐸𝑚 𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑𝑒) .
Кешендік амплитудалық және әрекеттік мәндер:
𝑈𝑚 = 𝑈𝑚 𝑒 𝑗𝜑𝑢 ; 𝑈 = 𝑈𝑒 𝑗𝜑𝑢 ; 𝐼𝑚 = 𝐼𝑚 𝑒 𝑗𝜑𝑖 ; 𝐼 = 𝐼𝑒 𝑗𝜑𝑖 ; 𝐸𝑚 = 𝐸𝑚 𝑒 𝑗𝜑𝑒 ; 𝐸 = 𝐸𝑒 𝑗𝜑𝑒
Активті және реактивті кернеулер:
𝑡

𝑑𝑖
1
𝐼𝑚
𝑢𝑎 = 𝑖𝑟 ⇒ 𝐼𝑚 𝑟; 𝑢𝐿 = 𝐿 ⇒ 𝑗𝜔𝐿𝐼𝑚 ; 𝑢𝐶 = ∫ 𝑖𝑑𝑡 ⇒ −𝑗
𝑑𝑡
𝐶
𝜔𝐶
−∞

2.11 - суретте көрсетілген r, L және C элементтер бірізді жалғанған
тізбек үшін Кирхгофтың заңы бойынша лездік мәндерге қатысты теңдеу
құрайық:
𝐼𝑚 (𝑟 + 𝑗𝜔𝐿 − 𝑗

1
𝜔𝐶

) = 𝑈𝑚

бұдан
𝐼𝑚 =

𝑈𝑚
1
𝑟+𝑗𝜔𝐿−𝑗
𝜔𝐶

=

𝑈𝑚
𝑍

мұндағы Z – тізбектің кешендік кедергісі:
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, (2.24)

Z=[r +j( ωL --1/ωC)]= r+jxр = zej φ.

(2.25)

Кешендіккедергінің нақты бөлігі активті кедергіге r, ал жорамал бөлігі
реактивті кедергіге тең: xр=( ωL --1/ωC).
Кешендік кедергінің модулі:

z = r 2 + (L −

1 2
) = r 2 + jx2p .
C

(2.26)

Кешендік өткізгіштікдеп кешендік кедергіге кері шаманы айтады:

=

1
1
=
,
Z r + jxp

(2.27)

немесе

=

r − jx p
xp
r
− j
=
− j
= g − jb p = ye
2
2
2
2
2
2
r + xp r + xp
r + xp

(2.28)

x p = x L − xC - реактивті кедергі; g - активті өткізгіштік; b p -

мұндағы

2
2
реактивті өткізгіштік; y = g + bр - толық өткізгіштік.

Қандай

да

 = g − jbp = ye

бір

− j

тізбек

бөлігі

үшін

кешендік

өткізгіштік

берілсе, онда осы бөліктің кешендік кедергісі

𝑍=

𝑏𝑝
1
g
= 2
+
𝑗
= 𝑟 + 𝑗𝑥𝑝
g − 𝑗𝑏𝑝 g + 𝑏𝑝2
g 2 + 𝑏𝑝2

(2.29)

(2.28) және (2.29) өрнектер негізінде балама кедергілер мен өткізгіштер
арасындағы байланысты айқындауға болады:

xp
xp
1
r
r
b
=
=
y= ; g= 2 = 2
;
p
z 2 r 2 + x 2p
z
z
r + x 2p
𝑧=

(2.30)

𝑏𝑝
𝑏𝑝
1
g
g
; 𝑟= 2= 2
;
𝑥
=
=
𝑝
𝑦
𝑦
g + 𝑏𝑝2
𝑦 2 g 2 + 𝑏𝑝2

Бұл келтірілген өрнектер электротехникалық қондырғылардың бірізді
жалғанған элементтерден тұратын балама сұлбасынан параллель жалғанған
элементтерден тұратын балама сұлбасына ауысу кезінде қолданылады.
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2.6.3 Ом және Кирхгоф заңдарының кешендік түрдегі өрнектері.
Кешендік қуат және қуаттар теңдестігі
Ом заңының кешендік амплитудалық мәндерге қатысты жазылуын
(2.31) теңдеу бейнелейді. Бұл теңдеудің оң жақ және сол жақ бөліктерін √2
бөлсек, онда кешендік әрекеттік мәндер үшін Ом заңының өрнегін аламыз:
𝐼=

𝑈
𝑍

𝐼

= 𝑈𝑌; 𝑈 = 𝐼𝑍 = .

(2.31)

𝑌

Синусоидалы ток тізбегінің түйініне қатысты Кирхгофтың бірінші
заңының жазылуы:
кешендік түрде
∑𝑛𝑘=1 𝐼𝑘 = 0(2.32)
Синусоидалы ток тізбегінің контурына қатысты Кирхгофтың екінші
заңының жазылуы:
кешендік түрде
𝑚

𝑛

𝑛

∑ 𝐸𝑠 = ∑ 𝑈𝑘 = ∑ 𝐼𝑘 𝑍𝑘 ,
𝑠=1

𝑘=1

(2.33)

𝑘=1

мұндағы
𝐸𝑠 , 𝑈𝑘 , 𝐼𝑘 , 𝑍– контурға қатыстыкешендік э.қ.к.-тер,
кернеулердің түсуі, токтар мен кедергілер.
j
Кешендікқуат𝑆̃деп кернеудің кешендік әрекеттік мәнінің U = Ue u
түйіндес токтың кешендік әрекеттік мәніне 𝐼̌көбейтіндісін айтады. Берілген
кешендік токқатүйіндесток деп модулі осы токтың модулімен бірдей, ал
фазасы қарама-қарсы болып келетін кешендік токтыайтады. Мысалы, 𝐼 =
𝐼𝑒 𝑗𝜑𝑖 берілген ток болса, онда оған түйіндес ток 𝐼̌ = 𝐼𝑒 −𝑗𝜑𝑖 .
j
− j
j ( − )
𝑆̃ = 𝑈𝐼̌ = Ue u Ie i = UIe u i = UIe j

(2.34)

𝑆̃ = UI cos  + jUI sin  = P + jQ = se j

(2.35)

немесе

мұндағы P = UIcosφ - активті қуат; Q = QL − QC = UIsinφ - реактивті
2
2
қуат s = UI = P + (QL − QC )
- кешендік қуаттың модулі;  = arctgQ / P фазалық ығысу. Бұдан кешендік қуаттың нақты бөлігі активті қуатқа тең, ал
жорамал бөлігі реактивті қуатқа тең.
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Синусоидалы ток тізбегіндегі қуаттар теңдестігі мынаны білдіреді:
біріншіден, тізбектегі барлық қоректендіргіштердің активті қуаттарының
алгебралық қосындысы сол тізбектегі қабылдағыштардың активті
қуаттарының арифметикалық қуаттарының қосындысына тең:
∑Pқор = ∑Pқаб,немесе ∑UқорIқор cos(φu – φi)= ∑rIr2 ,

(2.36)

екіншіден, тізбектегі барлық қоректендіргіштердің реактивті қуаттарының
алгебралық қосындысы сол тізбектегі қабылдағыштардың индуктивті
реактивті қуаттарының арифметикалық қосындысы мен сыйымдылық
реактивті қуаттарының арифметикалық қосындысының айырмасына тең:
∑Qқор =∑QL - ∑QC, немесе ∑UқорIқор sin(φu – φi)= ∑ 𝑥𝐿 𝐼𝐿2 − ∑ 𝑥𝐶 𝐼𝐶2

(2.37)

Қоректендіргіштердің активті және реактивті қуаттарының таңбасы
токтың оң бағыты э.қ.к.-тің бағытымен сәйкес болған жағдайда плюс болады,
егер, ал керісінше жағдайда минус болады.
Қуаттар теңдестігін кешендік түрде өрнектеуге болады:
∑ 𝑆̃қор = ∑ 𝑆̃қаб ,
∑ 𝑆̃қаб = ∑ 𝑈қаб 𝐼̌қаб = ∑ 𝑃қаб + 𝑗 ∑ 𝑄қаб
∑ 𝑆̃қор = ∑ 𝑈қор 𝐼̌қор = ∑ 𝑃қор + 𝑗 ∑ 𝑄қор
∑ 𝑃қор = ∑ 𝑃қаб ; ∑ 𝑄қор = ∑ 𝑄қаб

(2.38)

2.6.4 Бірнеше кешендік кедергілердің жалғануы
және
балама
түрлендіру
Кешендік кедергілердің бірізді жалғануы. Кешендік кедергілер𝑍1 =
𝑟1 + 𝑗𝑥1 , 𝑍2 = 𝑟2 + 𝑗𝑥2 , 𝑍3 = 𝑟3 + 𝑗𝑥3 , … , 𝑍𝑛 = 𝑟𝑛 + 𝑗𝑥𝑛 бірізді жалғанған
сұлба
2.14 – суретте көрсетілген. Синусоидалы кернеу 𝑈
берілген
тізбекпен 𝐼 тогы жүреді.

2.20-сурет
Кирхгофтың екінші заңы бойынша
𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 + ⋯ + 𝑈𝑛 = 𝑍1 𝐼 + 𝑍2 𝐼 + 𝑍3 𝐼 + ⋯ + 𝑍𝑛 𝐼 = 𝑍б 𝐼, (2.39)
43

мұндағы

𝑛

𝑍б = ∑ 𝑍𝑘 = 𝑟б + 𝑗𝑥б = 𝑧б 𝑒 𝑗𝜑б

(2.40)

𝑘=1
𝑛

𝑛

𝑟б = ∑ 𝑟𝑘 ; 𝑥б = ∑ 𝑥𝑘 ; 𝑧б = √𝑟б2 + 𝑥б2 ; 𝜑б = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑘=1

𝑘=1

𝑥б
𝑟б

(2.41)

Мұндағы 𝑟б – тізбектің балама активті кедергісі, активті кедергілердің
арифметикалық қосындысы ретінде анықталады; 𝑥б - тізбектің балама
реактивті кедергісі, ол реактивті кедергілердің (xL, xC) алгебралық
қосындысы; 𝑧б − тізбектің балама толық кедергісі.
Кешендік кедергілердің параллель жалғануы. Кешендік өткізгіштер
𝑌1 = g1 + 𝑗𝑏1 , 𝑌2 = g 2 + 𝑗𝑏2 , … , 𝑌𝑛 = g 𝑛 + 𝑗𝑏𝑛 параллель жалғанған сұлба –
2.21-суретте көрсетілген. Тізбекке синусоидалы кернеу 𝑈 берілген.

2.21-сурет
Кирхгофтың бірінші заңы бойынша
𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + ⋯ + 𝐼𝑛 = 𝑌1 𝑈 + 𝑌2 𝑈 + ⋯ +𝑌𝑛 𝑈 = 𝑌б 𝑈(2.42)
мұндағы
𝑌б = 𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ +𝑌𝑛 = ∑𝑛𝑘=1 𝑍𝑘 = g б − 𝑗𝑏б = 𝑦б 𝑒 −𝑗𝜑б
g б = ∑𝑛𝑘=1 g 𝑘 ; 𝑏б = ∑𝑛𝑘=1 𝑏𝑘 ; 𝑦б = √g 2б + 𝑏б2 ; φб = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

(2.43)
𝑏б
gб

(2.44)

Мұндағы g б – тізбектің балама активті өткізгіштігі, ол - активті
өткізгіштердің арифметикалық қосындысы;
𝑏б – тізбектің балама
реактивті өткізгіштігі, ол реактивті кедергілердің (bL, bC) алгебралық
қосындысы ретінде табылады; 𝑦б − тізбектің балама толық өткізгіштігі.
Кешендік кедергілердің аралас
жалғануы (2.16 сурет).
Тізбектіңбірізді жалғанған бөлігінің кешендік кедергісі мен параллель
жалғанған тармақтардың кешендік кедергілері:
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Z1 = r1 + j (L1 −

1
)
C1

(2.45)

Z 2 = r2 + jL2
Z 3 = j (L3 −

1
)
C3

2.22 сурет
Тізбектің балама кешендік кедергісі:
𝑍б = 𝑍1 + 𝑍𝑎𝑏 ,

(2.46)

Мұндағы 𝑍𝑎𝑏 - параллель тармақтардың балама кедергісі:
𝑍𝑎𝑏 =

𝑍2 𝑍3
(2.47)
𝑍2 + 𝑍3

Тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі кешендік ток:
𝐼1 =

𝑈
(2.48)
𝑍б

Параллель бөліктегі кешендік кернеу:
𝑈𝑎𝑏 = 𝐼1 𝑍𝑎𝑏 = 𝐼1

𝑍2 𝑍3
(2.49)
𝑍2 + 𝑍3

Параллель тармақтардағы токтар:
𝐼2 =

𝑈𝑎𝑏
𝑍3
𝑈𝑎𝑏
𝑍2
= 𝐼1
; 𝐼3 =
= 𝐼1
(2.50)
𝑍2
𝑍2 + 𝑍3
𝑍3
𝑍2 + 𝑍3
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2.7 Кернеулер резонансы
Резонанстық режимде реактивті элементтердің болуына қарамастан
екіұштық өзін бір ғана активті кедергісі бар сұлба (құрылғы) секілді сезінеді.
Сондықтан оның кірісіндегі кернеу және токтың фазалары бір-біріне сәйкес
келеді, бұл кездегі реактивті қуат нөлге тең болады.
Электр тізбегінде кернеулер резонансы болу үшін мынадай екі шарт бір
мезгілде орындалуы қажет:
1) r, L, C элементтер тізбектей жалғануы керек (2.22 сурет);
2) индуктивті кедергі xL сыйымдылық кедергіге xC тең болу керек.
Кернеулер резонансы кезінде:
а) Толық кедергі активті кедергіге тең және минималды болады:
z = r 2 + ( x L − xC ) 2 = r ,

(2.51)

ә) Тізбектегі ток мәні максималды болады, фазалық ығысу нөлге тең:
I= U/z = U/r

(2.52)

 = arctg

(2.53)

xL − xC
= 0,
r

б) Тізбектің элементтеріндегі кернеулер:
Ua =Ir=(U/r)r=U,
UL =IxL =(xL /r)U,
UC=IxC =(xC /r)U, UL=UC , Up =UL-UC =0

(2.54)

Егер xL= xC >>r болса, онда UL= UC>U, яғни резонанс кезінде
реактивті элементтердегі кернеу тізбекке берілген кернеуден бірнеше есе көп
болуы мүмкін. Бұл апаттық
жағдай
тудыруы
мүмкін. Сондықтан
электроэнергетикалық қондырғылар үшін
кернеу резонансы зиянды
құбылыс болып саналады.
Бірақ радиотехникада, автоматикада және т.б. салаларда кернеу
резонансы тізбекті белгілі бір жиілікке баптау үшін кеңінен қолданылады.
в) Тізбектегі қуаттар:
P= I2r; QL0= xLI2;QC0= xCI2;
QL= QC; Qр0= QL0 - QC0=0

(2.55)

г) Резонанс құбылысын тізбекке берілген кернеудің жиілігін, немесе
шарғының индуктивтілігін, немесе конденсатордың сыйымдылығын өзгерту
арқылы тудыруға болады. Олардың резонанс тудыратын мәндері
(резонанстық бұрыштық жиілік 𝜔0 , резонанстық жиілік 𝑓0 , резонанстық
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индуктивтілік 𝐿0 , резонанстық сыйымдылық 𝐶0 ) төмендегі формулалар
бойынша анықталады:
𝜔0 =

1
√𝐿𝐶

;

𝑓0 =

1
2𝜋√𝐿𝐶

;
(2.56)

1
𝐿0 = 2 ;
𝜔 𝐶

1
𝐶0 = 2 .
𝜔 𝐿

Контурдың сипаттамалық (толқындық) кедергісі деп индуктивті
кедергінің xLнемесе сыйымдылық кедергінің xC резонанс кезіндегі мәнін
айтады:
𝜌 = 𝜔0 𝐿 =

1
𝐿
= √ (2.57)
𝜔0 𝐶
𝐶

Контурдың сапалылығы тербелмелі контурдың резонанстық қасиетін
сипаттайды, олиндуктивті және сыйымдылық кедергілердің ұштарындағы
кернеудің тізбекке берілген кернеуден қанша есе артық екендігін анықтайды:
𝑄=

𝑈𝐶0 𝑈𝐿0 𝐼0 𝜔0 𝐿 𝜔0 𝐿 𝜌
=
=
=
= (2.58)
𝑈
𝑈
𝐼0 𝑟
𝑟
𝑟

Контурдың өшу коэффициенті сапалылыққа кері шама: d = 1 / Q
2.8 Токтар резонансы
Токтар резонансы r, L, C элементтер параллель жалғанған тізбекте
сыйымдылық өткізгіштік bC индуктивті өткізгіштікке bL тең (bL=bC) болған
кезде пайда болады.
Токтар резонансы кезінде:
а) Тізбектің толық өткізгіштігі активті және минималды болады:
y=

g 2 + (bL − bC ) 2 = g.

(2.59)

ә) Тізбектің толық тогы минималды, ал фазалық ығысу нөлге тең:
I = U g 2 + (bL − bC ) 2 =Ug,
(2.60)
 = arctg

bL − bC
= 0,
g

(2.61)

б) Тізбектің тармақтарындағы токтар:
Ia= Ug; IL=UbL; IC=UbC;IL= IC;
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(2.62)

Iр=IL-IC=0; I=Uy=Ug=Ia
в) тізбекте токтар резонансы болу үшін параметрлер мына формулалар
бойынша таңдалуы керек;
𝜔0 =

1
√𝐿𝐶

;

𝐿0 =

1
;
𝜔2𝐶

𝐶0 =

1
.
𝜔2𝐿

(2.63)

г) Тізбектегі қуаттар:
P= U2g; QL= U2bL; QC= U2bC;
QL= QC; Qp= QL - QC= 0

(2.64)

Контурдың толқындық өткізгіштігі резонанс кезіндегі индуктивті
элементтің немесе сыйымдылық элементтің өткізгіштігіне тең:
𝛾 = 𝜔0 𝐶 =

1
𝐶
= √ (2.65)
𝜔0 𝐿
𝐿

Контурдың сапалылығы резонанс кезінде реактивті элементтеріндегі
токтардың тізбектің толық тогынан қаншалықты артық болатындығын
анықтайды:
𝑄=

𝐼𝐶0 𝐼𝐿0 𝑈𝜔0 𝐿 𝜔0 𝐶 𝛾
=
=
=
= (2.66)
𝐼
𝐼
𝑈g
g
g

Реалды жағдайда индуктивті элементпен активті кедергі r2, ал
сыйымдылық элементпен активті кедергі r3бірізді жалғануы
мүмкін
(2.17 сурет).
Бұл кедергілер
арқылы индуктивті шарғы мен конденсатордағы
энергия шығыны есепке алынады. Мұндай тізбекте токтар резонансы болу
шарты bL=bC:

L
1 / C
=
r22 + (L) 2 r32 + (1 / C ) 2
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(2.67)

2.23 сурет
Бұл теңдеуден резонанстық бұрыштық жиілікті анықтаймыз:
1
0 =
LC

( L / C ) − r22
( L / C ) − r32

(2.68)

Бұл өрнектен резонанстық жиілік шарғы (индуктивті элемент) мен
конденсатордың активті кедергілері тәуелді екендігін байқауға болады.
Активті кедергілердің мәні өте аз (жуықтап нөлге теңестіруге болатындай)
болса, онда резонанстық жиілікті жоғарыда келтірілген идеалдырылған
тізбектерге арналған формулалар бойынша анықтауға болады.
Реалды жағдайда да резонанс кезінде толық ток кернеумен фаза
бойынша сәйкес келеді: 𝜑 = 0.
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3 Үш фазалы тізбекте
3.1 Көп фазалы және үш фазалы тізбектер туралы негізгі ұғымдар.
Үш фазалы симметриялы ЭҚК-тер жүйесі
Практикада амплитудалары жағынан тең және фазалары бойынша 2π/т
– бұрышқа ығысқан ( мұндағы т-фаза саны) бірнеше э.қ.к.-терден тұратын
көп фазалысимметриялық жүйелер қолданылады. Қазіргі кезде көп фазалық
жүйелердің ішіндедегі ең көп тарағаны үш фазалы жүйелер.
Үш фазалы симметриялы ЭҚК-тер жүйесі деп жиіліктері бірдей,
амплитудалары бірдей, ал фаза бойынша 1200 ығысқан үш синусоидалы ЭҚКтің жиынтығын айтады.
Үш фазалы симметриялы ЭҚК-тер жүйесін алу үшін үш фазалы
генератор қолданылады. Оның жұмыс істеу принципін 3.1 - сурет арқылы
түсіндіруге болады. Генератордың кеңістікте бір-бірінен 1200-қа ығысқан
және өзара оқшауланған үш тәуелсіз орамаларын бірқалыпты тұрақты
магнит өрісінде тұрақты бұрыштық жиілікпен (ω) айналдырады. Осы кезде
орамаларда амплитудалары (Ет) бірдей және бұрыштық жиіліктері (ω)
бірдей, бірақ фаза бойынша 1200- қа ығысқан үш ЭҚК-тер пайда болады
(3.1, б сурет). Олардың біреуін еА (ЕА ), одан фаза бойынша 1200 кеш қалған
екіншісін еВ (ЕВ), ал біріншіден фаза бойынша 1200 озған ЭҚК- еС (ЕС)
белгілейміз (3.1, в сурет).

а)

б)

в)

3.1 сурет
Генератордың орамаларын оның фазалары деп атайды да, А,В,С латын
әріптері арқылы белгілейді. Симметриялы генератордың фазалық
орамаларының э.қ.к.-тердің лездік және кешендік әрекеттік мәндерінің
өрнектері:
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еА =Етsinωt, ЕА =Ефеj0˚,
еВ =Emsin(ωt-1200), EB= Ефе -j120˚,
еС=Emsin(ωt+1200).
EC= Ефе j120˚

(3.1)

Фазалар кезектесуі деп э.қ.к.-тердің белгілі бір мәнге ие болу кезіндегі
ретін айтады. Егер кезектесу ЕА, ЕВ, ЕС реті бойынша өтсе, онда мұндай
кезектесу тура кезектесу деп аталады. Кезектесу реті басқаша болса, онда
кері кезектесу деп аталады.
Үш фазалы симметриялы э.қ.к.-тердің жүйесінің негізгі қасиеті: үш
фазалы симметриялы жүйеде э.қ.к.-тердің кез келген сәттегі лездік
мәндерінің қосындысы нөлге тең, демек, э.қ.к.-тердің кешендік әрекеттік
мәндерінің қосындысы да нөлге тең, :
еА+ еВ+ еС =0;
ЕА+EB+EC=0.

(3.2)

Үш фазалы тізбектің операторы деп модулі бірге тең, ал фазасы 1200
тең кешендік санды атайды:

( ) =a ; e

а = 1  е j120 ; e j 240 = e j120
0

0

0

2

2

j0

= 1;

Үш вектор 1, а, а2 симметриялы үш фазалы жүйе құрайды (3.2 сурет),
сондықтан
1 + a + a 2 = 0 (3.3)

3.2 сурет

3.3 сурет

Кез келген векторды операторға а көбейткенде ол вектордың модулі
өзгермейді, бірақ ол 1200-қа бұрылады (3.3 сурет). Ал векторды а2
көбейтсек, онда ол 2400 бұрылады. Операторды а пайдаланып, EB және EC–
ні EA арқылы өрнектеуге болады: EB=a2EA, EC= aEA.
Бұл жағдайда
ЕА+EB+EC= ЕА(1+a2+a)=0
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(3.4)

3.2 Үш фазалы тізбектің қоректендіргіші пен қабылдағышының
фазаларының жалғануы
Үш фазалы тізбек деп үш фазалы э.қ.к.-тер жүйесі мен үш фазалы
қабылдағыштың ( жүктеменің) және жалғау сымдарының жиынтығын айтады.
Үш фазалы тізбектің фазасы деп оның бойымен белгілі бір ток ғана жүретін
бөлігін айтады. 3.4 - суретте үш фазалы генератордың орамаларының
орынбасу сұлбасы және олардың аяққы ұштарынан (X,Y,Z) басқы ұштарына
(А,В,С) бағытталған э.қ.к.-тердің оң бағыттары көрсетілген. Үш фазалы тізбек
алу үшін генератордың мен жүктеменің фазаларын өзара әртүрлі сұлба
бойынша қосады.
Алты сым арқылы жалғану сұлбасында генератордың әр орамасы
жеке қабылдағышпен екі сым арқылы жалғанады да, 𝑖𝐴 , 𝑖𝐵 , 𝑖𝐶 токтары бар
тәуелсіз үш тізбек құрылады (3.4-сурет).

3.4 сурет

3.5 сурет

Э.қ.к.-тер мен токтардың векторлық диаграммасы 3.5 – суретте
көрсетілген. Бұл сұлба бойынша барлығы алты
сым керек болады,
сондықтан экономикалық жағынан тиімсіз.
Сымдардың санын азайту мақсатында генератордың орамаларын және
қабылдағыштың фазаларын «жұлдызша» немесе «үшбұрыш» сұлбасы
бойынша жалғайды.
Генератордың (қоректендіргіштің) орамаларын өзара жұлдызша
сұлба бойынша жалғағанда олардың аяққы ұштары (X,Y,Z) бір нүктеге
(түйінге) қосылады және ол нүктені үш фазалы қоректендіргіштің нөлдік
нүктесі немесе бейтарап нүктесі (О) деп атаймыз (3.6, а сурет).
Қабылдағыштың (жүктеменің) фазаларын өзара жұлдызша сұлба
бойынша жалғау үшін олардың аяққы ұштары бір нүктеге ( түйінге)
қосылады және ол нүктені жүктеменің нөлдік нүктесі немесе бейтарап
нүктесі (О′) деп атаймыз. Қабылдағыштың жұлдызша сұлба бойынша
жалғанған фазаларының кешендік кедергілерін ZA, ZB, ZC түрінде белгілейді.
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Генератордың орамаларының басқы ұштарын (А,В,С) жүктеменің
басқы ұштарымен (А´,В´,С´) қосатын сымдарды желілік сымдар деп атайды,
ал олар арқылы жүретін токтар желілік токтар(IA , IB, IC) деп аталады.
Бұл токтар генератордан жүктемеге қарай бағытталған. Генератордың
бейтарап нүктесін (О) жүктеменің бейтарап нүктесімен (О′) жалғайтын
сымды нөлдік немесе бейтарап сым деп аталады. Бейтарап сыммен жүретін
ток нөлдік ток (I0) немесе бейтарап ток деп аталады және ол жүктемеден
генераторға карай бағытталады.
Төрт сым арқылы құрастырылған бұл үш фазалы тізбек нөлдік сымы
бар «жұлдызша- жұлдызша» сұлбалы тізбек деп аталады (3.6, а сурет).
Үш желілік сым арқылы құрастырылған үш фазалы тізбекті нөлдік
(бейтарап) сымсыз «жұлдызша- жұлдызша» сұлбалы тізбек деп атайды
(3.6, б сурет). Бұл тізбекте нөлдік (бейтарап) сым болмағандықтан нөлдік
ток (I0) болмайды.
Үш фазалық жүйеде генератордың фазалық орамаларының ұштарының
( A мен X, B мен Y, C мен Z) арасындағы немесе жүктеменің фазаларының
ұштарының арасындағы кернеулерді фазалық кернеулер (UA, UB ,UC) деп
аталады. Фазалық кернеулерді желілік сымдар мен нөлдік сым арасындағы
кернеулердеп де қарастыруға болады.
Үш фазалы симметриялы жүйеде фазалық кернеулердің әрекеттік
мәндері бірдей болады: UA=UB=UC=Uф.
Егер UA=ЕА, UB=EB, UC= EC болатындығын ескерсек, онда фазалық
кернеулердің кешендік әрекеттік мәндері
𝑈А = 𝑈ф 𝑒 𝑗0° = 𝑈ф ;
𝑈𝐵 = 𝑈ф 𝑒 −𝑗120° ;
𝑈𝐶 = 𝑈ф 𝑒

𝑗120°

(3.5)

.

Фазалық токтардеп генератордың фазалық орамалары немесе
жүктеменің фазалық кедергілері арқылы жүретін токтарды (I'A , I'B, I'C)
айтады. 96, а - суреттен генератор мен жүктеменің фазалары жұлдызша
сұлбасы бойынша жалғанған кезде әр фазаның фазалық тогы (I'A , I'B, I'C) сол
фазаға қатысты желілік токқа (IA , IB, IC) тең екендігін көреміз.

53

а)

б)
3.6 сурет
Желілік кернеулер деп желілік сымдар арасындағы кернеулерді (UAB,
UBC ,UCA – кешендік әрекеттік мәндер) айтамыз. Желілік кернеулерді
қоректендіргіштің фазалардың басқы ұштарының (А мен В, В мен С, С мен
А) арасындағы кернеулер деп де қарастыруға болады.
Үш фазалы симметриялы жүйеде желілік
кернеулердің әрекеттік
мәндері бірдей болады: UAB = UBC = UCA = Uж . Осыны ескерсек, желілік
кернеулердің кешендік мәндерінің өрнектері:
𝑈𝐴𝐵 = 𝑈𝐴 − 𝑈𝐵 = 𝑈ф − 𝑈ф 𝑒 −𝑗120° = 𝑈ж 𝑒 𝑗30°
𝑈𝐵𝐶 = 𝑈𝐵 − 𝑈𝐶 = 𝑈ф 𝑒 −𝑗120° − 𝑈ф 𝑒 𝑗120° = 𝑈ж 𝑒 −𝑗90°
(3.6)
𝑗120°
𝑗150°
𝑈𝐶𝐴 = 𝑈𝐶 − 𝑈𝐴 = 𝑈ф 𝑒
− 𝑈ф = 𝑈ж 𝑒
Үш фазалы симметриялы қоректендіргіштің фазалары жұлдызша
сұлбасы бойынша жалғанған кезде фазалық және желілік кернеулер үшін
векторлық диаграмма 3.7, а – суретте көрсетілген. Бұл диаграммадан фазалық
және желілік кернеулердің мәндері үш бірдей теңбүйірлі үшбұрыш
құрайтындығын көреміз (3.7, б сурет). Бұл үшбұрыштан желілік және
фазалық кернеулердің әрекеттік мәндері өзара мынадай қатынаста
болатындығын көреміз:
𝑈ж = 2𝑈ф 𝑐𝑜𝑠30° = √3𝑈ф(3.7)
Демек, үш фазалы симметриялы қоректендіргіштің фазаларын
жұлдызша жалғаған кезде желілік кернеудің әрекеттік мәні фазалық
кернеуден √3 есе артық болады.
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а)

б)
3.7 сурет

Үш фазалы қоректендіргіштің және қабылдағыштың фазаларын
«үшбұрыш» сұлбасы бойынша жалғау.Қоректендіргіштің фазаларын
үшбұрыш сұлбасы бойынша қосу үшін бір фазаның аяқы ұшын (мысалы, Х)
екінші фазаның басқы ұшымен (мысалы, В), екінші фазаның аяқы ұшын (Y)
үшінші фазаның басқы ұшымен (С), ал үшінші фазаның аяққы ұшын (Z)
бірінші фазаның басқы ұшымен (A) қосады (3.8-сурет).Сұлбада бейтарап
сым болмайды. Сондықтан қоректендіргіштің кешендік желілік кернеулері
оның кешендік фазалық кернеулеріне тең болады: UAB = UА , UBC = UB , UCA
= UC.
Үш фазалы қабылдағыштың фазаларын «үшбұрыш» сұлбасы бойынша
жалғаған кезде тұйық контур пайда болады. Екі фазаның ортақ нүктесі (бір
фазаның басқы ұшы мен екінші фазаның аяққы ұшының түйіскен нүктесі)
желілік сымдар арқылы қоректендіргіштің фазаларының басқы ұштарымен
жалғасады. Сондықтан қоректендіргіштің фазаларының жалғану сұлбасының
түріне байланыссыз қабылдағыштың әр фазы желілік кернеудің әсерінде
болады. Қабылдағыштың фазаларының кедергілері ZAВ, ZBС, ZCА түрінде

3.8 сурет
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белгіленеді, ал фазалық токтардың IАВ, IBС, ICА оң бағыттары сағат тілінің
жүрісінің бағытымен бағыттас етіп таңдайды.
3.3 Үш фазалы симметриялы және симметриялы емес тізбектер.
«Жұлдызша-жұлдызша» сұлбалы тізбектерді есептеу
Егер үш фазалы қабылдағыштың фазаларының кешендік кедергілері
бірдей болса (ZA=ZB=ZC,
ZAВ=ZBС=ZCА ), онда ондай қабылдағышты
симметриялы қабылдағыш деп атайды. Мысалы, симметриялы қабылдағыш
ретінде үш фазалы электрлік қозғалтқыштарды, электржылулық
қондырғыларды атауға болады. Олардың фазаларының кедергілерінің
параметрлері бірдей болады.
Егер қабылдағыштың фазаларының кешендік кедергілері бірдей
болмаса (ZA≠ZB≠ZC, ZAB ≠ZBC ≠ZCA), онда оны симметриялыемес қабылдағыш
деп атайды. Мұндай симметриялы емес қабылдағыш үш фазалы желіге әр
түрлі бір фазалы қабылдағыштар қосылған кезде, немесе апаттық жағдайда
(желілік немесе фазалық сымдардың үзілуі, қабылдағышта немесе желіде
қысқаша тұйықталу болуы) пайда болады.
Үш фазалы симметриялы қоректендіргіш мен үш фазалы симметриялы
қабылдағыштан құралған тізбекті үш фазалы симметриялы тізбек деп
атайды.
Егер үш фазалы тізбектің құрамында симметриялы емес
қоректендіргіш немесе симметриялы емес қабылдағыш болса, онда мұндай
тізбекті үш фазалы симметриялы емес тізбек деп атайды.
Үш фазалы тізбектер синусоидалы ток тізбектерінің бір түрі
саналатындықтан, оларды есептеу үшін синусоидалы ток тізбектерін
есептеуге қатысты тәсілдердің бәрін қолдануға болады.
«Жұлдызша-жұлдызша» сұлбалы тізбектерді қарастырайық.
а) Нөлдік сымы бар «жұлдызша- жұлдызша» сұлбалы, симметриялы
емес тізбекті есептеу (3.6, а сурет). Нөлдік сымның кедергісі өте аз деп
есептейтейік: Z0 ≈0.
Кешендік желілік токтар мен нөлдік сымдағы кешендік ток:
𝑈ф 𝑒 𝑗0°
𝑈𝐴
𝐼𝐴 =
=
= 𝐼𝐴 𝑒 𝑗𝜑𝐴
𝑍𝐴 𝑧𝐴 𝑒 𝑗𝜑𝑧𝐴
𝑈𝐵 𝑈ф 𝑒 −𝑗120°
𝐼𝐵 =
=
= 𝐼𝐵 𝑒 𝑗𝜑𝐵 (3.8)
𝑗𝜑
𝑍𝐵
𝑧𝐵 𝑒 𝑧𝐵
𝑗120°
𝑈𝐶 𝑈ф 𝑒
𝐼𝐶 =
=
= 𝐼𝐶 𝑒 𝑗𝜑𝐶
𝑗𝜑
𝑧
𝑍𝐶
𝑧𝐶 𝑒 𝐶
I0 = IA + IB +IC
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Сонымен симметриялы емес тізбектің желілік токтарының
модульдері де, фазаларына әр түрлі болады және нөлдік сымның бойымен
ток жүреді. Желілік токтарды қабылдағыштың фазаларының токтары
ретінде де санауға болады.
б) қабылдағышсимметриялы болса,яғни ZA=ZB=ZC болса, онда (3.8)
теңдеулер негізінде желілік токтардың модульдері бірдей болатындығы
және олар фаза бойынша бір-бірінен 120° ығысатындығы, сонымен қатар
нөлдік сымдағы ток нөлге тең болатындығы туралы қорытынды жасауға
болады:
𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶 = 𝐼ж ;
𝐼0 = 𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 = 0.

(3.9)

Бұл жағдайда 𝐼0 = 0 болғандықтан нөлдік сымды сұлбадан алып
тастауға болады. Желілік токтар мен қабылдағыштағы фазалық токтардың
модулдері бірі-біріне тең: 𝐼ж =𝐼ф .
в) Нөлдік сымсыз «жұлдызша-жұлдызша» сұлбалы, симметриялы
емес тізбекті есептеу (3.6, б сурет). Егер жүктеме симметриялы емес
(ZA ≠ZB ≠ZC) болса, сұлбаның екі түйіні ( О және О′ нүктелері) арасында
потенциалдар айырымы - U00′ ығысу кернеуі пайда болады.
Бұл кернеуді анықтау үшін екі түйіндік потенциалдар тәсілін
қолданамыз. Бұл тәсіл бойынша:
𝑈00´

𝐸𝐴 𝑌𝐴 + 𝐸𝐵 𝑌𝐵 + 𝐸𝐶 𝑌𝐶 𝐸𝐴 𝑌𝐴 + 𝑎2 𝐸𝐴 𝑌𝐵 + 𝑎𝐸𝐴 𝑌𝐶
=
=
(3.10)
𝑌𝐴 + 𝑌𝐵 + 𝑌𝐶
𝑌𝐴 + 𝑌𝐵 + 𝑌𝐶

немесе
𝑈00´

𝐸𝐴 (𝑌𝐴 + 𝑎2 𝑌𝐵 + 𝑎𝑌𝐶 )
=
(3.11)
𝑌𝐴 + 𝑌𝐵 + 𝑌𝐶

Мұндағы YA=1/ZA, YB=1/ZB, YC=1/ZC – жүктеменің фазаларының
кешендік өткізгіштері; а– үш фазалы тізбектің операторы.
Желілік токтарды анықтаймыз:
𝐼𝐴 =

𝑈𝐴0′
𝑈𝐵0′
; 𝐼𝐵 =
;
𝑍𝐴
𝑍𝐵
𝐼𝐶 =

Бұл өрнектердегі кернеулер:
UA0′ = ЕА - U00′ , UB0′ = ЕB - U00′,
UC0′ = ЕС - U00′ .
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𝑈𝐶0′
(3.12)
𝑍𝐶

(3.13)

г) Нөлдік сымсыз «жұлдызша-жұлдызша» сұлбалы, симметриялы
тізбекті есептеу. Егер ZA= ZB = ZC болса, онда YA = YB= YC=Y. Сондықтан
𝑈00´

𝐸𝐴 (𝑌𝐴 + 𝑎2 𝑌𝐵 + 𝑎𝑌𝐶 ) 𝐸𝐴 𝑌(1 + 𝑎2 + 𝑎)
=
=
=0
𝑌𝐴 + 𝑌𝐵 + 𝑌𝐶
3𝑌

(3.14)

Бұл жағдайда
UA0′ = ЕА; UB0′ = ЕB; UC0′ = ЕС;
𝐸𝐴
𝐸𝐵
𝐸𝐶
𝐼𝐴 =
; 𝐼𝐵 =
; 𝐼𝐶 =
𝑍𝐴
𝑍𝐵
𝑍𝐶

(3.15)
(3.16)

ZA= ZB = ZC болғандықтан кешендік желілік токтардың модульдері
бірдей болады: 𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶 = 𝐼ж .
д) Нөлдік сымы бар «жұлдызша- жұлдызша» сұлбалы, симметриялы
тізбекті нөлдік сымның кедергісі болған жағдайда (Z0 ≠ 0)есептеу.
Бұл жағдайда желілік токтарды анықтау үшін (3.12), (3.13) формулалар
қолданылады. Бірақ (3.13) формулалардағы U00′ ығысу кернеуін нөлдік
сымның кедергісін есепке алу арқылы табамыз:
𝐸𝐴 (𝑌𝐴 + 𝑎2 𝑌𝐵 + 𝑎𝑌𝐶 ) 𝐸𝐴 𝑌(1 + 𝑎2 + 𝑎)
𝑈00´ =
=
=0
(3.17)
𝑌𝐴 + 𝑌𝐵 + 𝑌𝐶 + 𝑌0
3𝑌 + 𝑌0
Бұл (3.18) өрнек бойынша нөлдік сымның кедергісін Z0 кез келген
мәнінде ығысу
кернеуінің мәні U00′ =0 тең болады деген қорытынды
жасауға болады. Демек, Z0 ≠ 0 болған жағдайда да 𝐼0 = 𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 = 0.
е) Нөлдік сымы бар «жұлдызша- жұлдызша» сұлбалы, симметриялы
емес тізбекті нөлдік сымның кедергісі болған жағдайда (Z0 ≠ 0) есептеу.
U00′ ығысу кернеуін нөлдік сымның кедергісін есепке алу арқылы
табамыз:
𝑈00´

𝐸𝐴 (𝑌𝐴 + 𝑎2 𝑌𝐵 + 𝑎𝑌𝐶 )
=
𝑌𝐴 + 𝑌𝐵 + 𝑌𝐶 + 𝑌0

(3.18)

Желілік токтарды (3.12), (3.13) өрнектер арқылы анықтайды.
Нөлдік сымдағы токты мына өрнек арқылы да табуға болады:
𝐼0 =

𝑈00′
= 𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶
𝑍0
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(3.19)

3.4 «Үшбұрыш-үшбұрыш» сұлбалы тізбекті есептеу
Қабылдағыштың фазаларындағы токтардың бағыттарын 3.8-суретке
сәйкес қабылдаймыз. IАВ тогы UAB=UA кернеуінің әсерінен, IВC тогы UBC=UB
кернеуінің әсерінен, ICA тогы UCA=UC кернеуінің әсерінен пайда болады.
Егер тізбек симметриялы емес (ZAB ≠ZBC ≠ZCA) болса, онда Ом заңы
бойынша қабылдағыштың фазалық токтары:
𝐼𝐴𝐵 =

𝑈𝐴𝐵
𝑍𝐴𝐵

= 𝐼𝐴𝐵 𝑒 𝑗𝜑𝐴𝐵
𝐼𝐵𝐶 =

𝐼𝐶𝐴 =

𝑈𝐶𝐴
= 𝐼𝐶𝐴 𝑒 𝑗𝜑𝐶𝐴
𝑍𝐶𝐴

𝑈𝐵𝐶
= 𝐼𝐵𝐶 𝑒 𝑗𝜑𝐵𝐶 (3.20)
𝑍𝐵𝐶

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша желілік токтар:
IA= IAB - ICA,
IB= IBC - IAB,
IC= ICA - IBC.

(3.21)

Егер қабылдағыш симметриялы (ZAВ= ZBС = ZCА) болса, онда барлық
фазалық токтардың кешендік әрекеттік мәндерінің модульдері бірдей
(𝐼𝐴𝐵 = 𝐼𝐵𝐶 = 𝐼𝐶𝐴 = 𝐼ф ) болады және олардың
желілік кернеулерге
байланысты фазалық ығысулары да бірдей болады.
Векторлық диаграммадағы токтар үшбұрышынан желілік токтардың
модулдері мен фазалық токтардың модулдері арасында мынадай арақатынас
барын көруге болады (3.10 сурет): Iж =2IФcos30˚=√3 IФ.

3.10 сурет
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Сонымен «үшбұрыш-үшбұрыш» сұлбалы симметриялы тізбекте
желілік кернеулер мен фазалық кернеулер бір-біріне тең, ал желілік ток
фазалық токтан √3 есе үлкен.
3.5 Үш фазалы күрделі тізбектерді есептеу
Күрделі тізбекті есептеу жұмысын жеңілдету үшін қоректендіргіштер
пен қабылдағыштардың жалғану сұлбаларын балама түрлендіруге болады.
Әдетте жұлдызшаны үшбұрышқа немесе үшбұрышты жұлдызшаға
түрлендіреді.
Есептеу әдістемесі түсінуге жеңілірек болу үшін бір ғана
қоректендіргіші бар күрделі тізбектерді мысал ретінде қарастырайық.
№45 мысал. Желілік кернеуі 220 В үш фазалы желіге фазалары
үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған симметриялы қабылдағыш қосылған
(3.11, а сурет). Фазалардың кешендік кедергілері: ZAВ=ZBС=ZCА=15 e j 53,13 Ом.
Желінің сымдарының кешендік кедергісі
Zж=0,5+j1,5
Ом. Желілік
токтарды анықтау керек.
Ш е ш і м і.
Алдымен кедергілер үшбұрышын симметриялы жұлдызшаға
түрлендіреміз (3.11, б сурет). Симметриялы жұлдызшаның фазаларының
кедергілері үшбұрыштың фазаларының кедергілерінен 3 есе аз, яғни

а)

б)
3.11 сурет

1
3

j 53,13
= 5e j 53,13 = (3 + j 4) .
ZA= ZB = ZC = 15e
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Түрлендіруден кейін жұлдызшаның фазаларының кедергілері (ZA, ZB,
ZC) желінің сымдарының кедергілерімен (Zж) бірізді жалғанғандықтан
фазалық балама кедергілер (ZAб, ZBб, ZCб) олардың қосындыларына тең:
ZAб= ZBб = ZCб =(0,5+j1,5)+(3+j4)=3,5+j5,5= 6,52ej57,53°
Фазалық кернеу берілген желілік кернеуден √3 есе кем болатындығын
− j1200
В;
ескеріп, оларды кешендік түрде жазайық: U A = 127 В , U B = 127 e
U C = 127 j120 В .
Желілік токтарды анықтаймыз:
0

𝑈𝐴
127𝑒 𝑗0°
−𝑗57,530
𝐼𝐴 =
=
А;
0 = 19,48𝑒
𝑗57,53
𝑍𝐴б 6,52𝑒
𝑈𝐵
127𝑒 −𝑗120°
−𝑗177,530
𝐼𝐵 =
=
=
19,48𝑒
А;
0
𝑍𝐵б 6,52𝑒 𝑗57,53
𝑈𝐶
127𝑒 𝑗120°
𝑗62,070
𝐼𝐶 =
=
=
19,48𝑒
А
0
𝑍𝐶б 6,52𝑒 𝑗57,53
№46 мысал. Үш сымды электр тізбегі фазалары жұлдызша сұлбасы
бойынша жалғанған симметриялы қоректендіргіштен және оған электр желісі
арқылы жалғанған үш фазалы екі асинхронды қозғалтқыштан тұрады.
Тізбектің сұлбасы 3.12, а - суретте көрсетілген. Бірінші қозғалтқыштың
фазалары жұлдызша сұлбасы бойынша жалғанған, олардың кешендік
j 53,13 0

кедергілері: ZA1=ZB1=ZC1= 45e
Ом. Екінші асинхронды қозғалтқыштың
фазалары үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған, олардың кедергілері:
j 60

ZAВ2=ZBС2=ZCА2= 30 e Ом. Желінің
сымдарының кешендік кедергісі
Zж=0,5+j1,5 Ом тең. Электр желісінің басындағы желілік кернеу Uж =380 В.
Желілік және фазалық токтарды анықтау керек.
Ш е ш і м і.
Есептеу жұмысын кедергілер (ZAВ2, ZBС2, ZCА2)үшбұрышын
симметриялы жұлдызшаға түрлендіруден бастаймыз (3.12б -сурет).
Симметриялы жұлдызшаның фазаларының кедергілері (ZA2, ZB2, ZC2)
үшбұрыштың фазаларының кедергілерінен 3 есе аз, яғни ZA2= ZB2 = ZC2 =


1
1
Z AB2 =  30e j 60 = 10e j 60 = (5 + j8,66) .
3
3

Симметриялық режим кезінде бейтарап нүктелердің потенциалдары
бірдей. Сондықтан оларды кедергісі жоқ сыммен қосуға болады (суретте үзік
сызықпен көрсетілген).
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Онан кейін А фазасы үшін балама сұлба құрамыз (3.12, в сурет). Бұл
сұлбада ZA1 мен ZA2 кедергілері өзара параллель жалғанған. Олардың балама
кедергісі
𝑍𝐴12

𝑍𝐴1 ∙ 𝑍𝐴2
45𝑒 𝑗53,13° ∙ 10𝑒 𝑗60°
=
=
= 8,19𝑒 𝑗58,75° = 4,2 + 𝑗7
𝑍𝐴1 + 𝑍𝐴2 27 + 𝑗36 + 5 + 𝑗8,66

Zж кедергісі параллель бөлікке бірізді қосылған. А фазасының балама
кедергісі
𝑍𝐴 = 𝑍ж +𝑍𝐴12 = 0,5 + j1,5 + 4,2 + 𝑗7 = 4,7 + 𝑗8,5 = 9,7𝑒 𝑗61°
А фазасының балама cұлбасындағы кешендік токтарды анықтаймыз:

𝐼𝐴1

𝑈𝐴 220𝑒 𝑗0°
𝐼𝐴 =
=
= 22,68𝑒 −𝑗61°
𝑗61°
𝑍𝐴 9,7𝑒
𝑈𝐴1𝑂1 𝐼𝐴 ∙ 𝑍𝐴12 22,68𝑒 −𝑗61° ∙ 8,19𝑒 𝑗58,75° 185𝑒 −𝑗2,25°
=
=
=
=
𝑍𝐴1
𝑍𝐴1
45𝑒 𝑗53,13°
45𝑒 𝑗53,13°
= 4,11𝑒 −𝑗55,38°
𝐼𝐴2

𝑈𝐴1𝑂1 185𝑒 −𝑗2,25°
=
=
= 18,57𝑒 −𝑗62,25°
𝑗60°
𝑍𝐴2
10𝑒

Бастапқы үш фазалы сұлбаның кешендік токтары
анықтаймыз:

мен кернеулерін

𝐼В = 𝐼𝐴 𝑒 −𝑗120° = 22,68𝑒 −𝑗181° ; 𝐼𝐶 = 𝐼𝐴 𝑒 𝑗120° = 22,68𝑒 𝑗59°
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а)

б)

в)
3.12 сурет
𝐼В1 = 𝐼𝐴1 𝑒 −𝑗120° = 4,11𝑒 −𝑗175,38° ; 𝐼𝐶1 = 𝐼𝐴1 𝑒 𝑗120° = 4,11𝑒 𝑗64,62°
𝐼𝐴𝐵2 =

𝐼𝐴2
√3

𝑒 𝑗30° = 6,19𝑒 −𝑗32,25° ; 𝐼𝐵𝐶2 = 𝐼𝐴𝐵2 𝑒 −𝑗120° = 6,19𝑒 −𝑗152,25°

𝐼𝐶𝐴2 = 𝐼𝐴𝐵2 𝑒 𝑗120° = 6,19𝑒 𝑗87,75°
𝑈𝐴2𝐵2 = 𝑈𝐴1𝑂1 ∙ √3 ∙ 𝑒 𝑗30° = 185𝑒 −𝑗2,25° ∙ √3 ∙ 𝑒 𝑗30° = 320𝑒 𝑗27,75°
𝑈𝐵2𝐶2 = 𝑈𝐴2𝐵2 𝑒 −𝐽120° = 320𝑒 𝑗27,75° 𝑒 −𝐽120° = 320𝑒 −𝑗92,25°
𝑈𝐶2𝐴2 = 𝑈𝐴2𝐵2 𝑒 𝐽120° = 320𝑒 𝑗27,75° 𝑒 𝐽120° = 320𝑒 𝑗147,75°
3.6 Үш фазалы тізбектердің қуаттары және оларды өлшеу
Үш фазалы тізбектің активті қуаты жүктеменің фазаларының активті
қуаттарының және нөлдік сымдары кедергінің активті қуаттарының
қосындысына тең:
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P = PA + PB + PC + P0 (3.22)

Үш фазалы тізбектің реактивті және толық қуаттары:
Q = QA + QB + QC + Q0 ; (3.23)

S = P 2 + Q 2 . (3.24)

Егер жүктеме симметриялы болса болса, онда:

PA = PB = PC = PФ ;
QA = QB = QC = QФ ;
P0 = 0 , Q0 = 0 .
PФ = U Ф I Ф cos  - фазалық активті қуат; QФ = U Ф I Ф sin  Мұндағы
фазалық реактивті қуат.
Үш фазалы симметриялы тізбектің активті, реактивті және толық
қуаты:

P = 3PФ = 3UФ I Ф cos; (3.25)
Q = 3QФ = 3UФ I Ф sin ;
(3.26)

S = 3  U Ф  I Ф (3.27)
Жүктеменің фазаларының өзара жалғану сұлбаларына (жұлдызша
немесе үшбұрыш) байланыссыз
үш фазалы тізбектің қуаттарын
желілік кернеу мен желілік ток арқылы анықтауға болады:
P = 3U Ж I Ж cos  ; (3.28)

Q = 3U Ж I Ж sin  ; (3.29)

S = 3U Ж I Ж . (3.30)
Үш фазалы тізбектің активті қуатын өлшеу. Егер үш фазалы
тізбекте нөлдік сым болса, бірақ жүктеменің фазаларының кедергілері (ZA,
ZB, ZC) бірдей болмаса, онда тізбектің активті қуатын өлшеу үшін үш
ваттметр қолданылады (3.13 сурет).
Тізбектің активті қуаты осы үш ваттметр көрсетуінің қосындысына тең:
𝑃 = 𝑃𝑤1 + 𝑃𝑤2 + 𝑃𝑤3 = 𝑈𝐴 𝐼𝐴 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐴 + 𝑈𝐵 𝐼𝐵 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐵 + 𝑈𝐶 𝐼𝐶 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐶

(3.31)

Егер тізбектің нөлдік сымы болмаса, онда активті қуатты өлшеу үшін
екі ваттметр қолданылады (3.14 сурет). Бұл екі ваттметрдің көрсетуілері
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көбінесе бірдей болмайды. Бұл жағдайда үш фазалық жүйенің активті қуаты
екі ваттметрдің көрсетулерінің алгебралық қосындысына тең.
Айталық, бірінші ваттметрдің көрсетуі Pw1=Re[UAC·ǏA], ал екінші
ваттметрдің көрсетуі Pw2= Re[UBC·ǏB]. Мұндағы ǏA, ǏB – А және В фазасының
кешендік түйіндес токтары. Ваттметрлер арқылы тек екі фазаның токтары
ғана өтетіндігін көреміз.
Қабылдағыштың кешендік қуатын екі фазаның токгары арқылы
анықтауға болатындығын көрсетейік:

3.13 сурет

3.14 сурет
UAC ǏA + UBC ǏB=( UA - UC) ǏA +( UB - UC) ǏB= UA ǏA +UB ǏB+ UC ǏС =𝑆̃ (3.32)
Бұл өрнек екі ваттметрдің көрсетуінің қосындысы үш фазаның активті
қуаттарының қосындысына тең екендігін білдіреді:
𝑃 = 𝑃𝑤1 + 𝑃𝑤2 = 𝑅𝑒(𝑆̃) = 𝑅𝑒(𝑈𝐴𝐶 𝐼̆𝐴 + 𝑈𝐵𝐶 𝐼̆𝐵𝐶 )

(3.33)

Төрт сымды симметриялы тізбектің активті қуатын анықтау үшін бір
ваттметр арқылы өлшенген бір фазаның активті қуатын үшке көбейтеді.
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3.7 Үш фазалы желінің балама сұлбасы. Үш фазалы жүйенің
артықшылықтары
Үш фазалы желінің балама сұлбасын тұрғызу үшін желінің өнбойында
болып жатқан электромагниттік құбылыстар есепке алынуы керек.
Магниттік құбылыстарды индуктивтілік, электр өрісіне байланысты
құбылыстарды сыйымдылық, ал жылу бөліну құбылысын кедергіарқылы
сипаттайды. Үш фазалы желінің балама сұлбасына оның сымдарының
индуктивтілігі және сымдар арасындағы өзара индуктивтілік, сымдар мен
жер арасындағы сыйымдылық, сымдардың арасындағы сыйымдылық,
сымдарың активті кедергілері және оқшаулағыштардың (изоляцияның)
өткізгіштері енуі тиіс.
3.15 а, б – суреттерде үш фазалы желінің бір
фазасының «П » және «Т » тәрізді балама сұлбалары келтірілген.
3.15 – суретте көрсетілген индуктивтілік Lфсимметриялы үш фазалы
желінің индуктивтілігі деп аталады: Lф=Lс + Мөз.
Мұндағы Lс - сымның индуктивтілігі, ал Мөз – сымдар арасындағы
өзара индуктивтілік.
Желі симметриялы болу үшін, яғни Lф және Мөз барлық фазалар
үшін бірдей болуы үшін, желінің ұзындығын үшке бөлінеді де, сымдардың
өзара орналасу ретін әр бөлікте өзгертіп отырады. Бұл тәсілді сымдардың
транспозициясы деп аталады.

а)

б)
3.15 сурет

Сыйымдылық Сффаза сыйымдылығы деп аталады: Сф=Сс.ж +3Сс.с .
Мұндағы Сс.ж - сым мен жер арасындағы сыйымдылық, ал Сс.с – сымдар
арасындағы сыйымдылық. Желі сымдарын транспозициялау арқасында Сф
мәні үш фаза үшін бірдей болады.
Кедергі
R - сымның активті кедергісі. Желі симметриялы
болғандықтан бейтарап сыммен ток жүрмейді. Сондықтан бейтарап сымның
кедергісі сұлбаға енбеді.
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Үш фазалы жүйенің артықшылықтары:
а) Электр энергиясын бір фазалық жүйемен алыс қашықтыққа жеткізу
үшін қажетті алты сым орнына үш фазалық жүйемен тасымалдағанда небәрі
үш сым ғана керек болады, яғни электр энергиясын үш фазалық жүйемен
тасымалдаған экономикалық жағынан тиімді;
б) Үш фазалы жүйе арқылы айналмалы магнит өрісін тудыру оңай,
сондықтан үш фазалы электрлік қозғалтқыштар мен генераторлар құрылысы
жағынан қарапайым, бағасы арзан, жұмыс істеуі сенімді болады;
в) Үш фазалы жүйе екі түрлі кернеуді ( фазалық және желілік)
пайдалануға мүмкіндік береді;
г) Үш фазалы жүктеме симметриялы болса, онда жүйенің лездік
куатының мәні период ішінде өзгермейді.
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4 Сызықты электр тізбегіндегі өтпелі үрдістер
4.1 Негізгі ұғымдар. Коммутация заңдары
Электр тізбектерінде пассивті немесе активті тармақтардың қосылуы
және ажыратылуы, жеке тізбек бөліктерінің қысқа тұйықталуы, оларды
әртүрлі аустырып қосу, сондай-ақ тізбек параметрлерінің тосыннан
өзгеруінің болуы мүмкін. Осындай өзгерістердің салдарынан тізбекте өтпелі
үрдістер пайда болады.
Өтпелі үрдіс деп тізбектің конфигурациясы өзгеруіне байланысты бір
жұмыс режимінен басқа жұмыс режиміне ауысу процесін айтамыз. Өтпелі
процестер коммутациялау нәтижесінде пайда болады.
Коммутация деп тізбекті немесе тізбек бөлігін тұйықтау не ажырату
процессін айтады.
Өтпелі процесс қысқа мерзімді (0,001...1 сек.) болады. Ұзақтығы 1...10
сек. болатын өтпелі процесс сирек кездеседі.
Өтпелі процесті зерттеу тізбектің кейбір бөліктерінде ток пен кернеудің
күрт(бірнеше рет ) жоғарлауын алдын-ала анықтауға мүмкіндік береді.
Коммутацияның бірінші заңы: индуктивтілік элементі бар кез келген
тармақта ток және магнит ағынының коммутациялау кезінде мәндері
олардың тікелей коммутацияға дейінгі мәндеріне тең болады және одан ары
тек сол мәндерден бастап өзгере бастайды: iL (0− ) = iL (0+ ) , мұндағы iL (0 − )коммутацияға дейінгі ток, iL (0+ ) - коммутация жасаған сәттегі ток. Басқаша
айтқанда индуктивті элементпен өтетін ток секірмелі түрде өзгере алмайды.
Коммутацияның екінші заңы: Сыйымдылық элементті бар кез келген
тармақтағы кернеу мен заряд коммутациялау кезіндегі мәндері олардың
тікелей коммутацияға дейінгі мәндеріне тең болады және одан әрі тек осы
мәндерден бастап өзгереді: uC (0 − ) = uC (0 + ) , мұндағы uC (0 − ) - коммутацияға
дейінгі кернеу, uC (0 + ) - коммутация жасаған сәттегі кернеу. Коммутацияның
басталу уақытын t (0+ ) деп қабылдаймыз.
Электрлік шамалардың бастапқы мәндері (бастапқы шарттар) деп
сұлбадағы кернеу мен токтың t=0 болған сәттегі мәндерін айтады. Бастапқы
мәндер коммутацияға дейінгі және коммутациядан кейінгі болып бөлінеді.
Конденсатордағы кернеу мен индуктивті элементтегі токтың
коммутацияға дейінгі режімінен анықталатын мәндерін тәуелсіз бастапқы
мәндер (бастапқы шарттар) деп атайды. Басқа токтар ман кернеулердің
коммутациядан кейінгі мәндерін тәуелді бастапқы мәндер дейді. Олар t (0+ )
кезінде Кирхгоф заңдары мен тәуелсіз бастапқы мәндерді пайдалану арқылы
анықталады.
Егер өтпелі үрдістер басталғанға дейін кернеулер мен токтардың мәндері
нөлге тең болса , онда сұлбада нөлдік бастапқы шарттар орын алады деп
есептелінеді.
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Тізбектегі өтпелі, еріксіз және еркін тербелістер. Алдымен өтпелі
үрдістерді есептеудің жалпы жағдайларын қарастырамыз. Мысал ретінде
R,L,C элементтерінен тұратын тармақталмаған тізбекті ЭҚК көзіне қосайық.
Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеу құрамыз:

Ri + L

di 1
+
idt = e,
dt C 

(4.1)

мұндағы i-өтпелі ток.
Өтпелі үрдіс аяқталғаннан кейін тізбекте орныққан тұрақталған режим
кезінде э.қ.к. әсерінен тізбекте еріксіз ток iез жүреді. Бұл жағдайда

Riез + L

diез 1
+
iез dt = e,
dt C 

(4.2)

Алдыңғы теңдеуден соңғы теңдеуді алсақ, онда
diерк 1
Ri
+
L
+  iерк dt = 0, uRерк+ uLерк +uCерк=0,
iерк= i- iез,
ерк
dt
C

(4.3)

мұндағы iерк және uерк – еркін үрдістегі ток пен кернеу.
Сонымен өтпелі ток пен кернеу еріксіз және еркін режимдер кезіндегі
токтар мен кернеулердің қосындысына тең:
i = iез,+ iерк, uR= uRез +uRерк, uL =uLез +uLерк, uCк= uCез +uCерк.

(4.4)

Еркін ток біртектес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болып
есептелінеді, яғни оның шешімі көрсеткіш функция Aeptболып саналады.
Еріксіз ток біртектес емес дифференциалдық теңдеудің жеке шешімі, ал
өтпелі ток оның жалпы шешімі болып есептелінеді.
Өтпелі
үрдістерді
есептеудің
классикалық
тәсілі
бойынша
дифференциалдық теңдеуді шешімі еркін және еріксіз құраушылардың
қосындысы ретінде қарастырылады, ал еркін ток пен еркін кернеудің
өрнектеріне кіретін интегральдау тұрақтыларын анықтау сипаттамалық
теңдеудің белгілі түбірлерін және t (0+ ) кезіндегі токтың еркін құраушысы
мен оның туындысының мәндерін пайдалана отырып алгебралық теңдеулер
жүйесін шешу арқылы жүргізіледі.
4.2 Бірінші дәрежелі RL тізбектердегі өтпелі үрдістер.
R, L тізбегін тұрақты кернеуге қосу. R, L тізбегін (4.1, а сурет) тұрақты
кернеуге қосқан сәтте токтың мәні нөлге тең, себебі индуктивтіктегі ток
секірмелі түрде өзгере алмайды: iL (0− ) = iL (0+ ) . Индуктивті элементтегі
токтың өзгеру заңын анықтау керек.
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Кирхгофтың заңын коммутациядан кейінгі уақыт үшін жазамыз:
u R + u L = E, R  i + L

di
= E. Бұл біртекті емес бірінші ретті дифференциалдық
dt

теңдеу. Өтпелі үрдіс кезіндегі ток еріксіз және еркін құраушылардың
қосындысына тең болады: i = iез + iерк .
Еріксіз ток біртектес емес дифференциалдық теңдеудің жеке шешімі
болып табылады.
Еркін ток біртектес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі
ретінде қарастырылады, яғни оның шешімі көрсеткіш функция болып
саналады.

Riерк + L

diерк
dt

= 0.

(4.5)

Теңдеудің жалпы шешімі; iерк = Ae pt , мұндағы А- интегралдау тұрақтысы,
р- сипаттамалық теңдеудің түбірі.
Еркін токтың туындысын табайық:
diерк
dt

Демек, L

diерк
dt

=

(

)

d
Ae pt = pAe pt = piерк .
dt

(4.6)

өрнегін Lpiерк өрнегіне айырбастауға болады. Бұдан

d
= p
dt

болды деп түсінген жөн. Бұл жағдайда дифференциалдық теңдеуден
алгебралық теңдеуге көшуге (алгебраизациялауға) болады: iерк ( pL + R ) = 0 .
Түбірді

pL + R = 0 теңдеуінен

болғандықтан өтпелі ток i = Ae pt +

R
L

табамыз: p = − .

Еріксіз

ток

iез =

E
R

E
түрінде жазылады.
R

Белгісіз интегралдау тұрақтысын анықтау үшін бастапқы шарттарды
пайдаланамыз, яғни t = 0 кезіндегі ток: i(0 + ) = A + , A = − , i(0 + ) = i(0 − ) = 0 .
Сондықтан өтпелі ток: i = Ae


pt

t
−
E E 

+ = 1 − e
R R

E
R

,  = 1 = L .

p R


- уақыт тұрақтысы, өлшемдігі уақыт бірлігіне тең.
t

−
di
= Ee  .
dt
t
−

E E
+ =  − e  + 1.
R R


Индуктивтіктегі кернеу: u = L
E
R

Тізбектегі ток: i = − e

−

t



Тізбектегі элементтеріндегі кернеулер:
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E
R

t
di
E  1  − 
uL = L
= L  −  − e
dt
R   

E −
uR = iR =  − e 
R
t

t
−

 = Ee  ,



 − t


+ 1 R = E  − e + 1.




б)

а)
4.1 сурет

4.1- суретте i, iез және uL уақытқа тәуелді өзгерісін сипаттайтын қисықтар
көрсетілген. Өтпелі ток экспонента бойынша өзгеріп, 0-ден iез -қа дейін өседі.
Уақыт тұрақтысы осы токтың өсу тездігін көрсетеді. Ол тек қана тізбектің
индуктивтіігі мен активті кедергісіне байланысты: индуктивтілік активті
кедергіге қарағанда көп болса, онда токтың өсуі баяу болады және өтпелі
үрдіс уақыты ұзарады. Практикада өтпелі үрдіс (3 − 5) уақыт өткенде
аяқталады деп есептелінеді.
4.3 R, L тізбегін синусоидалы кернеу көзіне қосу.
Егер осы шарғыны, яғни активті кедергісі және индуктивтілігі бар реал
шарғыны синусоидалы кернеу көзіне қосса, онда өтпелі үрдіс кезінде ток
және тізбек элементтерінің кернеулері қалай өзгеретіндігін қарастырайық. R,
L тізбегін синусоидалы u = U m sin (t +  ) кернеуге қосқан кезде еріксіз ток
iеркс =

Um
sin( t +  −  ) , мұндағы Z = R 2 + (L)2 , tg = L .
Z
R
−

t


Еркін ток iерк = Аe . Өтпелі ток: i = iерк + iеркс = Ae

−

t



+

Um
sin( t +  −  ).
Z

Интегралдау тұрақтысы А коммутацияның бірінші заңы бойынша
анықталады. Тізбекті іске қосқанға дейін онда ток болмаған, сондықтан t = 0
кезінде i = 0 , A = −

Um
sin( −  ). Өтпелі ток және индуктивтіктегі кернеу:
Z
t

−
U
U
i = (− m sin ( −  )e  + m sin (t +  −  ) .
Z
Z
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(4.7)

uL = L

R
t
L
di
R
= Um 
cos(t +  −  ) + sin ( −  )e L .
dt
Z
Z


Еркін токтың бастапқы мәні шамамен еріксіз бастапқы токтың мәніне
тең, ал таңба бойынша бір-біріне қарама-қарсы ( 4.2, а - сурет). ψ-φ=π/2 және
τ үлкен мәндері кезіндегі ток қисығының сипаты (4.2, ә – суретте)
көрсетілген. Тізбек қосылғаннан кейін жарты период ішінде ток | i | ≈2Imеркз
екі еселенген еріксіз ток амплитудасына дейін жетеді.

4.2 сурет
4.4 RC тізбектердегі өтпелі үрдістер.
R,C тізбегін тұрақты кернеуге қосу. Ұйығы (заряды) жоқ реал, яғни
активті кедергісі және сыйымдылығы бар конденсатор тұрақты кернеу көзіне
қосылған (4.3а-сурет).
Кирхгофтың екінші заңы бойынша коммутациядан кейінгі теңдеу:
u R + uC = E,
iR + u C = E ,
C

(4.8)

duC
R + u C = E.
dt

Бұл- біртекті емес бірінші ретті дифференциалдық теңдеу.
Конденсатордың өтпелі кернеуі жоғарыда айтылғандай екі кернеудің
қосындысына тең: uC = uСерк + uC ез , мұндағы: u Серк - еркін кернеу, u Cез - еріксіз
кернеу.
Еркін кернеуді табу үшін сыртқы (қорек көзінің) кернеуі нөлге тең деп
алынады: C

duCерк
dt

R + uCерк = 0 . Теңдеудің жалпы шешімі: u Серк = А e pt . Түбірді
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d
= p деп қабылдап аламыз да, дифференциалдық теңдеуден
dt
алгебралық теңдеуге көшеміз U ерк ( pRC + 1) = 0 . Сипаттамалық теңдеуден

табу үшін

1
1
= − . Мұндағы  − уақыт тұрақтысы деп
RC

аталады, өлшемдігі уақыт бірлігіне тең:  = RC .

( pRC + 1 = 0 ) түбір табамыз: p = −

Еріксіз кернеу қорек көзінің кернеуіне тең болады: uCез = E. Ендеше өтпелі
кернеу:
uC = uCерк + u Cез = А e

−pt

+ uСез = А e

−

t



+ uСез .

Интегралдау тұрақтысы А коммутацияның екінші заңы бойынша
анықталады. Коммутациядан кейінгі мезетте өтпелі кернеу нөлге тең.
u C (0 − ) = uC (0 + ) = A + u Cез = 0.
A = −u Cез = − E.
Тұрақты шаманың мәнін теңдігіне қойса:
uC = − E e

−

t



t
−

+ E = E 1 − e 



 = E 1 − e− pt , i = C d uC = E e− pt , uR = iR = E e− pt .

dt
R


(

)

(4.9)

4.3, б - суретте i, uC, uCерк,uCез өзгерісінің қисықтары көрсетілген.
Графиктерде ажыратқышты қосқан кезде конденсатордың кернеуінің 0-ге
тең де, ал токтың ең үлкен мәнге ие болатындығы көрініп тұр. Кейін
конденсатордың заряды көбейген сайын кернеуі арта түседі, ал тогы азайып,
нөлге ұмтылады..

а

б
4.3 сурет

4.5 R,C тізбегін синусоидалы кернеуге қосу.
R,C тізбегін синусоидалы кернеуге көзіне u = U m sin (t + ) қосылған.
Кирхгофтың екінші заңы бойынша: Ri + uC = U m sin (t +  ) .
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Еркін кернеуді анықтау үшін қорек көзінің кернеуін нөлге тең деп алып,
−

t

соңғы теңдеуді шешсе: u Cеер = Ae  . Сыйымдылықтағы еріксіз кернеу:
u Cеерк =

Um


sin  t +  −  − ,
ZC 
2

2

мұндағы Z = R +  1  , tg = 1 .
CR
 C 
2

Сыйымдылықтағы өтпелі кернеу:
uC = uCеер + uCеерк = Ae

−

t


+

Um


sin  t +  −  −  .
ZC 
2

Бастапқы шарт бойынша t = 0 кезінде u C = 0 , сонда A = −

(4.10)
Um


sin  −  −  .
Z C 
2

Сыйымдылықтағы кернеу:
t
U
 U
 −


uC = m sin  t +  −  −  − m sin  −  − e  , мұндағы  = RC тізбектің
ZC 
2  ZC 
2
уақыттық тұрақтысы. Ток i = C

duC
. uC
dt

өзгерісін ситпаттайтын қисық 42-

суреттегі ток қисығына ұқсас.
Екінші дәрежелі R,L,C тізбектердегі өтпелі үрдістерді есептеу.
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5 Тұрақты ток машиналары
5.1 Негізгі ұгым
Тұрақты ток машиналары генераторлық режимде де, қозғалтқыштық
режимде де жұмыс істей алады, яғни қайтымдылық қасиеті бар.
Тұрақты ток қозғалтқышының басқа типті қозғалтқыштарда
қарағанда мынадай өте маңызды артықшылықтары:
- якорьдың айналу жиілігін кең ауқымда (диапазонда) өзгертуге
болады және ол қарапайым техникалық тәсілдер арқылы орындалады;
- аз ток кезінде үлкен жүргізіп жіберу моментін тудыра алады.
Олар электрлік транспортта, шахтылық көтеруші машиналарда, жол
құрылысы мен жөндеу – әрлеу машиналарында, прокаттық стан мен
кораблдерде, автоматты басқару жүйелерінде қозғалтқыш ретінде
қолданылады.
Тұрақты ток генераторларыэлектролиттік ванналарды қоректендіру
үшін, аккуммуляторлық батереяларды зарядтау үшін және жоғары сапалы
электрлік пісіру (сварка) қолданылады. Олар автоматты басқару жүйелерінде
электромашиналық күшейткіш ретінде, сонымен қатар айналу жиілігін
өлшейтін тахогенератор ретінде де қолданылады.
Тұрақты ток машиналарының конструкциясының негізгі кемшілігіщетка-коллекторлық құрылғының болуында. Мұндай құрылғының болуы
мынадай зиянды құбылыстардың пайда болуына себеп болады:
- біріншіден,
жұмыс кезінде графиттік щеткалар коллектордың
пластиналарына үйкеледі, сол кезде пайда болған графиттік шаң машинаның
ішкі бөлігіне таралады да, оқшаулағыш материалдар мен детальдарға
жинақталып, олардың оқшаулағыш (изоляциялық) қасиетін нашарлатады;
- екіншіден, белгілі бар жайсыз жағдайларда щетканың астында әр
түрлі қарқынды ұшқындар пайда болады, олар кейде коллектор бойында
шеңбер түріндегі отқа ауысады.
Аталған факторлар машинаның жұмыс істеу сенімділігін нашарлатады,
тұрақты түрде бақылауды және күтімді қажет етеді.
Тұрақты ток машиналарының екінші кемшілігі – олардың бағасы
қуаты сондай айнымалы ток машиналарының бағасына қарағанда бірнеше
есе қымбат.
5.2 Тұрақты ток машиналарының құрылысы
Тұрақты ток машиналары, басқа электрлік машиналар тәрізді, екі
негізгі бөліктен тұрады: қозғалмайтын бөлік - статордан және айналмалы
бөлік –якорьден тұрады. Статор мен якорь бірі бірінен ауалық саңылау
арқылы бөлектенген.
Статор фундаментке бекітілген қозғалмайтын станинадан жән
тұрақты магнит ағынын тудыруға арналған бас полюстерден, коллектордың
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ұшқынсыз жұмыс режимін қамтамасыз етуге арналған және бас полюстердің
арасына орналасқан қосымша полюстерден тұрады.

1Станина; 2- қоздыру орамасы; 3 – бас полюс; 4 – якорь орамасының
орамдары; 5- қосымша полюс; 6 – графиттік щетка; 7 – коллектор; 8 – якорь; 9 – магнит
ағыны.

5.1 сурет
Бас полюс жұқа (0,5…1,0 мм) электротехникалық болат қаңылтырдан
жинақталған өзекшеден, оның полюстік ұштығынан (наконечник) және
өзекшеге кигізілген каркасқа оралған оқшауландырылған мыс сымдардан
тұратын қоздыру орамасынан тұрады.
Қосымша полюстер полюстік ұштығы бар өзекшеден және каркасқа
орнатылған,орам саны айтарлықтай көп емес орамадан тұрады. Бұл орама
якорь орамасымен бірізді жалғанады және міндетті түрде бас полюстердің
аралығының тура ортасына орналасады.
Якорь айналмалы білікке (валға) орналасқан, сыртқы қабырғасында
ойықтары бар тісті өзекшеден, сымдары ойықтарға орналасқан якорь
орамасыдан, коллектордан және олармен түйісетін щеткалардан тұрады.
Якорь өзекшесі екі түрлі қызмет атқарады: біріншіден, ол машинаның
магниттік тізбегінің бір бөлігі ретінде саналады, екіншіден, оның
ойықтарына якордың орамасы орналасады.
Якорь орамасы оқшауландырылған мыс сымдардан жасалған жеке
секциялардан құрастырылады. Секциялардың ұштары коллектордың мыс
пластиналарының ұштарымен пісіріп жалғастырылады.
Коллектор - тек тұрақты ток машинасына тән бөлік. Ол - сына тәріздес,
бірі бірінен оқшауланған жеке мыс пластиналардан құрастырылған, білікке
бекітілген цилиндр пішіндес дене.
Щеткалар
коллектормен сырғымалы түйіспе арқылы электрлік
байланыста болады және соның арқасында якорьдың орамасын сыртқы
тізбекпен жалғасуын қамтамасыз етіледі. Щеткалар көмірграфиттік және
металграфиттік болып бөлінеді.
.
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Магниттік полюстердің арасындағы кеңістікті тура екіге бөлетін
симметриялық сызықтарды геометриялық нейтраль сызықтары немесе
геометриялық нейтраль деп, ал магниттік индукциясы В=0 тең болатын
нүктелер арқылы сызықтарды физикалық нейтраль сызықтары деп аталады.
5.3 Тұрақты ток генераторының жұмыс істеу принципі
Тұрақты ток машинасы генераторлық режимде жұмыс жасау үшін бас
полюстердің қоздыру орамалары тұрақты ток көзіне қосылуы керек және
якорьді жетектеуші қозғалтқыштың көмегімен айналдыру керек, яғни оған
механикалық энергия берілуі керек.
Якорь орамы бірқалыпты n жылдамдықпен айналған кезде оның
активті жағын тұрақты магнит өрісінің күштік сызықтары қиып өтеді. Соның
нәтижесінде орамның бойында электромагнит индукция заңына сәйкес е1
және е2 э.қ.к.-тері пайда болады. Олардың бағыттары оң қол ережесі
бойынша анықталады. Орам сағат тілінің жүрісімен бағыттас айналған кезде

5.2 сурет – Тұрақты ток генераторы
солтүстік магниттік полюстың N астындағы оның активті қабырғасында
бағыты бізден ары бағытталған е1 э.қ.к.-і, ал оңтүстік магниттік полюстен S
жоғарыорналасқанактивті қабырғада бізге қарай бағытталған е2 э.қ.к.-і
пайда болады. Бұл э.қ.к.- тер қосылады да, орамның толық э.қ.к.-ін құрайды:
Е=е1+е2. Егер сыртқы тізбек тұйықталған болса, онда төменгі щеткадан
қабылдағыштың (жүктеменің) кедергісіне Rж , одан әрі жоғарғы щеткаға
бағытталған ток I жүреді. Төменгі щетка генератордың оң полюстік ұштығы,
ал жоғарғы щетка теріс полюстік ұштығы ретінде саналады. Орам 1800
градусқа бұрылған кезде оның активті қабырғалары бір магниттік полюс
аумағынан екінші магниттік полюс аумағына ауысады да, э.қ.к.- тердің
бағыттары кері бағытқа өзгереді. Осы сәтте жоғарғы коллекторлық
пластинаның жоғарғы щеткамен түйісуі үзіліп, төменгі щеткамен түйіседі.
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Мұндай синхронды өзгерістер нәтижесінде сыртқы тізбектегі токтың бағыты
өзгермейді. Демек, орамамен бірге айналып тұрған коллекторлық
пластиналар мен қозғалмайтын щеткалар орамның сыртқы тізбекпен
электрлік байланысын қамтамасыз етумен қатар, токтың механикалық
түзеткіші қызмет атқаратын арнаулы ауыстырып қосқыш құрылғы болып
саналады. Щеткалардағы э.қ.к.-тің және токтың бағыты өзгермейді, бірақ
сыртқы тізбекте олардың мәндері айнымалы болады.
Генератордың щеткалары сыртқы жүктемеге Rж қосылса, онда жүктеме
Rж және кедергісі Rя тең якорь орамасы арқылы ток I жүреді. Ток пайда
болған сәттен бастап орамдардың активті қабырғаларына бағыттары сол қол
ережесімен анықталатын электромагниттік күштер Fэм әсер ете бастайды.
Бұл күштер якорьдың айналуына қарсы бағытталған момент Мқар тудырады.
Егер якорьдың айналу жылдамдығы n болса, онда жетекші қозғалтқыштың
айналдыру моменті Майн қарсы әрекет ететін электромагниттік моментке тең
болуы керек: Майн= Мқар=М. Сонымен якорьді айналдырып, электр
энергиясын өндіру үшін механикалық энергия жұмсалуы керек. Якорь тогы
үлкен болған сайын механикалық энергияда көп жұмсалады.
Якорьдың тізбегінің орынбасу сұлбасына сәйкес Кирхгофтың екінші
заңы бойынша
E = IRж + IRя
(5.1)
Бірақ IRж = U екендігін ескерсек, онда (1) теңдеуден

5.3 сурет – Генератордың якорының тізбегінің орынбасу сұлбасы
U = E − IRя

(5.2)

Бұл (5.2) өрнек генератордың кернеуінің теңдеуі деп аталады.
Якорь тізбегі үшін қуаттар теңдестігі теңдеуін аламыз:
UI = EI − I 2 Rя

немесе

P = Pэм − Pэл.ш
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(5.3)
(5.4)

Сонымен тұтынушы (қабылдағышқа) берілетін қуатты P=UI анықтау
үшінжетектеуші қозғалтқыштан алынған механикалық қуатты
Pмех=Mайнω=Mайн 2πn
якорьде түрлендіру нәтижесінде пайда болған
электромагниттік қуаттан Pэм=EI
ораманың кедергісіндегі электрлік
2
шығынды Pэл.ш=I R алып тастау керек.
Тұрақты ток генераторының якорының э.қ.к.-і
мына формула
бойынша анықталады:

E = cE nФ ,
мұндағы

cE =

2p N
  nФ
60 2a

-

(5.5)

қарастырылған машинаның тұрақты

конструктивтік коэффициенті, машинаның конструктивтік параметрлеріне
байланысты анықталатын тұрақты шама; n- якорьдың айналу жиілігі; Ф –
бір полюстің магнит ағыны; 2р – жұп полюстер саны; 2а – якорь орамасының
параллель тармақтарының саны; N – якорь орамасының секцияларының
активті қабырғаларының саны.
Тұрақты ток генераторының электромагниттік моменті:

M = cм I яФ ,
Мұндағы cм =

p N

2 a

(5.6)

- моменттің конструктивтік коэффициенті,

қарастырылған машинаның конструктивтік параметрлеріне байланысты
анықталатын тұрақты шама; Iя – якорь тогы.
Генераторлық режимде бұл момент якорьдың айналуына қарсылық
көрсететін, яғни тежегіш момент болып саналса, ал қозғалтқыштық режимде
әрекет ететін айналдырушы момент болып саналады.
5.4 Якорь реакциясы
Машина жүктемеге жұмыс жасап тұрған кезде бас полюстердің негізгі
магнит өрісі мен якорьдың өрісі бірі - бірімен әрекеттеседі де, қорытынды
магнит өрісін (магнит индукциясы Вқор) құрайды. Бұл құбылысты якорь
реакциясы деп атайды.
Якорь реакциясының машинаның жұмысына зиянды әсерін азайту
үшін қосымша полюстер қолданылады. Олардың магнит өрісі якорьдың
магнит өрісіне қарсы етіп, жоюы тиіс. Қосымша полюстер бас полюстер
арасындағы геометриялық нейтраль сызық бойына орналасады
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5.5 Тұрақты ток машинасын қоздыру тәсілдері
Машиналарда қоздыру орамасы мен якорь орамасы желіге әртүрлі
тәсілдер бойынша жалғануы мүмкін. Осы орамалардың жалғану тәсілдеріне
байланысты тұрақты ток машиналары төрт түрге бөлінеді:
А) тәуелсіз қоздырылатын машиналар, оларда қоздыру орамасы мен
якорь орамасы бірі - біріне тәуелсіз, әртүрлі қоректендіргішке жалғанады;
Б) параллель (шунттық) қоздырылатын машиналар, оларда қоздыру
орамасы мен якорь орамасы бірі - біріне щетка арқылы параллель жалғанады
және якорь орамасының э.қ.к.-нен қоректенеді;
В) бірізді (сериестік) қоздырылатын машиналар, оларда қоздыру
орамасы якорь орамасы мен бірізді жалғанады;
Г) аралас (компаундтық) қоздырылатын машиналар, оларда әр
полюстік өзекшеде екі орама шунттық және сериестік болады. Шунттық
орама якорь орамасымен параллель жалғанады, ал сериестік орама онымен
бірізді жалғанады.

5.4 сурет –Тұрақты ток машиналарын қоздыру сұлбалары
Қоздыру орамасы мен якорь орамасын өзара жалғау тәсілдері
генераторлардың электрлік қасиеттері мен тұрақты ток қозғалтқыштарының
механикалық қасиеттеріне өте күшті әсер етеді.
5.6 Тұрақты ток генераторының негізгі параметрлері және
сипаттамалары
Тұрақты ток генераторының жұмысын сипаттайтын негізгі
параметрлер: өндіретін қуаты Р, ұштықтарындағы (қысқыштарындағы)
кернеу U, қоздыру тогы Iқоз, якорь тогы Iя немесе жүктемелік ток I ,
айналу жиілігі n.
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Бұл параметрлер арасындағы байланыстар екі теңдеу арқылы
сипатталады: э.қ.к. теңдеуі ( E = cE nФ )
және якорь тізбегінің теңдеуі
( U = E − IRя ).
Тұрақты ток генераторының негізгі сипаттамалары:
А) бос жүріс сипаттамасы, ол бос жүріс режимі кезіндегі э.қ.к.-тің Е
қоздыру тогының Iқоз мөлшеріне айналу жиілігі n тұрақты болған кездегі
тәуелділігін көрсетеді: E=f(Iқоз), I=0 ( немесеIя = 0) жәнеn=nном=constболған
кезде;
Б)
сыртқы
сипаттама,
ол
генератор
ұштықтарындағы
(қысқыштарындағы) кернеудің U жүктемелік токқа I айналу жиілігі n
тұрақты және қоздыру тізбегінің кедергісі Rқоз тұрақты болған кездегі
тәуелділігін көрсетеді: U=f(I), Rқоз= constжәне n=nном=constболған кезде;
В) реттеу сипаттамасы, ол ұштықтардағы кернеу U және айналу
жиілігі n тұрақты болған кезде қоздыру тогының Iқоз жүктемелік токқа I
тәуелділігін көрсетеді: Iқоз= f(I), U= constжәне n =nном=constболған кезде.
Суретте тәуелсіз қоздырылатын генератордың сипаттамалары
көрсетілген.

а

б

в

5.5 сурет –Тәуелсіз қоздырылатын генератордың сипаттамалары
Параллель қоздырылатын генераторларда қоздырушы орама үшін
қорек көзі якорьдің өзі болады. Сондықтан якорьде бастапқы э.қ.к.-тің Е
пайда болу үрдісі өте маңызды үрдіс болып саналады және оны
генератордың өздігінен қозуы деп атайды.Генератор өздігінен қозуы үшін
мынадай шарттар орындалуы керек:
- машинаның магниттік жүйесінде қалдық магнит ағыны болуы керек;
- қоздырылатын Фқоз және қалдық Фқал магнит ағындары бағыттас болу
үшін қоздыру орамасы якорьге дұрыс қосылуы керек;
- қоздыру орамасының кедергісі шектік мәннен төмен болуы керек.
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Параллель қоздырылатын генератордың бос жүріс сипаттамасы
тәуелсіз қоздырылатын генератордың бос жүріс сипаттамасы сияқты болады
(5.6, а - сурет). Олардың сыртқы сипаттамасы тәуелсіз қоздырылатын
генератордың сыртқы сипаттамасына қарағанда біршама төмен өтеді
(5.6, б - сурет).

а
б
5.6 сурет - Параллель қоздырылатын генератордың сипаттамалары
Параллель қоздырылатын генератордың
реттеу сипаттамасы
тәуелсіз қоздырылатын генератордың сыртқы сипаттамасына ұқсас, бірақ
генератор кернеуінің көбірек азаюына байланысты оның қисығы біршама
тігіректеу болады.
5.7 Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыс істеу принципі
Тұрақты ток машиналары қайтымдылық қасиетке ие болғандықтан
олар генераторлық режимде де, қозғалтқыштық режимде де жұмыс істей
алады. Қозғалтқыштық режимді қарастырайық.
Егер тұрақты ток машинасының щеткаларын тұрақты кернеу U көзіне
қоссақ, онда коллекторлық пластиналар және кедергісі тең орам арқылы ток
жүреді (5.7 сурет). Тогы бар бұл орамның активті қабырғалары қоздыру
орамасы тудырған магнит өрісінде болғандықтан Ампер заңына сәйкес
оларға электрмагниттік күштер Fэм әсер етеді. Олардың бағыттары сол қол
ережесі бойынша анықталады.: орамның жоғары қабырғасына әсерететін күш
оңға, ал төменгі қабырғасына әсерететін күш солға бағытталады. Бұл екі күш
орамды сағат тілінің жүрісі бағытымен айналдыратын айналу моментін Майн
тудырады.
Орамның жоғарғы жағы солтүстік полюс аумағынан оңтүстік полюс
аумағына ауысқанда, ал орамның төменгі жағы оңтүстік полюс аумағынан
солтүстік полюс аумағына ауысқанда орамның ұштары және олармен
байланысқан коллекторлық пластиналар басқа полюсті щеткалармен
түйіседі. Бұл жағдайда орамның активті қабырғаларындағы токтардың
бағыттары өзгереді, бірақ электромагниттік күштердің, моменттің және
сыртқы тізбектегі токтың бағыттары өзгермейді. Сондықтан тогы бар орам
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тұрақты магнит өрісінде n жылдамдықпен айналады да,
механизмнің білігінің айналуын қамтамасыз етеді.

жұмыстық

5.7 сурет – Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыс істеу принципі
Айналмалы коллектор мен қозғалмайтын щеткалар қозғалтқыштық
режим кезінде якорь орамын сыртқы тізбекпен электрлік байланыстырумен
қатар, сыртқы тізбектің тұрақты тогын айналмалы якорь орамының
айнымалы тогына түрлендіреді, яғни механикалық инвертор қызметін қоса
атқаратындығын атап өту керек.
Орам тұрақты магнит өрісінде айналған кезде оның активті
қабырғаларының бойында бағыттары оң қол ережесі бойынша анықталатын
е1 және е2 э.қ.к.-тері пайда болады. Бұл э.қ.к.-тер i тогына қарсы
бағытталған. Олар қосылып, орамның қорытынды э.қ.к.-ін Е құрайды ( Е= е1
+ е2) және оны (Е) қарсы э.қ.к. деп атайды.
Қозғалтқыштың якоріндегі ток Ом заңы бойынша мына өрнек арқылы
анықталады:
U −E
I=
(5.7)
Rя
Бұдан
U = E + IRя
(5.8)
Бұл соңғы (5.8) өрнек қозғалтқыш кернеуінің теңдеуі деп аталады.
Бұл теңдеу қозғалтқышқа сырттан берілген кернеу U қарсы э.қ.к.- ті Е және
якорьдың орамасында кернеудің түсуін (IRя) теңгеретіндігін білдіреді.
Якорь тізбегі үшін қуаттар теңдестігі теңдеуін аламыз:
UI = EI + I 2 Rя

(5.9)

немесе
P = Pэм + Pэл.ш
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(5.10)

Сонымен, сыртқы электр энергиясы көзінен қозғалтқыштың якорь
орамасы тұтынатын қуат (P=UI) ораманың кедергісіндегі электрлік
шығынды (Pэл.ш=I2Rя) теңгеруге және якорьде механикалық
қуатқа
(Pмех=Mайнω=Mайн 2πn) түрленетін электромагниттік қуаттың (Pэм=EI)
пайда болуына жұмсалады.
5.8 Тұрақты ток қозғалтқышының негізгі сипаттамалары және
теңдеулері
Қозғалтқыштардың негізгі, аса маңызды сипаттамалары: механикалық
сипаттама; жүргізіп жіберу сипаттамасы; жұмыстық сипаттама;
реттеу сипаттамасы; жылдамдықтық сипаттамасы.
Қозғалтқыштардың негізгі теңдеулері: қарсы
э.қ.к.- тің өрнегі
E = cE nФ ; кернеулер теңдеуі U = E + IRя ; электромагниттік момент өрнегі
M = cм I яФ .
Тұрақты ток қозғалтқышын жүргізіп жіберу сипаттамасы.
Алғашқы сәтте якорь қозғалмайды, яғни n=0. Бұл сәт үшін Е=0, Ф=0.
Сондықтан қозғалтқышты жүргізіп жіберудің алғашқы сәті үшін якорь тогы
немесе жүргізіп жіберудің тогы Iжж:
U −0
(5.11)
Rя
Якорь орамасының кедергісінің мәні Rя өте аз болғандықтан Iжж мәні
номиналды мәннен ондаған есе көп мәнге жетуі мүмкін. Мұндай ток якорь
орама үшін және жалпы машина үшін өте қауіпті саналады. Сондықтан
қозғалтқышты іске қосу кезінде жүргізіп жіберудің тогын Iжж шектеу үшін
якорь орамасына кедергісі Rжж тең, арнаулы жүргізіп жіберу реостатын
бірізді жалғайды. Жүргізіп жіберу үрдісі аяқталғаннан кейін бұл реостат
якорь тізбегінен алынып тасталынады.
Кедергінің Rжж мәнін жүргізіп жіберудің тогының Iжж рұқсат етілген
мәніне
Iжж.р сәйкес таңдайды. Бұл Iжж.р мәні номиналды токтан Iя.ном
1,6…2,5 есе ғана көп алады:
I = I жж =

I жж.р =

U
= (1,6...2,5) I я.ном
Rя + Rжж

(5.12)

Бұл теңдеуден жүргізіп жіберу реостатының кедергісін Rжж анықтауға
болады.
Механикалық сипаттама деп кернеу U=const және Iқоз=const болған
кезде айналу жиілігініңn қозғалтқыштың білігіндегі моментке М тәуелділігін
n=f(М) айтады.
Механикалық сипаттаманың теңдеуі:
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n=

Rя
U
−
М
c E Ф c E с мФ 2

(5.13)

Қозғалтқыштарды қоздыру тәсілдеріне байланысты механикалық
сипаттаманың пішіні әртүрлі болады.
Параллель қоздырылатын қозғалтқыштар үшін
U=const және
Iқоз=const болған кезде Ф= const болады. Бос жүріс режимі кезінде М=0, ал
nбж=U/cEФ. Сондықтан механикалық сипаттаманың теңдеуі:
n = nбж −

Rя
М,
c E с мФ 2

(5.14)

ал графигі түзу сызық түрінде бейнеледі. Бұл () теңдеу бойынша алынған
механикалық сипаттама табиғи немесе қатаң сипаттама деп аталады,
өйткені біліктегі момент М өзгерген кезде айналу жиілігінің өзгеруі онша
көп емес. Егер якорь тізбегіне Rя кедергісіне бірізді жалғанған тағы бір
қосымша кедергі Rқос кіргізсек, онда жасанды механикалық сипаттама
аламыз. Rқос мәні неғұрлым үлкен болған сайын, соғұрлым механикалық
сипаттаманың пішіні тікірек болады (5.8 сурет).
Бірізді қоздырылатын машиналарда якорь орамасымен де және
қоздыру орамасымен де бір ток жүреді, яғни Iя= Iқоз. Екіншіден, қанықпаған
машинаның магнит ағыны қоздыру тогына тура пропорционал. Егер
Ф=k1Iқоз болса, онда Iя=Iқоз=k2Ф болады. Бірізді қоздырылатын
қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының теңдеуін:
Rя
Rя k 2
U
Uk
C
n=
−
М
=
−
М

c E Ф c E с мФ 2
cE M cE с м M
M

(5.15)

Бұл (17) өрнек n=f(M) тәуелділігінің сипаты гиперболикалық сипатқа
жуық болатындығын білдіреді (5.9 сурет).

а
5.8 сурет – Параллель қоздырылатын

б
5.9 сурет – Бірізді қоздырылатын
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қозғалтқыштың механикалық
сипаттамасы

қозғалтқыштың механикалық
сипаттамасы

Аралас қоздырылатын қозғалтқыштардың механикалық сипаттамасы
параллель және бірізді қоздырылатын қозғалтқыштардың сипаттамаларының
аралығында орналасады. Бұл қозғалтқыштарда екі ораманың - бірізді
(сериестік) және параллель (шунттық) ораманың – болуымен түсіндіріледі.
5.9 Қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу
Тұрақты ток қозғалтқыштарының реттеу тәсілдері олардың негізгі
теңдеулерінен (якорь тізбегінің және э.қ.к. теңдеулері) туындайды. Бұл
теңдеулерден айналу жиілігінің n өрнегін шығаруға болады:
U − IRя
(5.16)
cEФ
Бұл (18) теңдеуді талдау қозғалтқыштың айналу жиілігін үш түрлі
тәсілмен реттеуге болатындығын көрсетеді:
- қозғалтқышқа берілетін кернеудің U мәнін өзгерту арқылы;
- магнит ағынын Ф өзгерту арқылы, ол үшін қоздыру орамасындағы
токты Iқоз өзгерту болады, өйткені Ф=f(Iқоз);
- якорь тізбегінің кедергісін Rя өзгерту арқылы, ол үшін якорь тізбегіне
Rя кедергісіне бірізді жалғанатын қосымша реттеу реостатын Rқос қосу
керек, бұл жағдайда якорь тізбегінің жалпы кедергісі Rя+ Rқос болады.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, айналу жиілігінің n өрнегін
мына түрде жазуға болады:
n=

n=

U − I ( Rя + Rкос )
c E Ф( I коз )

5.10 сурет- Қозғалтқыштың айналу
айналу

(5.17)

5.11 сурет - Қозғалтқыштың
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жиілігін кернеуді өзгерту арқылы
реттеу

жиілігін реостат арқылы реттеу

а)
б)
5.12 сурет – Айналу жиілігі магнит ағынын өзгерту арқылы реттелетін
қозғалтқыштың сұлбасы (а) және сипаттамасы (б)
Магнит ағынының күрт азаюы (қоздыру тізбегі үзілген жағдайда Ф=0)
якорьдің айналу жиілігі n мен якорь тогы Iя қатты өседі. Бұл коллекторда
ұшқынның көбеюіне және ортадан тепкіш күштердің әсерінен қауіпті
жағдайлардың пайда болуына себепші болады. Мұндай жағдайда, яғни
Ф →0, n→∞ ұмтылған жағдайда, қозғалтқыш «шектен шығу» режиміне
көшті дейді.
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6. Айнымалы ток машиналары
6.1 Асинхронды машинаның құрылымы және жұмыс істеу
принципі
Айнымалы ток машиналары арасынан өндірісте кең тарағаны асинхронды және синхронды машиналар. Асинхронды машинаны 1888 жылы
орыс ғалымы М. И. Доливо-Добровольский ойлап тапқан. Бұл машинаның
артықшылығы - құрылымы қарапайым,арзан, жұмыс істеу сенімділігі
жоғары.
Бұл машиналар қозғалмайтын бөлік - статордан және айналатын бөлік ротордан тұрады, ал жұмыс істеу принципі айналмалы магнит өрісін
қолдануға негізделген.
Статордың құрамына барлық айналмайтын бөліктер кіреді. Олардың
негізгілері – корпус 1, өзекше 2 және орама.
Корпус кұймалы алюминийден немесе шойыннан, ал қуатты
машиналар үшін болаттан жасайды. Өзекшені екі жағы лакталған
электротехникалық болат қаңылтырлардың
(0,35-0,5 мм) жиынынан
құрайды.

6.1 сурет
Өзекшенің ішкі өнбойлық ойықтарына (паздарына) ораманың мыс
сымнан жасалған өткізгіштері орналасады. Ораманың негізгі элементі – бір
(а) немесе бірнеше орамадан (б) тұратын секция. Өзекшенің ойығына
Секциялар өзара жалғанып, фазалардың орамаларын құрайды. Бір
ораманың орамдарының қабырғалары өзекшенің қарама-қарсы ойықтарына
(паздарына) орналасады.
Бір фазаға қатысты орама біреу болса, онда ол статордың 1/3
орналасады.
Магнит ағынының осіне перпендикуляр және статор мен роторды екі
бөлікке бөлетін жазықтық нейтраль деп аталады. Бір бөлікте солтүстік
магниттік полюс, ал екінші бөлікте оңтүстік полюс орналасады.
Фазалардың орамалары өзара «жұлдызша» және «үшбұрыш» сұлбасы
бойынша жалғанады.
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Үш фазалы жүйенің орамаларын статордың кеңістігінде өзара белгілі
бір бұрыш (120 немесе 60 градус) бойынша ығыстырып, орналастырады. Сол
арқылы магнит өрісінің айналу жиілігін өзгертуге болады.
Ротор екі түрлі болады: қысқаша тұйықталған ротор және фазалы
ротор.
Ротордың өзекшесі білікке (валға) бекітілген
цилиндр пішінді
электротехникалық болат қаңылтырлардан жинақталып, құралады. Қысқаша
тұйықталған ротордың өзекшесінің ойықтарына қысқаша тұйықталған
ораманың өткізгіштері орналасқан, ал олардың ұштары мыс сақиналар
арқылы өзара жалғасқан. Бұндай орама цилиндрлік тор тәріздес, «ақтиін
дөңгелегі» деп аталады.
Фазалы ротордың орамалары статордың орамаларындай «жұлдызша»
сұлбасы бойынша жалғанған. Олардың басқы және аяққы ұштары білікке
орнатылған, өзара электрлік оқшауланған контактылық сақиналарға
жалғанған. Бұл сақиналармен түйіскен сырғымалы щеткалар арқылы
ротордың орамалары реостатпен жалғасады. Реостат арқылы айналу жиілігін
реттейді және қозғалтқышты жүргізіп жіберу жағдайын жақсартады
Статорда айналмалы магнит өрісінің пайда болуы.Үш фазалы
асинхронды қозғалтқышта фазалық орамалар статор кеңістігінде өзара 120
градусқа ығысып, орналасады. Олар үш фазалы симметриялы кернеулер
жүйесіне қосылған кезде олардың бойымен фаза бойынша 120 градусқа
ығысқан синусоидалы
токтар жүреді: ia = U m sin t , ib = U m sin( t − 120 0 ),
ic = U m sin( t + 120 0 ) . Бұл токтардың әрқайсысыөзінің магнит өрісін тудырады.
Қорытынды магнит өрісінің күштік сызықтары машинаның осіне
қатысты бірқалыпты бір бағытта айналады, яғни үш фазалы статордың манит
өрісі айналмалы болады. Егер фазаның орамасы біреу болса, онда үш фазалы
токтар жүйесі бір жұп полюсті магнит өрісін тудырады. Қозғалмайтын
орамалардағы ток өзгерген кезде магнит өрісінің сызықтарының
конфигурация өзгермейді. Қорытынды магнит өрісінің айналу бағытын
өзгерту үшін орамалардағы токтардың реттік жүрісін (фазалардың берілу
ретін ) өзгерту керек.
Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі. Статордың
орамаларына үш фазалы кернеу берген кезде N-S полюстері бар айналмалы
магнит өрісі пайда болады. Бұл өрістің күштік сызықтары ротордың
орамасын қиып өткен кезде орамада ЭҚК пайда болады. Э.Қ.К.-нің бағыты
«оң қол» ережесімен анықталады. Пайда болған ЭҚК-тің әсерінен тұйық
контурдың бойымен ток жүреді.
Ал айнымалы магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгіштерге
бағыты «сол қол» ережесі бойынша анықталатын электромагниттік күштер
әсер ететіні белгілі. Бұл күштер қозғалмай тұрған роторды магнит өрісінің
айналу бағыты бойынша айналдыруға тырысатын электромагниттік момент
тудырады.
Өндірістік
механизмдердің
тежегіш
моментін
теңгеретін
электромагниттік момент тудыруға жеткілікті ток жүрген кезде ротор
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тұрақты жиілікпен айналады. Ротордың айналу жиілігі n2 әр кезде статордың
магнит өрісінің айналу жиілігінен n1 кем болады.
Егер болса n2=n1, онда статордың магнит өрісінің күштік сызықтары
ротордың орамасын қиып өтпейді, демек, онда ЭҚК (ток) пайда болмайды.
Бұл жағдайда роторды айналдыратын электромагниттік пайда болмайды.
Сырғанау S деп аталатын параметр қолданылады:

S=

n1 − n2
.
n1

(6.1)

Статордың магнит өрісінің синхронды айналу жиілігі:

n1 =

60 f1
,
p

(6.2)

мұндағы f1 - қоректендіруші желінің жиілігі (50 Гц, АҚШ пен Жапонияда
60 Гц); р –жұп полюстер саны.
А фазасының бір ғана орамасы болса, онда р=1, n1=3000 айн/мин.
Егер әрбір фаза екі орамадан тұрса, онда р=2, ал р=1, n1=1500 айн/мин.
n1
Егер р=3 болса, онда n1=1000 айн/мин.
6.2 Асинхронды қозғалтқыштың статоры мен роторының Э.Қ.К.тері және токторы
Статордың орамындағы Э.Қ.К.:

E1 = 4,44 f1w1k0Фm
Қозғалмаған кездегі (

n2 =0) ротордың орамындағы Э.Қ.К. ( E2 км ) :
E2км = 4,44 f1w2 k0Фm

Ротор айналған кезде

E2 = 4,44 f 2 w2 k0Фm = E2 км S
Мұндағы,

f2 =

p(n1 − n2 )
= Sf1
60

2 = S1

X 2 = 2 L2 = 1SL2

Ротордың орамасындағы ток:

I2 =

E2
R22 + X 22

Егер S=1( =0) болғанда:

=

E2 км
R22 + (1 SL2 ) 2

I 2 = I 2 max
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(6.3)

Егер S=0, онда

I2 = 0

Электромагниттік момент:
Pэм − Рэл. р



2
2

2

mI R
m E I cos 2
М= 2 2 2 = 2 2 2

1 S
1 S

 (6.4)
4,44m2 f1 S 2 k 0
М=
Фт I 2 cos 2 = C mФI 2 cos 2 

1 S

X 2!

 2 = arctg !

R2
Асинхронды қозғалтқыштың сипаттамалары
M=

Pм ех

=

Механикалық сипаттамасы

Мж - жұмыстық момент; Мн - номинальдық момент;Мжб – жүргізіп
жіберу (пусковой) моменті; Мк – шектік (критический) момент
6.2 сурет
Жұмыстық сипаттамалары
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6.3 сурет
6.3 Синхронды машиналар
Синхронды машиналар электр машиналардың көпшілігі сияқты
қозғалтқыш режимде де, генераторлық режимде де жұмыс жасай алады.
Бірақ өндірісте олар генератор ретінде кеңінен қолданылады. Барлық электр
станцияларда электр энергиясын өндіруші негізгі қондырғы ретінде
саналады.
Олар қозғалтқыш ретінде айналу жиілігінің тұрақты болуы қажет
өндірісте қолданады (мысалы, газ және мұнай айдаушы станциялардағы
компрессорлардың және насостардың жетегінде, металургиялық заводтарда ,
құрылыс өндірісінде).
Олардың статоры асинхронды машиналардың статоры сияқты
корпустан, өзекшеден және орамадан тұрады. Өзекшенің ойықтарына
кеңістікте бірі-бірінен 120° ығысқан үш ораманың өткізгіштері орналасады
(6.4 сурет).Синхронды машиналардың
роторында қоздыру орамасы
орналасады, олардың ұштары қозғалмалы сақиналар және қозғалмайтын
щеткалар арқылы тұрақты ток көзіне қосылады (6.4 сурет).
Ротор екі түрлі болады: а) анық полюсті; б) анық емес полюсті.
Анық полюсті ротор ( 6.5, а - сурет ) цилиндрлік болат өзекшеден, оған
бекітілген магниттік полюстардан және қоздыру орамасынан тұрады.
Мұндай ротор ақырын қозғалатын (1000 айн/мин дейін) машиналарда
қолданылады
Анық емес полюсті ротор ( 6.5, б-сурет) бітеу цилиндр болаттан
жасалады. Цилиндрде ойықтар жасалып, оларға қоздыру орамасын
орналастырады. Цилиндрдің 1/3 ойықтар болмайды, бұл бөлік полюстің
өзекшесі ретінде саналады.
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6.4 Сурет

6.5 сурет
6.4 Синхронды машиналардың жұмыс істеу принципі
Ротордың қоздыру орамасына тұрақты ток бергенде N0 және S0
полюстері бар тұрақты магнит өрісі пайда болады.
Моменті
тең жетектеуші қозғалтқыш (ЖҚ) арқылы
роторды
жиілікпен айналдырған кезде онымен қоса магнит өрісі де айналады. Бұл
айналмалы магнит өрісі кезекпен статордың фазалық орамдарының
өткізгіштерін қиып өткен кезде электромагниттік индукция заңы бойынша
олардың бойында айнымалы Э.Қ.К.-тері ( e A , eB , e)C пайда болады. Ауалық
саңылауда магниттік индукция синусоидалы заңдылықпен ( B = Bm sin t )
өзгеретіндіктен және әр орамада w орамболғандықтан Э.Қ.К. –тің өрнегі

E = 4,44 kfwФ0m

(6.5)
k-орамдық коэффициент; f = pn0 / 60 - пайда Э.Қ.К. –тің жиілігі; р –
ротордың жұп полюстері саны; Ф0 m - магнит ағынының амплитудалық мәні
Фазалық орамалар статордың шеңберінің бойында бірі бірінен 120°
бұрышпен ығысып орналасқандықтан, оларда пайда болған Э.Қ.К.-тер де бірі
бірінен фаза бойынша 120° ығысады.
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6.6 сурет
Сонымен, синхронды генератордың бос жүріс режимі кезінде негізгі
магнит ағыны ротордың орамасы тудырады, Ф = Ф0.
Статордың фазалық орамаларын сыртқы жүктемемен Zn қоссақ, онда
олардың бойымен токтар жүреді. Олар өз кезегінде статордың айналмалы
магнит өрісін (ағынын Фя) тудырады. Бұл өрістің полюстері (N-S) ротордың
магнит өрісінің полюстерінен (Nо –Sо ) сәйкессіздік бұрышына θ кеш
қалады.
Статор мен ротордың әр аттас полюстерінің өзара әрекеттесуі
нәтижесінде роторға оның айналу бағытына қарсы бағытталған тежегіш
момент ( Мт ) әсер етеді.
Тұрақталған режим кезінде М т = M жк
Ал генераторды жүктемеге қосқан кезде пайда болған статордың
магнит өрісі мен ротордың магнит өрісінің өзара әрекеттесуін якорьдың
реакциясы деп атайды. Ол жүктеменің сипатына қатты тәуелді. Жүктеме
активті болғанда Ф0 90° бұрышқа Фя- дан озады. Жүктеме сыйымдылықты
сипатта болғанда Фя бағыты Ф0 бағытымен бағыттас.
Якорьдың реакциясының зиянды әсерін (статордың орамаларының
Э.Қ.К.-терінің мәніне әсері) азайту үшін ауалық саңылауды кеңейту арқылы
статордың магнит ағынын азайтады.
Қозғалтқыштық режим. Реалды жағдайда статордың орамалары үш
фазалы желіге, ал ротордың қоздырушы орамасын тұрақты ток көзіне
қосылса да ротор айналмайды. Өйткені қозғалмай тұрған ротордың
инерциясы әсерінен оның магнит полюстері статордың магнит өрісіне ілесе
алмайды. Сондықтан асинхронды жүргізіп жіберу қолданылады. Бұл үшін
роторға орналасқан «ақтиіндік дөңгелек» тәрізді арнаулы жүргізіп жіберу
орамасы қолданылады. Бірінші этапта қоздыру орамасы кедергіге қосылған
кезде жүргізіп жіберу
орамасы
әсерінен қозғалтқыш асинхронды
қозғалтқыш тәрізді үдей қозғалады да, синхронды жиіліктің 95% жетеді. Сол
кезде, екінші этапта, қоздыру орамасы тұрақты ток көзіне қосылады, одан
әрі айналу жиілігі синхронды жиілікке жетеді.
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6.5Синхронды генератордың сипаттамалары
Синхронды генератордың бос жүріс сипаттамасы ( E0 = f ( I коз ), I=0,
n0=const ) (6.7, а – суретте), сыртқы сипаттамасы (U=f(I), Iқоз=const, f=const) б
суретте, реттеу сипатттамасы (Iқоз=f( I), U =const, f=const) (6.7, в – суретте)
көрсетілген.

а)

б)

в)

6.7 сурет - Синхронды генератордың сипаттамалары
6.6 Трансформаторлар
Трансформатор деп өзара индуктивті байланысқан екі ( немесе одан
да көп) орамасы бар және электрмагниттік индукция құбылысы негізінде
айнымалы токтың бір (біріншілік) жүйесін екінші (екіншілік) жүйеге
түрлендіруге арналған құрылғыны айтады.
Жалпы жағдайда, екіншілік жүйе біріншілік жүйеден әртүрлі
параметрлер бойынша (мысалы, кернеу мен токтардың мәндері бойынша,
фазалар саны бойынша, кернеудің (токтың) сызығының пішіні бойынша,
жиілік бойынша) өзгеше болуы мүмкін.
Электротехникалық қондырғыларда және электр энергиясын
тасымалдау мен таратудың энергетикалық жүйелерінде кеңінен
қолданылатын күштік трансформаторлар кернеуді бір мәннен екінші мәнге
түрлендіреді. Бұл кезде фазалар саны, кернеудің (токтың) сызығының пішіні
және жиілігі тұрақты болып қала береді.
Электр энергиясын алыс қашықтыққа тиімді тасымалдау үшін мәні өте
үлкен кернеулер (500 кВ дейін және одан да жоғары) қолданылады, өйткені
бұл жағдайда электр желісіндегі электрлік шығындар әжептәуір азаяды. Ал
мәні үлкен кернеу алу тек күштікжоғарлатқыш трансформатор қолдану
арқылы жүзеге асырылады.
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Электр энергиясын тарататын және тұтынатын орындарда жоғары
кернеуді керекті мәнге дейін төмендету күштік төмендеткіш
трансформатор арқылы орындалады.
Арнаулы трансформаторлар құрылысының және жұмыстық
қасиеттерінің әртүрлі болуымен сипатталады. Мұндай трансформаторлардың
қатарына пештік және пісіру трансформаторлары, автоматика құралдарының
трансформаторлары, сынақтық және өлшеу трансформаторлары және т.б.
жатады.
Трансформаторлар мынадай түрлерге жіктеледі:
- салқындату тәсілі бойынша – ауалық (құрғақ трансформаторлар)
майлық ( майлық трансформаторлар) салқындату;
- түрлендіретін фазалар саны бойынша – бір фазалы және үш фазалы;
- магнитөткізгіштің пішіні бойынша – стержендік, броньдық,
броньдық-стержендік;
- фазаның орамасының саны бойынша – екі орамды, көп орамды.
6.7

Трансформатордың жұмыс істеу принципі мен құрылысы

Трансформатор
екі
немесе
бірнеше
орамалар
орналасқан
ферромагниттік тұйық өзекше – магнитөткізгіштен тұрады. Идеалды және
реалды трансформатордың электрмагнитті сұлбасы (6.8-суретте) келтірілген.

аб
6.8 сурет - Идеал (а) және нақты(б) бірфазалы трансформатордың
электрмагниттік сұлбасы
Магнитөткізгіштік 1 шихталық құрылымға ие, ол магнитөткізгіштік
қызғанда қуат шығынын азайтуға мүмкіндік беретін екі жағы оқшауланған
қабықшамен жабылған, қалыңдығы 0,35-0,5 мм жұқа электртехникалық
болат жапырақшалардан тұрады.
Трансформатор орамаларын 2 бір-бірінен оқшауланған тікбұрышты
немесе дөңгелек қималы орамдық сымдардан жасайды.
Электрэнергия көзіне қосылатын ораманы біріншілік (бірінші ретті)
орама деп атайды. Ал, тұтынушы (қабылдағышқа) қосылған ораманы
екіншілік (екінші ретті) орама деп атайды.
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Трансформатордың қызметі электрмагниттік индукция құбылысына
негізделген. Трансформатордың біріншілік орамасын айнымалы ток көзіне
қосқанда, осы орамада айнымалы ток i1 жүреді. Ол магнитөткізгіште
айнымалы магнит ағынын Ф тудырады. Магнит ағыны екі ораманы да басып
өтетіндіктен осы орамаларда ЭҚК-тер (е1, е2) пайда болады.
Магнит ағыны синусоидалы Ф = Фm sin  t болғандықтан пайда болған
ЭҚК-тер де (е1, е2) синусоидалы және магнит ағыннан (Ф)фаза бойынша 900
кеш қалып отырады:
dФ
= − w1Фm cos  t =  w1Фm sin(  t − 90 0 ) , .
dt
dФ
e2 = −w2
= − w2Фm cos  t =  w2Фm sin(  t − 90 0 ) ,
dt

e1 = −w1

мұндағы w1 , w2 - трансформатордың біріншілік және екіншілік орамаларының
орам саны.
Біріншілік және екіншілік орамалардың ЭҚК әрекеттік мәні:

E1 =

E1m

 w1Ф 2 f w1Ф
=
= 4.44 w1 f Фm ,
2
2
 w2Ф 2 f w2Ф

=

2
E
E2 = 2 m =
2

2

=

(6.6)

= 4.44 w2 f Фm .

2

(6.7)

Трансформатор идеал болғанда (1.1,а-сурет) u1 = e1 , u2 = e2 , немесе:
•

•

•

•

U1 = − E1 = j w1Ф , U 2 = − E2 = j w2Ф .

(6.8)

Бос жүріс режімі кезінде: i2=0; U2=E2; U1≈E1.
Трансформациялау коэффициенті k деп біріншілік ораманың
кернеуінің (ЭҚК) екіншілік ораманың кернеуіне (ЭҚК) қатынасын немесе
олардың орам сандарының қатынасынан айтады:
U1 E1 w1
=
=
=k.
U 2 E2 w2

(6.9)

Жоғарлатқыш трансформаторларда U2>U1 (k<1), ал төмендеткіш
трансформаторларда U2<U1 (k>1).
Мәні жоғары кернеуге қосылған ораманы жоғары кернеу орамасы, ал
мәні төмен кернеуге қосылған ораманы төменгі кернеу орамасы деп аталады.
Трансформаторлар қайтымдылық қасиетіне ие: бір трансформаторды
жоғарлатқыш трансформатор ретінде де, төмендеткіш трансформатор ретінде
де қолдануға болады. Бірақ, әдетте, трансформаторды белгілі бір мақсатта, не
жоғарлатқыш немесе төмендеткіш трансформатор ретінде қолданады.
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Нақты трансформатордың сұлбасы (1.1,б сурет) идеалды сұлбадан
орамалардың активті кедергілері (r1, r2) болуымен, біріншілің және екіншілік
орамаларға қатысты шашыраңқы индуктивтіліктермен L1 , L2 ерекшеленеді.
6.8 Бір фазалы нақты трансформатордың орынбасу сұлбасы
Трансформатордың есебін жеңілдету үшін орынбасу сұлбасын құру керек.
Бұл сұлбада орамалар арасындағы магниттік байланыс электрлік
байланыспен айырбасталынады және екіншілік ораманың барлық
параметрлері біріншілік ораманың
орам санына w1 қатысты қайта
есептелінеді. Бірақ энергетикалық көрсеткіштер (номиналды қуат,
қорытынды магниттік қозғаушы күш, шығындар) өзгеріссіз қалуы керек.
Осылайша нақты трансформатордың орнына келтірілген трансформатор
алынады, оның «Т» тәріздес орынбасу сұлбасы (6.9 суретте) бейнеленген.

6.9 сурет – Келтірілген трансформатордың орынбасу сұлбасы
Орынбасу сұлбасындағы параметрлер:

.
Мұндағы 𝑈2′ , 𝐸2′ , 𝐼2′ , 𝑟2′ , 𝑥2′ - екіншілік ораманың электрлік шамаларының
келтірілген мәндері; x12 – магнитөткізгіштің индуктивті кедергісі; r12 –
магнитөткізгіштегі шығынды есепке алатын активті кедергі.
Біріншілік және екіншілік орамаларының электрлік күйлерінің теңдеуі:
•

•

•

•

U 1 = − E 1 + I1 r1 + jI1 x1 = − E 1 + Z 1 I 1 , Z 1 = r1 + jx1 ,
•
•
• 
•


U  2 = E  2 − I 2 r2 − jI 2 x2 = − E 2 − Z 2 I 2 , Z 2 = r2 + jx2 ,
•

•

•

I 1 = I 12 + (− I  2 ).
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Орынбасу сұлбасының барлық параметрлері берілген трансформатор
үшін тұрақты, Z ж ескерілмейді және бос жүріс немесе қысқа тұйықталу
тәжірибесімен анықталуы мүмкін.
Кернеудің U 2 жүктеме I 2 тогынан тәуелділігі трансформатордың
сыртқы (шықпалық) сипаттамасы деп аталады.
6.9Трансформатордың энергия шығындар және пайдалы әсер
коэффициенті
Трансформаторда электр энергиясын түрлендіру кезінде өзекше мен
орамалардың қызуына кететін шығындар орын алады. Активті
қуаттардыңтеңдестігінің теңдеуі мына түрде жазылады:
P1 = U1 I1 cos 1 = P2 + pЭ1 + pC + pЭ 2 ,

(6.10)

мұндағы P1 – біріншілік ораманың активті қуаты;
P2 – жүктемедегі активті қуат;
p Э1 – біріншілік орамадағы қуат шығыны (электрлік шығын);
p C – өзекшедегі шығынның қуаты (магниттік шығын);
p Э 2 – екіншілік орамадағы электрлік шығынның қуаты.
Активті жүктеме кезіндегі трансформатордың пайдалы
коэффициенті (ПӘК):
=

P2 P1 − pC − pЭ
mU 2 I 2 cos  2
=
=
.
P1
P1
mU 2 I 2 cos  2 + m 2 I 22 Rк + Р0

әсер

(6.11)

Мұндағы β=I1/ I1ном= I2/ I2ном – жүктемелік коэффициент;
Трансформатордың ПӘК мәні жүктемеге тәуелді. Сонымен қатар, қуат
коэффициенті cosφ жоғары болған сайын ПӘК мәні де жоғары болады.
Жүктеме номиналды жүктеменің 50-70% құраған кезде ПӘК мәні ең үлкен
мәнге жетеді.
6.10 Трансформатордың бос жүріс және қысқа тұйықталу
режимдері
Бос жүріс режимін жүзеге асыру үшін трансформатордың біріншілік
орамасын кернеу көзіне қосылады, ал екінші орамасы тұйықтамайды (6.10
сурет).
Бос жүріс кезінде трансформатордың электр желісінен
энергия
тұтынады, ал қуатты бос жүріс шығыны деп атайды.
99

Трансформатордың орамаларының кедергісі мен бос жүріс тоғы
салыстырмалы түрде аз болса, онда шығын қуатын есептемеуге болады.
Шығын қуаты – бұл болат магнитөткізгіште болатын шығын.
Бос жүріс тәжірибесі деп трансформатордың екіншілік орамасы
тұйықталмаған және біріншілік орамағаноминалды кернеу берген ( U1бж = U1H )
кездегі сынақты айтады.
Аспаптардың
көрсетуі
бойынша
U1бж , I1бж ,U 2бж , PW мәндерін алады. Бұл мәндер арқылы трансформациялау
коэффициентін k =

U1бж
және магнитөткізгіштегі шығын қуаты: PW = P0 .
U 2 бж

6.10 сурет– Трансформатордың бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибесінің
сұлбасы
Қысқа тұйықталу режимідеп екіншілік ораманың ұштары
тұйықталған ( Z ж = 0) кездегі режимді айтады. Қысқа тұйықталу режимінің
сұлбасы 11.3-суретте көрсетілген. Қысқа тұйықталу кезінде орамалардағы
токтар номиналды мәннен бірнеше ондаған есе асып кетуі мүмкін.
Сондықтан қысқа тұйықталу режимінде трансформаторды сынау кезінде
кернеуді бірден U 1K шамаға дейін
төмендетеді, сол кезде біріншілік
орамадағы ток номиналды мәннен I1K  I1H аспауы керек.
Трансформатордың қысқа тұйықталу кернеуі
қысқа тұйықталу
режимі кезінде I1K = I1H болуын жүзеге асыратын кернеу:
UK =

U 1K  100
U 1H

%.

(6.12)

Қысқа тұйықталу режимі кезінде қысқа тұйықталудың кернеуін,
трансформатордың бірінші орамасындағы шығын қуатын анықтайды. Мына
формула бойынша орынбасу сұлбасының параметрлерін анықтауға болады:
zK =

Қысқа
тұйықталу
қызуыменбайланысты.

U 1K
P
, rK = 2K , x K = z K2 − rK2 .
I 1H
I 1K

режиміндегі

100

шығындар

(6.13)

тек

ораманың

7. Жартылай өткізгішті аспаптар мен электрондық құрылғылар
7.1 Жартылай өткізгішті диод
Жартылай өткізгішті диод деп бір кемтік-электрондық ( p − n ) өтпесінен
тұратын және екі шықпа ұшы бар аспапты айтады.
Жұмыс істеу тәртібіне және атқаратын міндетіне байланысты
диодтарды түзеткіштік диод,стабилитрон, варикап, фотодиод деп бірнеше
топтарға бөледі.
Түзеткіш диодты айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру үшін
қолданады. Олар айнымалы токтың жиілігіне және пішініне байланысты
төменгі жиілікті (0,01 – 100 кГц ), жоғарғы жиілікті (100 – 100000 кГц )
және импульстік деп бөледі. Құрылымына қарай жалпақ және нүктелік
диодтар болып бөлінеді. Алдыңғысы үлкен токтарды, ал кейінгісі әлсіз
токтарды түзетуге арналған.
Диодтың шартты белгісі (а), құрылымдық сұлбасы (б) және вольтамперлік сипаттамасы (в) - суретте көрсетілген. Шартты белгіде p -түрлі
жартылай өткізгішке қосылған ұшын анод A , ал n -түрліге қосылған
жартылай өткізгішке қосылуын катод K деп атайды. Шартты белгідегі
бағыт диодтың ток өткізетін бағытымен сәйкес келеді, яғни диод токты
анодтан катодка қарай өткізеді.

а)
б)
в)
7.1 сурет – Диодтың шартты белгісі мен вольтамперлік сипаттамасы
Диодтың вольт-амперлік сипаттамасы симметриялы емес. Аз оң
кернеулер кезінде диод тура бағытта жұмыс жасайды, тура ток бірден өседі.
Бірақ ол максималды мәннен I м акс аспауы қажет. Жұмыс кезінде диодтың аса
қызуы орын алмауы керек, керісінше жағдайда, диод істен шығады.
Диодқа теріс таңбалы кернеу берілсе, онда ол арқылы жүретін кері ток
өте аз болады, яғни диод жабық. U кері  U кері, м акс кернеулер кезінде кері ток
тура токпен шамалас мәнге дейін өседі. Бұл аймақта диодтар жұмыс жасай
алмайды, оларды ағысының ұшына алып келетін локалды аса қызу орын
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алады. Максималды кері кернеу диодтың құрылысымен анықталады және
10 B  10 кВ аралықта болады.
Диодтар жасау үшін германий, кремний, арсенид-галий элементтері
кеңінен пайдаланылады. Жартылай өткізгішті диодтардың өлшемдері
шамалы, салмағы аз, ПӘК жоғары, қызмет ету мерзімі үлкен, жоғары
сенімділікке ие.
Электроникада жүктемеге берілетін кернеуді тұрақтандыру үшін
кернеу тұрақтандырғыш (стабилизатор) қолданылады. Ең қарапайым
кернеуді тұрақтандырғыш стабилитрон деп аталады.
Диодқа қарағанда стабилитрон вольт-амперлік сипаттаманың тура
бөлігінде емес, кері тармақтарында жұмыс жасайды.
Стабилитронға кері кернеу берген кезде,оның белгілі бір мәнінде (Uтұр)
p − n өтпесінде электрлік тесілу орын алады. Бүл кезде кері ток кең
диапазонда өзгерген жағдайда ондағы кернеу өте аз өзгереді.
Вольт-амперлік сипаттаманың бұл бөлігі стабилитрон үшін
жұмыстықбөлік болып табылады. Одан өтетін ток рұхсат етілген мәннен
асып кетпепеген жағдайда p − n өтпесінің тесілуі аспаптың бұзылуына алып
келмейді.
Варикап депсыйымдылығы кері кернеуге тәуелді өзгере алатын диодты
айтады.
Фотодиод деп кері тогы p − n өтпесінің жарықталуына байланысты
өзгеріп отыратын диодты айтады.
Жарық диоды деп бойымен ток жүрген кезде p − n өтпесінен жарық
шығаратын диодты айтады.
7.2Тиристорлар
Үш не одан да көп p − n өтпесінен тұратын және электрондық қосыпажырату аспапы ретінде қолданылатын жартылай өткізгіштік аспаптар
тиристор деп аталатын ерекше топ құрайды. Сыртқы ұштықтардың саны
екеу (екі электродты) болғанда тиристорды динистор деп, ал үшеу (үш
электродты) болғанда тринистор деп аталады.
Динистордың құрылымы мен шартты белгісі және вольт-амперлік
сипаттамасы 7.2-суретте көрсетілген. Шеткі р-облыс анод деп, ал екінші
шеткі n-облыс катод деп аталады.
Егер анодқа теріс таңбалы, ал катодқа оң таңбалы кернеу берілсе, онда
шеткі p − n өтпесі кері бағытта қосылады да, динисторарқылы аздаған кері
ток жүреді (0Г бөлік).
Егер оң кернеу анодқа, теріс кернеу катодқа берілсе, онда 1және 3
өтпелер тура бағытта, ал ортаңғы 2 өтпе кері бағытта қосылады. Бұл
жағдайда анод пен катод арасындағы кедергі өте үлкен, сондықтан динистор
арқылы аздаған ток Iжаб жүреді. Бұл ток тиристор жабық кезде максималды
рұқсат етілген тұрақты тура кернеу (Uтур. жаб.макс) деп аталатын кернеу
кезінде өлшенеді.
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Тура кернеуді одан әрі көбейте берсе, ортаңғы 2 өтпедегі кері кернеу
азайып, динистор арқылы жүретін тура ток көбейеді. Ашылу кернеуі ( Uаш)
деп аталатын тура кернеудің белгілі бір мәнінде ортаңғы өтпе ашылады, анод
пен катод арасындағы кедергі өте азаяды. Динистордың мұндай жағдайы
динистордың ашық
күйі ретінде қабылданады. Ашық динистордегі
кернеудің түсуі 1-2 вольттен аспайды (БВ бөлік) және динистор
арқылыжүретін токқа тәуелді емес. Динистордың ашылу кернеуі, әдетте,
жүздеген вольтке тең болады.
Динистор арқылы жүретін ток ұстап тұру тогынан Iұс үлкен болған
жағдайда ғана ол ашық күйде болады. Динисторды ашық күйден жабық
күйге көшіру үшін сыртқы кернеудің мәнін 1 вольтке дейін азайтады немесе
оны желіден айырады.

а)
б)
7.2 сурет– Динистордың құрылымы мен шартты белгісі (а)
және вольт-амперлік сипаттамасы (б)
Тринистор (үш электродты тиристор) динистордан үшінші ұштықтың
болуымен өзгешеленеді. Тринистордың құрылымы мен шартты белгісі және
вольт-амперлік сипаттамасы суретте көрсетілген.
Басқарушы электродтың болуы арқасында тринисторды
Uаш
кернеуінен, тіпті Uтур. жаб.макс кернеуінен де кіші кернеу арқылы ашуға
мүмкіндік туады. Бұл үшін басқарушы электрод арқылы Iб басқару тогын
жүргізу керек. Бұл ток неғұрлым үлкен болған сайын тринистордың ашылу
кернеуінің Uаш мәні азаяды.
Тринисторды ашық күйден жабық күйге көшіру үшін негізгі токты
ұстап тұру тогынан да Iұс төмен мәнге дейін азайту керек. Тұрақты ток
тізбегінде бұл ашық тринистор арқылы тура токтан үлкен кері ток импульс
жүргізумен жүзеге асырылады. Бұл үшін арнаулы коммутациялық құрылғы
қолданылады. Сонымен тринистор – басқарылатын диод, ол мына шарттар
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орындалған кезде ашық күйге көшеді: біріншіден, анодтан катодқа
бағытталған кернеудің болуы, екіншіден, басқару тогының импульсы болуы.
Басқару тізбегінің тогы мен кернеуі үлкен емес, ал негізгі ток бірнеше
амперденжүздеген амперге жетеді. Сондықтантринистордың қуат бойынша
күшейту коэффициенті 104-105 жетеді.
Тринисторлар айнымалы токтың электрқозғалтқыштарын басқару үшін
және түзеткіштерде, инверторларда, импульстық сұлбаларда және т.б.
қолданылады.

а)
б)
7.3 сурет – Тринистордың құрылымы мен шартты белгісі (а)
және вольт-амперлік сипаттамасы (б)
Симметриялы симисторлар. Динисторлар мен тринисторлар
жұмыстық негізгі токты бір бағытта өткізеді. Негізгі ток екі бағытта жүру
үшін екі тиристорды қарсы-параллель қосу керек. Бұл мәселені шешу үшін
p-n-p-n-p типті екі бағыттық жартылай өткізгіштік кілттіқолданады. Бұл
аспап симметриялы тиристор немесе симистор деп аталады.Олардың төрт
p-n өтпесі бар, бес қабаттан тұратын аспап. Симистордың құрылымы мен
шартты белгісі және вольт-амперлік сипаттамасы суретте көрсетілген.

а)
б)
7.4 сурет – Симметриялы симистордың құрылымы мен шартты белгісі (а)
және вольт-амперлік сипаттамасы (б)
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Олардың айнымалы ток тізбегінде жұмыс істей алу қасиеті және оны
айнымалы ток арқылы басқару мүмкіндігі өте маңызды, оларды техникалық
қондырғыларда кеңінен қолдануға жол ашады.
7.3 Транзисторлар
Транзистор – үш шықпа ұштары бар, басқарылатын жартылай өткізгішті
құрал. Іс жүзінде транзисторларды кұшейткіш құралдар ретінде
пайдаланады. Транзисторларды диодтар сияқты кремний және германийден
жасайды. Жұмыс істеу принципі бойынша транзисторларды электр тогымен
басқарылатын биполярлық транзисторлар және электр өрісімен
басқарылатын өрістік транзисторлар деп бөледі.
Биполярлық транзисторлар екі электрондық-кемтіктік өтпесі бар
жартылай өткізгішті құрал. Бұл өтпелер жартылай өткізгішті
электрөткізгіштігі әртүрлі аумақтарға бөледі.
Транзистордың бір шеткі
аймағы –эмиттер (Э), ортаңғы аймағын база (Б), келесі бір шеткі аймағын
коллектор (К) деп атайды. Әр аймақтың шықпа ұшы бар, ол сол арқылы
тізбекке қосылады. Транзисторларды биполярлық аталу себебі: олардың
жұмысы екі түрлі заряд тасымалдағыштармен (негізгі және негізгі емес заряд
тасымалдағыштар) қамтамасыз етіледі.
Эмиттер мен коллектордың электрөткізгіштігінің түрінен (мысалы, ртүрлі болса) базаның электрөткізгіштігінің түрі міндетті түрде өзгеше
(мысалы, n-түрлі) болуы керек. Биполярлық транзисторларды өткізгіштігі
әртүрлі аумақтардың кезектесіп орналасуына байланысты p − n − p түрлі (а
сурет) және n − p − n түрлі транзисторлар (б сурет) деп бөледі. Бірақ
олардың жұмыс істеу принциптері бірдей. Олардың шартты белгілері
(7.5 суретте) көрсетілген.
Эмиттер және коллектор құраған электрондық-кемтіктік өтпені
эмиттерлік, ал коллектор мен база құраған өтпені коллекторлық өтпе деп
атайды.
.

а)

б)
7.5 сурет– p − n − p түрлі (а) және n − p − n түрлі (б) биполярлық
транзисторлардың құрылымдары мен шартты белгілері
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Биполярлық транзисторлардың жұмыс режимдері. Транзистордың
p-n өтпелерін сырқы қорек көзіне қосу тәсіліне байланысты ол кесілу, қанығу
және белсенділік (активті) режимдерде жұмыс істей алады.
Эмиттерлік және коллекторлық p-n өтпелерді сырқы қорек көзіне кері
бағытта ( екі p аумақтарықорек көзінің «минусына», ал n аумағы «плюсіне»
жалғанады) қосылса, онда транзистор кесілу режимінде жұмыс жасайды. Бұл
кезде екі p-n өтпесі арқылы эмиттердің өте аз тогы жүреді. Ал базаның тогы
осы токтардың қосындысына тең, бірнеше микроампер мен миллиампер
шамасында болады.
Эмиттерлік және коллекторлық p-n өтпелерді сырқы қорек көзіне тура
бағытта ( екі p аумақтарықорек көзінің «плюсіне», ал n аумағы «минусына»
жалғанады) қосылса, онда транзистор қанығурежимінде жұмыс жасайды. Бұл
кезде эмиттерсс мен коллектор токтары кемтіктердің эмиттер мен
коллектордан базаға өту қарқынымен анықталады. База тогы осы токтардың
қосындысына тең.
Транзисторлардың кесілу және қанығу режимдері
импульстік
жәнеауыстырып қосу сұлбаларында қолданады.
Сигналды күшейту үшін транзистордың белсенділік режимі
қоданылады. Бұл кезде эмиттерлік өтпе тура бағытта, ал коллекторлық өтпе
кері бағытта жалғанады.
Эмиттер тізбегіндегі ток арқылы коллектор тізбегіндегі ток
басқарылады. Ол үшін эимттер тізбегін ЭҚК (Еэ) мәні аздау қорек көзіне
қосылады, ал коллектор тізбегіне ЭҚК (Ек) мәні үлкен қорек көзіне
жалғайды.
Эмиттерлік өтпе тура бағытта қосылғандықтан оның тура кедергісі
салыстырмалы түрде аз деуге болады. Бірақ эмиттер тібегінде токтың пайда
болуы коллекторлық өтпенің кедергісінің өзгерісін тудырады. Нәтижесінде
коллектор тізбегінде мәні эмиттер тогына Iэ жуық Iк тогы пайда болады.
Эмиттер тогының Iэ өзгеруі коллектор тогының Iк пропорционал өзгерісін
тудырады. Осылайша, салыстырмалы түрде аз кедергісі бар эмиттер
тізбегіндегі әлсіз ток арқылы салыстырмалы түрде үлкен кедергісі бар
коллектор тізбегіндегі өте қуатты (мәні өте үлкен) ток басқарылады.
Коллектор тізбегіндегі үлкен қуат ол тізбекке қосылған үлкен мәнді ЭҚК
(Ек>>Еэ)
болуымен түсіндірілінеді. Осылайша транзисторда қуаттың
күшеюі жүзеге асады.
Транзистордың негізгі ерекшелігі коллекторлық ток I K базалық токка
I Б еселік қатынаста болады. Олардың қатынасын B =

IK
IБ

ток бойынша

күшейту коэффициенті деп аталады.
Биполярлық транзисторларды қосу сұлбалары. Транзисторларды
қосудың үш түрлі сұлбасы бар:
- базасы ортақ сұлба (7.6, а сурет) – кернеуді және қуатты күшейтуге
арналған құрылғыларда қоланылады;
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- эмиттері ортақ сұлба (7.6, б сурет) – қуатты күшейтуге арналған
құрылғыларда қоланылады;
- коллекторы ортақ сұлба (7.6, в сурет) – импульстік және ауыстырып
қосу құрылғыларында қоланылады.

а)

б)
в)
7.6 сурет – Транзисторды қосу сұлбалары

Биполярлық транзисторларды статикалық сипаттамаларын анықтау
кезінде оларды тұрақты ток көзіне қосады. Бұл сипаттамаларды әртүрлі
транзисторлық сұлбаларды есептеу кезінде қажетті параметрлерді анықтау
үшін қолданады.
Кірістік сипаттама I Б = f (U БЭ ) тәуелділігін көрсетеді. Эмиттерлік өтпе
тура бағытта қосылғандықтан бұл өтпеге берілген кернеу U бэ жоғарлаған
сайын эмиттер тогы Iэ және соған сәйкес базаның тогы Iб да көбейеді.
Коллекторлық кернеу U KЭ де эмиттер тогы Iэ мен Iб әсер етеді. Теріс кернеу
U KЭ өскен сайын кірістік сипаттамалардың оңға қарай ығысуы байқалады..
Сондықтан U KЭ кернеуді ұлғайтқан сайын база тогы Iб төмендейді (а сурет).

а)
7.7 сурет – Транзистордың кірістік
сипаттамалары
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б)
(а) және шығыстық (б)

Шығыстық сипаттама деп коллекторлық токтың Iк коллекторлық
кернеуге Uкэ тәуелділігін (Iк=f(Uкэ)) айтады, оның графигі (7.7, б – суретте)
көрсетілген. Кернеу Uкэ аз болған кезге сәйкес келетін графиктің тігірек
бөлігі қанығу режимін сәйкес болады. Кернеу U кэ
көбейген кезде
коллекторлық өтпе жабылады да, сипаттама біршама дөңестелінеді. База
тогы Iб өскен сайын (Uбэ көбейген сайын) коллекторлық ток та көбейеді.
Униполярлық (өрістік) транзисторлар деп тогын реттеу каналдың
өткізгіштігін бағыты ондағы токқа перпендикуляр болатын электр өрісінің
көмегімен өзгерту арқылы жүзеге асырылатын жартылай өткізгішті аспап.
Оның негізгі ерекшелігі: каналдағы токты бір таңбалы зарядтар тудырады (pканалында оң таңбалы, n-каналда теріс таңбалы зарядтар арқылы), каналдағы
токтың мәнін кірістік кернеу тудырған электр өрісінің көмегімен реттейді.
7.4 Тұрақтандырғыштар
Кернеудің (токтың) тұрақтандырғыштары деп
тұрақсыздандыру
факторлары берілген ауқымда өзгерген кезде энергия пайдаланатын
құрылғылардағы кернеудің (токты) мәні тұрақты деңгейде
болуын
автоматты түрде қамтамасыз ететін, қоректендіру көзі мен энергия
тұтынушы
арасына
орналасатын
құрылғыны
айтады.
Негізгі
тұрақсыздандыру факторлар қатарына кірістік (қоректендіруші) кернеудің
номиналды мәннен ауытқуы, тұтынылатын қуат пен қоршаған ортаның
температурасының өзгеруі және т.б. жатады.
Тұрақтандырғыштарды мынадай топтарға жіктеуге болады: кернеу
тұрақтандырғыштары (КТ), ток тұрақтандырғыштары (ТТ), параметрлік және
компенсациялық тұрақтандырғыштары, үздіксіз және импульстік реттелетін
тұрақтандырғыштар.
Параметрлік тұрақтандырғыштары да кернеуді (токты) тұрақтандыру
қажетті вольт-амперлік сипаттамасы бар сызықты емес элементті қолдану
арқылы жүзеге асырылады. Кернеу тұрақтандырғыштарында сызықты емес
элемент жүктемеге параллель, ал ток тұрақтандырғыштарында ол жүктемеге
тізбектей жалғанады.
Кернеу
тұрақтандырғыштарындасызықты емес элемент ретінде
газрарядтық немесе жартылай өткізгіштік стабилитрондар, ал ток
тұрақтандырғыштарында бареттерлер, термисторлар, қыздыру шамдары
және транзисторлар қолданылады.
Тұрақтандырғыштардың негізгі параметрлері мына шамалар:
а) кірістік кернеу бойынша тұрақтандыру коэффициенті, кернеу
тұрақтандырғыштары үшін:
𝑘тұр.𝑢 =

∆𝑈кір 𝑈шығ.ном
𝑈кір.ном ∆𝑈шығ

,

(7.1)

Ток тұрақтандырғыштары үшін:
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𝑘тұр.𝑖 =

∆𝑈кір 𝐼шығ.ном
𝑈кір.ном ∆𝐼шығ

.(7.2)

б) Шығыстық кедергі Rшығ=∆𝑈шығ /∆𝐼шығ .Rшығ неғұрлым аз болған
сайын КТ үшін тұрақтандыру сапасы жоғарлайды, ал ТТ үшін, керісінше,
азаяды.
в) Температуралық коэффициент, γu =∆𝑈шығ /∆𝑡қ.орт ,γi=∆𝐼шығ /∆𝑡қ.орт ,
г) Пайдалы әсер коэффициентіη=Pшығ/Pкір.
(7.8, а – суретте) жүктемеге параллель жалғанған жартылай өткізгіштік
стабилитроннан және балластлық резистордан тұратын қарапайым
параметрлік тұрақтандырғыш, ал (7.8, б – суретте) оның вольт-амперлік
сипаттамасы көрсетілген.

а)

б)
7.8 сурет

Тұрақтандырғыштың кірісіне берілетін кернеу өскен кезде жұмыстық
нүкте 1нүктеден 2 нүктеге ауысады. Бұл кезде стабилитронның тогы күрт
өседі. Бірақ Uтұр2 кернеуі Uтұр1=Uн кернеуінен өзгешелігі аз болады,
практикалық тұрғыдан жүктемедегі кернеу өзгермейді деуге болады.
Параметрлік тұрақтандырғыштардың негізгі артықшылығы – жұмыс
істеу сенімділігі жоғары, сұлбасы қарапайым. Кемшілігі – ПӘК төмен,
тұрақтандырылған кернеу қоршаған ортаның температурасына тәуелді.
Бұл кемшіліктер компенсациялық тұрақтандырғыштарда болмайды.
Оларда эмиттерлік қайталағыш режимінде жұмыс істейтін транзисторлар
немесе операциялық күшейткіштер қолданылады.
7.5 Түзеткіштер
Түзеткіштер деп айнымалы токтың энергиясын (әдетте, синусоидалы
токтың энергиясын) тұрақты токтың энергиясына түрлендіретін электрондық
құрылғы. Түзеткіштер тұрақты токпен қоректенетін электротехникалық және
радиотехникалық құрылғыларда кеңінен қолданылады.
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Түзеткіштер трансформатордан (ТР), вентилдік топтан ( ВТ) және
тегістеуші фильтрден (ТФ) тұрады (7.9 сурет). Трансформатор Тр бірнеше
қызмет атқарады: электр желісінің кернеуін Uкір түзетуге арналған кернеуге
U1 дейін өзгертеді, жүктемені Ж желіден бөлектейді, айнымалы токтың
фазасының санын өзгертеді. Вентилдік топ ВТ айнымалы токты бір бағытқа
бағытталған
толқымалы токқа түрлендіреді. Тегістегіш фильтр (ТФ)
түзетілген кернеудің толқуын жүктеменің жұмыс істеуіне қажет мәнге дейін
азайтады.

7.9 сурет
Трансформатор Тр мен тегістегіш фильтр түзету сұлбасына міндетті
түрде кіретін элемент ретінде саналмайды.
Түзеткіштердің жұмысының сапасын сипаттайтын
негізгі
параметрлерге мына шамалар жатады.
а) Түзетілген (шығыстық) кернеудің Uор және токтың Iор орташа
мәндері:
1

𝑇

1

𝑇

𝑈ор = ∫0 𝑢шығ 𝑑𝑡; 𝐼ор = ∫0 𝑖шығ 𝑑𝑡,
𝑇
𝑇

(7.3)

мұндағы Т – шығыстық кернеудің (токтың) өзгерісінің периоды.
б) Шығыстық кернеудің (токтың)толқу жиілігі fт: fт=1/Т.
в) Толқу коэффициенті: р=ΔUт / Uор, мұндағы ΔUт=Umax- Umin – толқу
кернеуінің амплитудасы.
г) Бірінші гармоника бойынша толқу коэффициенті: р=Uт1шығ / Uор.
д) Сыртқы сипаттама Uор=f(Iор).
e) ПӘК
𝜂=

𝑃пайд
𝑃пайд +𝑃тр +𝑃вт +𝑃тф

,(7.4)

Түзеткіштердің жұмысы вентилдердің токты бір бағытта өткізетін
қасиетіне негізделген. Вентиль ретінде әдетте жартылай өткізгіш диодтар
қолданылады.
Тура токқа кедергісі нөлге тең, ал кері токқа кедергісі өте үлкен
вентильді идеал вентиль деп атайды. Ал нақты вентильдердің вольт-амперлік
сипаттамасы идеал вентильдің осындай сипаттамасына жақын болады.
Түзеткіштердің вентильдерін мынадай эксплуатациялық параметрлер
бойынша таңдайды:
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- ең үлкен тура жұмыстық ток Iор.max, ол - бір периодты сұлба активті
жүктемеге жұмыс істеген кезде вентиль арқылы жүретін токтың рұхсат
етілген орташа мәні;
- ең үлкен рұхсат етілген кері кернеу Uкері.max, ол - ұзақ уақыт бойы
вентиль шыдайтын кері кернеу;
кернеудің тура түсуі Uтура, ол - активті жүктемеге жұмыс істейтін бір
периодты сұлбадағы тура кернеудің орташа мәні;
- кері ток Iкері,, ол - вентильге рұқсат етілген кері кернеу әсер еткен
кезде ол арқылы жүретін ток;
- максимал қуат Рmax, ол - вентиль сыртқа шығара алатын максимал
рұқсат етілген қуат.
Түзету сұлбалары. Түзеткіштерді мынадай топтарға бөледі: бір
периодты, екі периодты, бір фазалы және үш фазалы түзеткіштер.
а суретте бір периодты түзеткіштің сұлбасы және уақыттық
диаграммасы көрсетілген. Түзеткіш біріншілік орамасы электр желісіне
жалғанған трансформатордан тұрады. Оның екіншілік орамасына тізбектей
жартылай өткізгіштік диод (VD) және жүктеме (Rн) жалғанады
Бірінші жартыпериодта ( 0-T/2) U2кернеу оң, диод ашық, жүктеменің
кедергісі арқылы ток iн жүреді. Екінші жартыпериод (t=T/2-T) кезінде U2
кернеуі теріс, диод жабық. Жүктеме тогы нөлге тең, өйткені U2 кернеуі
толықтай диодқа кері бағытты әсер етеді.
Мұндай сұлбаның артықшылығы - қарапайымдылығы, кемшілігі –
түзетілген
кернеудің
толқу
коэффициентінің
жоғарлығы
және
трансформатордың екіншілік орамасының тогында тұрақты құраушының
болуы. Кернеудің орташа мәні Uор.= 0,318U2m.
Бұл кемшіліктерді екі периодты (көпірлік) түзеткішті қолдану
арқылы азайтуға болады.
Ол транформатордан (TV), көпірлік сұлба бойынша жалғанған төрт
диодтан (VD1-VD4) тұрады (б сурет). Көпірдің бір диагоналына
трансформатордың орамасы, ал екіншісіне жүктеме кедергісі (Rн) жалғанған.
Диодтардың әрбір жұбы кезекпен жұмыс жасайды. U2 кернеуінің бірінші
жартыпериодында VD1, VD3 диодтары ашық,VD2, VD4 диодтары жабық.
Жүктеме тогы VD1, VD3 диодтары және Rн кедергісі арқылы өтіп,
1нүктеден 2 нүктеге қарай жүреді. Екінші жартыпериодта U2кернеуі теріс,
VD1, VD3 диодтары жабық,VD2, VD4 диодтары ашық. Жүктеме тогы VD2,
VD4 диодтары және Rн кедергісі арқылы өтіп, 1нүктеден 2 нүктеге қарай
жүреді. Уақыттық диаграмма (7.10,б-суретте) көрсетілген.
Бұл сұлбада Uормен Iормәндері бір периодты сұлбасы қарағанда екі
еседей көп, толқу аз. Бірақ диодтар саны төрт есе көбейді. Кернеудің орташа
мәні Uор.= 0,626U2m.
Трансформатордың екінші ораманың ортаңғы нүктесінен шыққан
ұштары бар, екі периодты түзеткіштің сұлбасы мен уақыттық
диаграммасы (7.10,в – суретте) көрсетілген.
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Бұл
сұлбаның
артықшылықтары
көпірлік
сұлбаның
артықшылықтарындай, бірақ диодтар саны оған қарағанда екі есе аз.
Кемшілігі - міндетті түрде трансфоматорды қолдануды қажет ететіндігінде.
Бейтарап нүктесі бар үш фазалы түзеткіштің құрамына орамалары
«жұлдызша» сұлбасы бойынша жалғанған үш фазалы трансформатор, оның
екіншілік орамасының әр фазасынажалғанған үш диод және жүктемелік
резистор кіреді (7.10, г-сурет). Диодтар кезекпен жұмыс жасайды,
әрқайсының жұмыс істеу ұзақтығы периодтың үштен бірі тең болады.
Жүктемелік ток диодтар арқылы жүрген токтардың қосындысына тең және
бір бағытта жүреді. Уақыттық диаграммадан көрініп тұрғандай, түзетілген
кернеудің толқуы бір фазалық түзеткіштермен салыстырғанда әжептәуір
азаяды. Кернеудің орташа мәні Uор.= 0,827U2m.
Бұл сұлбаның артықшылығы – жұмыс істеу сенімділігі жоғары, диодтар
саны аз.
Үш фазалы көпірлік түзеткіштің құрамына көпірлік сұлба бойынша
жалғанған алты диод кіреді (7.10,д- сурет). Олар екіншілік орамалардың
фазаларына жалғанған. VD1, VD3, VD5 диодтарынан тұратын бірінші
топтың ортақ нүктесі кедергі үшін оң полюс, екінші топтың (VD2, VD4,
VD6) ортақ нүктесі теріс полюс болып саналады. Уақыттың әрбір сәтінде екі
диодқа максимал кернеу беріледі. Сондықтан түзетілген кернеудің орташа
мәні үлкен (Uор.= 1,655U2m) болады, толқуы бір фазалық түзеткіштермен
салыстырғанда ондаған есе аз болады.
7.6 Тегістегіш фильтрлер
Түзетілген кернеудің толқуын азайту, яғни оны тегістеу үшін арнаулы
құрылғы – тегістегіш фильтрлер қолданылады. Қоректендіру көздерінің
сұлбаларында мұндай фильтрді вентильдік топ пен жүктемені арасында
орналастырып, тізбекке қосады. Олар негізінен кедергілері токтың
жиілігінетәуелді болатын реактивті элементтерден (индуктивтілік шарғы,
конденсаторлар, транзисторлар) тұрады. Сұлбада түзетілген токтың
айнымалы құраушысы үшін кедергісі үлкен болатын элементтерді
(ферромагниттік өзекшесі бар индуктивтілік шарғы-дроссель, толқу
жиілігінде резонансқа түсетін параллель LC- контур) жүктемемен тізбектей
жалғайды. Ал айнымалы құраушысы үшін кедергісі аз, бірақ тұрақты
құраушы үшін кедергісі өте үлкен элементтерді (сыйымдылығы үлкен
конденсатор, бірізді резонанстық LC- контур) жүктемеге параллель етіп
жалғайды.
Қарапайым фильтр бір конденсатор мен бір дроссельден, ал күрделілері
бірнеше реактивті элементтерден тұрады (7.11 сурет). Тегістеу сапасын
жақсарту үшін көпбуынды фильтрлер қолданады.
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в

г

д

Бір фазалы, ұштары
ортаңғы нүктеден

Бір фазалы, екі
периодты (көпірлік)

б

Үш фазалы, ұштары
бейтарап нүктеден

Бір фазалы,
бір периодты

а

Үш фазалы, көпірлік

№

Түзеткіштің сұлбалары
Шығыстық кернеудің түрі

7.10 сурет – Түзеткіштер сұлбалары
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а)

б)
в)
г)
а) - сыйымдылықты фильтр; б) – индуктивтілікті фильтр;
в) – LC фильтр; г) – электрондық фильтр
7.11 сурет – Тегістегіш фильтрлердің түрлері

Фильтрлердің жұмысын сипаттайтын негізгі параметрлер:
- тегістеу коэффициенті q – фильтрдің кірісіндегі мен шығысындағы
толқу коэффициенттерінің қатынасы;
- фильтрациялау коэффициенті Кф – фильтрдің кірісіндегі мен
шығысындағы кернеулердің негізгі гармоникаларының амплитудаларының
қатынасы;
- тұрақты құраушыны беру коэффициенті γ – фильтрдің кірісіндегі мен
шығысындағы тұрақты құраушылардың қатынасы.

114

Әдебиеттер тізімі
1.
Горбунов А.Н.,Туганбаев И.Т., Загинайлов В.И., ЗнаевА.С. и др.
Электротехника и электроника. Астана; 2013-530 с.
2.
В.В.Кононенко, Электротехника и электроника учебное пособие
для вузоа изд№ 6-е Ростов Финикс: 2010 -784 стр.
3.
Мухити И.М. Электротехника Оқулық –Алматы: Эверо
баспаханасы 2005 -520б.
4.
Белов Н.В.Электротехника и основы электроники. – СПб.: 2012.
5.
Касаткин А.С. Электротехника.- М.: 2008.
6.
Подкин Ю.Г. Электротехника и электроника.Т.1 – М.: 2011.
7.
Петленко А.Я. Электротехника и электроника.-М.:2010.
8.
Баймаганов А.С., Светашев Г.Г. Электротехника и электроника.:
Алматы.: АУЭС, 2010.

115

Мазмұны

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Кіріспе.................................................................................................
Тұрақты токтың сызықты тізбектері...............................................
Электр тізбегі туралы негізгі ұғымдар............................................
Электр тізбектернің сұлбалары және топтамалары.......................
Тұрақты ток көздері...........................................................................
Ом заңы..............................................................................................
Киргхофтың заңдары.........................................................................
Потенциалдық диаграмма. Қуаттар теңсіздігі................................
Тұрақты токтың сызықты тізбектерін есептеу тәсілдері..............
ЭҚК көздері тобын балама түрлендіру............................................
Киргхофтың заңдарын пайдалану арқылы есептеу тәсілі.............
Контурлық токтар тәсілі...................................................................
Түйіндік потенциалдар тәсілі...........................................................
Балама генератор тәсілі.....................................................................
Электр тізбегінің негізгі принциптері және оларға негізделген
есептеу тәсілдері................................................................................
Электр желісі арқылы энергияны тасымалдау...............................
Бір фазалы синусоидалы ток тізбектері...........................................
Синусодалы шмалардың параметрлері және мәндері....................
Синусоидалы шамаларды бейнелеу.................................................
Бір электр қабылдағышы бар синусоидалы ток тізбегі. Ом заңы
Синусоидалы токтың сызықты тізбектері үшін Киргхоф
заңдары...............................................................................................
Активті кедергі, идеал индуктивті және сиымдылық
элементтері бір ізді жалғанған тізбек..............................................
Активті кедергі, идеал индуктивті және сиымдылық
элементтері паралель жалғанған тізбек...........................................
Синусоидалы ток тізбегін есептеудің кешендік тәсілі...................
Кернелер резонансы..........................................................................
Токтар резонансы...............................................................................
Үш фазалы тізбектер.........................................................................
Көп фазалы және үш фазалы тізбектер туралы негізгі ұғымдар.
Үш фазалы симметриялы ЭҚК-тер жүйесі......................................
Үшфазалы тізбектің қоректендіргіші мен қабылдағышың
фазаларының жалғануы....................................................................
Үшфазалы симметриялы және симметриялы емес тізбектер.
«жұлдызша-жұлдызша» сұлбалы тізбектерді есептеу...................
Үшбұрыш-үшбұрыш сұлбалы тізбекті есептеу..............................
Үш фазалы күрделі тізбектерді есептеу..........................................
Үш фазалы тізбектердің қуаттары және олардыы өлшеу..............
Үш фазалы желінің балама сұлбасы. Үш фазалы жүйенің
артықшылықтары...............................................................................
116

3
4
4
5
7
9
10
11
13
15
17
17
17
19
20
23
25
25
27
29
33
34
37
39
46
47
50
50
52
56
59
60
63
66

Сызықты электр тізбегіндегі өтпелі процесстер.............................
Негізгі ұғымдар. Комутация заңдары..............................................
Бірінші дәрежедегі RL тізбектердегі өтпелі процесстер...............
R, L тізбегін синусоидалы кернеу көзіне қосу ...............................
R, С тізбектердегі өтпелі үрдістер...................................................
R, С тізбегін синусоидалы кернеуге қосу........................................
Тұрақты ток машиналары................................................................
Негізгі ұғым........................................................................................
Тұрақты ток машиналарының құрлысы..........................................
Тұрақты тоқ генераторының жұмыс істеу
принципі.......................
5.4 Якорь реакциясы................................................................................
5.5 Тұрақты ток машинасын қоздыру тәсілдері...................................
5.6 Тұрақты ток генераторының негізгі параметрлері және
сипаттамалары...................................................................................
5.7 Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыс істеу принципі..................
5.8 Тұрақты ток қозғалтқышының негізгі сипаттамалары және
теңдеулері...........................................................................................
5.9 Қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу..........................................
6
Айнымалы ток машиналары.............................................................
6.1 Асинхронды машинаның құрылымы және жұмыс істеу
принципі.............................................................................................
6.2 Асинхронды қозғалтқыштың статоры мен роторының ЭҚК-тері
және токтары......................................................................................
6.3 Синхронды машиналар....................................................................
6.4 Синхронды машиналардың жұмыс істеу принципі.......................
6.5 Синхронды генератодың сипаттамалары........................................
6.6 Трансформаторлар.............................................................................
6.7 Трансформатордың жұмыс істеу принципі мен құрлысы.............
6.8 Бір фазалы нақты трансформатордың орынбасу сұлбасы.............
6.9 Трансформатордың энергия шығндары және пайдалы әсер
коэффициенті.......................................................................................
6.10 Трансформатордың бос жүріс және қысқа тұйықталу
режимдері...........................................................................................
7
Жартылай өткізгішті аспаптармен электрондық құрылғылар......
7.1 Жартылай өткізгішті диод................................................................
7.2 Тиристорлар.......................................................................................
7.3 Транзисторлар....................................................................................
7.4 Тұрақтандырғыштар..........................................................................
7.5 Түзеткіштер........................................................................................
7.6 Тегістегіш фильтрлер........................................................................
Әдебиеттер тізімі...............................................................................
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3

117

68
68
69
71
72
73
75
75
75
77
79
80
80
82
84
86
88
90
90
92
93
95
95
96
98
99

99
101
101
102
105
108
109
112
115

2020 ж. жоспар, реті 44

Исабай Танирбергенович Алдибеков
Эльмира Байджумаевна Даркенбаева

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНИКА
Оқу құралы

Редактор: . Изтелеулова.Ж.Н.
Стандадарттау бойынша маман: Ануарбек Ж.А.

Басуға _______ қол қойылды
Таралымы 100 дана
Көлемі 7,4 есептік баспа табақ

Пішімі 60х84 1/16
Баспаханалық қағаз №2
Тапсырыс Бағасы 3700 тг

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және
байланыс университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамның
көшірме-көбейту бюросы
050013 Алматы, Байтұрсынұлы көш, 126/1
118

