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Кіріспе 

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар 6В07108 – 

«Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасына сәйкес 

«Электротехниканың теориялық негіздері» пәні бойынша әдістемелік 

әдебиеттер кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

«Электротехника» кафедрасында ЭТН пәні бойынша зертханалық 

жұмыстар УИЛС оқу-зерттеу зертханалық әмбебап стендінде орындалады. 

УИЛС стенді – құраушы өрісте сұлбаларды жинауға арналған, активті 

және пассивті блоктардан тұратын панель бекітілген үстел. Стенд құрамына 

жинау элементтері және штекерлері бар жалғау сымдары жатады.  Стендтің 

жалпы көрінісі төмендегі фотосуретте көрсетілген. 

 

 
 

Стенд  қорек көзінің үш   түрін қамтиды: тұрақты кернеу  көзі, айнымалы 

кернеу көзі (функционалдық генератор), үшфазалы кернеу көзі.  Стенд сондай-

ақ пассивті элементтер блоктарын қамтиды: ауыспалы кедергі блогы және  

ауыспалы индуктивтілік пен сыйымдылық блоктары.  Стендтің ортасында 

зерттелетін электр тізбектерін құрастыруға арналған құраушы өріс  орналасқан. 

Стенд синусоидалды, үшбұрышты және тікбұрышты пішінді белгілердің 

функционалдық генераторымен 
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және осциллографпен жабдықталған 
 

 
Стенд жинағына сонымен қатар келесі өлшеуіш аспаптар кіреді: 

• екі әмбебап өлшеу аспабы - кернеуді, токты, жиілікті, активті кедергіні 

және конденсатордың сыйымдылығын өлшеуге мүмкіндік беретін UT-803 

мультиметрлері; 
 

 
 

• индуктивтілікті, сыйымдылықты, активті кедергіні және транзисторлар 

мен диодтардың параметрлерін өлшеуге арналған UT-603 аспабы; 
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• қуат өлшеуіш GPМ-8212 аспабы 

 

ЭТН бойынша зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар 6В07108 – «Автоматтандыру және басқару» білім 

беру  бағдарламасына сәйкес келеді. 

 

 Зертханалық жұмыстар бойынша есептерді орындау және безендіру 

ережелері: 

Әрбір студент  зертханалық жұмыс бойынша есепті өз бетінше 

дайындайды, жұмыстың мақсатымен, тапсырмаларымен және орындалатын 

тәжірибенің негізгі теориялық ережелерімен  танысады. 

Алдымен студент жұмысқа дайындық бақылау сұрақтары бойынша 

оқытушымен сұхбаттасып, содан кейін ол жұмысты орындауға  рұқсат алады. 

 Жұмыстың тәжірибелік бөлігін орындағаннан кейін, жұмыс бойынша 

есеп толықтырылады: теорияны экспериментпен салыстыру жүргізіледі, 

қажетті кестелер мен графиктер жасалады, нәтижелері талданып, жұмыс 

бойынша қорытындылар жасалады. 

Зертханалық жұмыстарды  орындау және қорғау пәннің силлабусында 

келтірілген, ЭТН пәнінің тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесіне  

сәйкес жүзеге асырылады. 

Есеп  титулдік бетін және келесі бөлімдерді қамтуы  тиіс: 

− жұмыстың мақсаты; 

− негізгі теориялық ережелер мен дайындық бақылау сұрақтарына 

жауаптар; 

− тәжірибе туралы мәліметтер, кестелер; 

− зерттелген тізбектердің сұлбалары; 

− қажетті есептеулер мен графиктер; 

−  жұмыс нәтижелері бойынша қорытындылар; 

− Пайдаланған әдебиеттер мен сілтемелер тізімі. 

 

Есептер электронды түрде Word қосымшасында, А4 (210х297 мм) 

парақшада жасалады.  

Титулдық беттің  мысалдық түрі А қосымшасында келтірілген. 
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1 Зертханалық жұмыс № 1. Тұрақты ток тізбегін зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: электр тізбектерін құрастыру және бақылау-өлшеу 

аспаптармен жұмыс істеу бойынша икемділік алу, сонымен қатар тұрақты 

токтың электр тізбектерінің негізгі заңдылықтары мен есептеу әдістерін 

тәжірибеде тексеру. 

1.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Тұрақты ток тізбектері, есептеу әдістері» бөлімін 

қайталау. 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Сұлба элементінің вольтамперлік сипаттамасы (ВАС) дегеніміз не? 

2) Сұлба элементінің вольтамперлік сипаттамасын құру үшін сурет салу. 

3) Резистордың және идеалды кернеу мен ток көздерінің ВАС-ын сызу. 

4) Активті екіұштының ВАС-ын салу. 

5) Кирхгоф пен Ом заңының ережелерін жазу. 

6) Зерттелетін тізбек тармақтарындағы токтарды есептеу үшін, 

контурлық токтар әдісі (КТӘ) бойынша теңдеулер жүйесін жазу.  

7) Зерттелетін тізбек түйіндерінің потенциалдарын есептеу үшін, 

түйіндік потенциалдар әдісі (ТПӘ) бойынша теңдеулер жүйесін жазу. 

1.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

1.2.1  Мәндері 50 мен 300 Ом аралығындағы, кедергісінің мәндері әртүрлі 

екі резисторды R1 және R2 таңдау. 1.1-суреттегі сұлба бойынша тізбекті жинау. 

1.2.2 Тізбектің кірісіндегі кернеуді 0-ден 20 В-қа дейін өзгерте отырып, 

таңдап алынған резисторлардың әрқайсысы үшін вольтметр мен амперметрдің 

көрсеткіштерін, яғни ВАС түсіріп алу. Өлшеу нәтижелерін 1.1 кестеге жазу. 
 

 
 

1.1 сурет – Резистордың вольтамперлік сипаттамасын түсіру 
 

1.1 кесте – Резисторлардың вольтамперлік сипаттамасы 

R1 =       , Ом 
U, B 0 5 10 15 20 

I, мA      

R2 = , Ом 
U, B 0 5 10 15 20 

I, мA      
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1.2.3 Кедергілерінің мәндері әртүрлі, 50 мен 300 Ом аралығындағы бес 

резисторды таңдау. Резисторлардың нақты мәндерін өлшеп, 1.2 кестеге енгізу. 

1.2-суретте көрсетілген сұлбалардың біріне сәйкес тізбекті жинау. Тұрақты 

кернеу көздерінің ЭҚК мәндерін 5-тен 20 В-қа дейінгі диапазондағы әртүрлі 

мәндерге орнату. 

 

1.2 кесте – Резисторлардың нақты мәндері 

R1, Ом R2. Ом R3. Ом R4. Ом R5. Ом 

     

 

1.2.4 Еркін түрде тізбек тармақтарындағы токтардың бағыттарын таңдап 

алып, көрсету. Амперметр мен вольтметр таңдап алынған ток бағытына сәйкес, 

құрылғы арқылы ток плюстен минусқа қарай ағатындай етіп қосылады. 

Тізбектің барлық тармақтарындағы токтарды және тізбектің барлық 

элементтеріндегі кернеулерді өлшеп алу. Егер аспап теріс мәнді көрсетсе, 

көрсеткішті минуспен жазуға немесе токтың бағытын керіге өзгертуге және 

аспаптың көрсеткішін плюспен жазуға болады. Аспаптардың көрсеткіштерін 

1.3 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу. 

 

1.3 кесте — Тізбек тармақтарындағы токтар мен элементтердегі кернеулер 

Зерттеу 

түрі 

I1, 

мА 

I2, 

мА 

I3, 

мА 

I4, 

мА 

I5, 

мА 

I6, 

мА 

Е1, 

В 

Е2, 

В 

UR1, 

B 

UR2, 

B 

UR3, 

B 

UR4, 

B 

UR5, 

B 

Тәжірибе              

Есеп              
 

 
      1 нұсқа                  2 нұсқа 
 

 
      3 нұсқа                  4 нұсқа 
 

1.2 сурет — Тұрақты ток тізбегі сұлбаларының нұсқалары 
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1.3 Тәжірибе нәтижелерін талдау 

1.3.1 1.1-кестенiң нәтижелерi бойынша, бір суретте екi резистордың ВАС 

салу. Алынған графиктер резисторлардың сызықты екендігін дәлелдейтін түзу 

сызықтар екеніне көз жеткізіңіз. Екі резистордың сипаттамаларын салыстыру 

және резистор кедергісінің мәні ВАС-ның ток осіне түсу бұрышының 

тангенсіне пропорционалды екеніне көз жеткізу. 

1.3.2 Тізбек тармақтарындағы токтарды есептеу үшін теңдеулер жүйесін 

үш әдіспен құрастыру: 

− Кирхгоф заңдары бойынша; 

− контурлық токтар әдісі бойынша (КТӘ); 

− түйіндік потенциалдар әдісі бойынша (ТПӘ). 

Әдістердің бірі: КТӘ немесе ТПӘ бойынша токтарды есептеу. Барлық 

резисторлардағы кернеулерді есептеу. Есептеу нәтижелерін 1.3 кестеге «Есеп» 

жолына жазу. 

1.3.3 Есептеу және тәжірибе нәтижелерін салыстыру. Теорияның 

тәжірибе жүзінде расталуы туралы, сондай-ақ тәжірибемен салыстырғанда 

есептеудің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қорытынды жасау. 

1.4 Әдістемелік нұсқаулар 

1.4.1 Кирхгофтың бірінші заңы бойынша жазылатын теңдеулер саны 

тізбек түйіндерінің санынан минус бірге тең: NIКз = Nтүйін – 1. 

1.4.2 Кирхгофтың екінші заңы бойынша жазылатын теңдеулер саны 

тізбектің белгісіз токтары бар тармақтары санынан  Кирхгофтың бірінші заңы 

бойынша теңдеулер санын азайтқанға тең: NIІКз  = Nтармақ – NJ – NIКз = Nтармақ – 

NJ – Nтүйіндер + 1, мұндағы NJ – идеалды ток көздері J бар тармақтар саны. 

NIIКз теңдеулерінің анықталған саны  сұлбадағы тәуелсіз контурлар 

санына тең. Контурдың құрамында өзге контурларға кірмейтін кем дегенде бір 

меншікті тармағы бар болса, ол контур тәуелсіз болып табылады. 

КТӘ жүйеде шешілетін теңдеулер санын Кирхгофтың екінші заңына 

сәйкес теңдеулер санына, ал ТПӘ – Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес 

теңдеулер санына дейін азайтуға мүмкіндік береді. 

КТӘ есептеу нәтижелерін Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес 

теңдеулерге қою арқылы тексеруге болмайды. КТӘ есептеу нәтижелерін 

тексеру үшін оларды Кирхгофтың екінші заңына сәйкес теңдеулерге қою 

немесе тізбектің қуаттар тепе-теңдігінің теңдеуіне қою арқылы тексеру қажет. 

ТПӘ есептеу нәтижелерін Кирхгофтың екінші заңына сәйкес теңдеулерге 

қою арқылы тексеруге болмайды. ТПӘ есептеу нәтижелерін тексеру үшін 

оларды Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес теңдеулерге немесе тізбектің 

қуаттар тепе-теңдігінің теңдеуіне қою арқылы тексеру қажет. 

Тізбектің қуаттар тепе-теңдігінің теңдеуі кез келген әдістің есептеу 

нәтижелерін тексерудің әмбебап тәсілі  ретінде пайдаланыла алады. 

Сұлбасы 1.3 суретте келтірілген, тармақталған тұрақты ток тізбегінің 

тармақтарындағы токтарды есептеу мысалын қарастырайық. 
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1.3 сурет. — Тармақталған тұрақты ток тізбегі 

 

Алғашқы берілгендер: E1 = 12 В, E2 = 7 В, E3 = 20 В, E4 = 15 В, E5 = 9 В, R1 

= 10 Ом, R2 = 15 Ом,  R3 = 5 Ом, R4 = 20 Ом, R5 = 10 Ом. 

Тізбек тармақтарындағы токтардың бағыттарын еркін түрде таңдайық 

(1.3 сурет). Үшінші және алтыншы тармақтардағы токтар бірдей, ол 

Кирхгофтың бірінші заңынан туындайды, ол тек кез келген түйін үшін ғана 

емес, сұлбаның кез келген қимасы үшін де орындалады. Сұлбада бес белгісіз 

ток бар, сондықтан Кирхгоф заңдарына сәйкес теңдеулер жүйесі бес теңдеуден 

тұрады, олардың екеуі бірінші заңға сәйкес және үшеуі екіншісіне сәйкес: 

 

1 2 3

3 4 5

1 1 2 2 1 2

2 2 3 3 4 4 2 3 4

4 4 5 5 4 5

0

0

I I I

I I I

R I R I E E

R I R I R I E E E

R I R I E E

− + =


− + + =



 +  = +
  +  +  = + +


−  +  = − +

. 

Контурлық токтар әдісіне сәйкес теңдеулер жүйесі: 

 

11 1 2 22 2 33 1 2

11 2 22 2 3 4 33 4 2 3 4

11 22 4 33 4 5 4 5

( ) 0

( )

0 ( )

I R R I R I E E

I R I R R R I R E E E

I I R I R R E E

 + +  +  = +


 +  + + −  = + +
  −  +  + = − +

. 

КТӘ есептеу нәтижелері: I11 = – 0,1434 А, I22 = 1,5057 А, I33 = 0,8038 А. 

I1 = I11 = — 0,1434 А, I2 = I11 + I22 = 1,3623 А, I3 = I 22 = 1,5057 А, 

I4 = I22 – I33 =   0,7019 A, I5 = I33 = 0,8038 A, I6 = I 3 = 1,5057 A. 

Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша теңдеулер жүйесі, φ3=0 болсын: 

 
1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3

1 3 2 3 4 5 3 3 4 4 5 5

( )

( )

g g g g E g E g E g

g g g g E g E g E g

 

 

 + + −  = −  +  − 


−  +  + + =  −  − 
. 

ТПӘ есептеу нәтижелері: φ1 = - 13,434 В, φ2 = - 0,9623 В 

I1 = (φ1 – φ3 + Е1)· g1 = – 0,1434 А, I2 = (φ3 – φ1 + Е2)· g2 = 1,3623 А, 

I3 = (φ1 – φ2 + Е3)· g3 = 1,5057 А, I4 = (φ2 — φ3 + Е4)] g4 = 0,7019 А және т.б. 
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2 Зертханалық жұмыс № 2. Көпірше сұлбасының қасиеттерін 

зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: резистивті  көпірше сұлбасының қасиеттерін 

зерттеу, эквивалентті генератор әдісін қолдануды және ең жоғары қуатты 

энергия беру шарттарын оқып білу. 

2.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Тұрақты ток тізбектері, эквивалентті генератор әдісі» 

бөлімін қайталау. 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Төрт резисторы бар көпірше тізбектің сұлбасын сызу. 

2) Көпіршенің тепе-теңдік шартын жазу. 

3) Көпірше сұлбасының негізгі артықшылықтары және қолдану саласы. 

4) Эквивалентті генератор әдісі дегеніміз не? 

5) Эквивалентті генератордың параметрлерін есептік және 

эксперименттік әдістермен анықтау. 

6) Эквивалентті генератордың (активті екіұшты) ВАС сызу. 

7) Максималды қуатты энергияның берілу шарты қандай? 

2.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

2.2.1 Мәндері 50 мен 300 Ом аралығындағы, кедергісінің мәндері әртүрлі 

үш резисторды таңдап алу. Төртіншісі ретінде айнымалы резисторды 

(потенциометрді) Rx - 1 кОм пайдалану. 2.1-суретте келтірілген көпірше 

сұлбаның тізбегін жинау. Тұрақты кернеу көзінің ЭҚК мәнін 5-20 В 

аралығындағы мәнге орнату. Қорек көзінің ЭҚК және резисторлардың нақты 

мәндерін өлшеу және 2.1-кестеге енгізу. 

 

2.1 кесте. – Қорек көзінің ЭҚК және кедергілердің нақты мәндері 

Е, В R1, Ом R2. Ом R3. Ом Rx, Ом 

     
 

 
 

2.1 сурет – Тұрақты токтың резистивті көпірше сұлбасы 

 

2.2.2 Айнымалы резистор кедергісінің мәнін өзгертіп, осы резистордың 

вольтметрінің көрсеткіші нөлге теңескен кездегі мәнін бекітіп алу. Бұл көпірше 
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сұлбада тепе-теңдік орын алғанын көрсетеді. Айнымалы резистордың Rx 

бекітілген мәнін өлшеп, 2.1 кестеге  жазу. Көпіршенің тепе-теңдік жағдайының 

орындалуын тексеру. 

2.2.3 Көпірше тізбектегі айнымалы резисторды алдыңғы тармақта 

алынған Rx мәнінен  шамамен екі есе үлкен немесе екі есе азайтылған тұрақты 

кедергімен ауыстыру. Оны R4 деп  белгілеп,  мәнін жазып алу. Сұлбасы 2.2 а 

суретте көрсетілген. 

2.2.4 а және б шықпаларына қатысты көпірше сұлбасы үшін эквивалентті 

генератордың параметрлерін эксперименттік жолмен анықтау (2.2 b суреті). Ол 

үшін бос жүріс кернеуді Uabбж және вольтметрді амперметрмен алмастырып 

қысқа тұйықталу тогын  Iabkz өлшеп алу керек. Rэг  есептеу. Өлшеу нәтижелерін 

2.2 кестеге жазу. 
 

2.2 кесте – Эквивалентті генератор параметрлері 

Зерттеу түрі Uab бж, В Eэг, B Iab kz, мA Rэг, Ом  

Тәжірибе     

Есеп    –   
 

2.2.5 2.2 а) суретте көрсетілген суретке сәйкес активті екіұштыдан 

пассивтіге максималды қуаты бар энергияның берілуінің шартын тексеру. 
 

        
а)       б) 

 

2.2 сурет – Rж жүктемесі бар активті екіұшты сұлбасы 

 

Активті екіұштық ретінде тапсырманың алдыңғы пунктіндегі, 

эквиваленттік генератордың параметрлері Eэг мен Rэг анықталған, көпірше 

сұлба қолданылады, ал жүктеме ретінде көпіршенің а мен b шықпалары 

арасына жалғанатын айнымалы резистор Rн қолданылады. (2.2, а сурет). 

Жүктеме резисторының кедергісінің мәнін 3Rэг мен 0,1Rэг аралығында 7 рет 

өзгерте (төмендете) отырып, сонымен қатар Rн = Rэг мәні үшін резистордағы 

кернеу түсуінің және тогын өлшеп, 2.3 кестеге енгізу. Бұл кезде кернеу көзінің 

ЭҚК Е0 мәнін вольтметр V1 көмегімен өзгеріссіз сақтап тұру қажет. 

Резистордағы энергияның сейілу қуатының сәйкесті мәндерін өлшенген 

кернеулер мен токтар арқылы P = Uab·Iab есептеу, нәтижелерін 2.3 кестенің 

соңғы жолына жазу. 

 
 



 

13 

2.3 кесте — Қуаттың кедергі шамасына тәуелділігі 

Rx, Ом        

Uab, B        

Iab, мA        

Р, мВт        

2.3 Тәжірибе нәтижелерін талдау 

2.3.1 2.1-кестенің нәтижелері бойынша көпірше сұлбаның тепе-теңдік 

шартының орындалуын тексеру: 

 
1 2 3xR R R R =    

Теңдестірілген көпірше сұлбаның негізгі артықшылығын жазу. 

2.3.2  Теория жүзінде 2.2.3 пунктегі көпірше сұлба үшін, вольтметр 

жалғанған а-b шықпаларына қатысты эквиваленттік генератордың 

параметрлерін Eэг және Rэг анықтау. Есептеу нәтижелерін 2.2 кестеге «Есеп» 

жолына жазу. Есептеу және тәжірибе нәтижелерін салыстыру, теорияның 

практикада расталу туралы қорытынды жасау. 

2.3.3 2.2.5 пункте орындалған, 2.3 кестеде келтірілген тәжірибе 

нәтижелері бойынша активті екіұштыдан пассивті екіұштыға максималды 

қуатты энергияның берілуінің  шартын тексеру. P = f(Rн) тәуелділік графигін 

тұрғызу. Графикті талдап, Рн = Rэг шарты орындалғанда, энергияның берілуінің 

максималды қуаты Pmax болатынына көз жеткізу. 

2.4 Әдістемелік нұсқаулар 

2.4.1 2.2 а - суретте көрсетілген көпірше сұлбаның тепе-теңдік шарты: 

 
1 4 2 3R R R R =    

Бұл кезде жүктеме резисторындағы Uab кернеуі  және ток Iab нөлге тең 

болады. 

2.4.2 Активті екіұштының a – b шықпаларына қатысты эквивалентті 

генератордың  параметрлері Eэг = Uab бж және Rэг = Rab бж: 

Бос жүріс кернеуі Uab бж: 

 
0 0

2 2 1 1 1 2

1 3 2 4

, , .эг abбж бж бж бж бж

E E
E U I R I R I I

R R R R
= =  −  = =

+ +
  

Идеалды кернеу көзі Е0 нөлге тең ішкі кедергіге ауыстырылған кездегі 

пассивті екіұштының кіріс кедергісі: 

 
1 3 2 4

1 3 2 4

эг abбж

R R R R
R R

R R R R

 
= = +

+ +
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3 Зертханалық жұмыс № 3. Бір фазалы синусоидалы ток тізбегін 

зерттеу  

Жұмыстың мақсаты: индуктивтілік пен сыйымдылықтың оның 

реактивті  кедергілерінің жиіліктік тәуелділіктерін құру, сонымен қатар 

векторлық және топографиялық диаграммалар құру, комплексті сандарды 

пайдалана отырып токтар мен кернеулерді есептеу. 

3.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Бір фазалы синусоидалы ток тізбектері» бөлімін 

қайталау. 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Зерттелетін сұлбалар үшін Ом заңын комплексті түрде және 

шамалардың әрекеттік мәндері үшін жазу. 

2) Индуктивтілік пен сыйымдылықтың реактивті  кедергілерін 

анықтайтын өрнектерді жазу. Олардың жиіліктік тәуелділіктерін салу. 

3) Активті кедергідегі, идеалды индуктивтіліктегі және идеалды 

сыйымдылықтағы ток пен кернеудің үш векторлық диаграммасын сызу. 

4) Тізбектей жалғанған RL- тізбегі үшін тізбектің толық комплексті 

кедергісінің, токты, кернеулерді, сонымен қатар сұлбаның 3-ші нүктесінің 

потенциалын нөлге тең деп қабылдап, 1-ші, 2-ші нүктелеріндегі 

потенциалдарды анықтайтын өрнектерді жазу. Тізбектің топографиялық 

диаграммасын құру. 

5) Тізбектей жалғанған RLС- тізбегі үшін тізбектің толық комплексті 

кедергісінің, токты, кернеулерді, сонымен қатар сұлбаның 4-ші нүктесінің 

потенциалын нөлге тең деп қабылдап, 1-ші, 2-ші және 3-ші нүктелеріндегі 

потенциалдарды анықтайтын өрнектерді жазу. Тізбектің топографиялық 

диаграммасын құру 

6) Параллель жалғанған RLС- тізбегі үшін тізбектің толық комплексті 

өткізгіштігінің, жалпы токтың және де R, L және C элементтеріндегі токтарды 

анықтайтын өрнектерді жазу. Тізбектің кернеуі мен токтарының векторлық 

диаграммасын құру. 

3.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

3.2.1 Кедергілердің жиіліктік тәуелділіктерін алу үшін активті кедергіні 

(R = 50-300 Ом), индуктивті катушканы (L = 10-5 0 мГн) және конденсаторды 

(С = 0,5-2,0 мкФ) кезекпен жалғай отырып, 3.1-суреттегі сұлба бойынша 

тізбекті жинау. Қорек көзі ретінде синусоидалы кернеу генераторын пайдалану. 

R, L және C мәндерін көрсетілген диапазондарда еркін түрде таңдау. Жиiлiктi 

10 мен1000 Гц аралығында өзгерту, барлық жиiлiктер үшiн қорек көзінің 

кернеуiн 3 В, 4 В немесе 5 В мәнiмен өзгерiссiз сақтап тұру.  Өлшеу 

нәтижелерін сәйкесінше 3.1, 3.2 және 3.3 кестелерге жазып қою. 
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3.1 сурет –  Кедергілердің жиіліктік тәуелділіктерін құру үшін сұлбалар 

 

3.1 кесте – Активті кедергінің жиілікке тәуелділігі 

f, Гц 10 100 200 300 500 700 1000 

UR, B        

I, мА        

Р. Ом        

 

3.2 кесте — Индуктивтіліктің реактивті кедергісінің жиілікке тәуелділігі 

f, Гц 10 100 200 300 500 700 1000 

UL, В        

I, мА        

ХL, Ом        

 

3.3 кесте — Сыйымдылықтың реактивті кедергісінің жиілікке тәуелділігі 

f, Гц 10 100 200 300 500 700 1000 

UC, B        

I, мА        

ХС. Ом        

 

3.2.2 3.2 а), б), в) және г) суреттерінде көрсетілген сұлбалар бойынша 

тізбектерді кезекпен жинау. Қорек көзі ретінде жиілігі f=1 кГц синусоидалы 

кернеу генераторын пайдалану. Көздің кернеуін 3-5 В мәніне орнату. R, L және 

C мәндерін еркін түрде R = 100-300 Ом; L = 40-70 мГн және С = 0,5–1,5 мкФ 

аралығында таңдау. Өлшеу нәтижелерін сәйкесінше 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 кестелерге 

«Тәжірибе» жолына жазу. 
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            а)       б) 

 

 

 
в) 

 

 
г) 

0 

3.2 сурет – RL-, RC- және RLC тізбектерінің сұлбалары 

 

3.4 кесте. – RL тізбегі үшін өлшеу және есептеу нәтижелері 

Зерттеу түрі Е, В f, Гц I, mА UR, B UL, Н 

Тәжірибе  1000    

Есеп  1000    

Қателік δ, %      

 

3.5 кесте. – RС тізбегі үшін өлшеу және есептеу нәтижелері 

Зерттеу түрі Е, В f, Гц I, mА UR, B UC, B 

Тәжірибе  1000    

Есеп  1000    

Қателік δ, %      
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3.6 кесте – Тізбектей RLC-тізбегі үшін өлшеу және есептеу нәтижелері 

Зерттеу түрі Е, В f, Гц I, mА UR, B UC, B UL, Н 

Тәжірибе  1000     

Есеп  1000     

Қателік δ, %       
 

3.7 кесте – Параллель RLC- тізбегі үшін өлшеу және есептеу нәтижелері 

Зерттеу түрі Е, В f, Гц I, мА IR, мА IL, мА IС, мА 

Тәжірибе  1000     

Есеп  1000     

Қателік δ, %       

3.3 Тәжірибе нәтижелерін талдау 

3.3.1 Жоғарыдағы 3.2.1-пукттің берілгендері бойынша R(f), XL(f) және 

XC(f) жиіліктік тәуелділіктер құру. Тәуелділіктер графиктерін талдап, элемент 

кедергісінің жиіліктен өзгеру сипаты туралы қорытынды жасау. 

3.3.2 Жоғарыдағы 3.2.1-пукттің берілгендері бойынша жиіліктердің бірі 

үшін, мысалы, f = 700 Гц жиілігі үшін активті кедергі, индуктивтілік және 

сыйымдылық үшін, осы элементтерді идеал деп есептей отырып, кернеу мен 

токтың векторлық диаграммаларын құру. 

3.3.3  Сұлбалары 3.2 а), б), в) және г) суреттерінде көрсетілген зерттелетін 

тізбектердегі токтар мен кернеулердің комплексті әрекеттік мәндерін есептеу. 

Қорек көзі мен элементтердің параметрлерін тәжірибедегідей алу. Есептеу 

нәтижелерін сәйкесінше 3.4, 3.5, 3.6 және 3.7-кестелерге «Есеп» деген жолға 

жазу. Есептеу мен тәжірибе нәтижелерін салыстыру, қателікті есептеу. 

3.3.4  Тізбектей жалғанған RL-, RC- және RLC-тізбектері үшін есептеу 

нәтижелері бойынша токтардың векторлық диаграммасымен біріктірілген 

кернеулердің топографиялық диаграммаларын салу. 

3.3.5 Параллель жалғанған RLC-тізбегі үшін есептеу нәтижелері 

бойынша тізбектің кернеуі мен токтарының векторлық диаграммасын 

құрастыру. 

3.4 Әдістемелік нұсқаулар 

Комплексті жазықтықтағы кернеу мен ток векторлары t = 0 уақытындағы 

сәт үшін салынады. Бұл векторлар уақыт өте келе координаталардың басының 

айналасында бұрыштық жиілік ω тең жылдамдықпен сағат тіліне қарсы 

айналатынын естен шығармау керек. Осыған байланысты активті кедергідегі 

ток келтірілген кернеумен фазада сәйкес келетіні, сыйымдылықтағы ток 

келтірілген кернеудің фазасынан 90° озып, ал индуктивтіліктегі ток келтірілген 

кернеудің фазасынан 90°-қа артта қалатыны айтылады. 

RC тізбегі жағдайында ток келтірілген кернеуден 90°- тан кем бұрышқа 

озып тұрады, тізбек активті-сыйымдылықтық сипатқа ие деп айтылады. RL 

тізбегі жағдайында ток келтірілген кернеуден 90°- тан кем бұрышқа қалып 
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тұрады, тізбек активті-индуктивті сипатқа ие деп айтылады. 

Сызбасы 3.3-суретте келтірілген сұлбадағы токтар мен кернеулерді 

есептеу мысалын қарастырайық. 

 
 

3.3 сурет — RL-тізбегінің сұлбасы 
 

Алғашқы берілгендер:
050 50В; 1000Гц; 100Ом; 30мГн.jE e f R L=  = = = =  

 

Ток пен кернеулерді есептеу: 

          

62

0
62

62

62 62

90 62 28

2 6283рад с; 188,5 Ом;

100 188,5 213,4 Ом;

50
0,2343 А;

213,4

100 0,2343 23,43 В;

188,5 0,2343 44,17 В.

L

j

L

j
j

j

j j

R

j j j

L L

f X L

Z R jX j e

E e
I e

Z e

U R I e e

U jX I e e e

  




− 



−  − 

 −  

= = = =

= + = + = 


= = = 



=  =   = 

=  =    = 

 

Топографиялық диаграмманың есебі: 

27,9 0 0

3 2 3 1 2 1 30; 44,2 В; 50 В; 50 В.j j j

L RU e U e E e      −   = = + =  = + =  = + =   

Топографиялық диаграмманы құру үшін алдымен диаграмма  парақта 

оған бөлінген кеңістіктің 75-90%- ын алатындай етіп, кернеу бойынша 

масштабты таңдау керек. Мысалы, mU = 50 В / 10 см = 5 V / см таңдалсын. Сонда 

кернеу векторының ұзындығы келесі қатынасқа тең болады: ,смU UU m=  . 

Токтардың векторлық диаграммасын құру үшін ток бойынша бойындағы 

масштабты mI таңдау қажет. Таңдау, мысалы, mI = 0,2 A/2 см = 0,1 А/см болсын. 

Сонда ,смI II m= . 

 
 

3.4 сурет – RL тізбегі кернеулерінің топографиялық диаграммасы 
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Сызбасы 3.5-суретте келтірілген тізбектегі токтар мен кернеулерді 

есептеу мысалын қарастырайық. 

 
 

3.5 сурет — R С-тізбегінің сұлбасы  

 

Алғашқы берілгендер: 
050 50В; 1000Гц; 100Ом; 1,0мкФ.jE e f R C=  = = = =  

 

Ток пен кернеулерді есептеу: 
 

          

58

0
58

58

58 58

90 58 32

1
2 6283рад с; 159,15 Ом;

100 159,15 188 Ом;

50
0,266 А;

188

100 0,266 26,6 В;

159,15 26,6 42,3 В.

C

j

C

j
j

j

j j

R

j j j

C C

f X
C

Z R jX j e

E e
I e

Z e

U R I e e

U jX I e e e

 


− 




− 

 

−   − 

= = = =

= − = − = 


= = = 



=  =   = 

= −  =    = 

 

 

Топографиялық диаграмманың есебі: 
 

32 0 0

3 2 3 1 2 1 30; 42,3 В; 50 В; 50 В.j j j

C RU e U e E e        = = + =  = + =  = + =   
 

Топографиялық диаграмманы құру үшін кернеу бойынша масштабты 

таңдайық, мысалы, mU = 50 В / 10 см = 5 V / см, сонда ,смU UU m= . 

Токтардың векторлық диаграммасын салу үшін ток бойынша масштабты 

таңдау керек, мысалы, mI = 0,2 А / 2 см = 0,1А / см, сонда ,смI II m=  
 

 
3.6 —  R С-тізбегі кернеулерінің топографиялық диаграммасы 
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4 Зертханалық жұмыс № 4. Кернеулер-резонансын зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: тізбектей тербелмелі RLC -контурдың 

резонанстық қасиеттерін және оның жиіліктік сипаттамаларын зерттеу. 

4.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Электр тізбектеріндегі резонанстар» бөлімін қайталау. 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Тізбектей тербелмелі RLC-контурдың сұлбасын салу. 

2) Резонанс құбылысы деп нені айтады, резонанс түрлері? 

3) Резонанстың пайда болу шартын жазу, тербеліс контурының 

резонанстық режимде екендігінің шарттарын көрсету. 

4) Резонанстық контурдың сипаттамалық кедергісі деп нені атайды, оны 

қалай есептеуге болады? 

5) Резонанстық контурдың сапалылығы деп нені атайды, оны контурдың 

белгілі параметрлері мен резонанстық қисық І(f) арқылы қалай есептеуге 

болады? 

6) Тізбектей тербелмелі RLC-контурдың: I(f), UR(f), UL(f), UC(f), φкір(f). 

жиіліктік сипаттамаларын құру. 

7) RLC тізбегінің шекаралық жиіліктері немесе қима жиіліктері fқ1 және 

fқ2 деп нені атайды және оларды I(f) жиіліктік тәуелділік қисығы арқылы қалай 

анықтауға болады? 

8) Үш жиілік үшін RLC тізбегіндегі ток пен кернеудің векторлық 

диаграммаларын құру: жиілік резонанстық жиілікте аз болған кезде, резонансқа 

тең және резонанстық жиіліктен үлкен болған кездегі жағдайлар үшін. 

9) Тізбектей және параллель RLC тізбегіндегі резонанс құбылысын 

салыстыру. 

4.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

4.2.1 4.1-суретте көрсетілгендей тізбектей тербелмелі RLC-контурдың 

тізбегін жинау. Көз ретінде жиілікті өзгерту мүмкіндігі бар синусоидалды 

кернеу генераторын пайдалану. Кіріс кернеуі 3 В, 4 В немесе 5 В шамасын 

орнату және бүкіл тәжірибе кезінде өзгеріссіз ұстау. Активті кедергіні R = 5 Ом, 

индуктивті катушканы L = 10–100 мГн аралығындағы, конденсаторды 

аралығындағы шамаға орнату. Индуктивті катушканың активті кедергісін Rкат 

өлшеп алу. Орнатылған мәндерді 4.1 кестеге жазу. 

4.2.2 Генератордың жиілігін 100 бен 10000 Гц аралығында өзгерте 

отырып, амперметрдің максималды көрсеткіші бойынша RLC тізбегінің 

резонанстық жиілігін f0 анықтау. Нәтижені 4.1-кестеге жазу. 

4.2.3 Генератор жиілігін 0,1 f0-ден 2·f0-ге дейін өзгерту, оның ішінде f0 

резонанстық жиілігі үшін аспаптардың көрсеткіштерін 4.2-кестеге жазу: I, Uкат, 

UC, UR. Әрбір жиілік үшін өлшенген Uкат, I, Rкат бойынша UL кернеуін және UL, 

UC, UR кернеулерін және I, сондай-ақ Rкат мәнін қолдана отырып, RLC тізбегі 

кірісіндегі ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысу бұрышын φкір есептеу. 
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4.1 сурет – Кернеулер резонансын зерттеу сұлбасы 

 

4.1 кесте – Қорек көзінің және тербелмелі RLC контурының  параметрлері 

U, B R, Ом L, мГн 
 Rкат, 

Ом 
C, мкФ f0, Гц ρ, Ом Q 

Тәжірибе         

Есеп         

Қателік 

δ, % 
  

 
     

 

4.2-кесте – Тізбектей RLC контурының жиіліктік сипаттамалары 

f, Гц I, мА Uкат, В UL, В UС, В UR, В φвх, deg 

0,1·f0        

0,3·f0        

…        

f0        

…        

1,5·f0        

2,0·f0        

4.3 Тәжірибе нәтижелерін талдау 

4.3.1 Жоғарыдағы 4.2.3-тармақтың берілгендері бойынша (4.2-кесте) f0 

резонанстық жиілігі үшін Ом заңы бойынша индуктивті XL0 және 

сыйымдылықтық XC0 реактивті кедергілерін есептеу. Оларды салыстыру және 

RLC тізбегінің сипаттамалық кедергісі ρ туралы қорытынды жасау, оның мәнін 

4.1-кестеге «Тәжірибе» жолына жазу. 

4.3.2 Жоғарыдағы 4.2.3-тармақтың берілгендері бойынша (4.2-кесте) 

тізбектеу RLC-контурдың жиіліктік сипаттамаларын құру: I(f), UR(f), UL(f), 

UC(f), φкір(f). Алынған қисықтарды талдап, жиіліктің 0-ден ∞ дейін 

жоғарылауымен I(f) тогының және UR(f), UL(f), UC(f) кернеулерінің өзгеру 

сипаты туралы қорытынды жасау. Сонымен қатар, φкір(f) қисығын талдап, үш 

жағдайда RLC тізбегінің кіріс кедергісінің сипаты туралы қорытынды жасау: 

резонанстық жиіліктен төмен жиіліктер үшін, резонанстық жиілікке тең жиілік 

үшін және резонанстық жиіліктен жоғары жиіліктер үшін. 
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4.3.3 Резонанстық қисық I(f) бойынша fқ1 және fқ2 қима жиіліктерін (қима 

жиіліктері) анықтау, өткізу жолағын Ө = fc2 – fc1 және RLC тізбегінің 

сапалылығын Q есептеу, сапалылықтың мәнін 4.1 кестеге. «Тәжірибе» 

жолында жазу. 

4.3.4 RLC тізбегінің резонанстық жиілігін f0, сипаттамалық кедергісін ρ 

және сапалылығын Q есептеу, алынған мәндерді 4.1-кестеге «Есеп» жолына 

жазу. Есептеу мен тәжірибе нәтижелерін салыстыру, қателікті есептеу. 

4.3.5 Үш жиілік fc1, f0 және fc2 үшін тізбектей RLC контурының тогы мен 

кернеулерінің векторлық диаграммаларын салу. Диаграммаларды салыстыру 

және RLC тізбегінің кіріс кедергісінің сипаты туралы қорытынды жасау: 

резонанстық жиіліктен төмен жиіліктер үшін, резонанстық жиілікке тең жиілік 

үшін және резонанстық жиіліктен жоғары жиіліктер үшін Тізбектің 

резонанстық режимде болуының белгісі қандай екенін көрсету. 

4.4 Әдістемелік нұсқаулар 

Тербелмелі резонанстық контурдың негізгі сипаттамалары резонанстық 

жиілік f0, сипаттамалық кедергі ρ және сапалылық  Q болып табылады. 

Резонанстық жиілік резонанстық режимде тізбектің кірісіндегі ток пен 

кернеудің фазалары сәйкес келетін, яғни тізбектің кіріс кедергісі тек активті 

сипатқа ие болатын және оның жорамал бөлігі нөлге тең болатын шартпен 

анықталады. 

Осылайша, тізбектей тербелмелі RLC контурының резонанстық жиілігі 

келесі теңдеуден анықталады: 

( ) 0 0 0 0 0

0

1
Im 0 0 0 ,вх L C L CZ R j X X X X L

C



= + − =  − =   − =


 

осыдан шығатыны: 

0 0

1 1
и .

2
f

L C L C



= =

 
 

Тізбектей RLC контурының сипаттамалық кедергісі ρ резонанстық 

жиіліктегі тізбектің реактивті элементтерінің кедергісіне тең: 

0

0

1
.

L
L

C C
 


=  = =


 

Контурдың сапалылығы Q, анықтамасы бойынша кіріс мәндерімен 

салыстырғанда реактивті элементтердегі кернеу немесе ток амплитудасының 

ауытқуының қанша есе артқанын көрсетеді. 

RLC контурының сапалылығы: 

0 0 0 0

0 2 1

, .L C

кір кір к к

U U I f
Q Q

U U I R R f f

 
= = = = =

 −
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Тізбектей тербелмелі RLC контурының теориялық есептелген жиіліктік 

сипаттамалары 4.2, 4.3, 4.4 және 4.5-суреттерде көрсетілген. 

Жиіліктік сипаттамаларды есептеу формулалары төменде келтірілген. 

Индуктивтіліктің және сыйымдылықтың реактивті кедергісі: 

0

1
( ) 2 , ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) 0 .

2
L C L CX f f L X f и X f X f X f X f

f C



=   = = − =

 
 

 

 
 

4.2 сурет — Реактивті кедергілердің жиіліктік сипаттамалары 

 

Контурдың  кіріс кедергісі мен токтың әрекеттік мәні: 

( )
22

0( ) ( ) ( ) ( ) , .
( )

вх вх
L L C

L

U U
z f R X f X f и I f I

z f R
= + − = =  

 

 
 

4.3 сурет — Ток резонансының қисығы I(f), RLC контурының қима жиіліктері 
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Сыйымдылықтағы, индуктивтіліктегі және активті кедергідегі кернеулер: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .C C L L RU f I f X f U f I f X f и U f I f R=  =  =   

 

 
 

4.4 сурет —  RLC контурының жиіліктік сипаттамалары 

 

RLC контурының кіріс кедергісінің аргументі φкір(f) 

( )
( ) arctan .кір

X f
f

R


 
=  

 
 

Кіріс кедергісінің аргументі φкір(f) тізбектің сипатын анықтайды. 

 

 
 

4.5 сурет — Тізбектей RLC контурының φкір(f) кіріс кедергісінің аргументінің 

жиіліктік сипаттамасы 
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5 Зертханалық жұмыс № 5. Бiрiншi және екiншi реттiк тізбектердегі 

өтпелi кезеңдерді зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: RC тізбегіндегі өтпелі кезеңдерді және RLC 

тізбегіндегі конденсатордың тербелмелі және апериодтық разрядтары кезіндегі 

тәжірибелік зерттеулер икемділігін алу. 

5.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Бірінші және екінші реттік тізбектердегі өтпелі 

кезеңдер» бөлімін қайталау. 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Өтпелі кезең деп нені атайды және ол ненің нәтижесінде пайда 

болады? Қандай тізбектерде өтпелі кезеңдер пайда болуы мүмкін? 

2) Коммутация заңдарын жазыңыз. 

3) Өтпелі токтың немесе кернеудің қалыптасқан және еркін құраушысы 

дегеніміз не? 

4) Тізбектің уақыт тұрақтысы деп нені атайды? RL және RC тізбектерінің 

уақыт тұрақтысы неге тең? 

5) Тізбектің уақыт тұрақтысын тәжірибелік жолмен қалай анықтауға 

болады? 

6) Теория жүзінде және тәжірибе жүзінде өтпелі кезеңнің ұзақтығы 

қандай? 

7) Тізбектің сипаттамалық теңдеуін құрудың қарапайым тәсілдерін 

атаңыз. 

8) Тізбектелген RLC тізбегінің критикалық кедергісін қалай есептеуге 

болады? 

9) RLC тізбегінің белгілі параметрлері бойынша (теориялық мәндер) және 

осциллограф экранында алынған өтпелі кезеңдегі кернеулердің лездік 

мәндерінің қисықтары uC(t) немесе uR(t) бойынша (эксперименттік мәндер) 

сөну коэффициенті  және еркін тербелістер жиілігі ер қалай анықталады? 

10) Конденсатор разрядының тербелмелі сипатында RLC тізбегіндегі 

конденсатордағы кернеу қалай өзгереді. 

11) Конденсатор разрядының апериодтық сипаты кезінде RLC 

тізбегіндегі конденсатордағы кернеу қалай өзгереді. 

12) Екінші реттік тізбектегі өтпелі кезеңдегі токтың немесе кернеудің 

еркін құраушысының аналитикалық өрнектерінің мүмкін нұсқаларын жазыңыз. 

5.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

5.2.1 Бірінші реттік өтпелі кезеңдерді зерттеу үшін RC тізбегін жинау (5.1 

сурет, мұнда ЭК электрондық кілт). Тұрақты кернеу көзінің ЭҚК E0 = 10–20 В, 

резисторлар R1 = R = 100–200 Ом, конденсатор сыйымдылығы C = 1–5 мкФ 

шегінде орнату. Тізбектің таңдалған нақты параметрлерін 5.1- кестеге жазу. 



 

26 

 
5.1 сурет – R C-тізбегіндегі өтпелі кезеңді зерттеу сұлбасы 

 

5.1 кесте – R С- тізбегінің нақты параметрлері  

 Е0, В R1, Ом R, Ом C, мкФ Зерттеу түрі τ, мс α, 1/с 

1-ші 

тәжірибе 
    

Тәжірибе   

Есеп   

2-ші 

тәжірибе 
    

Тәжірибе   

Есеп   

 

5.2.2 Тәжірибе 1. Осциллографтың кірісіне кезекпен С конденсатордан, 

содан кейін R резистордан кернеу беру. Пайда болған uC(t) және uR(t) кернеу 

қисықтарын осциллографтың экранынан масштаб бойынша сызып алу немесе 

суретке түсіріп алу. Бұл қисықтар RC тізбегінің уақыт тұрақтысының 

тәжірибелік мәнін анықтау үшін қолданылады. 

5.2.3 Тәжірибе 2. Тізбек параметрлерінің бірін екі есе өзгерту (R немесе 

C), тізбектің нақты параметрлерін 5.1-кестеге жазу. Жаңа uC(t) кернеу қисығын 

масштабпен көшіру немесе суретке түсіру. 

5.2.4 RLC тізбегін (5.2 сурет), яғни RLC тізбегінің жалпы активті кедергісі 

критикалық кедергіден төмен болған кездегі, тербелмелі сипаттағы өтпелі 

кезеңді зерттеу үшін екінші реттік тізбекті жинау. Тұрақты кернеу көзінің ЭҚК 

E0 = 10–20 В, резистор кедергісін R1 = 100–200 Ом, конденсатор 

сыйымдылығын C = 1–5 мкФ, катушка индуктивтілігін L = 10–50 мГн 

мәндеріне орнату, катушканың активті кедергісін Rкат өлшеу. R ретінде 

айнымалы резисторды пайдалану. Оның мәнін RLC тізбегінің жалпы активті 

кедергісі R∑ = R + Rкат критикалық кедергіден Rкр кем болатындай етіп орнату. 

RLC тізбегінің нақты параметрлерін 5.2-кестеге жазу. 

5.2.5 Осциллографтың кірісіне кезекпен конденсатордан, содан кейін 

индуктвті катушкадан және резистордан кернеуді беру. Осциллограф 

экранынан масштаб бойынша осы кернеулердің uC(t), uкат(t), uR(t) қисықтарын 

сызу немесе суретке түсіру. 

5.2.6 Осциллограф кірісіне конденсатордан uC(t) кернеуді беру. uC(t) 

кернеу қисығында тербелістердің жоғалуына жету үшін айнымалы 

резистордың кедергісін R арттыру. Резистордың шыққан кедергісінің мәнін R 

өлшеу және сол кедергіге катушканың кедергісін Rкат қосу арқылы тізбектелген 

RLC тізбегінің критикалық кедергісінің тәжірибелік мәнін есептеу. Критакалық 
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кедергінің мәнін 5.2 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу. Осциллограф экранынан 

масштабпен uC(t) кернеу қисығын сызу немесе суретке түсіріп алу. 

 

      
5.2 сурет– RLC-тізбегіндегі өтпелі кезеңдерді зерттеу үшін сұлба 

 

5.2 кесте – RLC-тізбегінің нақты параметрлері 

E0, В 
L, 

мГн 

Rкат, 

Ом 

C, 

мкФ 
R, Ом 

Зерттеу 

түрі 

Rкр, 

Ом 
α, 1/с τ, мс 

ωер, 

рад/с  

     
Тәжірибе     

Есеп     

5.3 Тәжірибе нәтижелерін талдау 

5.3.1 Екі тәжірибеде осциллограф экранынан алынған uC(t) кернеу 

қисықтарын салыстыру. Резистор кедергісінің R және конденсатор 

сыйымдылығының С мәнінің RC тізбегінің уақыт тұрақтысына және ондағы 

өтпелі кезеңнің ұзақтығына әсері туралы қорытынды жасау. 

5.3.2 Екі тәжірибе үшін RC тізбегінің нақты параметрлерін пайдаланып, 

тізбектің уақыт тұрақтыларын 1теор., 2теор және оларға сәйкес сөну 

коэффициенттерін 1теор. и 2теор есептеу, шыққан мәндерді 5.1-кестедегі 

«Есеп» жолына жазу. Оларды салыстыру, R кедергісі мен С сыйымдылығының 

RC тізбегінің уақыт тұрақтысына және ондағы өтпелі кезеңнің ұзақтығына 

әсерін талдау. Екі тәжірибе үшін 1% (4,6 ) дәлдікпен конденсатордың разряд 

уақытын есептеу. 

5.3.3  Конденсатордағы uC(t) немесе резисторындағы uR(t) кернеу 

қисықтары бойынша, екі тәжірибедегі RC тізбегінің уақыт тұрақтыларының 

тәжірибелік мәндерін және оларға сәйкес сөну коэффициенттерін анықтау. 

Алынған мәндерді 5.1-кестедегі «Тәжірибе» жолына жазу. RC тізбегінің уақыт 

тұрақтыларының тәжірибелік мәндерін теориялық мәндермен салыстыру, 

теорияның тәжірибеде расталуы туралы қорытынды жасау. 

5.3.4 Бірінші тәжірибедегі RC тізбегінің параметрлерін пайдаланып, 

конденсатордағы кернеудің uC(t) және ондағы токтың i(t) өтпелі уақыт 

функциясын есептеу. Оның графигін салу және оны осциллограф экранынан 

алынған графикпен салыстыру, теорияның практикада расталуы туралы 

қорытынды жасау. 
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5.3.5 5.2.5 пунктегі осциллограф экранынан алынған uC(t), uкат (t) және 

uR(t) кернеу қисықтарын талдау. Ескерту: uR(t) = R i(t) резистордағы кернеу 

қисығының пішіні шын мәнінде ондағы i(t) ток қисығының пішінін 

қайталайды. Токтың масштабы mi = mu/R формуласымен есептеледі. Бірінші 

және екінші коммутация заңдарының орындалғанына және R∑ < Rкр кезіндегі 

RLC тізбегіндегі өтпелі кезеңнің тербелмелі сипатқа ие екендігіне көз жеткізу. 

5.3.6 5.2.5- пунктегі осциллограф экранынан алынған қисықтар негізінде 

тізбектелген RLC тізбегіндегі конденсатор разрядының сөну коэффициентін α, 

уақыт тұрақтысын τ және еркін тербелістердің айналмалы жиілігін есептеу. 

Алынған мәндерді 5.2 кестедегі «Тәжірибе» жолына жазу. 

5.3.7 RLC тізбегінің нақты параметрлері: R∑ = R + Rкат, L және C 

бойынша сөну коэффициентінің α, уақыт тұрақтысының τ және конденсатор 

разрядының еркін тербелістер жиілігінің ωер теориялық мәндерін есептеу. 

Шыққан мәндерді 5.2-кестедегі «Есеп» жолына жазу. Тәжірибелік мәндерді 

теориялық мәндермен салыстыру және теорияның тәжірибеде расталуы туралы 

қорытынды жасау. 

5.3.8 RLC тізбегінің нақты параметрлері бойынша Rкр критикалық 

кедергісінің теориялық мәнін есептеу және оны 5.2-кестеде «Есеп» жолына 

жазу. Эксперименттік мәндерді теориялық мәндермен салыстыру және 

теорияның тәжірибеде расталуы туралы қорытынды жасау. 

5.2.6 пунктте алынған конденсатор кернеуінің қисығын талдау. RLC 

тізбегіндегі R∑ ≥ Rкр болған кезде конденсатор разрядының өтпелі кезеңінің 

сипаты апериодты екендігіне көз жеткізу. 

5.4 Әдістемелік нұсқаулар 

5.4.1 Осциллограф экранындағы уақыт осі бойынша (көлденең) бөлу мәні 

(ұяшық ені секундпен), басқаша айтқанда, уақыт бойынша масштаб 

«TIME/DIV» қосқышының көмегімен анықталады, бұл кезде «SWP.VAR» 

реттегіші ең оң жақ күйге орнатылуы керек. Уақыт бойынша масштабты 

электрондық кілттің (EК) f = 50 Гц жиілікпен, T = 20 мс периодымен жабылуы 

және ашылуы шартынан да анықтауға болады. Электрондық кілттің жабық 

күйінің аралығы 10 мс құрайды. 
 

 
5.3 сурет – uC(t) қисығы бойынша RC-тізбегінің уақыт тұрақтысын анықтау 
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5.4.2 Осциллограф экранында экранынан алынған uC(t), немесе uR(t) 

кернеу қисықтарынан 5.3-суретте көрсетілгендей RC тізбегінің τ уақыт 

тұрақтысының тәжірибелік мәнін анықтау.  

Теория жүзінде RC тізбегінің уақыт тұрақтысының мәні τ = R·C 

өрнегімен есептеледі. 

5.4.3 RLC тізбегіндегі конденсатор разрядының тербелмелі сипаты 

жағдайында сөну коэффициентінің α және еркін тербелістер жиілігінің ωер 

тәжірибелік мәндері 5.4-суретте көрсетілген uC(t) кернеу қисығынан 

анықталады. 

Сөну коэффициентінің α тәжірибелік мәні: 
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мұндағы uC(t1) мәнін t1 = 0 сәті үшін алған ыңғайлы, сонда: uC(t1) = E0. 
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5.4 сурет – Конденсатордағы кернеу қисығы uC(t), разрядтың тербелмелі 

сипаты 

 

Сөну коэффициенттің α, еркін тербелістер жиілігінің ωер және 

критикалық кедергінің Rкр теориялық мәндері келесі өрнектер бойынша 

есептеледі: 
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6 Зертханалық жұмыс № 6. К-типті электр сүзгілерді зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: К-типті төмен жиілікті сүзгілер (ТЖС) және жоғары 

жиілікті сүзгілер (ЖЖС) үшін сөну a(f) және b(f) фаза коэффициенттерінің 

жиіліктік сипаттамаларын зерттеу. 

6.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Жиіліктік электр сүзгілері» бөлімін қайталау 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) К типті электр сүзгілерінің ерекшелігі неде? 

2) Төмен жиілікті (ТЖС), жоғары жиілікті (ЖЖС), жолақты (ЖС) және 

бөгегіш (БС) сүзгілерінің Т-тәрізді  және П-тәрізді сұлбаларын салу. 

3) Т-тәрізді  және П-тәрізді ЖЖС және ТЖС үшін қима жиілігін fқ және 

сипаттамалық кедергісін анықтайтын өрнектерді жазу. 

4) ТЖС және ЖЖС Г-тәрізді  сұлбаларын салу, қима жиілігін fқ және 

сипаттамалық кедергісін анықтайтын өрнектерді жазу . 

5) ТЖС, ЖЖС, ЖС, БС сөну коэффициентінің a(f) және фаза 

коэффициентінің b(f) жиіліктік тәуелділіктерінің графиктерін салу.  

6) ТЖС, ЖЖС, ЖС, БС өткізу жолақтарын көрсету. 

7) ТЖС және ЖЖС үшін Т және П-тәрізді тізбектердің сипаттамалық 

кедергілерінің жиілікке тәуелділігінің графиктерін ZT(f) және Zп(f) сызу. 

Графиктерде активті және реактивті кедергісі бар аймақтарды көрсету. 

8) Сүзгі жұмысының келісілген режимі дегеніміз не және оның 

артықшылығы неде? 

9) К- типті сүзгілердің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай. 

 

6.1 кесте – Тапсырма және алғашқы берілгендер нұсқалары 

Нұсқа Сүзгі түрі 
Сүзгі 

диаграммасы 
L, мГн C, мкФ 

1 ТЖС Т- сұлба 30 0,5 

2 ЖЖС Т- сұлба 15 0,75 

3 ТЖС П- сұлба 50 1,0 

4 ЖЖС П- сұлба 70 0,25 

 

 



 

31 

 
 

ТЖС, Т-тәрізді сұлба                        ТЖС, П-тәрізді сұлба 

 

 

  
 

ЖЖС, Т-тәрізді сұлба                        ЖЖС, П-тәрізді сұлба 

 

6.1 сурет– Зерттелетін сүзгілер сұлбаларының нұсқалары  

 

6.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

6.2.1 Өз нұсқаңыз бойынша сүзгі тізбегі үшін бір немесе екі индуктивті 

катушка және бір немесе екі конденсатор таңдау. 6.2-суреттегі сұлба бойынша 

жиналған тізбектегі кернеу мен ток күшін өлшеп, Ом заңы бойынша олардың 

нақты кедергілерін XL және XC есептеу. Тізбектің кірісіне жиілігі 1000 Гц және 

әрекеттік мәні 3 В болатын синусоидалы кернеуді беру. Содан кейін 

индуктивтілік пен сыйымдылықтың нақты мәндерін төмендегі өрнектер 

бойынша есептеу: 

1
, .

2 2

L

C

X
L C

f X f 
= =


 

Индуктивтілік пен сыйымдылықтың нақты мәндерін 6.2 кестеге жазу. 

 

6.2 кесте – Сүзгі сұлбасының нақты параметрлері 

L, мГн C, мкФ fқ., Гц ρ, Ом Rж, Ом 

     

 

6.2.2 Өз нұсқаңыздың сүзгісі үшін қима жиілігін fқ және сипаттамалық 

кедергіні ρ есептеу. Жүктеме кедергісін Rж сүзгінің сипаттамалық кедергісіне 

тең етіп қабылдау, шыққан нәтижелерді 6.2- кестеге жазу. 
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6.2 сурет – XL және XC нақты кедергілерін өлшеуге арналған сұлбалар  

 

6.2.3 Таңдалған элементтермен берілген сүзгінің тізбегін жинау, 

тізбектің кірісіндегі кернеудің әрекеттік мәнін Uкір = 3 В орнату. 6.3-суреттегі 

сұлбада көрсетілгендей, осциллографтың бірінші арнасын сүзгі кірісіне, ал 

екіншісін шығысқа қосу. 

 

 
 

6.3 сурет – Электр сүзгіні зерттеу сұлбасы 

 

6.2.4 Вольтметр көмегімен сүзгі шығысындағы U2 кернеуінің әрекеттік 

мәнін және жиілікті 0,1fқ пен 3fқ аралығындағы 7-9 мәні, сонымен қатар fқ тең 

мәні үшін, осциллограф көмегімен осы кернеудің кіріс кернеуіне U1 қатысты 

бастапқы фазасының уақыт ығысуын T2-T1 өлшеу. Бүкіл жиілік диапазонында 

сүзгінің кіріс кернеуін Uкір=3 В өзгеріссіз сақтау. Өлшеу нәтижелерін 6.3 

кестеге жазу. 

 

6.3 кесте– Сүзгінің жиіліктік сипаттамалары 

f, Гц U2, В T2 – T1, мс a, Нп b, град 

0,1·fқ     

···     

fқ     

···     

3·fқ     
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6.3 Жұмыс нәтижелерін талдау 

6.3.1 6.3-кестеде жазылған өлшеу нәтижелері бойынша берілген 

жиіліктер үшін сүзгінің сөну коэффициентін a(f) және фаза коэффициентін b(f) 

есептеп, 6.3-кестеге жазу. 

6.3.2 Екі режим үшін бір суретте сүзгінің сөну коэффициентінің жиілікке 

тәуелділік графиктерін a(f) тұрғызу: идеалды келісімді жүктеме режимі үшін 

(ТЖС үшін 6.4-кестеге немесе ЖЖС үшін 6.5-кестеге сәйкес) және нақты 

жүктеме режимі үшін 6.3-кестеге сәйкес. 

6.3.3 ТЖС үшін 6.4-кестеге немесе ЖЖС үшін 6.5-кестеге және 6.3 

кестеге сәйкес, 6.3.2-пункттегі сияқты режимдер үшін бір суретте сүзгінің 

фазалы коэффициентінің b(f) жиілікке тәуелділік графиктерін тұрғызу. 

6.3.4 Идеалды келісімді жүктеме және нақты келісімді емес жүктеме үшін 

сүзгінің сөну коэффициентінің a(f) және фаза коэффициентінің b(f) жиілікке 

тәуелділіктерінің алынған графиктерін салыстыру және қорытынды жасау. 

 

6.4 кесте – Идеалды келісімді жүктеме үшін төмен жиілікті сүзгінің сөну 

коэффициентінің a(f) және фаза коэффициентінің b(f) жиілікке тәуелділіктері 

ТЖС .кf f  0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 a, Неп 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 b, град 0 23 47 60 74 90 106 130 180 

ТЖС .кf f  1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 3,0   

 a, Неп 0,75 1,26 1,62 2,11 2,30 2,74 3,51   

 b, град 180 180 180 180 180 180 180   

 

6.5 кесте – Идеалды келісімді жүктеме үшін жоғары жиілікті сүзгінің сөну 

коэффициентінің a(f) және фаза коэффициентінің b(f) жиілікке тәуелділіктері 

ЖЖ

С 
.кf f  0 0,25 0,5 0,67 0,83 0,9 1 1,25 1,43 1,67 2 2,5 3 

 
a, Неп 6,15 4,1 2,74 1,94 1,26 0,9 0 0 0 0 0 0 0 

b, град –180 –180 –180 –180 –180 –180 –180 –106 –90 –74 –60 –47 - 37 

6.4 Әдістемелік нұсқаулар 

6.4.1 T- және П-тәрізді ТЖС сұлбалары үшін қима жиілігі fқ:  

 
.

. .

2 1
, .

2

к
к ТЖС к ТЖСf

LC LC




 
= = =   

T- және П-тәрізді ЖЖС сұлбалары үшін қима жиілігі fқ: 

 
.

. .

1 1
, .

22 4

к
к ЖЖС к ЖЖСf

LC LC




 
= = =   
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6.4.2 LC контурының  сипаттамалық кедергісі ρ: 

 .L C =   

6.4.3 Сүзгінің сөну коэффициенті а: 

 1

2

ln .
U

a
U

 
=  

 
  

6.4.4 Сүзгінің фаза коэффициенті b: 

 ( )
1 2 2 1360 .U Ub f T T = − =   −   

мұндағы және – кіріс 
1U және шығыс кернеулерінің 

2U  бастапқы 

фазалары. 

6.4 - суретте төмен жиілікті сүзгі (ТЖС) және жоғары жиілікті сүзгі 

(ЖЖС) үшін идеалды келісімді жүктеме жағдайындағы сөну a(f) және фаза b(f) 

коэффициенттерінің тәуелділіктері көрсетілген. 
 

 
   а) ТЖС      b) ЖЖС 
 

6.4-сурет – а) ТЖС және б) ЖЖС үшін идеалды келісімді жүктеме 

жағдайындағы сөну a(f) және фаза b(f) коэффициенттерінің тәуелділіктері 
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6.4.5 Шығыс кернеуінің бастапқы фазасы 
2U

 , нөлге тең қабылданатын 

кіріс кернеуінің бастапқы фазасына 
1U

 қатысты екі арналы осциллографтың 

көмегімен өлшенеді. Ол үшін осциллографтың 1 арнасы (А арнасы) сүзгі 

кірісіне, 6.3-суреттегі сұлбадағы 1-ші нүкте, ал 2-арна (В арнасы) сүзгі 

шығысына, 6.3-суреттегі сұлбадағы 2-ші нүктеге қосылады. Осциллографтың 

ортақ сымы сүзгінің ортақ сымына, 6.3-суреттегі сұлбадағы 1  немесе 2  

нүктеге қосылады. u1(t) және u2(t) кернеу қисықтарының осциллограммалары 

шығыс кернеуінің бастапқы фазасына сәйкес келетін T2 – T1 уақыт ығысуын 

анықтайды. Егер T2 T1-ге қатысты солға жылжыса, T2 – T1 уақыт ығысуы минус 

белгісімен алынады. Шығыс кернеуінің бастапқы фазасы келесі өрнек бойынша 

есептеледі: 

 ( )2 1360 .f T T = −   −  

 

 

 
 

6.5 сурет – Осциллограф көмегімен уақыт ығысуын T2-T1 өлшеу 

 

 

Уақыт ығысуы T2-T1 осциллографтың уақыт осі бойынша масштабы 

көмегімен есептеледі. «SWP.VAR» реттегішін мүмкіндігінше оңға бұру керек. 

Бөлу бағасы (ұяшық ені) «TIME / DIV» қосқышының орнымен анықталады. 6.5- 

суретте бұл қосқыштың орны 50 мкс/дел белгісіне сәйкес келеді, яғни бір 

ұяшықтың ені 50 мкс, ал ұсақ бөлу бағасы бес есе аз және 10 мкс тең. Бұл 

мысалда уақыт ығысуы сегіз ұсақ бөлімнен тұрады., яғни .
2 1 8– 0 мксT T = −  
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7 Зертханалық жұмыс № 7. Нейтралды сымы бар, фазалары 

«жұлдыз-жұлдыз» сұлбасы бойынша жалғанған үшфазалы тізбекті 

зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: нейтралды сымы бар, фазалары «жұлдыз-жұлдыз» 

сұлбасы бойынша жалғанған үшфазалы және нейтралды сым үзілген кездегі 

симметриялы, симметриялы емес және апаттық жұмыс режимдерінде 

үшфазалы тізбектердің негізгі қасиеттерін зерттеу. 

7.1 Жұмысқа дайындық 

ЭТН курсының «Үшфазалы тізбектер» бөлімін қайталау. 

Сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау: 

1) Симметриялы үшфазалы ЭҚК жүйесі дегеніміз не? 

2) Симметриялы жүктеме дегеніміз не? 

3) Қорек көзі мен жүктеменің жұлдызға жалғану сұлбасын сызу.  

4) Қорек көзі мен жүктеменің үшбұрышқа жалғану сұлбасын сызу. 

5) Сызықты және фазалы кернеулер мен токтар дегеніміз не? Жүктеме 

фазалары жұлдызға және үшбұрышқа қосылған кезде сызықты және фазалы 

кернеулер мен токтар арасындағы байланыс қандай? 

6) Үш фазалы жүйедегі нейтралды сымның рөлі. 

7) Төмендегі режимдер үшін токтардың векторлық диаграммасымен (ВД) 

біріктірілген кернеулердің топографиялық диаграммаларын (ТД) құру: 

а) Симметриялы режим, нейтралды сымы бар фазалары жұлдызға 

жалғанған сұлба. Нейтралды сым үзілсе, диаграмма өзгере ме? 

б) Симметриялы емес режим, жүктеменің бір фазасының кедергісі екі есе 

азайған кезде, мысалы, А фазасында: ZA = R / 2, ZB = ZC = R, нейтралды сымы 

бар, фазалары жұлдызға жалғанған сұлба. 

в) Симметриялы емес режим, жүктеме фазаларының біреуінің кедергісі 

екі есе азайған кезде, мысалы, А фазасында: ZA = R / 2, ZB = ZC = R, нейтралды 

сымы жоқ (нейтралды сым үзілген), фазалары жұлдызға жалғанған сұлба. 

г) Желінің фазалық сымдарының бірінің үзілуі кезіндегі апаттық режим, 

мысалы, В фазасы, жүктеме симметриялы ZA = ZB = ZC = R, нейтралды сымы 

бар, фазалары жұлдызға жалғанған сұлба. 

д) Желінің фазалық сымдарының бірінің үзілуі кезіндегі апаттық режим, 

мысалы, В фазасы, жүктеме симметриялы ZA = ZB = ZC = R, нейтралды сымы 

жоқ (нейтралды сым үзілген), фазалары жұлдызға жалғанған сұлба. 

е) Жүктеме фазаларының бірінде қысқа тұйықталу кезінде апаттық 

режим, мысалы, С фазасының: ZA = 0, ZB = ZC = R, нейтралды сымы жоқ 

(нейтралды сым үзілген), фазалары жұлдызға жалғанған сұлба. 

7.2 Жұмыстың орындалу тәртібі 

Барлық тәжірибелерде жиілігі f = 50 Гц және фазалық кернеуі Eф = 7–15 

В болатын симметриялы үш фазалы көзді және фазалық активті кедергілері R= 

100–300 Ом үш фазалы жүктемені пайдалану. 
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Тапсырма нұсқалары 7.1-кестеде көрсетілген. Нұсқа нөмірі студенттер 

бригадасының нөміріне сәйкес келеді. 

 

7.1 кесте – Тапсырма нұсқалары 

Нұсқа 
Симметриялы 

режим 

Симметриялы 

емес режим 

Фазалық желі 

сымының үзілуі 

Жүктеме 

фазасының 

қысқа 

тұйықталуы 

1 Rф = 150, Ом 
RA = Rф/2; 

RB = RC = Rф 
A RA=0; RB=RC= Rф 

2 Rф = 200, Ом 
RB = Rф/2; 

RA = RC = Rф B RB=0; RA=RC= Rф 

3 Rф = 300, Ом 
RC = Rф/2; 

RA = RB = Rф C RC=0; RA=RB= Rф 

4 Rф = 330, Ом 
RA = Rф/2; 

RB = RC = Rф B RA=0; RB=RC= Rф 

 

7.2.1 7.1-суреттегі тізбекті жинау, үшфазалы көздің фазалық ЭҚК және 

үш бірдей симметриялы жүктеме резисторының ұсынылған мәндерін орнату: 

ZA = ZB = ZC = R. Фазалық ЭҚК және жүктеме кедергілерінің нақты мәндерін 

өлшеу және олардың мәндерін 7.2 кестеге жазу. 

 

7.2 кесте – Фазалы ЭҚК және жүктеме резисторларының нақты мәндері 

ЕА, В ЕБ, В ЕС, В Ра. Ом Рб. Ом Rc. Ом 

      

 

7.2.2 Желілік және фазалы кернеулер мен токтарды, соның ішінде 

нейтралды сымындағы токты IN өлшеу. Өлшеу нәтижелерін 7.3-кестедегі 

нейтралды сымы бар «Симметриялы режим» жолына жазу. 

 

 
 

7.1 сурет – Нейтралды сымды, фазалары жұлдызға жалғанған сұлба 

 

7.2.3 7.2.1-тармақтың тізбегіндегі нейтралды сымды үзіп, өлшеулерді 

қайталау, тек айырмашылығы, нейтралды сымдағы токтың орнына нейтралдың 
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ығысу кернеуін UnN өлшеу керек. Өлшеу нәтижелерін 7.3-кестедегі нейтралды 

сымы үзілген «Симметриялы режим» жолына жазу. 

 

 
 

7.2 сурет — Нейтралды сым үзілген кезіндегі нейтралдың ығысу кернеуін UnN 

өлшеу сұлбасы 

 

7.2.4 Жүктеме фазаларының бірінің кедергісін екі есе азайту арқылы 

симметриялы емес жүктемені орнату, мысалы: ZA = R/2, ZB = ZC = R. Сызықты 

және фазалы кернеулер мен токтарды, соның ішінде нейтралды сымдағы токты 

IN өлшеу. Өлшеу нәтижелерін 7.3-кестедегі нейтралды сымы бар 

«Симметриялы емес режим» жолына жазу. 

7.2.5 7.2.4-тармақтың тізбегіндегі нейтралды сымды үзіп, өлшеулерді 

қайталау, тек айырмашылығы, нейтралды сымдағы токтың орнына нейтралдың 

ығысу кернеуін UnN өлшеу керек. Өлшеу нәтижелерін 7.3 - кестедегі нейтралды 

сымы үзілген «Симметриялы емес режим» жолына жазу. 

7.2.6 Желінің фазалық сымдарының бірін, мысалы, В фазасының сымын 

үзу. Жүктеме симметриялы ZA = ZB = ZC = R. Сызықты және фазалы кернеулер 

мен токтарды, соның ішінде нейтралды сымдағы токты IN өлшеу. Өлшеу 

нәтижелерін 7.3-кестедегі нейтралды сымы бар «Желі фазасының үзілуі» 

жолына жазу 

7.2.7 7.2.6-тармақтың тізбегіндегі нейтралды сымды үзіп, өлшеулерді 

қайталау, тек айырмашылығы, нейтралды сымдағы токтың орнына нейтралдың 

ығысу кернеуін UnN өлшеу керек. Өлшеу нәтижелерін 7.3 кестедегі нейтралды 

сымы үзілген «Желі фазасының үзілуі» жолына жазу. 

7.2.8 Нейтралды сымды үзіп (нөлдік сымсыз сұлба), жүктеме 

фазаларының бірін қысқа тұйықтау, мысалы С фазасы: ZC = 0, қалған фазаларда 

кедергілер ZA = ZB = R бірдей. Сызықты және фазалы кернеулер мен токтарды, 

соның ішінде нейтралды сымдағы токты IN өлшеу. Өлшеу нәтижелерін 7.3-

кестедегі сымы үзілген «Жүктеме фазасының қысқа тұйықталуы» жолына 

жазу. 
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7.3 кесте — Тізбек жұмысының әртүрлі режимдері үшін өлшеу нәтижелері 

Тізбек режімі  
Uab, 

В 
Ubc, 

В 

Uca, 
В 

Ua, 
В 

Ub, 
В 

Uc, 
В 

IA, 
мА 

IB, 
мА 

IC, 
мА 

IN, 
мА 

UnN, 
В 

Симметриялы 

режим,  

ZA = ZB = ZC = R 

нейтрал 

мен 
          – 

нейтрал 

сыз 
         –  

Симметриялы 

емес режим, 

ZA = R/2 

нейтрал 

мен 
          – 

нейтрал 

сыз 
         –  

Желінің В 

фазасының үзілуі 

нейтрал 

мен 
          – 

нейтрал 

сыз 
         –  

Жүктеменің С 

фазасының қысқа 

тұйықталуы 

нейтрал 

сыз 
          – 

7.3 Тәжірибе нәтижелерін талдау 

7.3.1 7.1-кестедегі мәліметтерді пайдалана отырып және қажетті 

есептеулерді жүргізу арқылы, барлық зерттелген режимдер үшін токтардың 

векторлық диаграммаларымен біріктірілген кернеулердің алты топографиялық 

диаграммасын құру. 

Симметриялы режим үшін бір диаграмманы салу жеткілікті, мысалы, 

нейтралды сымы бар тізбек үшін, өйткені нейтралды сымы үзілген жағдайдағы 

тізбектің диаграммасы бірдей болады. 

Топографиялық диаграммаларда қорек көзінің нейтралды нүктесінің N 

және нейтралды нүктесінің n потенциалдарын, сонымен қатар А, В және С 

фазаларының потенциалдарын көрсету. 

7.3.2 Әртүрлі режимдер үшін диаграммаларды талдау және үш фазалы 

тізбектердегі нейтралды сымның рөлі туралы қорытынды жасау. 

7.4 Әдістемелік нұсқаулар 

Күрделі жазықтықтағы үш фазалы тізбектің кернеулерінің 

топографиялық диаграммасы (ТД) нөлге тең қабылданатын қорек көзінің  

нейтралды нүктесі N потенциалынан құрастырыла бастайды. Сонда N нүктесі 

координат басында орналасады. Нейтралды сым болған кезде жүктеменің 

нейтралды потенциалы n қорек көзінің нейтралды нүктесінің потенциалына тең 

болады және n нүктесінің орны N нүктесінің орнымен сәйкес келеді. Содан 

кейін N нүктесінен бастап фазалы ЭҚК векторлары AE , BE , CE , өлшеніп 

алынады, осылайша топографиялық диаграммада А, В, С нүктелері 

анықталады. Нөлдік сымның үзілуі жағдайында N нүктесінен бастап бейтарап 

көзге қатысты жүктеменің нейтралының орын ауыстыру кернеуінің векторы 

nNU  сызылады. Жүктеме фазасының кернеуінің векторлары A және n, B және n 
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нүктелерін, ең соңында C және n нүктелерін қосу арқылы табылады. Әрі қарай 

координаталар басынан AI , BI , CI  және NI  токтардың ВД тұрғызылады. 

Мысал ретінде, симметриялы емес режимді қарастырайық: А фазасының 

кедергісі қалған фазалардағы кедергілермен салыстырғанда екі есе азайған 

кезде ZA = 0,5R, басқа фазалардағы кедергілер ZB = R, ZC = R. Кернеулердің 

екі топографиялық диаграммаларын құрайық: нейтралды сымы бар үшфазалы 

тізбек үшін және нейтралды сымның үзілуі жағдайындағы тізбек үшін. 

Нейтралы сымы бар тізбекте нейтралдың ығысу кернеуі нөлге тең 

болады, ал нейтралды сым үзілген кезде ол кернеу пайда болады және келесі 

өрнек бойынша есептеледі: 

2 1 1 2
.

2 1 1 4 4

A A B B C C A B C A B C A
nN

A B C

E Y E Y E Y E R E R E R E E E E
U

Y Y Y R R R

 +  +   +  +  + +
= = = =

+ + + +
 

Қорек көзінің нейтралына қатысты фазалы сымдардың потенциалдары,

0N = : 

 ; ; .a A N A b B N B c C N CE E E        = = + = = + = = +  

Жүктеме нейтралының потенциалы: n N nNU = +  . 

Жүктеменің фазалы кернеулері мен токтары : 

; ; ; ; ; .an a n bn b n cn c n A an a B bn b C cn cU U U I U Z I U Z I U Z     = − = − = − = = =  

 

        
 

7.3 сурет – Нейтралды сымы бар тізбектегі кернеулердің ТД және токтардың 

ВД, симметриялы емес жүктеме: ZA = 0,5R, ZB = R, ZC = R 
 

 
 

7.4 сурет – Нейтралды сымы үзілген тізбектегі кернеулердің ТД және 

токтардың ВД, симметриялы емес жүктеме: ZA = 0,5R, ZB = R, ZC = R 
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