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1 Дәріс №1. Электроникаға кіріспе 

Дәрістің мазмұны: қоғамның дамуындағы электрониканың маңызы мен 

рөлі. Электронды құрылғылардың қолдану аясы. Активті және пассивті 

электронды компоненттер туралы түсінік. Аналогты, сандық және гибридті 

электроника туралы түсінік. 

Дәрістің мақсаты: электрониканың негізгі түсінігін, қолдану аясын, 

электр тізбегінің активті және пассивті элементтерінің айырмашылығын оқып 

үйрену. 

 

Электроника біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Таңертең 

ерте тұру үшін, күнімізді будильниктің электронды сигналынан бастаймыз, 

асымызды микротолқынды пеш көмегімен әзірлейміз, кір жуатын машинамен 

киімімізді жуамыз және CD-плеер, DVD-плеер, iPod, компьютер, ұялы 

телефон сияқты гаджеттер арқылы музыка тыңдаймыз және т.б. 

Электрониканы өміріміздің барлық салаларында табуға болады, мысалы, үйде, 

мектепде, колледжде, қорғаныстарда, өндірісте, денсаулық сақтауда, 

зерттеулерде, географиялық ғылымда, графикада және т.б. Электроника 

сандық технологиялардың негізі болды. Электроника сандық камералардың 

технологиясында да маңызды рөл атқарады. Қазіргі уақытта ұялы 

телефондарда сурет және бірден бейнежазба жасауға, сонымен қатар оны 

Facebook, WhatsApp және тағы басқаға жүктеуге мүмкіндік беретін сандық 

камера бар.  Электронды құрылғылар денсаулықты сақтауда дәрігерлерге 

диагностика жасауға көмектесу мен мәселені анықтауда қолданылады. 

Сонымен қатар олар зерттеу жұмыстарында аурудан дәрі табу үшін 

қолданылады. Электронды құрылғылар өзінде компьютерлі томографияны 

немесе магнитті-резонансты томографияны қамтиды, сонымен қатар қан, 

холестерин анализін және т.б. Электроника диод, транзистор, микрочиптерден 

және т.б. тұратын сұлбаларды жобалау мен өңдеуде маңызды рөл атқарады.  

Жарықдиодты теледидарлар, бағдаршам, жарықдиодты индикаторлар сияқты 

құрылғылар өте аз электр энергясын тұтынатын, салмағы және азайтылған 

тұтынарлық қуаты аз болатын жартылай өткізгішті диодтарға негізделген. 

Сонымен қатар, суреттің сапасы бұрынғыға қарағанда жақсарды. Электроника 

– электр тізбектеріндегі электрондар ағымын зерттейтн ғылым. «Электроника» 

сөзі электронды механикадан келеді, яғни электронды әртүрлі жағдайларда 

қалай жұмыс істейтінін зерттеуді білдіреді. IRE – электроникаға электронды 

құрылғыларды құру мен оларды қолдану мәселесімен айналысатын ғылым 

және техника саласы деген анықтама берген радиотехниканың мекемесі. 

Электроника қазіргі кезде техниканың барлық салаларындағы жетекші сала 

болып табылады. 

Қолданылуы. Электроника соңғы бірнеше онжылдықта үлкен прогреске 

қол жеткізді және де біздің күнделікті өміріміз электронды құрылғыларды 

пайдаланумен байланысты. Электроника біздің өміріміздің барлық 

салаларында маңызды рөл атқарады. 
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Көңіл көтеру мен қарым-қатынас. Үнемді және жылдам байланыс 

құралдарының болуы елдегі жетістіктерге жол ашады. Бірнеше он жыл бұрын 

электрониканың негізгі қолданылуы телефония мен телеграф саласында ғана 

болды. Енді радиотолқындар арқылы кез келген хабарды бір жерден екінші 

жерге жібере аламыз. Радио және телевизиялық хабарлар ойын-сауық пен 

байланыс үшін мүмкіндіктер ұсынады. Бүгінгі таңда электронды гаджеттер 

көңіл көтеру үшін пайдаланылады. 

 Қорғаныс қосымшалар. Қорғаныс қосымшалары толығымен электронды 

сұлбалармен бақыланады. Мысалы, радио сигналдарын анықтауға және 

саралауға қызмет ететін RADAR - электроника саласындағы ең маңызды 

өңдеу болып табылады. Радар көмегімен жау ұшақтарының нақты орналасқан 

жерін табуға болады. Радар мен танкке қарсы зеңбіректер 

автоматтандырылған басқару жүйесімен жабдықталуы мүмкін. 

 Өндірістік қолданыс. Электрондық сұлбалар өнеркәсіпте кеңінен 

қолданылады. Мысалы, материалдың қалыңдығын, сапасын, салмағын және 

ылғалдылығын бақылау. Күшейткіштердің электронды сұлбалары 

сигналдарды күшейту үшін пайдаланылады және осылайша есіктерді, қуат 

жүйелерін және қауіпсіздік құралдарын автоматты түрде ашуды басқарады. 

Автоматтандырылған басқару жүйелері өнеркәсіпте қыздыру және дәнекерлеу 

үшін қолданылады. 

 Медициналық қызмет көрсету. Дәрігерлер мен ғалымдар электронды 

жүйелерді әртүрлі ауруларға диагностика жасау мен емдеу үшін қолданады. 

Рентген сәулелері, ЭКГ, қысқа диафрагма құрылғылары мен осциллографтар 

медицина ғылымында әлі күнге дейін қолданылған құралдардың бірі болып 

табылады. 

Құралдар жинағы. Осциллографтар, жиілікті өлшегіштер, сигнал 

генераторлары, тензодатчик сияқты электронды құрылғылар әртүрлі мөлшерді  

дәл өлшеуде пайдаланылады. Бұл электронды құрылғыларсыз зертханалардың 

жұмыс жасауы мүмкін емес. 

 Электронды компоненттер. Барлық электронды тізбектерде бірнеше 

негізгі компоненттер бар. Бұл үш пассивті  және екі активті компонент. 

Интегралды тізбекте мыңдаған транзисторлар, кішігірім микросұлбадағы 

бірнеше конденсаторлар бола алады. 

Электронды  компоненттердің типтері: 

а) пассивті компоненттер: 

1) Резисторлар. 

2) Конденсаторлар. 

3) Индукторлар. 

б) активті компоненттер: 

1) Құбырлы құрылғылар. 

2) Жартылай өткізгішті аспаптар. 

Пассивті және активті компоненттер. Резисторлар, конденсаторлар 

және индукторлар пассивті компоненттер деп аталады. Бұл электронды 

құрылғылар пассивті аталуының себебі олар электр сигналын күшейте немесе 
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өңдеуге қабілетсіз. Дегенмен, пассивті компоненттер активті сияқты кез 

келген электр тізбегінде  маңызды. 

 Резисторлар. Электрондардың ағымына қарсы тұратын компонент 

резистор деп аталады. Бұл қарсылық күшін сипаттайтын параметр 

материалдың кедергісі деп аталады. Кедергі оммен өлшенеді. 

 Конденсаторлар. Конденсатор - бұл электр энергиясын сақтау үшін 

пайдаланылатын компонент және қажет болған жағдайда оны босатады. 

Конденсатордың сыйымдылығы фарадпен өлшенеді. Коннекторлар 

резисторлар сияқты бекітілген немесе айнымалы болуы мүмкін. 

Индуктор. Индуктор - индуктивтілікті тудыратын электрондық 

компонент. Индуктивтілік генримен өлшенеді. 

 Активті компоненттер электронды сұлбаларда қолданылады. Олар екі 

категорияға бөлінеді: құбыр құрылғылары мен жартылай өткізгішті аспаптар. 

Жартылай өткізгішті аспаптардың көптеген артықшылықтарына байланысты, 

олар көптеген электронды қосымшаларда құбырлы құрылғылардың орнын 

ауыстырады. 

 Күнделікті өмірде әр жерде электрондық компоненттер мен 

электрондық қосымшалар қолданылады. Электроника микро және милли-

диапазонды кернеумен, ток пен қуатпен айналысады, сондай-ақ кило мен 

мегавольттарды, ампер және ваттарды бақылайды. Бүгінгі таңда электроника 

технологияның дамыған саласы болып табылады. 

 Аналогты және сандық электроника. Барлық электрониканы екі кең 

категорияға бөлуге болады: аналогты және сандық. Аналогты және сандық 

құрылғылар арасындағы айырмашылықтардың ең көп таралған 

мысалдарының бірі -  сағат. Аналогтық сағатта уақыт дисктің айналасында 

айналатын көрсеткілерді пайдаланып көрсетіледі және шамамен уақытты 

білдіретін дөңгелекке орынды көрсетеді. Сандық сағаттарда сандық 

бейнебетте нақты уақыт көрсетіледі. Аналогтық сұлбалар үздіксіз 

сигналдармен жұмыс істейді (әдетте аталатын аналогты сигналмен) (1.1 

сурет). 

 
1.1 сурет – Аналогты сигнал 

 

Негізгі электронды компоненттердің көбі - резисторлар, конденсаторлар, 

индуктивтілік катушкалары, диодтар, транзисторлар және операциялық 

күшейткіштер - шын мәнісінде ұқсас. Тек бұл компоненттердің көмегімен 

жасалған сұлбалар әдетте аналогты болып табылады. Аналогты сұлбаның 

мысалы сурет 1.2-де көрсетілген. 
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1.2 сурет –  D класты аналогты аудиокүшейткіш 
 

    Аналогты сұлбалар әдетте ОУ-ның, резисторлардың, қақпақтардың және 

басқа да іргелі электрондық компоненттердің күрделі комбинациясы болып 

табылады. Олар көптеген компонентті өте нәзік құрылымдар болуы мүмкін, 

немесе кернеу бөлгішті жасау үшін екі біріктірілген резистор сияқты өте 

қарапайым болуы мүмкін. Жалпы, аналогты сұлбаларды сандық түрде бір 

тапсырманы орындайтындарға қарағанда жобалау әлдеқайда қиын. 

Аналогты радио қабылдағышты немесе аналогты зарядтағышты әзірлеу 

үшін аналогтық құрылғылармен жұмыс жасаудағы қосымша дағды қажет; осы 

жобаларды әлдеқайда жеңілдету үшін сандық компоненттер бар. Аналогты 

сұлбалар әдетте шуылға ( кернеудің аз, қажетсіз өзгеруі) әлдеқайда сезімтал. 

Аналогты сигналдың кернеу деңгейіндегі шағын өзгерістері өңдеу кезінде 

елеулі қателерге әкелуі мүмкін. 

Сандық электроника. Сандық сұлбалар сандық, дискретті сигналдарды 

қолдану арқылы жұмыс жасайды (1.3 сурет).  

 

 
 

1.3 сурет – Сандық сигнал 

 

Сандық сұлбалар, әдетте, транзисторлар мен логикалық қақпалардың 

комбинациясынан, ал едәуір жоғары деңгейде - микроконтроллерлер немесе 

басқа есептеуіш микросұлбалардан тұрады. Көптеген процессорлар, сіздің 

компьютеріңіздегі үлкен процессорлар немесе шағын микроконтроллерлер де 
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сандық түрде жұмыс істейді. 1.4-сурет цифрлық сұлбаның құрылысын мысал 

ретінде көрсетеді. 

 
1.4 сурет – Сандық электрлік сұлба 

 

Сандық сұлбалар ИС сияқты қиын сандық компоненттерді пайдаланады 

(әдетте бұл олардан шыққан, белгіленген түйректері бар тікбұрыштар). Олар 

әдетте сандық сигнал беру үшін екілік сұлбаны қолданады. Бұл жүйе екі түрлі 

логикалық деңгейді белгілейді: жоғары кернеу (әдетте 5 В, 3.3 В немесе 1.8 В) 

бір мәнді білдіреді, ал төмен кернеу (әдетте 0 В) екінші болып табылады. 

Сандық сұдбаларды әдетте дамыту оңай болса да, олар бірдей қуат тұтынатын 

аналогтық сұлбаға қарағанда сәл қымбат болады. 

 Құрамдастырылған электроника. Тізбектегі аналогты және сандық 

компоненттерің қоспасын көру сирек кездседі. Микроконтроллер әдетте 

сандық құрылғылар болса да, олар жиі аналогты сұлбалармен (аналогты-

сандық түрлендіргіштер, ендік импульстік  модуляция және сандық-аналогты 

түрлендіргіштер) өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін ішкі сұлбаға ие. 

Аналогты-сандық түрлендіргіш (АСТ) микроконтроллерге аналогтық кернеуді 

есептеу үшін аналогты датчикті (мысалы, фотоэлемент немесе температура 

датчигі) жалғауға мүмкіндік береді. Аз таралған сандық-аналогты 

түрлендіргіш микроконтроллерге аналогты кернеуді шығаруға мүмкіндік 

береді, бұл дыбыс қажет болған жағдайда ыңғайлы. 

 

2 Дәріс №2. Жартылай өткізгішті аспаптар. Жартылай өткізгішті 

диодтар 

 

Дәрістің мазмұны: жартылай өткізгішті аспаптар және Ом заңы. 

Жартылай өткізгішті диодтар. 

Дәрістің мақсаты: жартылай өткізгішті аспаптарды, жартылай 

өткізгішті диодтарды оқып үйрену. 

 

 Сіз диодтар немесе транзисторлар жайлы естіген шығарсыз, бұл - сіз 

пайдаланатын барлық электронды гаджеттердің негізі болатын құрылғылар. 

Осы екі құрылғылар да жартылай өткізгіштер арқылы жасалады, олар 

сипаттамасы резисторлар мен өткізгіштер арасында болатын материалдар 
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болып табылады. Ең кең тараған жартылай өткізгіш -  кремний. Нақты 

жартылай өткізгіш әдетте құрылғыны қорғайтын оқшаулағышпен 

жабдықталған. 

Жартылай өткізгіш аспаптар және  Ом заңы. Сурет 2.1.-де 

көрсетілгендей резистордың қарапайым қосылу сұлбасын қарастырайық. 

 
2.1 сурет – Резистордың қуат көзіне қосылуы 

  

 Ом заңы тізбектегі I токтың R кедергісі арқылы U кернеуге 

пропорционалды екенін көрсетеді.  Егер R барлық кернеулер үшін тұрақты 

болса, онда R арқылы ағымдағы ток арқылы өтетін V кернеуінің функциясы 

ретінде бейнелейтін графикті құрастыра аламыз. Айта кету керек, сызықтың 

көлбеуі осы мысалда 10 Ом болатын R кедергімен анықталады (2.2 сурет). 

 
2.2 сурет – Вольт-амперлік сипаттама 

 

 Кедергі кернеу мен ток арасындағы тұрақты байланыс болғандықтан, ол 

сызықты болады. Бірақ, егер құрылғыда  ( оны 2.3 суреттегі сұлбада X деп 

атаймыз) қосымшаның қоса беріген V кернеуімен өзгеретін кедергі болса ше? 

Бұл жағдайда I ток пен  V кернеудің графигі кез келген пішінді болуы мүмкін. 

Қисық сызықты болмағандықтан, кедергі кернеуге байланысты өзгереді. 
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2.3 сурет – Вольт-амперлік сипаттама 

 

 Жартылай өткізгішті диодтар. Диодтар түрлі мақсаттарда 

қолданылады, мысалы, кернеудің өзгеруінен немесе басқа күш әсеріне 

сезімтал тізбекті компоненттерді қорғау. Диодтың шартты белгісі сурет 2.4-те 

көрсетілген. 

 
 

2.4 сурет – Диодтың шартты белгісі 

 

 Қыздырғыш шамды жалғау үшін қарапайым тізбектегі диодты орнатқан 

кезде ол кернеудің полюстеріне байланысты шам арқылы өтеді не өтпейді(2.5 

сурет) 

 
2.5 сурет – a – диод токты өткізеді; b – диод токты өткізбейді. Диодтың 

жұмысы 

 

Батареяның полярлығы электрондардың диод арқылы өтуі мүмкін 

болған кезі алға бағытталған деп есептеледі. Керісінше, аккумуляторды «кері 

түрлендіргенде» және диод ағымды бөгеп тастағанда, ол кері бағытта болып 

саналады. Қалай да қызықты, диодтың символының «көрсеткі ұшының» 
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бағыты электронды ағынның бағытын көрсетеді. Бұл диодты символды 

негізінен өз тізбектеріндегі ағындық рәміздерді қолданатын инженерлер ойлап 

тапты, себебі ток кернеу көзінің оң (+) тарапынан теріс (-) дейін заряд ағыны 

ретінде көрсетілді. Бұл келісім барлық жартылай өткізгіш символдар үшін 

жарамды «көрсеткі бастары». 

 Диодтық қылық кері  клапан деп аталатын гидравликалық құрылғы 

қылығына ұқсас. Кері клапан сурет 2.6-да көрсетілгендей, оны тек бір бағытта 

ағытуға мүмкіндік береді. 

 

 
 2.6 сурет – Кері клапанның гидравликалық ұқсас тексерісі 

 a –электронның рұқсат етілетін тогы;  b – ток болуына рұқсат етілмейді.  

 

 Кері клапандар, негізінен, қысымда жұмыс жасайтын құрылғылар болып 

табылады: егер олардағы қысымдар бұранданы ашу үшін дұрыс 

«полярлықты» болса (ұқсастығы бойынша, сұйық қысымы сол жаққа 

қарағанда оң жақта жоғары екенін көрсетеді), олар ашылады және ағымды 

қамтамасыз етеді. Егер қысым теріс «полярлықты» болса, онда қысым 

айырмашылығы тұтқаны ағын болмас үшін ұстап тұрады. 

 Кері клапандар сияқты, диодтар, негізінен, «қысымда жұмыс жасайтын» 

құрылғылар болып есептеледі. Тікелей қиғаштық пен кері қиғаштығтың 

арасындағы маңызды айырмашылық диодқа қолданылатын кернеудің 

полярлығы болып табылады. 

 

3 Дәріс №3.  BJT және МОП транзисторлары 

 

Дәрістің мазмұны: BJT транзисторлары, МОП транзисторлары және 

тозу сұлбалары. 

Дәрістің мақсаты: биполярлы транзисторларың құрылымын, МОП 

транзисторлардың құрылысын, локалды режимді және транзисторлардың тозу 

сұлбасын оқып үйрену. 
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Транзистор. Тағы бір жартылай өткізгішті, бірақ күрделі және кеңінен 

қолданылатын құрылғы - транзистор. Қуат көзі немесе резисторға арналған екі 

«терминалдардың» орнына бірінші транзисторда (биполярлы өтпелі 

транзистор немесе BJT ) үшеуі бар. Бұл үш терминал база, коллектор және 

эмиттер деп аталады. Сурет 3.1-де BJT-нің бір түрі үшін шартты белгісі 

(әдетте пайдаланылатын сұлба белгісімен) көрсетіледі. 

 
3.1 сурет – BJT транзисторының шартты белгіленуі 

 

Биполярлық транзисторлар p-n-p немесе n-p-n конфигурациясында екі p-

n түйінімен құралады. Түйіндер арасында орташа немесе база аумағы әдетте 

өте тар болады. Базамен байланысып тұрған басқа аймақтар эмиттер және 

коллектор ретінде белгілі. База және эмиттер арасындағы байланыс арқылы 

өтетін шағын ток база мен коллектор арасындағы байланыстың қасиеттерін 

өзгертеді, сондықтан ол кері болса да, ток өткізе алады. Бұл коллектор мен 

эмиттер арасында үлкен ток құрады және база мен эмиттер арасындағы токпен 

басқарылады. Биполярлық транзистордың құрылымы 3.2-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.2 сурет – Транзистордың биполярлық құрылымы 

 

Транзистор «қосқыш» ретінде жұмыс істей алады: базада шағын ток 

(немесе кернеу) коллектордан эмиттерге дейін әлдеқайда жоғары ток (немесе 

кернеу) басқара алады. Негізінде база ағынды коллектордан эмиттерге 

айналдырады немесе «өшіреді». Бұл нәтиже екілік (бір және нөлдік, немесе 
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«қосулы» және «өшірілген» күйлер) пайдаланатын   компьютерлер мен ұқсас 

электрондық құрылғылар үшін өз міндеттерін орындау үшін өте маңызды. 

Осылайша, базадағы кернеуді коллектордан эмиттерге солардың кедергісімен 

басқарады, бұл транзисторлардың электр сигналдарын күшейтуге мүмкіндік 

береді. 

         Тасымалдаушы транзистордың тағы бір түрі өрісті транзистор деп 

аталады, ол келесі қағидаға сәйкес жұмыс   істейді: электр өрісінің болуына 

байланысты жартылай өткізгіштігі артуы немесе азаюы мүмкін. 

Электр өрісі жартылай өткізгіште электрондардың және тесіктердің санын 

көбейтіп, өткізгіштігін  өзгерте алады. Электр өрісі pn түйінінің кері 

бағытымен қолданылуы мүмкін және ол тотықты қабат арқылы көлемдік 

материалдан     оқшауланған    өріс транзисторды  (JFET) немесе   электродты 

қалыптастырады және металл – оксидтік  жартылай өткізгішті өріс 

транзисторын (MOЖӨ) құрады. Бұл транзисторлар жартылай өткізгіш 

қабаттан, әдетте, кремнийлі кристалдан жасалған бөлік немесе пластинадан 

тұратын «сэндвич» ретінде қалыптасады; қабаты кремний диоксиді (тотықты) 

және металл қабаты. Бұл қабаттар жартылай өткiзгiш материалдарда  

транзисторлар жасауға мүмкiндiк беретiн құрылымда болады; типтік 

(идеалданған) (MOЖӨ)-транзисторын көрсететін диаграмма 3.3-суретте 

көрсетілген. 

 
3.3 сурет – MOЖӨ-транзисторы 

 

Кремний диоксиді - өте жақсы изолятор, сондықтан оған  өте жұқа қабат 

қажет, әдетте қалыңдығы бірнеше жүздеген молекулалы. Шын мәнінде, біз 

пайдаланатын транзисторлар өз қақпалары үшін металды қолданбайды, 

керісінше поликристалды кремнийді қолданады. Gate терминалы негізгі 
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өткізгіштік арнадан бөлінгендіктен, «ток ағып кетеді» және MOЖӨ  

басқарылатын кернеу резисторы ретінде жұмыс істейді, Drain және Source 

негізгі арна арқылы ағып жатқан ток, кіріс кернеуіне пропорционалды. MOЖӨ 

кіріс кедергісі мұқият өңделмеген немесе қорғалмаған жағдайда MOЖӨ - ні 

оңай зақымдауы мүмкін, статикалық зарядтың көп мөлшерін оңай жинақтауы 

мүмкін.  

Тозу түрі - транзисторды қосу үшін, кіріс көзіне кернеу (VGS) 

құрылғыны «ВЫКЛ» күйіне ауыстыру қажет. MOЖӨ тозу режимі «қалыпты 

түрде жабық» қосқышына тең.  

Күшейткіш түрі - транзисторды қосу үшін кіріс кернеуі (VGS) қажет,  

құрылғыны ауыстыру үшін «ВКЛ» күйінде сақтау керек. Өзгертілген MOЖӨ 

«қалыпты түрде» қосқышына тең. MOЖӨ конфигурациялары үшін таңбалары  

және негізгі құрылымдары 3.4-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.4 сурет – MOЖӨ транзисторының құрылымы 

 

N-каналды MOЖӨ және тозу сұлбасының жергілікті режимі. MOЖӨ 

тозу транзисторы өздерінің аналогтық транзисторы сияқты құрылған, n-типті 

немесе р-типті каналда электрондар мен саңылаулар өткізетін болады.  

Бұл арна Drain және Source арасындағы төмен кедергі өткізгіштігін жасайды. 

ВАС 3.5-суретте көрсетілген. MOЖӨ транзисторының құрылымы 3.6-суретте 

көрсетілген. 
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3.5  сурет – Вольт-амперлік сипаттама 

 

 
3.6 сурет – MOЖӨ транзисторының құрылымы. Сол жақ – N-каналы, оң жақ – 

Р-каналы 

 

Бірінші транзисторлық жобалау өте ауқымды болды және ол эстетикаға 

сай келмеді, бірақ ағымдық ағынды динамикалық бақылауға болатын 

құрылғыларды құру үшін жартылай өткізгіштерді қалай қолдануға болатынын 

көрсетті. Бірінші прототипі жасалынғаннан бері, жартылай өткізгішті өндіру 

технологиясы ұзақ жолға түсті; енді компания миллиардтаған 

транзисторларды бірнеше сантиметрді өлшейтін жартылай өткізгіш чиптерге 

сала алады. Әрине, бұл құрылғылар жеке-дара көрінуі мүмкін. Бірқатар өзара 

байланысқан транзисторлар мен басқа да кремний қондырғылары бар 

жартылай өткізгіш чиптер интегралды сұлбалар деп аталады. 
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4 Дәріс №4. Тиристорлар 

 

Дәрістің мазмұны: тиристор түрлері, жұмыс істеу принципі, құрылу 

сұлбасы. 

Дәрістің мақсаты: тиристор түрлерін, құрылымын, жұмыс істеу 

принципі мен оларды қолдануды зерттеу. 

 

Тиристор әдетте төрт қабатты үш позициялы құрылғы болып табылады. 

Оның төрт қабаты n-типті жартылай өткізгіш пен р-типті жартылай өткізгіш 

материалдар арқылы қалыптастырылады. Демек, құрылғыда үш p-n түйіні 

пайда болады. Бұл бистабильді құрылғы. Бұл құрылғының үш терминалы 

тиісінше анод (A), катод (C) және қақпасы (G) деп аталады (4.1-сурет). 

 
 

4.1 сурет – Тиристордың шартты белгісі және сыртқы көрінісі 

 

Тиристор - электр тізбегінің шығуын басқару үшін пайдаланылатын 

қосқыш, ол  берілген аралықтағы жүктеме тізбегін қосу және ажырату арқылы 

жүзеге асырылады. Тиристорлар мен басқа да цифрлық және аналогтық 

ажыратқыштар арасындағы негізгі айырмашылығы - бұл тиристор жоғары 

токпен жұмыс істей алады және жоғары кернеулерге төтеп бере алады, ал 

басқа цифрлық және аналогтық қосқыштар тек кіші ток және кернеуді 

басқарады. 

Катодқа қатысты анодқа оң потенциалды қолдану кезінде, ең жақсы 

жағдайда құрылғы ток арқылы өтпейді және бұл жағдай алға-блоктау күйі деп 

аталады, бірақ қолайлы қақпақ сигналы қолданылған кезде кішкентай анодпен 

тікелей анодтың үлкен ағымы басталады - катодтың потенциалын төмендетеді, 

және құрылғы тікелей өткізу жағдайына ауысады. Қақпақ сигналын 

өшіргеннен кейін құрылғы жүктің полярлығы өзгергенше тікелей өткізілім 

режимінде қалады. 
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Тиристорлардың түрлері. Триисторлардың төрт түрі бар: бақыланатын 

түзеткіш (SCR), қақпаны өшіретін тиристор (GTO) және интеграцияланған 

қақпасы бар қосқышты тиристор (IGCT), MOЖӨ-бақыланатын тиристор, 

статистикалық индукциялық тиристор (SITh). 

Тиристордың негізгі жұмыс істеу принципі. Триисторлардың әртүрлі 

түрлеріне қарамастан, барлық тиристорлардың жұмыс істеуінің негізгі 

қағидасы бірдей. 4.2-сурет типтік тиристордың тұжырымдамалық көрінісін 

көрсетеді. 

 

    
 

4.2 сурет – Тиристордың тұжырымдамалық көрінісі 

 

p-n  ауысудың үш түрі бар: J1, J2 және J3. Сондай-ақ, суретте 

көрсетілгендей, үш шығысы - анод (А), катод (K) және қақпасы (G). 

Анодтың (А) катодқа қатысты потенциалы жоғары болған кезде, J1 және 

J3 қосылымдары алға қарай бағдарланған, ал J2 кері қайтарылады және 

тиристор тікелей блоктау режимінде болады. Белгілі жартылай өткізгіш 

құрылғылардың арасында тиристор жоғары ток тығыздығы кезінде кернеудің 

төмендеуін көрсетеді. Потенциал кері бағытта қолданылған кезде, тиристор 

керісінше кері жақты диод ретінде әрекет етеді. Бұл ағымды айналу 

бағытында блоктайды дегенді білдіреді. Егер оң ток жеткілікті мөлшерде 

тиристорға қолданылса, J3 транзисторларының базасына n1p2n2 фазасы 

арқылы электрондардың айтарлықтай саны енгізіледі.Алынған коллекторлық 

ток транзисторлық p1n1p2-ке базалық ток береді. Белгілі жартылай өткізгіш 

құрылғылардың арасында тиристор ең төменгі кернеудің төмендеуін жоғары 

ток тығыздығы кезінде көрсетеді. Анод пен катод арасындағы үлкен ток 

транзиторларды қаныққан аймақта сақтайды, ал тиристор құлыптанғаннан 

кейін қақпақты басқару жоғалады. 
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Сұлбаның үлгісі. Сурет 4.3-те шамдармен басқару үшін коммутатор 

ретінде тиристор пайдаланылатын қарапайым «тиристорлық» сұлбаны 

көрсетеді, бірақ оны қозғалтқыш, жылытқыш немесе басқа да осындай 

тұрақты жүктеме үшін қосуға арналған сұлба ретінде де пайдалануға болады. 

 

 
 

4.3 сурет – Тиристордағы шамды қосу / өшіру сұлбасы 

  

Тиристор алға жылжытылады және әдеттегі ашық «ON» (S1) батырмасы 

арқылы қосылады, ол Gate терминалын тұрақты ток көзіне қосатын қақпа 

резисторы арқылы RG арқылы қосады, бұл токтың Gate-қа ағып өтуіне 

мүмкіндік береді. Егер RG мәні кернеуге қатысты тым жоғары болса, онда 

тиристор іске қосылмайды. Электр тізбегі «ON» күйіне  айналғаннан кейін, 

тиристор автоматты түрде сөнеді және түйме босатылған кезде де «ON» 

қалады, ал жүктеме тогы тиристор бекітетін токтан үлкен болады. S1 

түймесінің қосымша операциялары тізбектердің күйіне әсер етпейді, өйткені 

«құлыпталған» Gate қақпақ барлық бақылауды жоғалтады. Тиристор енді 

«ON» (өткізуші) позициясына толығымен бұрылды, жүктеме толығымен 

құрылғы арқылы алға қарай және қуат көзіне қарай ағуына мүмкіндік береді. 

Тұрақты ток сұлбасындағы коммутатор ретінде тиристорды пайдаланудың 

басты артықшылығының бірі - бұл өте жоғары ток күші. Тиристор - бұл 

ағымды басқарылатын құрылғы, себебі  қақпаның кішкентай тогы әлдеқайда 

жоғары токты басқара алады. RGK резисторы Gate сезімталдығын төмендету 

және жалған дабылдарға кедергі болатын dv / dt мүмкіндіктерін көбейту үшін 

қосылады. Тиристор ON күйіне шыққанда, сұлбаны тек электр қуатын үзу 

арқылы қалпына келтіруге болады және анод тогын тиристордың ең төменгі 

(IH)  мәніне дейін төмендетсе. Әдетте жабық «ВЫКЛ» түймесі ашылғанда, S2 

сұлбаны ашады, тиристор арқылы өтетін тізбекті ток нөлге дейін азайтады. 
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5 Дәріс  №5. Жартылай өткізгіштік айрырып қосқыштық аспаптар 
 

Дәрістің мазмұны:  жартылай өткізгіштік айрырып қосқыштық 

аспаптар. 

Дәрістің мақсаты:  динисторлар мен тиристорлардың  жұмыс жасау 

принципін және жабдықтарын зерттеу. 

 

Жартылай өткізгіштік айрырып қосқыштық аспаптарға тиристорлар, бір 

өтпелі және көшкінді транзисторлар жатады. Тепетеңдіктің екі тұрақты 

жағдайы бар ажыратып қосылатын көпқабатты құрылымды тиристор деп 

атаймыз. Олар 4 немесе одан көп p-n қабаттарға және 3 немесе одан көп p-n 

ауысулар.  

Олар: 

а) басқарылмайтын тиристорлар – екі электродты – динисторлар немесе 

диодтиристорлар; 

б) басқарылатын тиристорлар – орта электродтардың бірімен 

басқарылынады – тринисторлар немесе  триод-тиристорлар. 

Орта электродтармен басқарылынатын барлық төрт  электродтан 

шығысы бар аспаптар – тетрод-тиристор болып бөлінеді.  

Динистор. Динистордың құрылымы 5.1 суретте келтірілген. Бұл 

құрылымды p-n-p және n-p-n екі тиристор қосындысы деп тануға болады, 

мұнда ұқсастық бойынша p1биполярлы транзистормен,  n2 – эмиттерлар, n1, 

p2 – базалар,  П1, П3 – эмиттерлі ауысулар (5.2 сурет).  

 
  5.1 сурет 

 

 

 
5.2  сурет 
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П1 и П3 аусымдар - оң , П2  ауысым - кері бағытта ығысқан.  П2 

ауысымда сыртқы кернеу U толығымен төмендейді. Жабық коллекторлы 

ауысымның  тогі I = Iко аспап арқылы өтеді.  

П2 де U ден Uвкл дейін көбейсе екпінді иондау және көшкіндік тесу 

дамиды және тасымалдаушының жана жұбы пайда болады. П2 алаңынан 

электрондар n1-базаға түседі, ал тесіктер р2-базасына. Негізгі 

тасымалдаушының  концентрациясы базаларда көбейеді. n1-базасында 

электрондар, сол жақтаға П1- ЭА жақындағанда  потенциалды тосқауыл 

төмендетіп, иондардың оң зарядын  бейтараптандыру. Бұл р1 ден n1ге  

тесіктер ағымын ұлғайтып, П2 арқылы өткізеді. Дәл осы сияқты процестер П3 

оң ауысымында да өтеді. Электрондар ағымы ұлғайады. Процесс көшкін 

тәрізді дамиды. 

П2 және аспап арқылы ток ұлғайады. Сомалы ток П2 арқылы өтеді.  

𝐼П2 = 𝑀(𝛼1𝐼э1 + 𝐼к0 + 𝛼3𝐼э3), 

мұнда М – көбейту коэффициенті;  

α1, α3 – П1 және П3  - тен  П2 – ге токті беру коэффициенті. 

Барлық үш ауысымдар арқылы токтардың  өтуі бірдей және ұқсас 

болғандықтан былай жазуга болады: 

𝐼 =  
𝑀𝐼к0

1 М
 ,                     (5.1) 

мұнда α = α1 + α3 – екі эмиттерден коллекторға токты берудің сомалық 

коэффициенті. 

Әдетте базалар әртүрлі қалыңдықпен жасалады: Р2 – қалың, w › L 

(диффузиалық  ұзындық)  және токты беру коэффициенті α3 ‹‹ 1, n1 – жұқа, w ‹ 

L, α1 ≈1.  

(5.1) өрнегі ВАС (ВАХ) анық емес түрі болып келеді, өйткені М=f(U). 

(5.1) бойынша ВАС динисторға арнап салайық  (5.3 сурет). 

ВАС 4 участкіге бөлуге болады: 

а) 1 – кернеу мәні төмен кезде П2- жабық, α ‹‹ 0,5. Кенреу өскен сайын, α 

- өседі,  бірақ өте ақырын өседі, ал М тез өседі. Участкі аз токпен және үлкен 

кернеумен - аспап сөндірулі, сипатталады; 

б) U = Uқос кезде П  көбейтінді М∙α=1, яғни (5.1) бөлім нөлге тең,  в = 0. 

Коллекторлы ауысым П2 тік бағытта ығысады. Ток беру коэффициенттері  α1 

және α3 қатты өсіп кетеді, бөлім нөлден төмен бола алмайды, себебі ток тік 

ағымды. Осының салдарынан α ұлғайюы, М төмендеуімен байланысты, ал  М 

төмендеуі U төмендеген кезде мүмкін. Бұл теріс кедергісі бар ауыспалы 

участкі, процесс көшкін тәрізді өтеді;  

в) Ш – динистор қосулы, кернеулер төмен, токтар тым көп және  

динистор тізбегінде тізбектелген кедергінің қосылуы шектелген; 

г) 1У – аспап сөндірулі, ВАС кері тармағы кәдімгі диодтікіндей. 

Динистордың көлемі басқа қайта қосатын сұлбаларға (реле) қарағанда 

салыстырмалы түрде кішірек,  бір  оның кемшіліктері де бар – қосу 

моменттерімен басқара алмайды.  
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5.3 сурет 

 

Тиристор.  

n1 ден немесе р2 басқаратын электродтан аспап қосымша шығысқа ие,  

(5.4 сурет) – әдетте жұқа база n1 ден (α ≈1). Сондықтан да аспапты қосу сәтін 

басқару мүмкін. 5.5 суретте тиристордың ВАС келтірілген. Мұнда Iу – басқару 

тогі, егер Iy=0 сипаттама динистор сипаттамасымен тура келеді. Iу өзгерте 

отырып, Uқос сыртқы кернеуге қарамастан өзгертуге болады. Iу ұлғайуымен α - 

ұлғаяды, Мα = 1 егер Uқос төмен болған кезінде. Кейбір Iу кезінде кері кедергі 

участкісі жойылады және түзетілінген сипаттама болады.  

Қосу сәтін басқара алатын мүмкіндік  тиристордың артықшылығы 

болып келеді. Тиристорлар импульстік сұлбаларда, күшейткіштерде, 

генераторларда, түзеткіштерде және тағы басқада қолданылынады. Әдетте 

триодты тиристорлар басқару тізбегінің көмегімен жабылмайды, тиристорда 

токті азайту керек, устап қалу тогі на немесе сөндіру тогына дейін төмендету 

керек.  
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5.4 сурет   5.5 сурет 

 
5.6 сурет 

Алуан түрлі тиристорлар қолданылынады:  
а) бекітілінетін триодты тиристорлар – эмиттерлі ауысымға Uобр  

импульсы басқару электрод арқылы берілгенде бекітілінеді;  

б) симисторлар немесе симметриялық тиристорлар токті екі бағытқа да 

жүргізеді. 5.6 суретте: 

а) симметриялық  динистор –диаканың құрылымы келтірілген; 

 б) – оның вольт-амперлік сипаттамасы. Тиристорлардың шартты 

белгіленулері В қосымшасында келтірілген.  
 

6 Дәріс № 6.  Оптоэлектронды аспаптар 

 
Дәріс мазмұны:  оптоэлектрониканың  элементтік  базасы; жарық 

бағыттаушылар, жарық қорегі, фото қабылдағыштар; оптрондар; 
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Дәріс мақсаты: жарық диодтың іс әрекет принціпін және құрылғысын 

зерттеу;  фотодиодтың іс әрекет принціпін және құрылғысын зерттеу;  

оптрондардың іс әрекет принціпін және құрылғысын зерттеу. 
 
 

Оптоэлектрониканың элементтік базасы. Оптоэлектроника – дегеніміз, 

электр сигналдарын оптикалыққа немесе кері түрлендіретін мәселелермен 

айналысатын сала. Оптоэлектроника (ОЭ) оптика, электроника және қатты 

денелер физикасы – осы үш ғылымның түйісунде пайда болған.  ОЭ 

элементтік базасын: жарық қорегі, фото қабылдағыштар және оптикалық орта 

(жарық бағыттаушылар) құрайды.  

Жарық қорегі (ЖҚ) Инжекциалық жарық диоды. 

Жарық диодтың жүмысының негізінде p-n ауысымындағы саулелендіру 

рекомбинация жатады. Тік ығысу кезінде негізгі ден инжекцияланған негізгі 

емес тасымалдауғы ауысады. Сонымен қатар жарық кванты сәулеленеді. 

Спектордың әр бір бөлігінде сәулелену  инфрақызыл, айқын көрінетін және  

ультракүлгін болуы мүмкін. 

Жалпақ және жартылай сфералық құрылымдар қолданылынады. 

Жалпақ құрылым ең қарапайым болып келеді. Жұмыс жасау беткейі 

үлкен (бірнеше мм2), бірақ тиімділігі төмен. Сыртқы қабығы тығыз 

матрициалық құрылғыларда қолданылынады. 

Жартылай сфералық құрылым технологиясы бойынша қиынырақ, бірақ 

тиімділігі жоғары. Және бұл онын сұранысын арттырады.  

Түрлі түспен жарықтанатын светодиод екі диодты құрылымға ие және 

оның әр бір p-n ауысымы тәуелсіз басқаралынады. 

Фотоқабылдығыш. Фотоқабылдағышта немесе фотоэлектрлік аспапата 

сәулелік энергия электрлікке түрленеді. 

Үш негізгі фотоэлектрлік құбылыстан тұрады: 

а) ішкі фототиімділік; 

б) жабық қабаттағы фототиімділік; 

в) сыртқы фототиімділік. 

Фотодиод.  Фотодиод – жабық қабаттағы фототиімділіктің жұмыс жасау 

негізі болып келетін фотоэлектронды аспап болып келеді. Және де p-n 

аусымында ЭҚК жарық ағымның ықпалымен. 

Кәдімгі p-n аусымның құрылымына ие. Германий немесе кремний 

дайындалан, көбінесе кремнийден дайындалады, себебі түрленудің ең жоғары 

коэффициентіне ие.   

Сәулелену кезінде p-n ауысымда бастапқы заттың атомы иондалынады. 

Өзіндік электр өткізгіштігі күшейеді, яғни электродар және тесіктер жүптары 

көбейеді.    

Фотодиод сыртқы қоректің көмегімен және олсыз қосыла алады: 

а) сыртқы қорексіз – вентильді немесе фотогенераторлы режим деп 

аталады; 

б) сыртқы көрегі Ес бар кезде – фотодиодты немесе фототүрленуші 

режим. 

Фотодиодтың вентильді режимі – Еіш = 0: 
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1) Ф=0 кезде (жарықталмаған диод режимі) p-n ауысымы жабық, тепе-

теңдік жағдайда, демек, аусым арқылы өтетін сомалық ток нөлге тең. 

2) Ф>0 кезде. Егер төмендеп жатқан фотонның энергиясы тиым 

салынған аумақтың жалпақтығынан үлкен балса, онда валеттік электрон 

откізгіштік аумаққа өтеді де жылжымалы тасымалдаушының жұбын – электро 

және тесік, құрайды. Жабық қабатта тасымалдаушының құрамы р және n 

аумақтарына қарағанда төмен балғандықтан, олар p-n ауысымға қарай 

жылжиды. Ауысым шекарасында олар бөлінеді.  Ауысымның алаңынын 

ықпалымен (потенциалдардың түйспелі айырымы) негізгі емес 

тасымалдаушылар негізгіге айналатын аумаққа түседі, яғни тесіктер р-

аумағына өтеді, ал электрондар – n-аумаққа. Р – аумағында тесіктердің артық 

оң зарядтары жинақталады,  n – электрондардың артық теріс зарядтары, яғни 

шығыстарда фотоэқк – Ф пайда болады және де ол  p-n-ауысымға тік бағытта 

жапсарланған. 

Сонымен, жарық поток Ф арқасында токтің дрейфтік құрамы фотоэқк Ф 

көбейеді.  Фотоэқк потенциалдық кедергілерді азайтады және диффузиялық 

токті көбейтеді; 

2.  Фотодиодты немесе фототүрлендіргіштік режим. 

Сыртқы қоректің кернеуі диодқа кері бағытта қосылады: 

а) Ф = 0 кезде ауысым арқылы жылулық кері ток – I0 өтеді; 

б) Ф > 0 ықпалымен тасымалдаушылар жұбының саны көбейеді және 

кері ток – фототок көбейеді.  Жалпы ток Iжалпы=I0+I Ф. диод арқылы өтеді. 

 

 
6.1 сурет  

Фотодиодтың негізгі сипаттамасына вольт амперлік сипаттама жатады 

I=f(U)|Ф= const (6.1 сурет). 

Мұнда  IV квадрантта  генераторлы режим келтірілген: 

1) I = 0  кезде (бос жүріс режим) U = ф – фотоЭҚК. 

2) U = 0 кезде (қысқаша тұйықталу режим) Iкз  тогі өтеді. 

3) RH  0 кезде ток I = ф / RH. 
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III квадрантта фотодиодты режим келтірілген. Ф=0 кезде сипаттама 

түзеткіш диодтың кері тармағымен дәл келеді. Ф көбейумен фототок IФ 

көбейеді. Жалпы ток Iжал   кері ток пен фототоктің сомасына тең Iжал=I0+IФ.  

I квадрантта – Ф = 0 кезде ВАС түзеткіштік диодтікіндей. 

Ф > 0 кезде Iпр >> IФ және IФ,  Iпр   жанында а жырату мүмкін емес. Сол 

себептен  фотодиодты тікелей қосу кезінде қолданбайды. IФ және Iк өлшенетін 

болғандықтан, фотодиод кері бағытта косылады; 

Биполярлық фототранзисторлар.  Бұл екі немесе бірнеше шығыстары 

бар фотоэлектронды транзистор. Жалпақ транзистордың құрылымына ие және 

эмиттер, коллектор мен баздан шығысы бар.   

Фототиристор. Фототиристор жарықтық сигналды электрлікке 

түрлендіреді. Тура кәдімгі тиристордікіндей құрылымға ие.   

Оптрондар.  Элементарлы оптрон – фотонды байланысы бар жұп. 

Оптрон – дегеніміз жарық көрегімен фотоқабылдағыштан тұратын 

активті элемент. Мұнда сыртқы электрлік сигнал оптикалыққа түрленеді, 

ұлғаяды, сосын қайта электрлікке түрленеді, немесе керісінше, бірақ міндетті 

түрде күшею  коэффициенті бірден жоғары болуы тиіс. 

Негізгі қасиеттері – кіріс жіне шығыс тізбектерін бөле білетін 

мүмкіндігі, яғни гальваникалық немесе оптикалық айырымы орын алады.  

 

 
6.2 сурет 

Оптрондар екі түрге бөлінедлі: 

а) ішкі электрлік және сыртқы фотонды байланысы бар оптрон. 

6.2 суретте ФҚ – фотоқабылдағыш, К – электр сигналдарын күшейткіш, 

ЖҚ – жарық көрегі. 

Шығыс жарығы Вшығ кіріс Вкір пропорционалды өзгереді. Оптикалық    

сигнал электрлікке түрленеді, сосын электронды күшейткішпен күшейеді және 

қайтадан оптикалыққа түрленеді. Оптрон – оптоэлектронды күшейткіш пен 

түрлендіргіштер көрінісінің негізі. Матрицаның кірісіндегі көрініс көптеген 

оптрондардан тұрады, олар шығысында күшейеді немесе түрленеді; 

б) ішкі фотонды байланысы бар оптрон (6.3 сурет). 

Мұнда ЖҚ– жарық қөрегі, Ж– жарық жүргізгіш, ФҚ – фотоқабылдағыш. 

Осының бәрі герметикалық жарық өтпейтін корпусқа орналыстырылынады.  
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Электрлік сигнал оптикалыққа түрленеді, күшейеді және қайта электрлікке 

түрленеді.  

 
6.3 сурет 

Оптрондар электрлік сигналды құрауға, күшейтуге, түрлендіруге және 

т.б., үшін қолданылынады.  

Оптрондардың түрлері. Оптоэлектронды интегралды сұлбалар (ОЭ ИС)  

жеке компонентер арасында оптикалық байланысқа ие. Ол 

микросұлбалардағы  фотоқабылдағаштар мен жарық қоректерінен басқа 

диодты, транзисторлы және тиристролы оптожұптарда фотоэлементтердегі 

сигналдарды өңдейтін құрылғылар бар. ОЭ ИС ерекшеліктері – сигналдарды 

бір бағытта беру және кері байланыстың жоқтығы. Оптоэлектронды 

аспаптардың отехникасы перспективті және үзіліссіз дамуда.  
 
 

7 Дәріс № 7. Резисторлар электр тізбектерінің қосалқы элементтері 

ретінде 

 

Дәріс мазмұны: резисторлар. 

Дәрістің мақсаты: резисторлардың түрлері мен құрамы, резистор 

арқылы қуатты өлшеу әдісі, резисторды қосу әдісі. 

 

Резисторлар. Резисторлар - бұл барлық жерде болатын электрондық 

компоненттер. Олар әр тізбектегі маңызды элемент. Резисторлар - белгілі, 

өзгермейтін электр төзімділігі бар электрондық компоненттер. Резисторлық 

кедергі электрондардың тізбектер арқылы ағымын шектейді. Резисторлар - бұл 

пассивті компоненттер, яғни олар энергияны тұтынады (және оны жасай 

алмайды). 

Резисторлар, әдетте, жедел күшейткіштер, микроконтроллерлер және 

басқа интегралды сұлбалар сияқты белсенді компоненттерді толықтыратын 

тізбектерге қосылады. Әдетте резисторлар ағымды, бөлуді шектеу үшін 

қолданылады. Резистордың электр кедергісі Ом арқылы өлшенеді. Бұл белгі 

грек әріпі омега: Ω. Көптеген жағдайларда резисторлар килоОм (кОм) және 

мегаОм (MΩ) диапазонында байқалады (көп кездесе бермейтін миллиОм 

(mΩ)) резисторларыда бар). 4700 Ом резисторы 4,7 кОм резисторына тең  
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және  5600  Ом резисторы  5,600 кОм    немесе (көбінесе) 5,6 МОм деп 

жазылуы мүмкін. 

Сұлбалық белгі. Барлық резисторлардың екі контактісі бар, резистордың 

әр соңында бір қосылу болады. Сұлбаны моделдеу кезінде резистор осы екі 

таңбалардың бірі ретінде белгіленеді (7.1 сурет). 

 

 
 

7.1 сурет - Диаграммада резистордың белгіленуі 

 

Резистордың екі түрлі символы. R1 - американдық стильдегі 1 кОм 

резистор, ал R2 халықаралық стилінде 47 кОм резистор. 

Мысалы, 7.2 суретте резисторлардың қосылу сұлбасы көрсетілген. 

 

 
7.2 сурет – Таймердің қосылу сұлбасы 

 

Бұл сұлбада резисторлар 555 шығыс жиілігін орнатуда маңызды рөл 

атқарады. Басқа резистор (R3) жарық диоды арқылы ағып жатқан токты 

шектейді. 

          Резисторлардың түрлері. Резисторлар әртүрлі мөлшерде және әртүрлі 

формада болады. Олар беткі, стандартты, статикалық немесе арнайы 

айнымалы болуы мүмкін. 

Резистордың құрамы. Резисторлар түрлі материалдардан жасалуы 

мүмкін. Ең кең таралған резисторлар көміртек, металл немесе металл 

оксидінен жасалған. Бұл резисторларда жұқа өткізгіш (бірақ резистивтік) 

материал айналасында спиральға оралып, оқшаулағыш материалмен 

жабылады (7.3 сурет). Көптеген стандартты,  өтпелі резисторлар көміртек 

немесе металл пленкасынан тұрады. 
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7.3 сурет  – Резистордың құрамы 

 

Басқа өтпелі резисторлар сымнан немесе ультра жұқа металл фольгадан 

жасалуы мүмкін. 

Бұл резисторлар әдетте қымбатырақ болып келеді, жоғары деңгейлі 

құрамдары оның арнайы жоғары номиналды қуаты немесе ең жоғары 

температуралық диапазоны  сияқты бірегей сипаттамалары үшін таңдалынып 

алынған. Бетінің кедергісі жұқа және қалың пленкаға ие. Жуан пленка әдетте 

арзанырақ тұрады, бірақ жіңішке пленкаға қарағанда дәлдігі аз.  

Резисторлардың екі түрінде де резистивтік метал қорытпасынан жасалған  

кішкентай пленка керамикалық негіз бен эпоксидтік жаппаның арасында 

орналасқан, содан соң соңғы өткізгіш ұштарға қосылған. 

Регистр арқылы қуатты өлшеу. Қуат әдетте ток пен кернеуді көбейту 

арқылы табылады (P = IV). Бірақ, Ом заңын қолдана отырып та қуатты есептеп 

табуға болады.  

Егер біз токтың резистор арқылы өтіп жатқанын білсек, онда біз қуатты 

былай таба аламыз:  

 

Р =
I2

R
.                                              (7.1) 

 

Резисторларды қосу. Резисторларды тізбектей қосқанда олардың 

мәндері осындай болады (7.4 сурет).  

 
 

7.4 сурет – Резисторлардың тізбектей жалғануы 

 

Мысалы, егер сізге 12.33 кОм резистор керек болса, бірақ сізде тек қана 

12 кОм және 330 Ом бар болса, сізге керекті номиналды резисторды алу үшін 

сіз оларды тізбектей қоса аласыз.  

Резисторларды параллель жалғау. Резисторлардың кедергісін 

параллельді табу оңай емес. N резистордың толық кедергісі барлық теріс 

кедергілердің теріс сомасы болып табылады (7.5 сурет).   
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7.5 сурет – Резисторлардың параллель жалғануы 

 

Жарықдиодты ток. Приеки компонент арқылы өтетін ток, резисторды 

жарықдиодтпен тізбектей қосқан кезде шектелуі мүмкін (7.6 сурет). 

 

 
 

7.6 сурет – Жарықдиодты қосу сұлбасы 

 

8 Дәріс №8. Конденсаторлар электр сұлбаларынының қосалқы 

элементі ретінде 

Дәріс мазмұны: конденсаторлар. 

Дәріс мазмұны: конденсатордың қасиеттерін, дайындалуын, жұмыс 

істеу принциптерін, зарядтау режимін, конденсаторлардың зарядталуын оқып-

үйрену. 

 

Конденсатор. Конденсаторлар-екіконтактілі электірлік компонент. 

Резисторлар және индукторлармен бірге олар да фундаменталды пассивті 

элемент болып табылады  (8.1 сурет). 
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8.1 сурет-Конденсаторлардың белгіленуі 

 

(1) және (2) конденсаторлардың  схемадағы стандартты символы. (3) 

кернеу регуляторының реттеуішпен әрекетіндегі тізбектегі символдың 

мысалы. 

Иілген сызықпен символ (8.1 суреттегі 2) конденсатордың 

поляризацияланғанын көрсетеді, электролит екенін білдіреді. Әрбір 

конденсатордың аты (С1, С2,...т.б.) мен сандық мәні болу керек. Сандық мән 

конденсатордың сыйымдылығын көрсету керек (неше фарад екенін).  

Конденсатордың дайындалуы. Конденсатордың схематикалық символы 

жасалу жолына ұқсайды. Конденсатор диэлектрик деп аталатын екі металдық 

пластинадан және изоляциялық материалдан тұрады. Металдық пластиналар 

бір-біріне жақын паралельді орналасқан бірақ  бір-біріне жақындамас үшін 

оларды диэлектрик бөліп турады  (8.2  сурет). 

 

 
8.2 сурет-Конденсатордың құрастырылуы 
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Сіздің стандартты конденсатор сэндвич: екі металл пластиналармен 

бөлінген оқшаулау диэлектрик.  Диэлектрик оқшауланған материалдардың 

барлығынан жасалуы мүмкін: қағаз, шыны, резина, керамика, пластмасса 

немесе ол   ток ағынына  кедергі болады. Пластиналар өткізгіш 

материалдардан дайындалған: алюминий, тантал, күміс немесе басқа да 

металдар. Олардың әрқайсысы клеммалық проводқа жалғанған, соңғы бөлік 

сұлбаның қалған бөлігіне қосылады. Конденсатордың сыйымдылығы-қанша 

фарадтық екені оның құрылысына байланысты.  Үлкен сыйымдылыққа үлкен 

конденсатор қажет. Үлкен ауданды жабатын плиталар үлкен сыйымдылықты 

қамтамасыз етеді, тағы бір қырынан пластиналар арасындағы үлкен қашықтық 

аз сыйымдылықты қажет етеді. Диэлектриктің материалы конденсатордың 

қанша фарад ұстанатынына байланысты.  

Конденсатордың жұмыс істеу принципі. Зарядтар конденсатор 

бағытына қарай ақса, олар пластина арасында тұрып қалады, себебі 

изоляцияланған диэлектриктен бөлек кете алмайды.  Электрондар теріс 

зарядталған бөлшектер-бір пластинадан алынады да түгел теріс зарядталады. 

Теріс зарядтардың біршама бөлігі бір пластинкада орналасса бірін-бірі кері 

итереді, қарама-қарсы зарядтар тартылады  (8.3 сурет). 

 

 
8.3 сурет-Конденсатордың жұмыс істеу принципі 

Зарядтау және заряд. Конденсатор пластинасында оң және теріс 

зарядтар қосылған кезде зарядталады. Конденсатор өзінің электр өрісін сақтай 

алады, ұстайды, себебі оң және теріс зарядтар бір-біріне тартылады бірақ , бір-

біріне жетпейді. Кейбір кездері конденсатордың пластиналары зарядқа толық 

болып одан артық қабылдай алмауы мүмкін. Пластинада қосылғысы келетін 

зарядтарды көру үшін теріс зарядтар жеткілікті. Бұл жерде конденсатордың 

сыйымдылығы туралы хабарды конденсатор сақтай алатын заряд көлемі 

береді. Тізбекте бір-бірін таба алатын жол құрылса, олар кондкенсатордан 

шығады да нәтижесінде разрядталады. Мысал ретінде көрсетілген 8.4 суретте 

батарея конденсатор арқылы электрлік индукцияның потенциалы ретінде 

қолданылуы мүмкін. Конденсатормен тізбектес орналасқан светодиод токтың 

өту жолын қамтамасыз етуі мүмкін, конденсаторда жиналған энергия 

светодиодты аз уақыт мерзіміне жарықтандыруға қолданылады. 
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8.4 сурет-Конденсатордың зарядталуы және разрядталуы 

 

9 Дәріс №9. Катушка индуктивтілігі және трансформаторлар  

 

Дәріс мазмұны: индуктивтілік катушкасы, электрондық аппараттың 

трансформаторлары. 

Дәріс мақсаты: токтың индуктор арқылы өту процесін оқып-үйрену, 

трансформатордың қасиеті мен жұмыс істеу принципін үйрену. 

 

Индуктивтілік катушкасы: Электрлік ток катушка арқылы өткен кезде 

өткізгіштің айналасында магнит ағынын құрайды. Индкутивтілік 

катушкасының қосылу сұлбасы 9.1 суретте көрсетілген.  

 
 

9.1 сурет- Индуктивтілік катушкасының қосылу сұлбасы 

Магнит ағынының бағыты мен ток бағыты арасындағы байланыс олар 

арасындағы ереже Фламингтің оң қол ережесі деп аталады. Индуктордың 

негізгі формасы катушкаға ұқсайтын орталық  ядросы оралған объект. 

Көптеген катушка тогы өз айналасында магнит ағынын құрайды. Дроссель деп 

аталатын индуктор пассивті электрондық айналған провод, катушка мен 

магнит өрісінің арасындағы байланысты көрсетеді. Бұның өзі қарапайым 
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катушка арқылы жүзеге асқан қарқынды магнит өрісі болып табылады. 

Индуктивтіліктің сұлбалық белгісі оралған катушка 9.2 сурет.  

 

 
9.2 сурет – Индуктивтілік катушкасының белгіленуі мен құрылымы 

Индуктор арқылы өтетін ток оған пропорционалды магнит ағынын 

құрайды. Конденсатордан ерекшелігі индуктор ток өзгерісіне жауап береді. 

Индуктивтілік L әріпімен белгіленеді де генримен өлшенеді. Индуктор мен 

катушка түсінігі электр сұлбасымен байланысты терминдерде көп 

қолданылады. 

Электрондық аппараттардың трансформаторлары. Айнымалы ток 

пен кернеуді үйде және жұмыс орындарда жиі қолданудың негізгі себебі, 

айнымалы шама тез өңделеді және сеткалардан бастап кабельдерге дейін бүкіл 

әлемде қолданады. 

 

10 Дәріс №10. Негізгі электрондық сұлбалар 

Дәріс мазмұны: электрондық түзетушілер мен трансформаторлар 

Дәріс мақсаты: электронды түзеуіштердің құрылым принципін үйрену.  

 

Трансформатор құрылымындағы ерекшеліктерді қарастыру. 

Айнымалы ток өзінің жағдайын үнемі өзгерту қасиетіне ие. Ол 

айнымалы токты көрсететін синусоидалды графикпен түсіндіріледі. Ол оң 

бағытта көтеріліп, ол мәннің шыңына жетеді, сол жак теріс мәннің шыңына 

жетіп, бастапқы жағдаймен тәмамдайды (10.1 сурет). 



33 
 

 
  10.1 сурет – Айнымалы ток 

Құрылым жолында ол оң және сол бағытта қозғалғанын байқаймыз. 

Негізінде ол түгел өзгергендіктен айнымалы ток деп аталады. Түзелу 

барысында айнымалы ток тұрақты токқа айналады. Ток тек оң бағытта 

қозғалып сол жақта тоқтап қалуы мүмкін  (10.2 сурет). 

 
10.2 сурет – Айнымалы токтың түзелу процесі 

Түзелу процесі жүрген сұлба түзеткіш деп аталады. Түзеткіш ретінде 

диод қолданылады.  

Түзеткіш тізбектердің типтері.  Шығысына байланысты түзеткіш 

тізбектердің екі негізгі типі бар: 

- жартылай толқынды түзеткіш; 
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- толық толқынды түзеткіш. 

Жартылай толқынды түзеткіштің сұлбасы. Бұл сұлба, кіріс қорегінің 

оң жартылай периодын ғана түзетеді (10.3 сурет), ал толық толқынды 

түзеткіштер болса кіріс қорегінің оң және теріс жартылай циклін түзете алады.  

Жартылай толқынды түзеткіш деген атауының өзі ақ айтып тұр, ол тек қана 

циклды жартылай орындайтынын. Қолданысына қарап, жоғары немесе төмен 

бағытта жұмыс атқаратын кіріс трансформаторы арқылы айнымалы ток 

сигналы беріледі. Көбінесе төмендеткіш трасформаторы түзеткіштің 

тізбегінде кірістегі кернеуді азайтып отыру үшін қолданылынады. 

Трансформаторға берілетін кіріс сигнал, түзеткіш ретінде қолданылынатын 

PN – ауысым диоды арқылы өтеді. Бұл диод айнымалы кернеуді, пульстік 

тұрақты токқа түрлендіреді, бірақ ол тек жартылай периодты оң кіріске ғана 

қатысты.  Тізбектің соңында жүктемелі резитори жалғанған.   

 

10.3 сурет – Жартылай толқынды түзеткіштің сұлбасы 

 

Жартылай толқынды түзеткіштің жұмыс жасау принципі. 

Кернеулердің деңгейлерін төмендететін трасформаторға кіріс сигналы 

берілерді. Түзеткіш сияқты әсер ететін диодқа трансформатордың шығыс 

сигналы беріледі. Кіріс сигналдың оң жартылай периоды үшін бұл диод 

қосылады. Демек, ток тізбектен өтеді, және жүктемелі резисторде кернеу 

төмендейді. Теріс жартылай периодтар үшін диод  өшік болады (ток 

өткізбейді), демек, теріс жартылай периодттардың шығысында ID = 0 и Vo = 0 

тең болады. 

Сонымен, кіріс кернеудің оң жартылай периодында ғана шығыс бар. 

Және бұл шығыс пульс секілді беріледі, яғни жүктемелі резистор арқылы 

қабылданады. Кіріс және шығыс сигналдары  10.4 суретте келтірілген. 
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10.4 сурет – Кіріс және шығыс  сигналдар 

 

Сонымен, жартылай толқынды түзеткіштің шығысы пульстік тұрақты 

ток болып келеді.  

Толықтолқынды түзеткіш.  Қалаған шығыс кернеуін алу үшін екінші 

реттік трансформаторлы орамды қолданылатын, түзеткіштің сұлбасын 

толықтүзеткіші бар түзету сұлбасы деп атаймыз. Басқа жағдайлардан 

ерекшелігі, трансформатор ортасында орналасқандығы.   

Орталық шығысты трансформаторлардың ерекшелігі. Орталық 

шығысты екі түзеткіш диоды бар трансформатор толықтолқынды түзеткіш 

құрастырған кезде қолданылады. Құрылымыдық сұлбасы 10.5-суретте 

көрстеліген. 
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10.5 сурет – Жартылайтолқынды түзеткіштердің принципиалды сұлбасы 

 

Толықтолқынды түзеткіштің жұмыс жасау принципі.  Жоғарыда 

келтірілген суреттен түзеткіштің қандай жұмыс атқаратынын аңғаруға болады.  

Кіріс кернеуінің оң жартылай периоды қолданысқа ие болған кезде, N 

нүктесіне қарағанда, екінші реттік трансформатордағы M нүктесі оң болады. 

Диод D1 ток i1.өткізеді. Демек, ток i1  A дан B-ға дейн жүктемелі резистор 

арқылы өтеді. Енді біз шығыста оң жартыланған циклдерге ие боламыз.   

 

 
10.6 сурет – Толықтолқынды түзеткіштің жұмыс жасау принципі 

 

Кіріс кернеуінің кері жартылай периоды орындалған кезде, 

трансформатордың екінші ретті орамасындағы М нүктесі N нүктесіне қатысты 

теріс болады. D2 диоды i2 тогын өткізеді. Сәйкесінше, i2 тогы жүктеме 

резисторы арқылы А-дан В-ға қарай ағып өтеді. Енді біз кірістегі жартылай 

периодтың теріс болғанына қарамастан, шығыста оң жартылай периодқа ие 

боламыз. 
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10.7 сурет – Толықтолқынды түзеткіштің жұмыс жасау принципі 

 

 

11 Дәріс   №11. Күшейткіштер 

 

Дәріс мазмұны: күшейткіштер, классификация, негізгі параметрлер мен 

сипаттамалар. Операциялық күшейткіштер, негізгі параметрлері мен сұлбалар. 

Дәріс мазмұны: операциялық күшейткіштердің құрылу принципін 

меңгеру. Идеал операциялық күшейткіштің сипаттамасын қарастыру. 

Инвертациялайтын және инвертацияламайтын операциялық күшейткіштерге 

талдау жүргізу. 

 

Операциялық күшейткіш (ОК). Оперциялық күшейткіштер аналогты 

электронды сұлбалардың негізгі блогы болып табылады. ОК – тұрақты ток 

кұшейткішінің барлық қасиеті бар сызықты құрылғы. Күшейткіштің әртүрлі 

формалары бар сұлбаларды құрастыруға сыртқы резисторлар немесе 

конденсаторлар қолданылады, мысалы, инвертациялаушы күшейткіш, 

инвертацияламаушы күшейткіш, кезекті кернеу, компаратор, дифференциал 

күшейткіш, қосындыны күшейткіш, интегратор және т.б. ОК бір, екі, төрт 

ядролы т.б. болуы мүмкін. Идеал ОК үш негізгі компонентке ие болады. Кіріс 

клеммалары – инвертациялаушы кіріс және инвертацияламайтын кіріс. 

Үшінші терминал – шығыс. Шығыс сигнал күшейтілген болып табылады. 

Идеал операциялық күшейткіштер. 

Ашық күшейту коэффициенті. Ажыратылған контурдағы күшейті 

коэффициенті – бұл оң немесе теріс кері байланыссыз ОК күшейтілуі. Идеал 

ОК ажыратылған контурда шексіз кұшейту коэффициентіне ие болу керек, 

алайда, әдетте, ол 20 000 – 2 000 000 аралығында болады. 

Кіріс импеданс. Бұл кіріс кернеуінің кіріс тогына қатынасы. Ол токтың 

қорек көзінен шығысқа ағып кетпеуінсіз және шексіз болуы қажет.  
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Шығыс импеданс. Идеал ОК қандай да бір ішкі кедергісіз нөлдік шығыс 

импедансқа ие болуы қажет. Сондықтан ол шығысқа қосылған жүктемеге 

толық ток бере алады. 

Жолақ қалыңдығы. Идеал ОК  тұрақты ток сигналынан бастап айнымалы 

токтың ең жоғарғы жиілігіне дейінгі кез келген сигнал жиілігін күшейтуі үшін 

шексіз жиіліктік сипаттамаға ие болуы қажет. Бірақ көптеген операциялық 

күшейткіштер шектеулі өткізу жолағына ие. 

Ығысу. Кірістер арасындағы кернеу айырымы нөлге тең болған кезде, 

ОК-тің шығыс сигналы нөлге тең болуы қажет.  

11.1 суретте ОК конфигурациясы келтірілген. 

 

 
11.1 сурет – Операциялық күшейткіштің конфигурациясы 

 

11.1 суретте 8 шығыс көруге болады: 

Pin1 - 

Pin2 – INV инвертациялаушы кіріс; 

Pin3 - Non-INV инвертацияламайтын кіріс; 

Pin4 – Жер – кері қоректену; 

Pin5 -  

Pin6 – Шығыс; 

Pin7 – Оң қойылым; 

Pin8 – Строб. 

ОК-те күшейтудің 4 түрі бар: кернеу – кернеу және кернеу, токтық 

жүктеме – ток және ток, трансформация – кернеу және ток, трансформаторлық 

кедергі – ток және кернеу. 

Күшейткіш. ОК-тен шыққан шығыс күшейткіш сигналы – екі кіріс 

сигнал арасындағы айырым. 
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11.2 сурет – ОК шартты белгісі 

 

Егер екі кіріс те бірдей кернеуге ие болса, ОК екі кернеудің айрымының 

шамасын қабылдайды да, 0-ге тең болады. Бір кіріске 2В, екіншісіне 1В кернеу 

берілсе, ОК нақты айырым шамасына ие болады да, күшейту 

коэффициентімен көбейеді. Бұл 1В × 1 000 000. Бірақ бұл күшейту тым үлкен, 

күшейту коэффициентін азайту үшін шығыстан кіріске кері байланысты 

қолданады.  

Инвертациялаушы күшейткіш. 11.3 суретте көрсетілген сұлба жерге 

жалғанған инвертациялау кіріс сигналына ие инвертациялаушы күшейткіш 

болып табылады. R1 және R2 резисторлары R1 кіріс сигналын, ал R2 шығысты 

инвертациялау кірісіне қайта алып келетіндей жалғанған. Бұл жерде кіріс 

сигналы оң болған кезде, шығыс теріс таңбалы болады және керісінше. 

Шығыстағы кернеудің кіріске қатысты өзгеруі R1 және R2 резистрлерінің 

қатынасына байланысты. R1 – 1 кОм және R2 – 10 кОм деп қарастырайық. Егер 

кіріс 1В қабылдаса, онда R1 арқылы 1 мА ток ағып өтеді, және шығыс 1мА 

токты R2 арқылы беру үшін және инвертациялау кірісінде нөлдік кернеуді 

сақтау үшін 10В болуы қажет. Сондықтан кернеу арқылы күшейту 

коэффициенті R2 / R1 тең. Бұл 10K / 1K = 10. 

 

 
11.3 сурет – Инвертациялаушы күшейткіш 
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Инвертацияламайтын күшейткіш. 11.4 суретте көрсетілген сұлба 

инвертацияламайтын күшейткіш болып табылады. Бұл жерде инвертациясыз 

кіріс инвертациялаушы кіріс R2 және R1 арасында қосылған болса, сигнал 

қабылдайды. Кіріс сигналы оң да, теріс те болған кезде, шығыс фаза күйінде 

болады және инвертациялаусыз кіріс секілді инвертациялаушы кірісте 

кернеуді сақтайды. Бұл жағдайда кернеу күшейткіші әрдайым 1-ден жоғары 

болады, осылайша күшейту коэффициенті К = (1 + R2 / R1). 

 

 
 

11.4 сурет - Инвертацияламайтын күшейткіш 

 

 

12 Дәріс № 12. Операционды күшейткіш 

 
Дәріс мазмұны: операционды күшейткіштердің (ОК) негізгі шама – 

шарттарымен жұмыс жасау мақсаттары. 

Дәріс мақсаты: ОК негізгі шама-шарттары мен сипаттамаларын 

зерттеу. 

 

Операционды күшейткіштердің (ОК) негізгі шама – шарттарымен 

жұмыс жасау мақсаттары.  Операционды күшейткіш – бір тактілі шығысы 

және дифференциалды кірісі бар тұрақты токтің әмбебап күшейткіші.  

Нөлдік деңгейдің дрейфі деп тұйықталған кірісі (Uк = 0) кезінде 

жасанды шығыс сигналын атаймыз.   

Шығыс кернеуінің дрейфі деп өзгермейтін Uк кезінде Uш  мәнінің 

өзгеруін атаймыз және ол бір тәулікте өзгергенімен бағаланады.  

Идеалды ОК келесі сипаттарға ие: 

 кернеу бойынша күшейу коэффициенті KU  ; 

 кіріс кедергісі Rк   ; 

 шығыс кедергісі Rш  0. 
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Осы сипаттамалар терең кері байланысты (КБ) қолдануға мүмкіндік 

туғызады және ОК қасиеттері, тек қана КБ тізбегінің элементтерінің шама – 

шарттарымен анықталынады. Әртүрлі ОБ қолданылынады және түлі 

математикалық операцияларды жүзеге асыруға болады. Сондықтанда  

күшейткіштер операционды деп аталған.  

ОК шартты белгіленуі  12.1 суретте келтірілген. 

 

 
  12.1 сурет 

Мұнда: 

- кіріс 1 – терістелмейтін кіріс, яғни шығыс сигналы фаза бойынша 

кіріспен дәл келеді; 

- кіріс 2 – терістелетін кіріс, яғни шығыс сигнал кіріс сигнал мен кері 

фазада; 

- шығыс – бір тактілі;  

+Еп және -Еп –- екі қоректің Еп немесе екі полярлы қоректің шығыстары. 

Нақты ОК әдетте сыртқы тізбектерді жалғауға арналған көптеген 

шығыстарға ие. 

Нақты ОК негізгі шама – шарттары: 

а) дифференциалды сигналдың күшейткіш коэффициенті: 

𝐾диф =
𝑈ш

𝑈к диф
=

𝑈ш

𝑈к1 − 𝑈к2
    105дейін; 

б) синфазалы сигналдың күшейткіш коэффициенті   

𝐾сф =
𝑈ш

𝑈к сф
= 10−3 ÷ 10−5; 

в) ОК синфазалық сигналының әлсіреу коэффициенті, децибелада 

өлшенеді:  

𝐾ОСС = 201𝑔
𝐾диф

𝐾сф
= (80 ÷ 100)дБ; 
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г) кіріс кедергісі Rк әдетте 400 кОм болады; 

д) шығыс кедергісі Rш = 20 2000 Ом; 

е) амплитуда-жиілік сипаттама (АЖС) – K  F(f) – күшейткіш 

коэффициентінің күшейюі жиілікке байланысты 12.2 а– суретте келтірілген.  

Екі каскадты ОК АЖС екі кескіні бар (әр бір каскад бір кескінге ие); 

ж) фазожиілік сипаттама (ФЖС) ОУ – сигналдың фазасының жиілікке 

тәуелділігі   F (f) (12.2, б сурет). Әр бір каскад жоғары жиілікте минус 
𝜋

2
   

тең фазалық жылжу жасайды. ФЖС 𝑛 ∙
𝜋

2
 кешігеді, мұнда   n  - ОК каскад саны; 

 
12.2 сурет 

 

 
12.3 сурет 

 

и) fT – бірлік күшейу жиілігі, яғни күшейу коэффициенті бірге тең 

кездегі жиілік;  
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к) амплитудалық сипаттама немесе сигнал беру кезіндегі сипаттама  - 

күшейткіштің шығыс кернеуінің кіріс кернеуіне байланысы 𝑈ш = 𝑓(𝑈к)  12.3 

суретте келтірілген.  Әдетте  𝑈ш = 𝐸𝑛 − 1𝐵; 

л) егер Uк = 0  сондай – ақ  Uш = 0, ОК тепе-теңдігі сақталады. 

Нақты ОК сұлбасының ішінде тепе-теңсіздік орын алуы мүмкін, сонын 

кесірінен Uк = 0 кезінде, Uш.ж   0  (12.4 сурет); 

м) Uк.ы.н  немесе бастапқы ығысу – деп шығыс кернеуі нөлге тең болу 

үшін, кірістердің бірінен беріліп тұратын тұрақты кернеуді атаймыз. Ол 

шамамен 1…3 мВ тең; 

н) кіріс токтар айырымы  Iк.ж=Iб1-Iб2 5…50 нА; 

п) рұқсат етілетін синфазалы кернеу диапазоны – деп ОК қарқындылққа 

– 3…13 В  кірмеу үшін екі кірістегі бірдей максималды кернеуді атаймыз; 

р) кіріске өзгерістің  шамамен 0,1…10 В/мкс  тең берілу кезінде шығыс 

кернеуінің өсу жылдамдығы. 

 

12.4 сурет  

 

Үш каскадты ОК құрылымдық сұлбасы. Сұлба кіріс және шығыс 

каскадты күшейуден тұрады (12.5 сурет).  

12.5 сурет  

 

ОК кіріс каскады симметриялық шығысы және дифференциалды кірісі 

бар дифференциалды күшейткіштен тұрады. Тұрақты ток генераторы бар.  
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Кіріс сипаттарды қамту үшін қызмет атқарады: 

 қорек кернеуі, қоршаған орта температурасының өзгеруі және т.б., 

шартталған синфазалық құрылғылардың кірісіндегі шамаларды төмендетудің 

арқасында қол жеткізілінетін дрейф кернеуінің минималды шамасы; 

 кернеу бойынша жоғары күшейу коэффициенті; 

 максималды жоғары кіріс кедергісі. 

Келісілген каскад екі каскадтан тұрады: дифференциалды күшейткіш 

(бір тактілі шығысы мен симметриялық кірісі бар) және деңгей ығысу 

сұлбасы. Күшею коэффициентінің қажет шамасын қамтуға, шығыс 

каскадының жалғыз кірісіне, кіріс каскадының симметриялық шығысынан 

ауысуды қамтамасыз ету үшін қызымет етеді.  Нөлдік кіріс кернеу кезінде ОК 

шығысында нөлдік деңгейге қол жеткізу үшін жұмыс нүктесінің деңгейінің 

ығысуы қажет.   

Шығыс каскад қуат күшейткіші болып келеді және ол төмен шығыс 

кедергісі мен қуаты бойынша сигналды күшейтуге талап етілетін қажетті 

щығыс шама – шарттарды алу үшін керек.  

ОК алдыңғы өңдеулерінде ИС жасау технологиясы жоғары омды 

резисторлар мен  p-n-p-типті транзисторлар алуға мүмкіндік туғызбаған.  

Технологияның дамуымен резевтіктің орнына динамикалық жүктеулер және 

комплекті жұбты транзисторларды қолдана отырып ОК дайындау мүмкіндігі 

бар.   

 

13 Дәріс № 13. Дифференциалды күшейткіш 

 

Дәріс мазмұны:   қарапайым дифференциалды күшейткіш;  тұрақты ток 

генераторы бар дифференциалды күшейткіш; динамикалық жүктемесі бар 

дифференциалды күшейткіш. 

Дәріс мақсаты:  дифференциалды күшейткіштің жұмыс жасау режимін 

және сұлбасын зерттеу; тұрақты ток генераторы бар күшейткіштің сұлбасын 

(ТТГ бар ДК), ТТГ ерекшеліктерін зерттеу; динамикалық жүктеуі бар 

дифференциалды күшейткішті зерттеу. 

 

Дифференциалды күшейткіштің сұлбасы (ДК). Дифференциалды 

күшейткіш (13.1 сурет) кіріс сингалдарының айырымын күшейтеді. Бұл сигнал 

дифференциалды деп аталады. ДК биполярлы немесе өрістік транзисторларда 

құрылуы мүмкін.  

 Rэ жалпы эмиттерлік жүктемесі бар екі УПТ, яғни тепе-теңдік көпірі 

болып саналатын, параллельді тепе-тең каскадты ДК деп атаймыз. Көріпдің 

(мосттың) иықтары: Rк1 = Rк2 және  VT1 мен VT2, транзисторлары бірдей болуы 

керек. Бір диагональға қорек қосылады, ал екіншіге  - жүктеме Rн.  каскадтың 

қорегі екі қорек көзімен жүзеге асырылынады Eк =Eэ, яғни  қоректің сомалық 

кернеуі Eқ = EK + EЭ  эмиттерлер VT1 мен VT2  потенциалын EЭ көмегімен, 

жалпы нүктеден салыстырмалы түрде төмендетеді. Дискреттік 

транзисторларда абсолюттік симметрияға қол жеткізу өте қиын, сол себептен 

сапалы ДК интегралды сұлбаларда құралады.  
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13.1  сурет 

 

Дифференциалды күшейткіштің (ДК) жұмыс жасау режимдері.  

ДК жұмыс жасау режимдерін қарастырайық: 

а) тыныштық режимі (кіріс сигналының қоректері жерге тұйықталған) 

𝑈к1 = 𝑈к2 = 0, демек 𝑈бэ1 = 𝑈бэ2 = −𝑈Э. 

Сондай-ақ 𝑈э =  −𝐸Э + (𝐼Э1 + 𝐼Э2)𝑅Э < 0 , онда келесідей тұжырым 

жасауға болады, 𝑈бэ1 = 𝑈бэ2 > 0. 

Активті режимде екі транзисторда іске қосылады. Тыныштық токтары 

өтеді 𝐼𝐾1 = 𝐼𝐾2 > 0, олар  Rк1 және Rк2  бірдей кернеудің төмендеуінде 

құрайды, демек, 𝑈𝐾1 = 𝑈𝐾2, Rн  нен Uш алынады, 𝑈ш = 𝑈𝐾1−𝑈𝐾2 = 0. Сұлбада 

потенциалдарды келістіру үшін және нөл дрейфін азайту үшін  

компенсациялаушы ЭҚК қорегі қажет етілмейді.  

Мысал үшін дрейфті, қорек кернеуінің тұрақсыздығынан қарастырайық.  

Ек, көбейді десек, коллекторлардағы токтар көбейеді  𝐼𝐾1 = 𝐼𝐾2 , 

коллектрлардың кернеулері бір шамаға өзгереді  ∆𝑈𝐾1 = ∆𝑈𝐾2 и ∆𝑈ш = 0; 

б) кіріс сигналдары бар режим. Сигналды үш тәсілмен беруге болады: 

1) Кіріс сигналы базалар арасынан берілген. Онда 𝑈к1 =
𝑒𝑐

2
, 𝑈к2 = −

𝑒𝑐

2
. 

Коллектордағы токтардың өсімі 0 < ∆𝐼𝐾1 = −∆𝐼𝐾2, кернеу өсімі 0 < ∆𝑈𝐾1 =

−∆𝑈𝐾2; 𝑈ш = 𝑈𝐾1 + ∆𝑈𝐾1 − 𝑈𝐾2 + ∆𝑈𝐾2 = 2∆𝑈𝐾. Коллектордағы ток өзгеруі 

эмиттердегі ток өзгеруіне келтіреді 0 < ∆𝐼Э1 = −∆𝐼Э2, эмиттердің жалпы тогі 

𝐼Э = 𝐼Э1 + 𝐼Э2, демек, 𝐼Э1 = 𝐼Э1 + ∆𝐼Э1 + 𝐼Э2 − ∆𝐼Э2 = 𝐼Э1 + 𝐼Э2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – 

эмиттер тогі тұрақты, 𝑈Э = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, ∆𝑈Э = 0. 

2) ДК бір кірісіне сигнал беріледі, ал екіншісі жерге тұйықталады. 

Кірістер дифференциалды деп аталады: 

𝑈к1 = 𝑒𝑐 > 0, 𝑈к2 = 0, онда ∆𝐼б1 > 0, ∆𝐼Э1 > 0, ∆𝑈К1 < 0. 
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𝐼Э1 + 𝐼Э2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – тұрақтылық бойынша кері байланыстың әсерімен 

эмиттердің тогі тұрақты. Демек, ∆𝐼Э2 = −∆𝐼Э1, ∆𝐼К2 = −∆𝐼К1, ∆𝐼К2 = −∆𝐼К1,

𝑈ш = 𝑈𝐾1 − 𝑈𝐾2 = ∆𝑈𝐾2 − ∆𝑈𝐾1 = 2∆𝑈𝐾. 

3) Екі тәуелсіз көректен сигналдар екі кіріс 𝑒𝑐1 және 𝑒𝑐2 берілген.  

Онда  𝑈ш = 𝐾(𝑈к1−𝑈к2), мұнда  K – ДК күшейу коэффициенті. 

Шығыс сигналды  коллекторлар арасынан (симметриялық шығыс) 

немесе коллектордың бірінен (симметриялық емес шығыс) алуға болады. 

Генераторы бар тұрақты токтың дифференциалды күшейткіші.  

Синфазды сигнал – дегініміз екі кіріске бір уақытта ықпал ететін  

сигнал, мысалы, температура, кернеу көрегінің  және т.б., өзгеруінің 

салдарынан болатын сигнал,  яғни әсерін төмендету керек кедергі. Синфазды 

сигналдың  (СС)  ықпалын азайту үшін эмиттер тогін тұрақтандыру қажет.    

Ол коллектор токтарын ұлғайтуға тырысады,  бірақ олардың сомасы тұрақты 

эмиттер тогі болып келеді. Сол себептен коллектор тогі ұлғаймайды, Uк және 

Uш өзгермейді.  Айнымалы ток бойынша  - үлкен, тұрақты ток бойынша аздау 

кедергісі бар транзисторларда, RЭ орнына тұрақты ток генераторын (ТТГ) 

немесе ток көрегін  қою орынды  (13.2 сурет).  

 
13.2  сурет 

 

ТТГ сұлбасы: транзистор VT3, диод VD, резисторлар R1, R2 мен R3 және 

көрек көзі Еэ тұрады.  VT1 және VT2  транзисторлары үшін Iэ1 және Iэ2  

токтарының сомасын ток Iэ  анықтайды және ол ТТГ дан VT3 беріледі (жалпы 

базасы бар сұлба).  13.2 суреттегі сұлбада оның шығыс кедергісі көп есе Rэ 

үлкен.  Бөлгіш R1, R2, VD арқылы, VT3 базаға ығысуы беріледі. Диод VD термо 

өтілім (термокомпенсация) үшін қажет.  R1 >> R2, Rэ шарты орындалады.  
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R1  арқылы өтетін т тұрақты, себебі R1 үлкен және температурға тәуелді 

емес. Сондай ақ: 𝐼1 = 𝐼2 + 𝐼б3. 

Температура көтерілген кезде эмиттер тогі Iэ3  ұлғаяды.  Сонымен, катар 

VD диодының кедергісі төмендейді, I2 ұлғайады және I1 - I2   тең болып келетін, 

IбЗ тогі азаяды. Сондай ақ ток Iк3 =  Iб3 төмендейді. Сонымен, 

дифференциалды күшейткіштің эмиттер тогі Iэ тұрақты болып қалады.  

Аналитикалық жолмен эмиттер тогінің шамасын Iэ есептеуге болады:  

𝐼Э =
𝐼1𝑅2+(𝑈𝑉𝐷−𝑈бэ3)

𝑅Э
≈

𝐼1𝑅2

𝑅Э
, яғни, ток Iэ температурға аса тәуелді емес. 

Дифференциалды күшейткіштердің түрлі сұлбалары. ДК түрлі 

сұлбаларын өңдеудің негізгі мақсаты кіріс кедергісі мен күшейткіштің күшею 

коэффициентін ұлғайту болып саналады.  

ДК мынадай түрлі сұлбалары қолданылынады: 

а) ДК кірістеріне құрылымдық транзисторлар (Дарлингтон жүбы) 

қойылады, оларда кіріс кедергісі көп есе жоғары және ток беру коэффициенті 

екі  транзистордың ток беру коэффициенттерінің көбейтіндісіне тең; 

б) ДК кірістеріне эмиттерлік қайталағыштар қойылады, олардың кіріс 

кедергілері жүздеген килоомға барады; 

в) кірістерінде өрістік транзисторлар бар ДК; 

г) динамикалық жүктемесі бар ДК. 

Динамикалық жүктемесі бар дифференциалды күшейткіш.  

Күшейткіштің күшейут коэффициентін ұлғайту үшін коллекторлы 

жүктемені RK  ұлғайту қажет.   ИС да  динамикалық жүктеме қолданылынады, 

яғни RK1 және RK2 резисторларының орнына айнымалы ток бойынша жоғары, 

тұрақты ток бойынша төмен кедергісі бар VТ3 және VТ4  транзисторлар 

қойылады.   VТ3 және VТ4 транзисторлар негізгіге қарама қарсы келетін 

полярлыққа ие (13.3 сурет). 

VT1 және VT2 транзисторлары (n-p-n-типті) – негізгілер, VТ3 және VТ4 (p-

n-p-типті) транзисторлары– коллекторлы жүктеме болып келеді. Бұл 

транзисторлар коллекторлармен жалғанған. Транзистор VТ3  диодты қосылуда 

қолданылынады.  Сұлбаның жұмысына синфазды сигналдың әсерін төмендету 

үшін эмиттерлік тізбекке тұрақты ток генераторын (ТТГ) қояды. 
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13.3 сурет 

 

ДК кірісі – дифференциалды, шығысы – біртактілі. 

VT3 және VT4 транзисторлар токтік айна – токті сәулелендіру сұлбасы 

бойынша жалғанады.  Ток IK1, VT3 арқылы өтеді де, Uбэ3 = Uбэ4  

транзисторлардың базасында бірдей ығысу орын алғызады.  Сондықтан  IK4 = 

IK3, ал  IK3 , IK1 дің тогі болып саналады.  Демек, IK4 = IK1. VT4 , VT1, тогінің 

өзгеруін қайталайды, яғни  IK4 толығымен IK1  қайталайды, сондықтан VT3 және 

VT4 токтік айна деп аталады.  

ДК шығысында ток  β есе күшейеді  және екі еселенеді. 

ДК шығыс кернеуі 𝑈ш = 𝐼н ∙ 𝑅н = 2𝛽𝐼к𝑅н, мұнда 𝑅н – келесі каскадтың 

кіріс кедергісі. 

Күшейткіш коэффициенті: ДК  𝐾𝑈 =
𝑈ш

𝑒𝑐
=

2𝛽𝐼к𝑅н

𝑒𝑐
=

2𝛽𝐼к𝑅н

𝐼к{𝑅г+2[𝑟б+𝑟Э(1+𝛽)]}
. 

Егер  𝑅г → 0  𝐾𝑈 =
𝛽𝑅н

𝑟б+𝑟Э(1+𝛽)
. 

RH бірнеше жүз килоом құрай алатындығынан,  ДК кернеу бойынша 

күшею  коэффициенті бірнеше жүз және мыңға дейн жетуі мүмкін.   

Сонымен,  токтарды сәулелендіру кернеу бойынша жоғары күшею 

коэффициентін алуға мүмкіндік туғызады және біртактілі шығыста сигналды 

екі еселейді.  

 

 

14 Дәріс  №14. Амплитудалық модуляция 

 

Дәріс мазмұны: модуляция түсінігі. Амплитудалық модуляция. 

Амплитудалық модуляция талдауы. 

Дәріс мақсаты: амплитудалық модуляцияның жұмыс істеу принципін 

меңгеру. 

 

Модуляция. Модуляция – бұл хабарлама сигналы қабылдағышқа 

тасымалдаушы сигнал көмегімен берілетін әдіс. Модуляцияда 
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тасымалдаушының сигналын хабарлама сигналымен біріктіреміз. Мысалы, 

сізде белгілі бір хабарлама жазылған қағаз бар, сіз оны өзіңізден 10м 

қашықтықта тұрған адамға беруіңіз қажет. Сіз қағазды келесі адамға лақтыра 

алмайсыз, себебі қағаз қажетті жерге дейін жетпейді. Алайда, сіз сол қағазды 

тасқа бекітіп лақтыратын болсаңыз, ол міндетті түрде дәлдеген жерге жетеді. 

Дәл сол секілді бізге хабарламаны жібері үшін тасымалдаушы сигнал қажет. 

Кей жағдайда хабарлама сигналын модуляциялаушы сигнал деп те атайды. 

Модуляцияның негізгі анықтамасы: модуляция дегеніміз – хабарлама 

сигналының процесі. Модуляция тасымалдаушы сигналға байланысты 

өзгереді. Хабарлама сигналы тасымалдаушы сигналға байланысты өзгереді. 

Осылайша біз сигналды модуляциялаймыз. 

  Модуляцияны қолданудың артықшылықтары. Модуляция арқылы 

қабылдау сапасын арттыруға болады. Сондай-ақ, антенна биіктігін азайтуға да 

болады. Байланыс диапазонын үлкейтуге көмектеседі, яғни модуляциясыз 

хабарламаны 100 метрге дейін жіберуге болатын болса, модуляциямен – 150 

метрге дейін.  

Амплитудалық модуляция. Амплитудалық модуляция дегеніміз – 

тасымалдаушы толқынның жиілігі мен фазасын өзгертпей сақтай отырып, 

берілетін ақпаратқа сәйкес амплитуданың жоғарғы жиілікті тасымалдаушы 

толқынын өзгерту әдісі. Ақпарат модуляциялаушы сигнал ретінде 

қарастырылып, екеуін де модуляторға қолдану арқылы тасымалдаушы 

сигналға жалғанады. 14.1 суретте амплитудалық модуляцияның процесін 

көрсететін нақты диаграмма келтірілген.  

 
14.1 сурет – Амплитудалық модуляция 

 

14.1 суретте көрсетілгендей, тасымалдаушы толқын оң және теріс 

жартылай периодтарға ие. Олардың екеуі де жіберілген ақпаратқа байланысты 

өзгеріп отырады. Амплитудалы-модуляциялаушы сигнал амплитудалары 
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модуляциялаушы толқынның өзгеруіне сәйкес келетін синусоидалы 

толқыннан тұрады.  

Амплитудалық модуляция анализі.  

Егер vc = Vc Sin wct болса, онда 

         vm = Vm Sin wmt болады, мұндағы 

vc – тасымалдаушының сол сәттегі мәні; 

Vc – тасымалдаушының амплитудалық мәні; 

Wc – тасымалдаушының бұрыштық жалдамдығы; 

vm – модуляциялаушы сигналдың лезде мәні; 

Vm – модуляциялаушы сигналдың амплитудалық мәні; 

wm – модуляциялаушы сигналдың бұрыштық жылдамдығы. 

 

 Бұл процессте фазалық бұрыштың тұрақты болып қалатынын айта 

кеткен жөн. Осылайша, оны елемеуге же болады. 

 Амплитудалық-модуляциялаушы толқын 14.1 теңдеумен өрнектеледі: 

 

A=Vc +vm = Vc + Vm Sin wmt = Vc [1+ (Vm/Vc Sin wmt)]= Vc (1 + mSin wmt), (14.1) 

 

m –модуляция коэффициенті. 

 Модуляция коэффициенті Vm/Vc қатынасына тең. 

 Амплитудалық-модуляциялаушы толқынның лезде мәні 10.2 теңдеумен 

өрнектеледі: 

 

v = ASinwct = Vc(1+mSinwmt)Sinwct+VcSinwct+mVc(Sinwmt·Sinwct).           (14.2) 

 

 Жоғарыда келтірілген өрнек үш синусоидалы толқындардың 

қосындысы. Бірі Vc амплитудасымен және wc / 2 жиілігімен, екіншісі mVc / 2 

амплитудасымен және (wc - wm) / 2 жиілігімен, ал үшіншісі mVc / 2 

амплитудасымен және (wc + wm) / 2 жиілігімен беріледі. 

 Тасымалдаушының бұрыштық жылдамдығының модуляциялаушы 

сигналдың жылдамдығынан артық екендігі белгілі (wc >> wm). 

 

15 Дәріс  №15. Бұрыштар модуляциясы  

Дәріс мазмұны: жиіліктік модуляция. Жиіліктік модуляцияның әрекет 

принципі. Жиіліктік модуляцияны қолдану. Айнымалы жиілікпен 

синусоидалы жиілікті генераторды құрастыру. Фазалық модуляция. Фазалық 

модулятор сұлбасын құрастыру. 

 Дәріс мақсаты: жиіліктік модуляция және фазалық модуляцияның 

жұмыс істеу принципін меңгеру. 

 

 Бұрыштық модуляция. Бұрышты модуляциялау кезінде 

модуляциялаудың екі негізгі типін ажыратады – жиілік модуляциясы, фазалық 

модуляция және жиіліктік модуляция. 

 Жиіліктік модуляция модуляцияның басқа әдістерімен салыстырғанда 

көбірек шулық кедергіге ие. Соған байланысты ол радиохабарлау және 
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радиобайланыс құрылғыларында көп қолданылады. Шу негізінен сигнал 

амплитудасына байланысты болады. Жиіліктік модуляция кезінде амплитуда 

тұрақты болады да, тек жиілік қана өзгеріп отырады, сондықтан біз шектеу 

арқылы амплитудадағы шуды оңай анықтай аламыз (15.1 сурет). 

 Жиіліктік модуляцияда хабарламаны жіберу үшін сызықты күшейткіш, 

қайталағыш немесе басқа да модуляциядардың қажеті жоқ. Тиімділікті 

арттыру үшін С немесе В класты ешқандай күшейткіштің де қажеті жоқ. 

Өзге модуляциямен салыстырғанда жіберу жылдамдығы өте жоғары, 

жиіліктік модуляция секундына 1200-ден 2400 битке дейін жібере алады. 

Жиіліктік модуляция жаулау эффектісі деп аталатын ерекше эффектіге ие. Бұл 

эффекте жоғары жиілікті арна төменгі жиілікті немесе әлсіз сигналдарды 

жаулап алады. 

 
15.1 сурет -  Жиіліктік модуляция  

а – тасымалдаушы сигнал, б – модельдеуші синусоидалы сигнал, в – 

жиіліктік модуляция.  

 

 Жиіліктік модуляцияның кемшіліктері. Жиіліктік модуляция 

қозғалыстағы объекттің қозғалыс жылдамдығын анықтау үшін қолданыла 

алмайды. Статикалық кедергілер фазалық модуляциямен салыстырғанда көп. 

Жиіліктік модуляцияда сыртқы кедергілер ең үлкен кемшілік болып 

табылады. Өзге радиостанциялармен, пейджерлермен, құрылыс рацияларымен 

араласу мүмкіндігі жоғары.  

 Жиіліктік модуляцияны қолдану. Жиіліктік модуляция біздің өмірде өте 

көп қолданыс тапқан қарапайым радиоларда қолданылады.  
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15.2 сурет - Айнымалы жиілігі бар синусоидалы жиілік генераторы 

 

 Жиіліктік модуляция дыбыстық жиіліктерде дыбысты синтездеу үшін 

қолданылады. Бейнесигналдарды бейнемагнитофон арқылы жазып алу үшін 

жиіліктік модуляцция аралық жиілік үшін қолданылады. Магнит таспаларды 

сақтау бағдарламаларында қолданылады.  

 Айнымалы жиілігі бар синусоидалы жиілік генераторын құрастыру.  

Сұлбасы 15.2-суретте көрсетілген. 

Фазалық модуляция. Фазалық модуляция дегеніміз – аналогты немесе 

сандың мәліметтерді тасымалдаушы толқынның тасымалдау бұрышының 

өзгеруі. Сандық сигналдар үшін фазалық модуляция амплитудалық 

модуляциямен қатар қолданылады (15.3 сурет). 
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15.3 сурет - Фазалық модуляция 

 

 Фазалық модуляция. Фазалық модуляцияда тасымалдаушы толқынның 

бұрышы кіріс сигналына байланысты өзгереді. Бұл мысалда модельдеуші 

толқын аналогты сигналға байланысты. Тасымалдаушы сигнал генератордан 

VT транзисторына келетін сұлбаны қарастырайық. L0C0 тербелмелі контуры 

резонансты күшейткіштің жүктемесі ретінде қолданылады (15.4 сурет). 

 

 
15.4 сурет - Варикаптағы фазалық модулятор сұлбасы 

 

 Егер ақпараттың сигналдың әсер етуімен варикаптың сыйымдылығын 

өзгертсек, онда контурдың реактивті сыйымдылығының өзгеруін байқауға 

болады.  
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