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Кіріспе 

 

Кез келген электрондық аспап әзірлеу физикалық немесе математикалық 

моделдеуге  сүйенеді. Физикалық моделдеу үлкен материалдық шығындармен 

байланысты, өйткені макеттерді дайындауды және оларды қиын зерттеуді 

талап етеді. Жиі физикалық модельдеу мүмкін емес, себебі аспап өте күрделі. 

Бұл жағдайда есептеу техникасының құралдары мен әдістерін пайдалана 

отырып математикалық модельдеуге болады. Электрондық құрылғыларды 

модельдеу үшін мына бағдарламалар қолданылады: Micro -Cap V, DesignLab, 

Aplac 7.0, System View 1.9, Electronics Worcbench, CircuitMarker 6.0. 

Electronics Worcbench (EWB) бағдарламасы жиі қарапайым және оңай 

игерілетін пайдаланушы интерфейсін пайдалана отырып қолданылады. Бұл 

бағдарлама электр және элекрондық сұлбаларды модельдеу мен талдауға 

арналған және келесі мүмкіндіктерді ұсынады: 

- құрылғының тураинципті сұлбасын жасау; 

- статистикалық режимнің есебін жүргізу; 

- аспаптар мен т. б. вольтамперлік сипаттамаларын алу. 

EWB кез келген Электронды сұлбаларды құруға және талдауға, сонымен 

қатар диодтар, транзисторлар, тиристорлар және т.б. сол сияқты жартылай 

өткізгіш аспаптардың статикалық және динамикалық сипаттамаларын 

есептеуге мүмкіндік береді. EWB бағдарламасының терезесінде мәзір өрісі, 

бақылау-өлшеу аспаптарының сызғышы және компоненттер 

кітапханаларының сызғышы бар,олардың біреуі терезенің сол жағында 

ашылған түрде көрсетілген. Бағдарламаның жұмыс алаңында оған қосылған 

Бақылау-өлшеу аспаптарының иконкалары бар модельдеуші сұлба және 

сұлбаның қысқаша сипаттамасы орналасқан. Модельдеу нәтижелері 

амплитудалық - жиіліктік және фазалық жиіліктік сипаттамалар түрінде 

ұсынылуы мүмкін. 

EWB интеграцияланған ортасын қолдану студенттерге электрондық 

құрылғыны бастапқы кезеңнен (тапсырманы қою) барлық мүмкін болатын 

режимдерді бағдарламалық іске асыруға дейін модельдеуге мүмкіндік береді. 

Орындалған зертханалық жұмыстың нәтижесі толық жиналған және 

микротураоцессорлық жүйенің виртуальды аппараттық - бағдарламалық 

моделі болып табылады. «Электроника» курсы бойынша оқу тура процесін 

ұйымдастыру үшін есептеу жүйелерін әзірлеудің интеграцияланған ортасын 

пайдалану студенттердің күрделілігі жоғары деңгейдегі тураактикалық - 

бағытталған міндеттерді шешуге дайындығын едәуір арттыруға мүмкіндік 

береді, студенттерді кәсіптік қызметке тартуға мүмкіндік береді. 
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1 Зертханалық жұмыс №1. Жартылай өткізгіш диодтар 

 

Жұмыстың мақсаты.  

1. P-n ауысуының тура және кері ығысуы кезінде диодтың кернеуі мен 

тогын зерттеу; 

2. Жартылай өткізгіш диодтың вольтамперлік сипаттамасын (ВАС) құру 

және зерттеу; 

3. Вольтамперлік сипаттама бойынша тура және кері ығысу кезіндегі 

диодтың кедергісін зерттеу; 

4. Варикаптың вольтфарадтық сипаттамасын құру. 

 

1.1 Қысқаша теориялық мәліметтер 

 

Тураелей және кері жылжу кезінде диодтың кернеуі мен тогын зерттеу 

үшін p-n ауысуының әмбебап құрылғысы – мультиметр болуы жеткілікті. Бұл 

құрылғының көмегімен диодтың немесе кез келген басқа сызықты емес 

биполярлы вольтампердің сипаттамасын (ВАС) алып тастауға болады. Бұл 

жағдайда ең оңай жолы тізбектегі диодтағы кернеуді өлшеу, 1.1-суретте 

көрсетілгендей резистор арқылы диодқа әртүрлі мөлшердегі кернеу көздерін 

қосу. 

 
1.1 сурет - Диодтағы кернеуді өлшеу сұлбасы 

 

Диод тогын өрнектен есептеуге болады: 

Ітура =
(Е− 𝑈тура)

𝑅
 ,                                                         (1.1) 

мұңдағы, Ітура – тура бағыттағы ток диоды,  

E - қуат көзінің кернеуі, 

 𝑈тура – тура бағыттағы диод кернеуі.  

Диодтың қосылуының полярлығын сол сұлбада 1.1-суретте өзгерту 

арқылы сіз диодтың ВАС-ны сол әдіспен және кері бағытта алып тастай аласыз 

𝐼кері =
(𝐸− 𝑈кері)

𝑅
 ,                                            (1.2) 
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мұңдағы, 𝐼кері – кері бағыттағы ток диоды, 

 𝑈кері – кері бағыттағы диод кернеуі.  

Дәлдігі мұндай өлшеу мәз емес үшін бөліктері шашылған кедергілердің 

бар резисторларды бір номиналдағы. 1.2-суретте диод тогын өлшеу сұлбасы 

көрсетілген. Тек бір мультиметрді қолданған кезде дәлірек сипаттама алу үшін 

алдымен 1.1-суреттегі тізбектегі кернеуді, содан кейін 1.2-суреттегі тізбектегі 

токты өлшеу керек. Бұл жағдайда сіз әлі де мультиметрді қолдана аласыз, оны 

вольтметр немесе амперметр ретінде қосуға болады. 

 
1.2 сурет - Диод тогын өлшеу сұлбасы  

 

Егер сіз вольтметр мен амперметрді бірге қолдансаңыз, бұл жұмысты 

тезірек жасай аласыз. Содан кейін оларды 1.3-суретте көрсетілген сұлбаға 

сәйкес қосу арқылы сіз осы құрылғылардың тақтасындағы ток пен кернеуді 

бірден көре аласыз. 

 
1.3 сурет – Диодтың ВАС алу сұлбасы 

 

Вольтамперлік сипаттаманы Vs қуат көзінің иірілуінің өзгеруіне 

байланысты әртүрлі токтар ағып жатқан кезде диодтағы кернеулерді өлшеу 

арқылы алуға болады. Осциллографтың көмегімен диодтың ВАС зерттеу 

сұлбасы 1.4-суретте көрсетілген. 
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1.4 сурет - Осциллографтың көмегімен ВАС диодын зерттеуге 

арналған сұлба 

 

Осындай қосылыста осциллографтың көлденең осі бойымен нүктенің 

координатасы кернеуге пропорционал болады, ал диод арқылы өтетін ток - 

тура болады. Себебі R2 резисторындағы вольт кернеуі ампердегі диод арқылы 

өтетін токқа тең (𝐼 =
𝑈

𝑅
=

𝑈

𝐼
= 𝑈), тура осьте ток мәндерін тураелей санауға 

болады. Егер осциллографта В/А режимі таңдалған болса, диод арқылы токқа 

пропорционал шама (В арнасы), ол тура ось бойымен, ал кернеу (а арнасы) 

көлденеңінен қойылады. Бұл сізге осциллографтың экранында тураелей 

вольтампер сипаттамасын алуға мүмкіндік береді. 

Диодтың ВАС-ын осциллографтың көмегімен алу кезінде Диодтағы 

нақты кернеудің орнына R2 резисторындағы диодтың кернеуі мен кернеудің 

қосындысы беріледі. Осыған байланысты қате аз болады, өйткені 

резистордағы кернеудің төмендеуі диодтың кернеуінен едәуір аз болады. 

Диодтың сызықтық еместігіне байланысты оны сызықтық резистор сияқты 

қарсылық шамасымен сипаттауға болмайды. Диодтағы кернеудің статикалық 

кедергі деп аталатын U/I арқылы өтетін токқа қатынасы токтың мөлшеріне 

байланысты болады. Бірқатар қосымшаларда диод тогының тұрақты 

компонентіне шағын айнымалы компонент қолданылады (әдетте бұл элемент 

кіші сигналдар режимінде жұмыс істейді деп айтылады). Бұл жағдайда 

дифференциалды (немесе динамикалық) қарсылық қызығушылық тудырады 

dU/dI. Динамикалық кедергі мәні сипаттамадағы жұмыс нүктесін анықтайтын 

диод тогының тұрақты компонентіне байланысты. 

Варикаптың вольтфарадтық сипаттамасын құру. Әрекеті барьерлік 

сыйымдылықтың Сбар қолданылатын кері кернеудің мәніне тәуелділігін 

пайдалануға негізделген жартылай өткізгіш диод варикаппен аталады. Бұл 

варикапты электрмен басқарылатын сыйымдылығы бар элемент ретінде 

қолдануға мүмкіндік береді. 
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Варикаптың негізгі сипаттамасы вольтфарадты сипаттамасы - кедергі 

сыйымдылығының қолданылатын кері кернеудің мәніне тәуелділігі. 

Варикаптың сұлбалық бейнесі және оның вольт-фарадтық сипаттамасы 1.5-

суретте көрсетілген. 

 
1.5 сурет - Варикаптың сұлбалық бейнесі және оның вольтфарадтық 

сипаттамасы 

 

Өнеркәсіп шығаратын варикаптарда сыйымдылық мәні бірліктерден 

жүздеген пикофарадтарға дейін өзгеруі мүмкін. Варикаптың негізгі 

параметрлері: Св - сыйымдылығы, берілген кері кернеу кезінде варикаптың 

шықпалары арасында өлшенген; Кс - тәуелділікті бағалау үшін қолданылатын 

сыйымдылық бойынша қабаттасу коэффициенті Св = f (Uкері) және кері 

кернеудің берілген екі мәні кезінде варикап сыйымдылықтарының 

қатынасына тең (Кс = 2 - 20). Варикаптар конденсатор ретінде басқарылатын 

сыйымдылықпен қолданылады. Олар құрылыс және көбейту немесе 

варакторларға бөлінеді. Реттелетін варикаптар тербелмелі жүйелердің 

резонанстық жиілігін өзгерту үшін қолданылады. 

Фарадтық сипаттаманың кернеуін алу үшін 1.6-суретте көрсетілген 

диоды бар сыйымды бөлгіш сұлбаны пайдалануға болады. 

 
1.6 сурет - Диоды бар сыйымдылық бөлгішінің сұлбасы 
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1.2 Тәжірибе өткізу реті 

 

1 Тәжірибе. Диод арқылы кернеу мен токты өлшеу. 

1.1 сурет бойынша сұлба құрып оны қосу. Мультиметр Uтура диодындағы 

кернеуді тураелей ығысу кезінде көрсетеді. Егер диодты аударып сұлбамызды 

қоссақ, онда мультиметр Uкері диодындағы кернеуді кері ығысу кезінде 

көрсетеді. Көресткіштерді «Тәжірибе нәтижелері» бөліміне жазыныз. Кері 

және тура ығысуында диодтын токын (1.1) (1.2) формулалары бойынша 

есептеңіз. 

2 Тәжірибе. Токты өлшеу. 

1.2 сурет бойынша сұлба құрып оны қосу. Мультиметр Iтура 

диодындағы токты тураелей ығысу кезінде көрсетеді. Диодты аударып 

сұлбаны қайтадан қосыныз. Мультиметр Iкері диодындағы кернеуді кері 

ығысу кезінде көрсетеді. Көресткіштерді «Тәжірибе нәтижелері» бөліміне 

жазыныз.  

3 Тәжірибе. Диодтың статикалық кедегісін өлшеу. 

Мультиметрді омметр режимінде пайдалана отырып, диодтың кері және 

тура қосылудағы кедергісін өлшеңіз. Қарсылықтың кіші көрсеткіштері тура 

қосылуына тең болады.  

4 Тәжірибе. Диодтан вольтамперлік сипаттама алу. 

а) ВАС тураелей тармағы. 1.3 сурет бойынша сұлба құрып оны қосу. 

Мәндерді дәйекті түрде белгілей отырып, көздің ЭҚК 5В, 4В, 3В, 2В, 1В, 0.5В 

0В-қа теңестіріп, кернеудің Uтура және токтың Iтура көресткіштерін «Тәжірибе 

нәтижелері» бөліміндегі а) кестесіне жазыныз. 

б) ВАС кері тармағы. Диодты аударып сұлбаны қайтадан қосыныз. 

Мәндерді дәйекті түрде белгілей отырып, көздің ЭҚК 0В, 5В, 10В, 15В-қа 

теңестіріп, кернеудің Uкері және токтың Iкері көресткіштерін «Тәжірибе 

нәтижелері» бөліміндегі б) кестесіне жазыныз. 

в) Алынған мәліметтер бойынша Iтура=F(Uтура) және Iкері=F(Uкері) 

графиктерін құрастырыныз. 

г) Iтура = 4 мА кезінде тура тармақ графигіне жанасуды салыңыз және 

жанасудың еңістігі бойынша диодтың дифференциалды кедергісін бағалаңыз. 

Осы процедураны Iтура = 0.4 мА және Iтура =0.2 мА үшін жүргізіңіз. 

Жауаптарды «Тәжірибе нәтижелері» бөліміне жазыңыз. 

д) г) тармағына ұқсас кері кернеу 5 В кезінде диодтың дифференциалды 

кедергісін бағалаңыз және эксперименталды мәліметтерді «Тәжірибе 

нәтижелері» бөліміне жазыңыз. 

е) тұрақты токтағы диод кедергісін анықтаңыз Iтура = 4 мА R= Uтура/Iтура 

формуласы бойынша, нәтижені «Тәжірибе нәтижелері» бөліміне енгізіңіз. 

ж) иілу кернеуін анықтаңыз. Нәтижелерді «Тәжірибе нәтижелері» 

бөліміне енгізіңіз. Иілу кернеуі сипаттаманың күрт сынуына ұшырайтын 

нүктелер үшін тураелей бағытта ығысқан диодтың вольтамперлік 

сипаттамасынан анықталады. 

5 Тәжірибе. Осциллограф экранында ВАС алу. 
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1.4 сурет бойынша сұлбаны құру және қосу. Осциллограф экранында 

көлденең ось бойынша пайда болған ВАС милливольттердегі диодтағы кернеу 

(а арнасы), ал тура бойынша - миллиампердегі ток (в, 1 мВ арнасы 1 мА сәйкес 

келеді) есептеледі. ВАС иілуіне назар аударыңыз. «Тәжірибе нәтижелері» 

бөліміне иілу кернеуінің шамасын өлшеңіз және жазыңыз. 

6 Тәжірибе. Варикаптың сипаттамасын құру. 

(1.3) формуланың көмегімен муль - тимметрмен U0 кернеуін өлшей 

отырып және сұлбадағы ығысу көзінің Uc кернеуін өзгертіп, диодтың 

кедергілік сыйымдылығының UC кернеуіне тәуелділігін табу. Алынған 

мәндерді кестеге келтіріп, Сі = F(Uc) графигін тұрғызу. Ui-генератордың 

кернеуі, U0-мультиметрден алынатын кернеу. б) диодта сәулеленуге арналған 

сипаттама сұлбасымен танысу (Pics 04\4-7-4.ca4). 

 

Ci = C0(Ui / U0-1)                                                 (1.3) 

 

Мультиметр синусоидалды сигнал үшін ампли - тудіден 0,707, үшбұрыш 

үшін 0,578, меандр үшін 1 құрайды кернеудің тиімді мәнін өлшейтінін ескеру 

қажет. 

 

1.3 Тәжірибе нәтижелері 

 

1 Тәжірибе. Кернеуді өлшеу және диод арқылы токты есептеу. 

Диодтағы кернеуді өлшеңіз және жазыңыз: 

Тура ығысу кезіндегі кернеу                     Uтура = 

Кері ығысу кезіндегі кернеу                     Uкері = 

Есептеңіз: 

Тура жылжу кезіндегі ток                                Iтура = 

Кері жылжу кезіндегі  ток                                 Iкері = 

2 Тәжірибе. Токты өлшеу. 

Өлшеңіз және жазыңыз: 

Тура жылжу кезіндегі ток                                Iтура = 

Кері жылжу кезіндегі  ток                               Iкері = 

3 Тәжірибе. Диодтың статикалық кедергісін өлшеу. 

Өлшеңіз және жазыңыз: 

Тура ығысу кезінде диод кедергісі                        Rтура=  

Кері ығысу кезінде диод кедергісі                         Rкері= 

4 Тәжірибе. Диодтың вольтамперлік сипаттамасын алу. 

Токтар мен кернеуді есептеңіз және жазыңыз. 

а) ВАС тураелей тармағы (Вольтамперлік сипаттама). 

 

 
Е, В Uтура, мВ Iтура, мА 

5   

4   
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3   

2   

1   

0,5   

0   

 

б) ВАС кері тармағы (Вольтамперлік сипаттама). 

 
Е, В Uкері, мВ Iкері, мА 

0   

5   

10   

15   

 

в) ВАС графигін құру. ВАС тураелей тармағы. ВАС кері тармағы. 

г) Тура жылжу кезінде диодтың дифференциалды кедергісін ВАС 

бойынша есептеу. 

Rдиф, кезінде Iкері=4мА 

Rдиф, кезінде Iкері=0,4мА 

Rдиф, кезінде Iкері=0,2мА 

д) Кері жылжу кезінде диодтың дифференциалды кедергісін ВАС 

бойынша есептеу: 

Rдиф, кезінде Uкері=5В 

е) Ітура=4 мА кезінде R есептеу                                                   R= 

ж) ВАС алынған иілу кернеуін өлшеу:                                    Uиілу= 

5 Тәжірибе. Осциллограф экранында ВАС алу. 

Осциллограф экранында ВАС кестесін алу. 

ВАС анықталған иілу кернеуін өлшеу,                                   Uиілу = 

6 Тәжірибе. Варикаптың сипаттамасын құру. 

Өлшенген және есептелген мәндерді кестеге жазу. 

Кесте бойынша Сі = F (Uc) 

 
Uc,В Uo, мВ Ci, pF 

0   

2   

3   

…   

15   
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1.4 Бақылау сұрақтары  

 

1 Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігінің ерекшелігі неде? 

Металдың, жартылай өткізгіштің, диэлектриктің энергетикалық 

диаграммалары арқылы түсіндіру. 

2 Жартылай өткізгіштердің электрондық және тесік 

электрөткізгіштігімен айырмашылығы неде? Жартылай өткізгіштерде қандай 

токтар өтеді? 

3 P-n өту құрылымы қандай? Сыртқы кернеу болмаған кезде болатын 

электр процестерін түсіндіру. 

4 P-n өтудің тура және кері қосылуында қандай процестер болады? 

Диаграммалар арқылы көрсету. 

5 Көшу сипаттамасының идеалданған математикалық сипаттамасын 

келтіріңіз. P-n ауысудың теориялық және нақты вольтамперлік 

сипаттамаларының айырмашылығы неде? 

6 P-n өту сынамасы дегеніміз не? Тесу түрлері қандай? Жартылай 

өткізгіш аспаптарда тесу құбылысын қалай қолданады? 

7 P-n-өту сыйымдылықтары қандай? P - n-өтудің барьер 

сыйымдылығының кері кернеуден тәуелділігін көрсету, p-n-өтудің 

эквивалентті сұлбалары әртүрлі қосулар кезіндегі. 

8 Жартылай өткізгіш диодтардың тағайындалуы қандай? Келтіріңіз 

статикалық вольтамперную сипаттамасы түзеткіш диодтан. Диод түрлерін 

атаңыз. 

9 Қандай диод нұсқасы деп аталады? Нұсқаның сипаттамасын келтіріңіз, 

оның түрлері мен мақсатын атаңыз. 

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Стабилитрон 
 

Жұмыстың мақсаты. 

1 Стабилитронның вольтамперлік сипаттамасының кері тармағын құру 

және тұрақтандырғыштың кернеуін анықтау. 

2 Стабилитронмен ток пен қуатты есептеу. 

3 Стабилитронның дифференциалды кедергісін вольтамперлік 

сипаттама бойынша анықтау. 

4 Параметрлік тұрақтандырғыштың сұлбасында стабилитрон кернеуінің 

өзгеруін зерттеу. 

5 Жүктемелік тура стабилитронды құру.  

 

2.1 Қысқаша теориялық мәліметтер 

 

Стабилитрондар-бұл қар көшкіні режимінде жұмыс істейтін жартылай 

өткізгіш диодтар. Олар тұрақты токтың сызықсыз тізбектеріндегі кернеу 

деңгейін тұрақтандыруға арналған. Стабилитрондар ретінде жазықтық 

кремний диодтары қолданылады (КС168А білдіреді). Жоғары қоспаланған 
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кремнийді пайдаланған кезде (қоспалардың жоғары концентрациясы, демек, 

зарядтың бос тасымалдаушылары) тұрақтандыру кернеуі төмендейді, ал 

қоспалау дәрежесінің азаюымен – жоғарылайды. Стабилитрон кернеуі 3-ден 

180 В дейінгі диапазонда жатыр. Жартылай өткізгіш стабилитронның 

вольтамперлік сипаттамасы 2.1-суретте көрсетілген. 

Сипаттамада А және В нүктелерімен жұмыс учаскесінің шекаралары 

белгіленген. А нүктесінің жағдайы p-n өту тесігінің кернеуіне сәйкес келеді, 

ол бастапқы материалдың меншікті кедергісіне байланысты. В нүктесі 

стабилитронда барынша рұқсат етілген қуат шашырайтын шекті режимге 

сәйкес келеді. 

 
2.1 сурет - Стабилитронның Вольтамперлік сипаттамасы  

 

Стабилитронды тұрақты кернеу көзіне резистор арқылы қосқан кезде 

стабилитронды зерттеуге арналған сұлба алынады (2.2 сурет). 

2.2 сурет - Стабилитронды зерттеуге арналған сұлба  

 

Стабилитронды тұрақтандыру тогы R резистордағы кернеудің 

төмендеуін есептеумен анықталуы мүмкін. 

 

Iст = (E — Uст)/R                                             (2.1) 
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Uст стабилитронының тұрақтандыру кернеуі вольтамперлік 

сипаттамадағы нүктемен анықталады, онда стабилитрон тогы күрт ұлғаяды. 

РСТ тұрақтандырғышының таралу қуаты Uст: Рст = IстUст кернеуге іске қосу 

тогының туындысы ретінде есептеледі. Стабилитронның дифференциалды 

кедергісі диод үшін, вольтамперлік сипаттаманың еңістігі бойынша 

есептеледі: Rдиф= dUст/dist. 

Практикада кернеу тұрақтандырғыштың сұлбасы тұрақтандырғышқа 

параллель қосылған жүктеме кедергісінен тұрады. 

 
2.3 сурет  - Осы сұлбаға арналған кернеудің параметрлік 

тұрақтандырғыштың сұлбасы 

 

Бұл сұлба үшін теңдеу: 

 

E=( Iст + Iж)R + Uст=( Iст + Uст/Rж)R + Uст           (2.2) 

 

Осы теңдеуден тұрақтандыру тогы үшін:  

 

Iст = E/R –Uст (R + Rж)/RRж                                           (2.3) 

 

(2.3) теңдеудің негізінде жүктемелік түзу салынуы мүмкін, оның 

вольтамперлік сипаттамасымен қиылысу нүктесі жұмыс сипаттамасы болып 

табылады (2.1 сурет). 

Қорек көзінің кернеуінің өзгеруі кезінде E жүктеме сызығы (нагрузучная 

прямая) өзіне параллель (2.1- суреттегі нүктелік желі) жылжиды, ал жүктеме 

кедергісінің өзгеруі кезінде оның көлбеуі өзгереді . 

 

2.2 Эксперимент өткізу тәртібі 

 

Эксперимент 1. Стабилитрон арқылы кернеуді өлшеу және токты 

есептеу. 
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а)2.2 суреті бойынша сұлбаны жасап, оны қосыңыз. E көзінің ЭҚК 

мәндерінде uст кернеу мәнін стабилитронда өлшеңіз және өлшеу нәтижелерін 

сол кестеге енгізіңіз. 

б)әрбір кернеу мәні үшін тұрақты стабилитрон тогын есептеңіз 

в) (2.1) формуласын пайдалана отырып. Есептеу нәтижелерін кестеге 

енгізіңіз. 

г) кесте мәліметтері бойынша (2.1) стабилитронның вольтамперлік 

сипаттамасын құрыңыз. 

д) тұрақтандыру кернеуін тұрақтандырудың вольтамперлік сипаттамасы 

бойынша бағалаңыз. 

ж) ЭҚК Е=20 В кезінде тұрақтандырғышта ыдырайтын Рст қуатын 

есептеңіз. 

з) кернеуді тұрақтандыру саласындағы ВАХ көлбеуін өлшеңіз және осы 

саладағы тұрақтандырғыштың дифференциалды кедергісін бағалаңыз. 

Эксперимент 2. Параметрді тұрақтандырғыштың жүктеме 

сипаттамасын алу (2.3 суреттегі сұлба). 

а) тұрақтандырғышқа параллель Rж =75 Ом резисторын қосыңыз. ЭҚК 

көзі E мәні 20В тең етіп орнатыңыз. «Эксперимент нәтижелері» бөлімінің 2.2 

- кестесіне тұрақтандырудағы Uст кернеуінің мәнін жазыңыз. 

б) а) нұссқаны қайта жасаймыз бірақ қысқа тұйықталу кезінде Rж - 100 

Ом, 300 Ом, 600 Ом, 1 кОм реистор кедергісі кезінде есептеп мәнін жазамыз. 

в) R резисторы арқылы Ir тогын тізбектей қосылған R резисторы арқылы 

есептеңіз, Rж резисторы арқылы Іж тогы және стабилитрон тогы Іст (2.3 

формула бойынша) Rж әрбір мәні үшін. Нәтижелерді 2.2 кестеге енгізіңіз. 

Эксперимент 3. Осциллограф экранында ВАС стабилитронды алу. 
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2.4 сурет - Осциллограф экранындағы cтабилитронды ВАС  

алуға арналған сұлба 

 

Сұлбаны қосыңыз. Алынған стабилитронды ВАС есепте көрсетіңіз және 

осциллограф экранындағы графика негізінде тұрақтану кернеуінің 

эксперименталдық алынған мәнін жазыңыз. 

Эксперимент 4. Жүктемелік тура стабилитронды құру. 

1 эксперимент нәтижесіндегі алынған стабилитронның вольтамперлік 

сипаттамасында мынадай мәндер үшін жүктеме түзулерін салу:  

а) E=20В; R=300 Ом; Rж =200 Ом;  

б) E=20В; R=300 Ом; Rж =1 кОм;  

в) E=35В; R=300 Ом; Rж =200 Ом. 

Әрбір жағдай үшін жұмыс нүктесін анықтау. 

Эксперимент 1. Кернеуді өлшеу және тоқты стабилитрон арқылы 

есептеу. а), б) ВАС стабилитронды құруға арналған деректер 

 

2.1 кесте - ВАС стабилитронды құруға арналған деректер 
Е, В Uст, В Iстт. мА 

0   

4   

6   

10   

15   

20   

25   

30   

35   
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в) ВАС стабилитронды құру 

г) стабилитронды тұрақтандыру кернеуі                                        Uст = 

д) шашырайтын қуат                                                                         Рст = 

е) тұрақтандырғыштың дифференциалды кедергісі                      Rдиф = 

 

Эксперимент 2. Параметрлік стабилитронның жүктеме сипаттамасының 

нүктелерін өлшеу. 

 

2.2 кесте - Стабилитронның жүктеме сипаттамаларына арналған 

деректер 
Rн,Oм Uст, B IR, мА Iн, мA Iст, мА 

75 4 53,33333 53,33333 0 
100     

200     

300     

600     

1К     

к.з.     

 

Эксперимент 3. Осциллограф экранында ВАХ алу. 

Осциллографтың көмегімен алынған вольтамперлік сипаттан 

анықталған тұрақтандыру кернеуі                                                           Uст = 

Эксперимент 4. Жүктемелік тура стабилитронды құру. 

1 эксперимент нәтижесінде алынған стабилитронның вольамперлік 

сипаттамасында көрсетілген мәндер үшін жүктеме түзулерін салу. 

 

2.4  Бақылау сұрақтары 

 

1. Қазіргі өндірісте жартылай өткізгіш диодтарды дайындаудың қандай 

технологиялары қолданылады? Олардың қысқаша сипаттамасын беріңіз. 

2. Жартылай өткізгіш диодтардың типтерін атаңыз. Қандай диодтар 

арнайы түрлерге жатады? 

3. Диодтың басқа диод түрлерінен айырмашылығы неде? Диод 

Шотканың қолдану саласын атаңыз. 

4. Стабилитронның әрекет ету принципін түсіндіріңіз. Стабилитронның 

жұмыс аймағы қайда? (ВАС көрсету). 

5. Қандай параметрлер стабилитронның анықтамалық деректері болып 

табылады? 

6. Кернеу тұрақтандырғышының жұмыс принципін түсіндіріңіз. 

(Сұлбада көрсету). 

7. Туннель диодының әрекет принципі неде? Шартты графикалық 

белгілеуді және туннель диодының ВАС келтіру. 

8. Диод, диод Ганна диодтың жұмыс принципін түсіндіріңіз. Оларды 

қолдану мысалдарын келтіріңіз. 
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9. Жүктеме тікелей стабилитрон дегеніміз не? Олардың мақсаты қандай? 

 

3 Зертханалық жұмыс №3. Бір фазалы токтың аз қуатты 

түзеткіштері 

 

Жұмыстың мақсаты. 

1. Бірпериодты және екіпериодты түзеткіштердің сұлбаларындағы 

процестерді талдау. 

2. Түзеткіш сұлбасындағы трансформатордың жұмысын зерттеу. 

3. Түзеткіш диодты көпір сұлбасындағы процестерді талдау. 

4. Көпірлік және екіпериодты түзеткіштердегі диодтағы максималды 

кернеуді салыстыру. 

5. Көпірлік және екі жартыпериодты түзеткіштердегі Шығыс кернеуінің 

жиілігін салыстыру. 

 

3.1 Қысқаша теориялық мәліметтер 
 

Түзеткіш айнымалы ток көзінің энергиясын тұрақты токқа түрлендіруге 

арналған құрылғы деп аталады. Бірнеше жүз Ваттқа дейінгі тұтынылатын 

жүктемемен сұлбалар аз қуатты түзеткіштер класына жатады. Берілген 

жүктеме қуаты кезінде айнымалы токтың электр энергиясын тұрақты токқа 

түрлендіру міндетін айнымалы токтың бір фазалы желісінен қоректенетін бір 

фазалы түзеткіштердің көмегімен шешеді. Бір фазалы түзеткішпен электр 

энергиясын түрлендіру жүйесінің құрылымдық сұлбасы 3.1-суретте 

көрсетілген. Бұл сұлба аз қуатты қуат көзінің сұлбасы болып табылады. 

 

 

3.1 сурет-Бір фазалы түзеткішпен электр энергиясын түрлендіру 

жүйесінің құрылымдық сұлбасы 

 

Бұл сұлбаның негізі белгілі бір сұлба бойынша қосылған бір немесе 

бірнеше диодтар түзеткіш болып табылады. Трансформатордың функциясы 

шығуда тұрақты кернеудің талап етілетін шамасын алу мақсатында U1 

берілген бастапқы кернеу кезінде U2 екінші кернеудің жоғарылауына немесе 

төмендеуіне әкеледі. 

Түзеткіш принципі U2 екі полярлы синусоидалды қисықтан ud кернеуін 

диодты сұлбаның көмегімен алуға негізделеді. Ud кернеуі түзеткіштің 

Түзеткіш 

U1 
Трансфор- 

U2 
Диодтық 

матор  схема 

 

Ud 

 

түзегіштік+ Стабилиза- + 
сүзгі Udф 

 

Тор           - Udн жүктеме 

керне
ууі 
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түзетілген кернеуінің қисығын сипаттайды. Оның тұрақты құрамдас бөлігі 

түзетілген кернеудің орташа мәнін анықтайды. 

 Бір фазалы бір жартыпериодты түзеткіштің сұлбасы қарапайым 

түзеткіш болып табылады (3.2 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 сурет - Бір фазалы біржартыпериодты диодты түзеткіштің сұлбасы 

 

Біз оның жұмысын кіріс кернеуі деп  Uкіру = Um Sin t. Уақыт аралығы 

0 t  T/2 кезінде D1 жартылай өткізгіш диоды алға бағытта және кернеуде тең 

болады, сондықтан жүктеме резисторындағы ток кіріс сигналының пішінін 

қайталайды (3.3 сурет). T/2 t  T интервалында D1 диоды кері бағытта 

бағытталған, ал жүктемедегі кернеу мен ток нөлге тең. Берілген кіріс кернеуі 

Uкіру = Um Sin , оның тақ жарты кезеңі үшін, жүктеме резисторындағы 

түзетілген ток оған кернеудің төмендеуін жасайды, оның орташа мәні Ud=Um/ 

. 

 
3.3 сурет - Біржартыпериодты түзеткіштің уақытша диаграммалары 

 

Егер жүктеме тогы кіріс кернеуінің екі жартылай периодында өтетін 

болса, түзеткіштің Шығыс кернеуінің параметрлері жақсарады деген 
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қорытынды жасауға болады. Ол үшін бір жүктемеге синхронды және 

противофазно жұмыс істейтін екі біржартыпериодты түзеткіш қолданылады. 

Мұндай сұлба бір фазалы жартыпериодты түзеткіштің орташа нүктесімен (3.4 

сурет) деп аталады . 

 
3.4 сурет  – Орташа нүктесі бар екі жартыпериодты түзеткіш сұлбасы 

 

Бұл жағдайда жүктеме кернеуінің орташа мәндері бір фазалы бір 

жартыпериодты сұлбаның кернеуінен екі есе жоғары болады Ud=2Um/ . 

Екі периодты түзеткіштің уақытша диаграммалары 3.5-суретте 

көрсетілген. 

 
3.5 сурет  – Екі жартыпериодты түзеткіштің уақытша диаграммалары 
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3.6 сурет  - Көпір түзеткішінің сұлбасы 

 

Бір жартыпериодты немесе екі жартыпериодты түзеткіші бар сұлба үшін 

f шығыс сигналының жиілігі шама ретінде есептеледі, кері кезең бұл жағдайда 

бір жартыпериодты түзеткіштің шығысындағы сигнал кезеңі екі 

жартыпериодты түзеткіштен екі есе көп. 

Бір жартыпериодты түзеткіш диодындағы максималды кері кернеу кіріс 

кернеуінің максимумына тең. Трансформатордың орташа нүктесінен бұрумен 

екі жартыпериодты түзеткіштің әрбір диодындағы Umax максималды кері 

кернеуі u2m трансформаторының екінші орамындағы кернеудің екі еселенген 

ең жоғары мәнінің және Upp диодындағы кернеудің тікелей құлауының 

айырымына тең: Umax = U2m - up. 3.6-суретте көпірлі түзеткіштің сұлбасы 

келтірілген. 

Көпірлі түзеткіштің Ud (тұрақты құрамдас) Шығыс кернеуінің орташа 

мәні мына формула бойынша есептеледі: 

𝑈𝑑 = 2𝑈𝑚/𝜋 
 

мұнда трансформатор U2m толық орамындағы екінші кернеудің 

максимумы мынадай формула бойынша есептеледі: 

U2m= U1m(n2/n1)= U1m/20 

U1m - трансформатордың бастапқы орамындағы кернеудің максималды 

мәні. Екі жартыпериодты көпірлі түзеткіші бар сұлба үшін F Шығыс 

кернеуінің жиілігі мына формула бойынша есептеледі : f=1/Т, мұнда Т — 

түзеткіш шығысындағы кернеу кезеңі. 

 

3.2 Эксперимент жүргізу тәртібі 

 

Эксперимент 1. Бір жартыпериодты түзеткіштің кіріс және шығыс 

кернеуін зерттеу: 

а)   сұлбаны құру (3.2 сурет, с 9_031) және қосу. Осциллографтың кіруіне 

шығыс сигналы, ал кіруіне - кіру сигналы беріледі. Осциллограммаларды 

«эксперимент нәтижелері» бөлімінде көрсетіңіз. Максималды кіріс және 

шығыс кернеулерін өлшеп жазыңыз; 
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б) осциллограмма бойынша шығу кернеуінің т кезеңін өлшеңіз және 

нәтижені «эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз. Шығу сигналының 

жиілігін есептеңіз; 

в) диодтағы Umax максималды кері кернеуін анықтаңыз және 

«эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз; 

г) трансформация коэффициентін бос жүріске жақын режимдегі 

трансформатордың бірінші және екінші орамындағы кернеу амплитудасының 

қатынасы ретінде есептеңіз. Нәтижені «эксперимент нәтижелері» бөліміне 

жазыңыз; 

д) Ud Шығыс кернеуінің орташа мәнін есептеңіз (тұрақты құрамдас). 

Нәтижені «эксперимент нәтижелері» бөліміне жазыңыз. Мультиметрмен 

өлшенген Шығыстағы кернеудің тұрақты құраушысын жазыңыз;  

Эксперимент 2. Трансформатордың орта нүктесінен бұрумен 

екіжартыпериодты түзеткіштің кіріс және шығыс кернеуін зерттеу; 

а) сұлбаны құру (3.4 сурет) және қосу. Осциллографтың кіруіне шығыс 

сигналы, ал кіруіне — кіру сигналы беріледі. Алынған осциллограммаларды 

«эксперимент нәтижелері» бөлімінде көрсетіңіз. Максималды кіріс және 

шығыс кернеулерін өлшеп жазыңыз; 

б) шығу кернеуінің осциллограммасы бойынша т кезеңін өлшеңіз және 

нәтижені «эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз. Шығу сигналының 

жиілігін есептеңіз; 

в) шығу кернеуінің осциллограммасы бойынша диодтағы Umax 

максималды кері кернеуін анықтаңыз. Нәтижені «эксперимент нәтижелері» 

бөліміне жазыңыз; 

г) ud Шығыс кернеуінің орташа мәнін есептеңіз (тұрақты құрамдас). 

Нәтижені «эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз. Мультиметрмен 

өлшенген Шығыстағы кернеудің тұрақты құраушысын жазыңыз. 

Эксперимент 3. Көпірлі түзеткіштің кіріс және шығыс кернеулерін 

зерттеу: 

 а) сұлбаны құру (3.6 сурет) және қосу. Осциллографтың кіруіне шығыс 

сигналы, ал кіруіне - кіру сигналы беріледі. Осциллограммаларды 

«эксперимент нәтижелері»бөлімінде көрсетіңіз. Максималды кіріс және 

шығыс кернеуін өлшеңіз; 

б) шығу кернеуінің осциллограммасы бойынша т кезеңін өлшеңіз және 

нәтижені «эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз. Кезеңді біле отырып, 

шығу сигналының жиілігін есептеңіз; 

в)диодтағы Umax максималды кері кернеуін анықтаңыз және 

«эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз; 

г)трансформация коэффициентін бос жүріске жақын режімдегі 

трансформатордың бірінші және екінші орамындағы кернеу амплитудасының 

қатынасы ретінде есептеңіз. Нәтижені «эксперимент нәтижелері»бөліміне 

жазыңыз; 
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д) Ud Шығыс кернеуінің орташа мәнін есептеңіз (тұрақты құрамдас). 

Нәтижені «эксперимент нәтижелері»бөліміне жазыңыз. Мультиметрмен 

өлшенген Шығыстағы кернеудің тұрақты құраушысын жазыңыз. 

 

3.3 Эксперимент нәтижелері 

 

Эксперимент 1. Бір жартыпериодты түзеткіштің кіріс және шығыс 

кернеуін зерттеу: 

а) осциллограмма 

Максималды кіріс кернеуі    Umкіру= 

Максималды шығу кернеуі    Umшығу= 

б) Шығу сигналының кезеңі   

T= Шығыс сигналының жиілігі:       есептеу f=  

в)Максималды кері диод кернеуі   

есептеу         Umax= 

         Umax= 

д) Тұрақты құрамдас бөлік  

шығудағы кернеу:                         өлшеу Ud= 

Эксперимент 2. Трансформатордың орта нүктесін бұрумен екі жартылай 

периодты түзеткіштің кіріс және шығыс кернеуін зерттеу. 

а)Осциллограмма 

Максималды кіріс кернеуі    Umкіру= 

Максималды шығыс кернеуі    Umшығ= 

б) Шығу сигналының кезеңі    T=  

Шығыс сигналының жиілігін есептеу  f=  

в) Максималды кері  

диодтағы кернеу:                      есептеу               Umax= 

г) Тұрақты құрамдас шығудағы кернеу: өлшеу Ud= 

Эксперимент 3. Көпірлік түзеткішітің кіріс және шығыс кернеулерін 

зерттеу. 

а) осциллограмма 

Максималды кіріс кернеуі    Umкір= 

Максималды шығыс кернеуі    Umшығ= 

б) Шығу сигналының кезеңі    T=  

Шығыс сигналының жиілігін есептеу  f=  

в) Максималды кері диодтағы кернеу: 

     есептеу       Umax= 

         Umax= 

г) Транформация коэффициенті   k= 

д)Тұрақты құрамдас шығудағы кернеу 

    өлшеу       Ud= 
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3.4  Бақылау сұрақтары 

 

1 Қандай құрылғы түзеткіш деп аталады? Құрылымдық сұлбаны қолдана 

отырып түзеткіштің жұмыс істеу принципін түсіндіру. 

2 Орташа және үлкен қуатты түзеткіштер қандай мақсаттар үшін 

қолданылады? 

3 Диодты түзеткіштердің сұлбаларында трансформатор қандай рөл 

атқарады? 

4 Бір фазалы біржартыпериодты түзеткіште түзету принципі неде? 

Жұмыстың уақытша диаграммаларын келтіру. 

5 Екі жартыпериодты түзеткіштің бір жартыпериодты түзеткіштен 

айырмашылығы неде? Орташа түзетілген кернеудің мәні қалай анықталады? 

6 Көпірлі түзеткіш сұлбасында түзету процесі қалай жүреді? Сұлбаны 

және уақыттық диаграммаларды келтіру. 

7 Түзеткіш көпірдің кіріс және шығыс кернеуінің жиілігі бірдей ме? 

Олар екі жартыпериодты  түзеткіштің кіріс шығыс кернеуінің жиіліктеріне 

қалай сәйкес. 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. Биполярлық транзисторды зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты. 

1 Тұрақты ток бойынша күшейту коэффициентінің коллектор тогынан 

тәуелділігін талдау. 

2 Биполярлық транзистордың жұмысын кесу режимінде зерттеу. 

3 Транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын алу. 

4 Айнымалы ток бойынша беру коэффициентін анықтау. 

5 Транзистордың динамикалық кіріс кедергісін зерттеу. 

 

4.1 Қысқаша теориялық мәліметтер  
  

Биполярлы транзистор-екі өзара әрекеттесетін түзеткіш p-n-өтпелері 

және үш тұжырымы бар жартылай өткізгіш аспап, оның күшейткіш қасиеттері 

инжекцияның және негізгі емес заряд тасығыштардың экстракциясының 

құбылыстарына негізделген. Биполярлық транзисторда бір уақытта заряд 

тасығыштың екі түрі қолданылады – электрон және тесік немесе бос орын 

(осыдан атауы – биполярлық). Транзистордың ауысуы үш облыстан құралған. 

Биполярлық транзисторды ОЭ-мен қосқан кезде база тізбегі кіріс болып 

табылады, ал коллектор тізбегі – шығыс болып табылады. ОЭ-мен 

транзисторды белсенді режимде қосу сұлбасы 4.1-суретте көрсетілген. 

ОЭ бар транзистордағы физикалық процестер транзисторды ОБ қосқан 

кезде ұқсас. Эмиттер тізбегінде Uбэ кернеуінің әсерінен Іэ тогы өтеді. Базада 

бұл ток тармақталады. Оның негізгі бөлігі коллектор тогының басқарылатын 

құраушысын құра отырып, коллекторға, екінші бөлігі – рекомбинация 
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базасының тогын анықтай отырып, база тізбегіне жүреді.Ток рекомбинацияға 

қарама-қарсы  базасында өтетін кері ток коллектор Ікбо. 

 
4.1 сурет - Транзисторды ОЭ-мен белсенді режимде қосу сұлбасы 

 

Іб = const кезінде i = f (Uкэ) сипаттамалар тобы ОЭ транзистордың шығу 

статикалық сипаттамалары болып табылады. 

Бұл сипаттамалардың түрі әр түрлі режимдерде транзистор жұмысының 

ерекшеліктерін көрсетеді (4.2 сурет). 

-Uкэ 
0 

кесу режимі 

4.2 сурет  – ОЭ-мен транзистордың шығу сипаттамалары 

 

Белсенді режимде және қанықтыру режимінде эмитенттік өткел тікелей 

бағытта кіреді. Базаның тізбегіндегі кернеудің әсерінен Іб тогы өтеді. Есебінен 

кернеуі Uбэ кезде нөлдік кернеу коллектор екі p-n– транзистордың өту 

ауысатын тура бағытта. Транзистор қанығу режимінде жұмыс істейді және 

коллектор арқылы инжекция тогы өтеді, коллекторлық токтың бағытына 

қарама - қарсы бағыты белсенді режимде. Базада негізгі емес заряд 

тасығыштар жиналады. 

Коллектордағы аздаған теріс кернеудің пайда болуымен коллектордан 

инжекциялау тогы азаяды, ал базадан коллекторға үрлеу экстракциясымен 

шартталған ток артады. Сондықтан коллектордың теріс кернеуі uкэ = Uбэ 
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мәніне дейін ұлғайған кезде коллекторлық токтың айтарлықтай өсуі 

байқалады. |Uкэ| > |Uбэ| транзистор қанығу режимінен белсенді режимге 

жүреді. Uкэ-нің теріс кернеуінің одан әрі ұлғаюы кезінде коллекторлық 

токтың өсуі баяулайды. Бірақ Шығыс сипатының қиғаштығы ЭҚ сұлбасында 

ОБ сұлбасына қарағанда көп болады. 

Базаның тогының ұлғаюы коллекторлық токтың ұлғаюын, яғни Шығыс 

сипаттамаларының жоғары жылжуын тудырады. 

Кіріс сипаттамалары. ЭЖ бар транзистордың кіріс сипаттамалары (4.3-

сурет) Uкэ = const кезінде Іб = f (Uбэ) тәуелділігін көрсетеді 

 
4.3 сурет  – ОЭ бар транзистордың кіріс сипаттамалары 

 

Uкэ = 0 кезінде транзистордың екі p-n-өтуі тура бағытта іске қосылады. 

Эмиттерден және коллектордан базаға бүріккіш инжекциялау жүзеге 

асырылады. Базаның тізбегінде екі ауысымды рекомбинациялау тогы өтеді. 

Сондықтан кіріс сипаттамасы екі параллель қосылған p-n-өтулер ВАХ болып 

табылады. 

Uкэ < 0 кезінде коллекторлық өту кері бағытта қосылады және база 

тізбегінде Іб>0 тогы өтеді. 

Егер Uбэ = 0 болса, онда Iэ = 0 және базаның тізбегінде Іб = - Ікбо тогы 

өтеді. Uбэ кернеудің ұлғаюы база тогының рекомбинациялық құраушысымен 

сүйемелденеді және Uбэ кейбір кернеуінде база тогы нөлге тең болады. Uбэ 

кернеудің одан әрі ұлғаюы база тогының өсуімен бірге жүреді. Коллектордың 

теріс кернеуінің ұлғаюы кезінде сипаттамалардың ток осіне қарай ығысуы 

байқалады. Бұл Ікбо коллекторының кері тогының өтуіне байланысты. 

Тұрақты ток бойынша транзистордың статикалық берілу коэффициенті 

коллектор тогының ІБ базаның тогына қатынасы ретінде анықталады: 

DC  = IК / IБ. 

 

Айнымалы ток бойынша транзистордың статикалық берілу 

коэффициенті коллектор тогының ІБ базасы тогының өсуіне қатынасы ретінде 

анықталады: 

AC = IК / IБ. 
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ОЭ қосылған транзистордың шығу статикалық сипаттамалары 

сипаттамалар жиынтығы болып табылады: 

IК = f(UКЭ)/ IБ=const. 

 

ОЭ қосылған транзистордың кіріс статикалық сипаттамалары 

сипаттамалар жиынтығы болып табылады: 

IБ = f(UБЭ) / UКЭ=const. 

 

Жалпы эмиттермен (ЭЭ) сұлбадағы RКІР транзистордың 

дифференциалды кіріс кедергісі uкэ коллектор - эмиттер кернеуінің тіркелген 

мәні кезінде анықталады. Ол кернеудің өсу қатынасы ретінде табылуы мүмкін 

база - эмитентер олар туындаған қор тогының өсіміне қатынасы: 

RКІР = UБЭ/IБ = (UБЭ2 – UБЭ1)/(IБ2 –IБ1). 

 

Транзистор параметрлері арқылы ОЭ-мен сұлбадағы RКІР  

транзисторының дифференциалды кіріс кедергісі келесі өрнекпен 

анықталады: 

RКІР = RБ + RЭ, 

 

мұнда RБ- жартылай өткізгіштің базалық аймағының бөлінген кедергісі,  

RЭ - базаның-эмиттер ауысуының дифференциалды кедергісі мына 

формуламен анықталады:  

RЭ = 25/ІЭ, 

мұнда ІЭ - миллиампердегі эмитенттердің тұрақты тогы. RБ қайта 

қосындысы екіншісінен аз, сондықтан оларға елемеуге болады: 

RКІР = RЭ. 

Дифференциалдық кедергісі RЭ көшу базасы-эмиттер үшін биполярлық 

транзистордың салыстыратындай дифференциалдық кіріс кедергісі RКІР 

сұлбасында транзистордың ортақ базамен, ол анықталады кезде тіркелген - тік 

мәні кернеудің база-коллектор UБК. Оны uб кернеуінің IE эмитентінің ток 

өсіміне қатынасы ретінде табуға болады: 

RКІРОБ = UБЭ/IЭ = (UБЭ2 – UБЭ1)/(IЭ2 –IЭ1). 

 

Транзистор параметрлері арқылы бұл кедергі мына өрнекпен 

анықталады: 

RКІРкер   = RБ/ + RЭ. 

Бірінші қосылымды елемеуге болады, сондықтан дифференциалды 

өтудің қарсылығы база- Эмитент шамамен тең деп санауға болады: 

RКІРкер = RЭ. 

 

Полярлықты кесу режимінде  UКЭ және UБЭ кернеулерінің мәндері 

коллекторлық және эмиттерлік өтпелер кері бағытта ығыстырылған. Бұл 
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жағдайда эмиттерлік өткел арқылы IЭБО кері тогы өтеді, ал коллекторлық өткел 

арқылы– IКБО тогы өтеді. Кіріс тізбегінде база тогы өтеді 

IБ = IЭБО+ IКБО. 

 

Полярлықты кесу режимінде  UКЭ және UБЭ кернеулерінің мәндері 

коллекторлық және эмиттерлік өтпелер кері бағытта ығыстырылған. Бұл 

жағдайда эмиттерлік өткел арқылы IЭБ  кері тогы өтеді, ал коллекторлық өткел 

арқылы– IКБ  тогы өтеді. Кіріс тізбегінде база тогы өтеді 

IБ = IЭБ+ IКБ. 

 

4.2  Эксперимент жүргізу тәртібі 

 

Эксперимент 1. Тұрақты ток DC бойынша транзистордың 

статикалық берілу коэффициентін сұлба ОЭ-дан анықтау. 

4.4 (с10_001)-суретте бейнеленген сұлбаны салу және қосу. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4 сурет - Биполярлық транзисторды ЭҚ-мен қосу сұлбасы 

 

Жазу нәтижелері өлшеу ток коллектордың ІК, ток базаның ІБ және кернеу 

коллектор-эмиттер UКЭ кестеге 4.1- бөлімнің «Тәжірибелер нәтижелері» 

енгіземіз. Алынған нәтижелер бойынша DC транзистор құрылғысының ток 

берілісінің статикалық коэффициентін есептеу. Eb =2,68 В; 5 В мәндері үшін 

өлшеу және беру коэффициентін есептеуді қайталау. 

Эксперимент 2. Коллектордың кері тогын өлшеу. 

4.1-суретте ЭҚК көзінің номиналын EB = 0 В өзгерту. Сұлбаны қосу 

керек. Өлшеу керек: ток коллектордың ІК үшін деректер мәндерін ток базаның 

ІБ және кернеу коллектор-эмиттер UКЭ. Алынған нәтижені «Тәжірибелер 

Нәтижелері» бөліміне енгізу керек. 

Эксперимент 3. Транзистордың шығу сипаттамасын ОЭ-мен сұлбада 

алу. 

а) сұлбада (4.4 сурет) ЕК және Еb әрбір мәні үшін коллектор тогын 

өлшеуді жүргізу және 4.2 кестені «эксперимент нәтижелері»бөлімінде 

толтыру. Кесте бойынша ОЭ-мен транзистордың Шығыс сипаттамаларының 

отбасын құру, ЕК тәуелділік графигі, база тогының әртүрлі мәндері бойынша 

IБ. 
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б) Шығу сипаттамасы бойынша базалық ток 10 мА-дан 30 мА-ға дейін 

өзгергенде ac айнымалы ток бойынша транзистордың берілу коэффициентін 

табу, ЕК 

Нәтиже «эксперимент нәтижелері» бөліміне жазылады. 

4.5 сурет – Транзистордың ОЭ-мен шығу сипаттамаларын алу сұлбасы 

 

Эксперимент 4 Транзистордың кіріс сипаттамасын ОЭ-мен сұлбада 

алу. 

а) C10_001. ca4 файлын ашу (4.4 сурет). «Эксперимент нәтижелері» 

бөлімінде 4.3- кестеге сәйкес Еb көзі кернеуінің әр түрлі мәндері үшін ЕК 

көзінің кернеуінің мәнін 10 В-ға тең етіп белгілеу және ІБ базасының тогын, 

кернеуді UБЭ эмитентінің ток базасы-Эмитенттер ІЭ тогын өлшеуді жүргізу. 

Назар аударыңыз коллекторлық ток эмиттер тізбегіндегі токқа тең. 

б) 4.4 кесте - «Эксперименттер нәтижелері» бөлімінде 4.3 кестенің 

деректері бойынша қор тогының кернеуге тәуелділік графигін құру база-

эмитент. 

в) суреттегі кестемен c10_003. ca4 файлын ашу. 4.6. Сұлбаны қосу. 

«Эксперимент нәтижелері» бөлімінде ауқымын сақтай отырып, 

транзистордың кіріс сипаттамасын көрсету. 
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4.6 сурет  – ОЭ-мен транзистордың кіріс сипаттамаларын алуға арналған 

сұлба 

 

г) Кіріс сипаттамасы бойынша базалық ток 10ма- дан 30 мА-ға дейін 

өзгергенде RКІР кедергісін табыңыз. Нәтиже» эксперимент 

нәтижелері»бөліміне жазылады. 

Эксперимент нәтижесі 

Эксперимент 1. Тұрақты ток бойынша транзистордың  берілу 

коэффициентін анықтау. 

 

4.1 кесте 
 

Еb (В) IБ (мкА) UКЭ (В) IК (мА) DC 

2.68     

5.00     

5.70     

 

Эксперимент 2. Коллектордың кері тогын өлшеу. 

Коллектордың кері тогы Iко= 

Транзистор базасының тогы Iб= 

Кернеу коллектор-эмитер Uкэ= 

Эксперимент 3. Транзистордың шығу сипаттамасын ОЭ-мен сұлбада 

алу. 

4.2 кесте – Шығу сипаттамаларына арналған деректер 
 

 ЕК(В) 

Еb (В) IБ (мкА) 0.1 0.5 1 5 10 20 

1.66        

2.68        

3.68        

4.68        

5.7        
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Транзистордың Шығыс сипаттамасының кестесі. 

Әртүрлі токтарға арналған транзистордың шығу сипаттамаларының 

осциллограммалары 

Айнымалы ток AC бойынша транзистордың берілу коэффициенті- 10 

мА ден 30 мA - ға дейін, ЕК = 10 В. өлшеу нәтижелері бойынша есептеу. 

 

Эксперимент 4. Оэ сұлбасында транзистордың кіріс сипаттамасын алу. 

 

4.3 кесте – Транзистордың кіріс сипаттамасына арналған деректер 
Еb (В) IБ (мкА) UБЭ (мВ) IК (мА) 

1.66    

2.68    

3.68    

4.68    

5.7    

 

Транзистордың кіріс сипаттамасының графигі. Транзистордың кіріс 

сипаттамасының осциллограммасы. 

Базалық ағын 10 мА-дан 30 мА-ға дейін өзгерген кезде rwh кедергісі. 

Транзистордың кіріс сипаттамасының кестесі.  

Транзистордың кіріс сипаттамасының осциллограммасы. 

 RКІР кедергісі базалық ток 10мА- дан 30 мА-ға дейін өзгергенде. 

 

4.4 Бақылау сұрақтары 

 

1 Биполярлық транзистордың атауын қалай түсіндіруге болады? 

Биполярлық транзисторлар сұлбаларда қалай белгіленеді? Қандай негізгі 

физикалық процестер биполярлық транзистордың әрекет принципі негізінде 

жатыр? 

2 Биполярлы транзистордың жұмыс режимін қандай білесіз? Сұлбаларда 

көрсету, қолдану аумағын атау. 

3 Биполярлы транзистордың қосылу сұлбалары қандай? Биполярлы 

транзисторлардың негізгі параметрлерін атаңыз. 

4 Транзисторлардың статикалық сипаттамалары қандай тәуелділіктер 

деп аталады? Олардың түрлерін, мақсатын атаңыз. 

5 Жалпы базамен биполярлы транзистордың қосылу сұлбасының 

жұмысын түсіндіріңіз. Қосудың осы сұлбасына арналған статикалық 

вольтамперлік сипаттамалар (кіру және шығу). Күшейту коэффициенттері 

неге тең? 

6 Жалпы эмиттермен биполярлық транзистордың қосылу сұлбасының 

жұмысын түсіндіріңіз. Шығу және кіріс статикалық сипаттамалары. Күшейту 

коэффициенттері неге тең? 
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Iп 

Uп 

Um 
Uшы

ғғ 

7 Жалпы коллекторы бар биполярлы транзисторды қосу сұлбасының 

жұмысын түсіндіріңіз. Шығу және кіріс статикалық сипаттамалары. Күшейту 

коэффициенттері неге тең? 

 

5 Зертханалық жұмыс №5. Транзитті каскадтардың жұмысын 

зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты. 

1. Жалпы эмиттермен және жалпы коллектормен күшейткіштердегі 

кернеу бойынша күшейту коэффициентін зерттеу. 

2. Күшейткіштердегі сигналдардың фазалық жылжуын анықтау. 

3. Күшейткіштердің кіріс және шығыс кедергілерін өлшеу және олардың 

кернеу бойынша күшейту коэффициентіне әсерін зерттеу. 

4. Жүктеменің кернеу бойынша күшейту коэффициентіне әсерін талдау. 

5. Бөлгіш конденсатордың айнымалы сигналдың күшеюіне әсерін 

зерттеу. 
 

5.1 Теориядан қысқаша мәліметтер 

 

Күшейткіш каскадтар сұлбалары алуан түрлілігімен сипатталады. 

Сонымен қатар күшейткіш каскадтардың басты тізбектерін құру принципі 

бірдей, ол 5.1, а-суретінде құрылымдық сұлба мысалында көрсетілген. 
-Е i 

 

 
0 t 

Uшығ 

0 t 

 
 

Uкіру 

 
 
 

а)                                            б) 

5.1 сурет  – Күшейткіш каскадты құру принципті (а) және уақытша 

диаграммалар (б) 

 

Каскадтың негізгі элементтері биполярлы (далалық) транзистор мен r 

резисторын орындайтын УЭ басқарылатын элементі болып табылады. 

Күшейткіш сигнал 5.1 а) суретте қабылданған U ÂÕ қарапайымдылық 

үшін синусоидалы, УЭ кіруіне беріледі. Ол УЭ кедергісінің өзгеруі 

нәтижесінде және, демек, I токтың шығу тізбегінің әсерінен, кіріс кернеуінің 

әсерінен пайда болады. Күшейту процесі Е тұрақты кернеу көзінің энергиясын 

кіріс сигналымен берілетін заң бойынша басқарылатын элементтің кедергісін 

өзгерту есебінен шығу тізбегіндегі айнымалы кернеу энергиясына 

түрлендіруге негізделеді. 

 

  

Uшы

ғу  
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Тұрақты кернеу көзін қоректендіру үшін E ток I каскадтың шығу 

тізбегінде бір бағытты болып табылады (5.1 А сурет). Бұл ретте ауыспалы ток 

пен шығу тізбегінің кернеуін (кіріс сигналының кернеуіне пропорционалды 

ток пен кіріс сигналының кернеуіне) олардың тұрақты құрауыштары ІП және 

UП және (5.1 сурет) жүктелетін қосынды ток пен кернеудің ауыспалы 

құрауыштары ретінде қарастыру керек. Тұрақты және айнымалы құрамдастар 

арасындағы байланыс айнымалы құрамдастардың амплитудалық мәндері 

тұрақты құрамдастардан, яғни ІП ≥ Im және uп ≥ Um аспауы тиіс. Егер бұл 

шарттар орындалмаса, шығу тізбегіндегі i ток жекелеген аралықтарда нөлге 

тең болады, бұл шығу сигналының нысанын бұрмалауға әкеледі. Осылайша, 

ауыспалы кіріс сигналы кезінде күшейткіш каскадтың жұмысын қамтамасыз 

ету үшін оның шығу тізбегінде ІП тогының және UП кернеуінің тұрақты 

құрамдастары құрылуы тиіс. Есепті тиісті UВХП тұрақты кернеуінің 

күшейтілетін сигналынан басқа (немесе ІВХП тиісті постоянный кіріс 

тогының тапсырмасынан) каскадтың кіріс тізбегіне беру тармақтарымен 

шешеді.Ток пен кернеудің тұрақты құраушылары күшейткіш каскадтың 

тыныштық режимі деп аталады. Кіріс тізбегі бойынша (ІВХП, UВХП) және 

шығу тізбегі бойынша (ІП, UП) тыныштық релесінің параметрлері кіріс 

сигналы болмаған кезде сұлбаның электрлік жай - күйін сипаттайды.  

Жалпы эмитенттермен күшейткіш каскад. Жалпы эмиттермен 

күшейткіш сұлбасы 5.2 сурет. 
 

 

5.2 сурет  –  ОЭ күшейткіш каскадының сұлбасы 

 

 

   

   

 

𝐼кір  
 

  
𝑅ж 

𝐼ж 

𝑈шығ 

𝑈кір 
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ОЭ күшейткішінің кернеуі бойынша күшейту коэффициенті  rК 

эмитентінің тізбегіндегі кедергіге rЭ коллекторының тізбегіндегі кедергіге 

жақындап тең:KU=rК/ rЭ, мұндағы rК - коллектор тізбегіндегі кедергі 

Күшейткіш каскадтар көрсеткіштері басқарылатын элементтің рөлін 

атқаратын тран - зисторды қосу тәсіліне байланысты. Биполярлы 

транзисторлардағы күшейткіш каскадтарды талдау қосудың үш тәсілі үшін 

жүргізіледі: жалпы эмитенттермен (ЭЕ), жалпы коллектормен (ОК) және 

жалпы базамен (ОБ). 

RК коллекторының кедергісін және Rж жүктеме кедергісін параллель 

қосумен анықталады. 

rК = RК Rж /(RК+Rж). 

rЭ -25 м В/ІЭ-ге тең эмитенттік өтудің дифференциалды кедергісі. 

Эмиттер тізбегінде RЭ кедергісімен күшейткіш үшін күшейту коэффициенті 

тең: 

KU=rК/ (rЭ+RЭ). 

 

Айнымалы ток бойынша күшейткіштің кіріс кедергісі Uкір синусоидалы 

кіріс кернеуінің амплитудасының және Iкір кіріс тогының қатынасы ретінде 

анықталады 

r кіру= Uкіру/ Iкіру. 

 

ri транзисторының кіріс кедергісі мына формула бойынша анықталады: 

 

ri =1+ rЭ. 

 

Rкір айнымалы ток бойынша күшейткіштің кіріс кедергісі ri, R1 және R2 

кедергілерінің параллель қосылуы ретінде есептеледі: 

 

1/rкіру= 1/R1+1/R2+1/ri. 

 

Сұлбаның дифференциалды шығыстық кедергісінің мәні күшейткіштің 

шығысындағы бос жүріс кернеуі Uxx бойынша болады, ол 200 кОм асатын 

жүктеме кедергісінде кернеудің төмендеуі ретінде өлшенуі мүмкін және rВЫХ 

қатысты шешілетін келесі теңдеуден RH жүктемесінің осы кедергісі үшін 

өлшенген Uвых кернеу бойынша өлшенуі мүмкін: 

 

Uкіру/Uxx = Rж /( Rж + rшығ). 

 

Rж 200 кОм кедергісі жүктеме тізбегіндегі үзілу деп санауға болады. 

Жалпы коллекторы бар күшейткіш каскад. 

Жалпы коллектор немесе эмиттерлік қайталағыштың күшейткіші 5.3 

суретте көрсетілген. 
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5.3 сурет  - ОК күшейту каскадының тізбегі 

 

 

ОК бар күшейткіштің кернеуі бойынша күшейту коэффициенті мынадай 

өрнектен анықталады: KU=rЭ/ (rЭ+RЭ) 

Көрсетілгендей, білдіру, каскадының күшейту коэффициенті жалпы 

коллектор шамамен тең бірлікте, өйткені Rэ, әдетте, салыстырғанда аз 

кедергісі бар мс. Осы қасиетке байланысты каскад ОК эмиттерлік қайталаушы 

деп аталады. Rкіру күшейткішінің кіріс кедергісі айнымалы ток бойынша Uкіру 

синусоидалы кіріс кернеуінің амплитудасының және Iкіру кіріс тогының 

қатынасы ретінде анықталады: 

 

Rкіру = Uкіру / Iкіру. 

 

Айнымалы ток бойынша эмитенттік қайталағыштың кіріс кедергісі 

келесі өрнекпен анықталады: riэ =  (rЭ + RЭ).Бұл жағдайда каскадтың кіріс 

кедергісін анықтау үшін R1 және R2 резисторларының кедергісін ескеру 

қажет. Айтылғандарды ескере отырып аламыз: 

 

1/Rкіру= 1/R1+1/R2+1/riэ. 

 

Сұлбаларды есептеу кезінде Rэ эмитентінің кедергісіне параллель 

қосылатын жүктеме кедергісін ескеру қажет. Кіріс кедергісіне арналған 

өрнектерден эмитент қайталағыштың ОЭ каскадымен салыстырғанда жоғары 

кіріс кедергісі бар екенін көруге болады. Жалпы жағдайда AC+1 рет 
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эмиттерлік қайталағыштың кірісіндегі сигнал көзі қылқаламының 

кедергісінен азырақ: 

Rшығу = Rист/(AC+1)+ rЭ 

  rшығу = rэ. 

 

Егер эмиттерлік қайталағыштың кірісіндегі сигнал көзінің Rист 

кедергісі аз болса, онда эмиттерлік қайталағыштың шығу кедергісі базаның 

эмиттер өтуінің дифференциалды кедергісіне тең болады. 

Каскадтың эксперименталды шығу кедергісін екі өлшеу нәтижелері 

бойынша анықтауға болады: Uxx бос жүріс кернеуін өлшеу (каскадтың 

шығуына шамамен 200 кОм кедергі қосылады және онда кернеудің төмендеуі 

өлшенеді) және Rж кедергісімен жүктеме болған кезде Uшығ шығу кернеуін 

өлшеу. Өлшеуден кейін шығу кедергісін мынадай формула бойынша есептеуге 

болады: 

Rшығ = Rж /( Uxx - Uшығ)/ Uшығ. 

 

Жоғары кіріс және төмен Шығыс кедергілерінің арқасында жалпы 

коллекторы бар каскад көздер мен жүктеме арасындағы Келісуші ретінде жиі 

қолданылады. 

Эксперимент 1. Шағын сигнал аймағындағы жалпы эмитенттермен 

каскадты зерттеу. 

а) 5.4-суретте (10_010 с) бейнеленген сұлбаны құру. Аспаптардың 

орнату параметрлері де бейнеге сәйкес болуы тиіс; 

 

 
 

5.4 cурет - ОЭ каскадын зерттеу сұлбасы 



37 

 

б) сұлбаны қосу. Белгіленген режим үшін «эксперимент нәтижелері» 

бөліміне кіріс және шығыс кернеулерінің амплитудаларын өлшеу 

нәтижелерін, кіріс және шығыс синусоидалды сигналдардың фазаларының 

айырмашылықтарын жазу. Кіріс және шығыс синусоидалы кернеулердің 

амплитудаларын өлшеу нәтижелері бойынша кернеу бойынша күшейткіштің 

күшейту коэффициентін есептеу. Нәтиже «эксперимент нәтижелері» бөліміне 

жазылады; 

в) суреттегі сұлба үшін эмиттер тогын анықтау. Оның мәні бойынша 

эмиттерлік өтудің rэ дифференциалдық кедергісін есептеу. Табылған мәнді 

пайдалана отырып, кернеу бойынша каскадты күшейту коэффициентін 

есептеу. Нәтижелерді «эксперимент нәтижелері»бөліміне жазу; 

г) Uкіру нүктесі мен C1 конденсаторы арасында RD резисторын жалғау. 

Сұлбаны қосу. Кіріс Uкіру амплитудасын және шығу Uв кернеуін өлшеу. Өлшеу 

нәтижелері бойынша кернеу бойынша күшейту коэффициентінің жаңа мәнін 

есептеу. Нәтижелерді «эксперимент нәтижелері» бөліміне жазу; 

д) осциллограф а арнасының щупын Ub түйініне жылжыту. ub 

нүктесіндегі кіріс синусоидалды кернеудің Ub амплитудасын қайта қосу және 

өлшеу. Ub және Uout кернеуді өлшеу нәтижелері бойынша күшейткіш 

каскадтың кернеуі бойынша күшейту коэффициентін есептеу. Өлшеу 

нәтижелері бойынша Uкіру және Ub кернеу амплитудасы кіріс тогын 

есептеңіз. Uкіру және Ікіру мәндері бойынша айнымалы ток бойынша rкіру 

күшейткіштің кіріс кедергісін есептеу. Нәтижелерді «эксперимент 

нәтижелері» бөліміне жазу; 

е) Ток күшею коэффициенті  1 экспериментте алынған және rэ 

дифференциалдық эмиттерлік кедергінің шамасы RI транзисторының кіріс 

кедергісін есептеу. R1, R2 және ri кедергі мәндерін пайдаланып rкіру мәнін 

есептеу. Нәтижелерін жазу; 

ж) RD резисторын Uкіру тораптары мен C1 конденсаторы арасында 

құлыптау[space]. Осциллограф а арнасының щупын Uin торабына жылжыту. 

Rl 2 кОм резистордың номиналын орнату. Содан кейін сұлбаны қосып, кіріс 

және шығыс синусоидалды кернеудің амплитудасын өлшеу. Өлшеу 

нәтижелерін пайдалана отырып, кернеу бойынша күшейту коэффициентінің 

жаңа мәнін есептеу. Нәтижелерді «эксперимент нәтижелері» бөліміне жазу; 

з) б) тармағында және ж) тармағында Шығыс синусоидалы кернеудің 

амплитудасын өлшеу нәтижелерін пайдалана отырып, Ж) тармағында жүктеме 

кедергісінің мәнін күшейткіштің Шығыс кедергісін есептеу. Нәтиже 

«эксперимент нәтижелері» бөліміне жазылады; 

и) Rl 200 кОм резистордың номиналын орнату. Арнаның щупын 

осциллографқа Uc Түйініне ауыстырып, сұлбаны қосу. Шығу сигналының 

тұрақты құрамын өлшеу және өлшеу нәтижесін жазу; 

к) Uout Түйініне осциллографты арнаның щупын қайтару. 

Осциллографта 10 мВ/істі енгізу үшін масштаб орнату. Сз шунттаушы 

конденсаторын алып тастау және сұлбаны қосу. Кіріс және шығыс 

синусоидалды кернеудің амплитудасын өлшеу. Өлшеулердің нәтижелері 
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бойынша кернеу бойынша эмитентер тізбегінде кедергімен OЭ бар каскадты 

күшейту коэффициентінің мәнін есептеу қажет. Нәтижелерді «эксперимент 

нәтижелері» бөліміне жазу; 

л) Rэ кедергісінің шамасы және rэ кедергісінің мәні бойынша эмиттер 

тізбегіндегі кернеу бойынша кедергімен күшейткіштің күшейту 

коэффициентінің мәнін есептеу. 

Эксперимент 2. Шағын сигнал аймағында жалпы коллекторы бар 

каскадты зерттеу. 

а) 5.5-суретте (файл 10_011) көрсетілген сұлбаны құру. 
 

5.5 сурет  - ОК каскадын зерттеу сұлбасы 

 

Сұлбадағы аспаптардың орнату параметрлері суретте аспаптардың 

орнату параметрлеріне сәйкес келуі тиіс. Жүргізу кезінде ыңғайлы болу үшін 

эксперимент тек осциллограф пен мультиметр суретін ұлғайтыңыз. 

Мультиметр тұрақты кернеуді өлшеу үшін орнатылуы тиіс; 

б) сұлбаны қосу. Ub және Uе нүктелерінде кернеудің тұрақты 

құрауыштарын өлшеу. UB, Ue нүктелеріндегі кернеудің тұрақты 

құрауыштарын және эмиттер тогын есептеу, сұлба компоненттерінің 

параметрлерінің мәнін (Ubэ= 0.7 В) пайдалана отырып. Нәтижелерді 

«эксперимент нәтижелері» бөліміне жазу; 

в) осциллографтың суретін үлкейтіп, мультиметрдің үлкейтілген суретін 

жабу. Сұлбаны қосу. Кіріс және шығыс кернеуінің амплитудасын өлшеу. Кіріс 

және шығыс кернеуінің арасындағы фазалардың айырмашылығын анықтау. 

Өлшеу нәтижелері бойынша кернеу бойынша күшейту коэффициентін 

есептеу. Сұлба параметрлерін пайдалана отырып, кернеу бойынша эмиттерлік 

қайталағыштың күшейту коэффициентін есептеу. Нәтижелерді жазу; 

г) резисторды Uin нүктесі мен С1 конденсаторы арасында жалғау, кілтті 

[Space] ажырату. Сұлбаны қосу. Кіріс және шығыс синусоидалды кернеудің 

амплитудасын өлшеу. Кіріс синусоидалды сигналының амплитудасын өлшеу 

нәтижелері бойынша осы және алдыңғы тармақтарда кіріс тогын есептеу. 

Нәтижелерді «эксперимент нәтижелері» бөліміне жазу. 
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д) сұлба компоненттерінің параметрлерінің мәнін қолданып, гвх 

каскадының кіріс кедергісін есептеу (=200); 

е) резисторды бітеп, кілтті құлыптау. Rl резисторының номиналын 200 

кОм дейін өзгерту. Содан кейін сұлбаны қосу және шығыс кернеуін өлшеу 

нәтижелерін «эксперимент нәтижелері» бөліміне жазу. Бұл кернеу бос жүріс 

кернеуіне тең, себебі 200 кОм кедергісін тізбектің үзілуі деп есептеуге болады. 

Осы кедергінің мәнін 200 Ом-ге дейін азайтып, сұлбаны қайта қосыңыз. 

Жүктемедегі кернеу амплитудасын өлшеу. Өлшеу нәтижелері бойынша 

каскадтың шығу кедергісін есептеу. Бос жүріс кернеуінің мәндерін, 

жүктемедегі кернеуді және каскадтың шығу кедергісін «эксперимент 

нәтижелері» бөліміне жазыңыз. 

 

5.3 Эксперимент нәтижелері 

 

Эксперимент 1. Шағын сигнал аймағындағы жалпы эмитенттермен 

каскадты зерттеу. 

б) Кіріс кернеуінің амплитудасы:           өлшеу 

Шығу кернеуінің амплитудасы:     өлшеу 

Кіріс және шығу фазаларының әртүрлілігі 

синусоидалы кернеу       өлшеу 

Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициенті  есептеу 

в) Эмиттер тогы        есептеу 

Дифференциалдық кедергі эмиттерлік көшу   есептеу 

Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициенті  есептеу 

г) Кіріс кернеуінің амплитудасы     өлшеу 

Шығыс кернеуінің амплитудасы      өлшеу 

Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициенті  есептеу 

д) Кіріс кернеуінің амплитудасы ub      өлшеу  

Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициент есептеу  

 Кіріс тогы         есептеу 

Күшейткіштің кіріс кедергісі      есептеу 

е) Ток беру коэффициенті R1 және R2 кедергісінің гэ  

эмиттерлік өтуінің дифференциалды кедергісі 

Транзистордың кіріс кедергісі       есептеу 

Күшейткіштің кіріс кедергісі      есептеу 

ж) Кіріс кернеуінің амплитудасы:     өлшеу 

Шығыс кернеуінің амплитудасы:     өлшеу 

Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициенті есептеу  

з) Бос жүріс кернеуінің амплитудасы       есептеу  

Шығыс кернеуінің амплитудасы:      есептеу 

Жүктеме кедергісі       есептеу 

Күшейткіштің кіріс кедергісі      есептеу 

и) Шығу кернеуінің тұрақты құрамдас бөлігі   өлшеу 

к) Кіріс кернеуінің амплитудасы:     өлшеу        
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Шығыс кернеуінің амплитудасы:     өлшеу 

ОЭ каскадының күшейту коэффициенті 

кернеу бойынша Эмитенттер тізбегіне кедергі   есептеу 

л) Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициенті  есептеу 

Эксперимент 2. Шағын сигнал аймағындағы жалпы коллекторы бар 

каскадты зерттеу 

б) Тұрақты құрамдас бөлігі                                                  өлшеу 

Ub нүктедегі кернеу       есептеу 

Тұрақты құрамдас бөлігі      өлшеу 

Uе нүктедегі кернеу       есептеу 

Эмиттер тогы        есептеу 

в) Кіріс кернеуінің амплитудасы:     өлшеу 

Шығыс кернеуінің амплитудасы:      өлшеу 

Кіріс және шығу фазаларының әртүрлілігі 

синусоидалы кернеу       өлшеу 

Кернеу бойынша күшейткіштің күшейту коэффициенті есептеу 

г) Кіріс кернеуінің амплитудасы  ub     өлшеу 

Шығыс кернеуінің амплитудасы     өлшеу 

Кіріс тогы         есептеу 

Күшейткіштің дифференциалды кіріс кедергісі   есептеу 

д) Дифференциалды кіріс кедергісі     есептеу 

е) Бос жүріс кернеуі       өлшеу 

Кернеуі 200 Ом        өлшеу 

Каскадтың шығу кедергісі      есептеу 

 

5.3 Бақылау сұрақтары 

 

1 Күшейткіш каскадтарды құру принципін түсіндіріңіз. Каскадтың 

негізгі элементтері қандай? 

2 Күшейткіш каскадтың тыныштық режимі немен сипатталады? 

3 ЭҰ күшейткіш каскадының әрекет ету принципін түсіндіріңіз. 

Сұлбаның барлық элементтеріне сипаттама беріңіз. 

4 ОЭ күшейткіш каскадының кернеуі бойынша және тогы бойынша 

күшейту коэффициенттерін қалай анықтауға болады? Кіріс және шығыс 

кернеулерінің фазаларының айырмашылығы қандай? 

5 Күшейткіш каскадтың әрекет ету принципін түсіндіріңіз. 

6 Кернеу бойынша және ОК күшейткіш каскадының тогы бойынша 

күшейту коэффициенттерін қалай анықтауға болады? Кіріс және шығыс 

кернеулерінің фазаларының айырмашылығы қандай? 

7 Кернеу бойынша күшейту коэффициентіне кіріс кедергісі қалай әсер 

етеді? 

8 Кернеу бойынша күшейту коэффициенттеріне жүктеме кедергісін 

төмендету қандай әсер етеді? 

9 ОК күшейткішінің Шығыс кедергісінің мәні зор ма? 
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10 ОК күшейткішінің сұлбасының басты артықшылығы неде? Бұл 

сұлбаның мақсаты неде? 
 

6 Зертханалық жұмыс №6. Операциялық күшейткіштің 

сипаттамаларын зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты. 

1 Операциялық күшейткіштің (ОК) кіріс токтарын өлшеу. 

2 Орта кіріс тогының шамаларын және ОК кіріс тогының айырымын 

бағалау. 

3 ОК ығысу кернеуін өлшеу. 

4 ОК дифференциалдық кіріс кедергісін өлшеу. 

5 ОК шығыстық кедергісін есептеу. 

6 ОК шығу кернеуінің өсу жылдамдығын өлшеу. 

 

6.1 Теориядан қысқаша мәліметтер 

 

Операциялық күшейткіш - бұл үлкен күшейту коэффициенті бар, 

дифференциалды кірісі және бір жалпы шығысы бар тұрақты токтың 

күшейткіші. ОК - бұл бес шығыспен жабдықталған аналогты интегралды 

микросұлба. ОК екі шығысы - кіріс ретінде пайдаланылады, біреуі – шығыс 

және екі шығысы қорек көзін  қосу үшін пайдаланылады. ОК шартты-

графикалық бейнелері 6.1-суретте келтірілген. 

 
6.1 сурет  - Электронды сұлбалардағы ОК шартты-графикалық бейнелері: а) - 

интегралды сұлба түрінде, б) - оңайлатылған белгілеулер 

 

Кіріс және шығыс сигналдарының фазалық арақатынасын есепке ала 

отырып, кіріс шықпаларының бірі (1 - кіру) инверттелмейтін, ал екіншісі (2-

кіру) инвертор деп аталады. Инверттелмейтін кіріске сигнал беру кезінде 

шығу сигналының өсуі кіріс сигналының өсуімен белгі (фаза) бойынша сәйкес 

келеді. Егер сигнал инверттеуші кіріске берілсе, онда шығыс сигналының 

өсуінің кіріс сигналының өсуімен салыстырғанда кері белгісі (фазаға қарама-

қарсы) болады. Инверторлы Кіріс операциялық күшейткішке сыртқы теріс 

кері байланыстарды енгізу үшін жиі қолданылады. 



42 

 

Uшығ шығыс кернеуі Uкір1 және Uкір2 шығыс кернеулерінің қатынасымен 

байланысты: 

𝑈шығ = Кок(𝑈кір1 − 𝑈кір2), 

 

мұнда Кок – кернеу бойынша ОК күшейтудің меншікті коэффициенті. 

Келтірілген өрнектен, ОК кіріс кернеулерінің ажыратылуын ғана 

қабылдайды және бір мезгілде екі кіріске (синфазалық кіріс сигналы) әсер 

ететін кіріс кернеулерінің кез келген құраушысына сезімтал емес. ОК-да КУО 

күшейту коэффициенті шексіздікке ұмтылуы тиіс, алайда ол практикада 105-

106 немесе 100-120 дБ мәнімен шектеледі. 

ОК қоректену көзі ретінде екі полярлы кернеу көзі (+ЕП, - ЕП) 

қолданылады. Бұл көздің орташа шығысы кіріс және шығыс сигналдары үшін 

ортақ шина болып табылады және көп жағдайда ОК-ға қосылмайды. Орташа 

нүктемен қоректену көзін пайдалану тек деңгейді ғана емес, сонымен қатар 

ОК кіріс және шығыс кернеулерінің полярлығын де өзгерту мүмкіндігін 

болжайды. 

Нақты ОК екі немесе үшкаскадты тұрақты ток күшейткіштері негізінде 

құрылады. Үшкаскадты ОК құрылымдық сұлбасы 6.2 – суретте келтірілген. 

Ол кіріс, келісу және шығыс күшейту каскадтарын қамтиды. 

 

 
6.2 сурет -Үшкаскадты ОК-тің құрылымдық сұлбасы 

 

ОК негізін күшейткіштің кіріс каскадында қолданылатын 

дифференциалды каскад құрайды. ОК Шығыс каскады әдетте барлық 

сұлбаның талап етілетін жүктеме қабілетін қамтамасыз ететін эмиттерлік 

қайталағыш немесе АВ класының қуаттылығын күшейткіш болып табылады. 

Эмиттерлік қайталағыштың кернеуі бойынша күшейту коэффициенті бірлікке 

жақын болғандықтан, операциялық күшейткіштің КUОУ мәні 

дифференциалдық каскад пен эмиттерлік қайталағыштың арасында 

қосылатын қосымша күшейткіш каскадтардың көмегімен жетеді. Келісуші 

каскад ток және кернеу бойынша сигналдың қажетті күшеюін қамтамасыз ете 

отырып, ОК шығыс каскадымен дифференциалды күшейткіштің шығу 

сигналын келісу үшін, сондай - ақ сигнал фазаларын келісу үшін қызмет етеді. 

Интегралды Операциялық күшейткіш оның өз функцияларын орындау 

сапасы тұрғысынан осы компонентті сипаттайтын бірқатар параметтермен 

сипатталады. Әдетте анықтамалық мәліметтерде келтірілетін параметрлер 

арасында негізгі болып мыналар табылады. 

Орташа кіріс тогы Ікіріс. ОК кірістерінде сигнал болмаған кезде оның 

кіріс шықпалары арқылы кіріс биполярлы транзисторлардың базалық 

токтарына немесе кіруде далалық транзисторлары бар ОК үшін бекітпелердің 
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ағу токтарына негізделген токтар өтеді. Кіріс тогы кіріс сигналының көзінің 

ішкі кедергісі арқылы өтіп, ОК кірісіндегі кернеудің төмендеуін жасайды, ол 

кіріс сигналының жоқтығынан шығу кезінде кернеудің пайда болуын 

туындатуы мүмкін. Бұл кернеудің төмендеуінің орнын толтыру қиынға 

соғады, себебі нақты ОК кіріс тогы бір-бірінен 10-20% - ға ерекшеленуі 

мүмкін. ОК кіріс токтарын инвертирлеуші және инвертирленбейтін кірулердің 

орташа арифметикалық тогы ретінде есептелетін орташа кіріс тогы бойынша 

бағалауға болады: 

Iкір=(I1 +I2)/2, 

 

мұнда I1 және I2 тиісінше инвертирленетін және инвертирленбейтін кіру 

токтары. 

Кіріс токтарының айырымдылығы: 

Iкір=I1  - I2. 

 

Анықтамаларда осы шаманың модулі көрсетіледі. Кіріс токтарын 

өлшеуге арналған сұлба 6.3-суретте көрсетілген. 

Тұрақты токтағы кернеуді күшейту коэффициенті Ку - көрсетуші ОК 

негізгі функцияны қаншалықты жақсы орындағанын анықтайтын - кіріс 

сигналдарын күшейту. Идеалды күшейткіште күшейту коэффициенті 

шексіздікке ұмтылуы тиіс. ОК - да күшейткіштің сұлба күшейткішінің 

күшейту коэффициенті (6.4-сурет) мынадай формула бойынша есептеледі: 

 

KУ=R2/R1. 

 

Uсм ығысу кернеуі - оу кірісіндегі кернеу нөлге тең болуы үшін қажетті 

кернеудің мәні. Uсм ығысуын иіру кіріс кернеуін және күшейту 

коэффициентін білмей есептеуге болады: 

 

Uсм=Uшығ / KУ. 

 

Rкір кіріс кедергісі. Оның екі құрамдас кіріс кедергісі: дифференциалдық 

кіріс кедергісі және кіріс кедергісі бойынша синфазному белгісі («жермен» 

және әрбір кіріс ағын аралығындағы кедергі). Биполярлы ОК үшін кіріс 

дифференциалдық кедергісі әдетте 10 кОм - 10 МОм шегінде жүреді. Син-

фазалық сигнал бойынша кіріс кедергісі кіріс синфазалы кернеудің орта кіріс 

тогының туындаған өсіміне қатынасы ретінде анықталады: 

 
Rкір.СФ.= Uкір.СФ. /Iкір.орт. 

 

Дифференциалды кіріс кедергісі ОК кірулері арасында бар және 

мынадай формула бойынша анықталуы мүмкін: 
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RКІР.ДИФ= UКІР /IКІР,  

 

мұндағы Uкір - ОК кіріс арасындағы кернеудің өзгеруі,  

Ікір - кіріс тогының өзгеруі. 

Интегралды ОК-те Rшығ шығыстық кедергісі 20-2000 Ом құрайды. 

Шығыс кедергісі күшейткіштің жұмысы кезінде осо - бенно шығыс 

сигналының амплитудасын, онымен салыстырмалы жүктеме кедергісі 

азайтады. 6.5 - суретте ОК дифференциалды кіріс кедергісін және шығу 

кедергісін өлшеу үшін сұлба келтірілген. Vшығ шығыс кернеуінің өсу 

жылдамдығы ОК шығыс кернеуінің өзгеруінің кіріс кернеуіне берілгенде 

оның өсу уақытына қатынасына тең. Еңбек ету уақыты уақыт аралығымен 

анықталады, ол уақыт аралығымен анықталады, оның ішінде шығу кернеуі 

өзінің белгіленген мәндерінен 10% - дан 90% - ға дейін өзгереді. 

 
Vшығ= Uшығ / tөсу. 

 

6.6-суретте Шығыс кернеуінің өсу жылдамдығын өлшеуге арналған 

Сұлба. Өлшеу 1 - ден 10-ға дейінгі күшейту коэффициенті бар теріс кері 

байланыспен (ҚОҚ) қамтылған ОК кірісіне саты түрінде импульсті беру 

кезінде жүргізіледі. 

 

6.2 Эксперимент жүргізу тәртібі 

 

Эксперимент 1. Кіріс токтарын өлшеу. 

6.3-суреттегі кестемен с11_001 файлын ашыңыз. Сұлбаны қосыңыз. ОК 

кіріс токтарын өлшеңіз. Өлшеу нәтижелері бойынша кіріс тогының Ікір 

ортасын және ОК кіріс тогының айырымын есептеңіз. Нәтижелерді 

«эксперимент нәтижелері» бөлімі бойынша енгізіңіз. 

 

 
6.3 сурет  - ОК кіріс токтарын өлшеуге арналған сұлба 

 

Эксперимент 2. Ығысу кернеуін өлшеу. 

6.4 суретте көрсетілген сұлбамен с11_002 файлын ашыңыз. Сұлбаны 

қосу. «Тәжірибе нәтижелері» бөліміне вольтметр көрсеткіштерін жазыңыз. 

Өлшеу нәтижелері бойынша, UСМ ығысу кернеуін есептеңіз, ОК - тегі 
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сұлбаның күшейту коэффициентін қолданыңыз. Есептеу нәтижелерін 

«эксперимент нәтижелері» бөліміне енгізіңіз. 

 

 
6.4 сурет - ОК ығысу кернеуін өлшеуге арналған сұлба 

 

Эксперимент 3. Кіріс және шығыс кедергілерін өлшеу. 

а) c11_003 файлын 6.5-суретте бейнеленген сұлбамен ашыңыз. Сұлбаны 

қосыңыз. Кіріс тогын Ікір және шығыс кернеуін өлшеңіз. Пернетақта кілтін 

[Space] ауыстырыңыз. Кілтті ауыстырғаннан кейін кіріс тогын өлшеңіз. Кіріс 

кернеуі мен тогының өзгеруін есептеңіз. Алынған нәтижелер бойынша ОК 

дифференциалды кіріс кедергісі есептелді. Нәтижелерді « эксперимент 

нәтижелері» бөліміне енгізіңіз. 

 
6.5 сурет- ОК кедергісін өлшеуге арналған сұлба 

 

б) RL жүктемелі резистордың кедергісін UВЫХ шығыс кернеуі алдыңғы 

(а) пунктіндегі сәулелік мәннің шамамен жартысына тең болмайынша 

азайтыңыз. Бұл жағдайда «эксперимент нәтижелері» бөліміне Uшығ ОК шығу 

кедергісіне шамамен тең RL кедергісінің мәнін жазыңыз. 

 

Эксперимент 4. Шығу кернеуінің өсу уақытын өлшеу. 

6.6-суретте көрсетілген сұлбамен файлы ашыңыз. 
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6.6 сурет  - ОК Шығыс кернеуінің өсуін өлшеуге арналған сұлба 

 

Сұлбаны қосыңыз. Шығыс кернеуінің осциллограммасын «эксперимент 

нәтижелері» бөлімінде көрсетіңіз. Осциллограмма бойынша Шығыс 

кернеуінің шамасын, оны орнату уақытын анықтаңыз және В/мкс Шығыс 

кернеуінің жұмыс жылдамдығын есептеңіз. Нәтижені «эксперимент 

нәтижелері» бөліміне жазыңыз. 

 

6.3 Эксперимент нәтижелері 

 

Эксперимент 1. Кіріс токтарын өлшеу. 

Айырбасталмайтын кіріс тогы                                               өлшеу 

Инвертивті кіріс тогы                                                              өлшеу 

Орташа кіріс тогы                                                                    өлшеу 

ОУ кіріс токтарының айырмасы                                            есептеу 

Эксперимент 2. Ығысу кернеуін                                            өлшеу 

Шығыс күшейткіш кернеуі                                                     өлшеу 

Сұлбаны күшейту коэффициенті                                           есептеу 

Ығысу кернеуі                                                                          есептеу 

Эксперимент 3. Кіріс және шығыс кедергілерін өлшеу 

а) Кіріс тогы Ікір, мкА кілтті ауыстырып қосқанға дейін       өлшеу  

 Ікір, мкА кілтті ауыстырып қосқаннан кейін                          өлшеу  

Кіріс кернеуін өзгерту, мВ                                                       есептеу 

 Кіріс тогының өзгеруі, мкА                                                     есептеу 

 ОУ кіріс дифференциалдық кедергісі, Ом                             есептеу 
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б) Uшығ шығыс кернеуі,В                                                          өлшеу 

 Шығу кедергісі ОК                                                                    өлшеу 

Эксперимент 4. ОК Шығыс кернеуінің өсу уақытын өлшеу 

 Шығу кернеуі Uкір                                                                     өлшеу  

 Шығу кернеуін орнату уақыты                                                өлшеу  

 Шығу кернеуінің өсу жылдамдығы ОК                                  есептеу 

 

6.4 Бақылау сұрақтары 

 

1 Операциялық күшейткіштің қандай класына жатады? 

2 ОК электр параметрлеріне қойылатын негізгі талаптар қандай? 

3 Электрондық сұлбадағы ОК-нің шартты - графикалық бейнелерін 

келтіріңіз, сыртқы тұжырымдарға сипаттама беріңіз. 

4 Шығу кернеуі ОК кіріс иірімжіптерімен қандай арақатынаспен 

байланысты? Дифференциалды кіріс сигналы дегеніміз не? 

5 ОК қоректендіру көзі ретінде не қолданылады? 

6 ОК құрылымдық сұлбасын келтіріңіз, барлық каскалардың арналуын 

түсіндіріңіз. 

7 ОК беріліс сипаттамалары дегеніміз не? 

8 Операциялық күшейткіштің негізгі параметрлерін атаңыз. 

9 Ығысу кернеуі дегеніміз не? Осы дұрыс па? 

10 ОК кіру және шығу кедергілерінің шамаларын өзара салыстырыңыз? 

11 ОК кіріс токтарының пайда болу себебі және кіріс токтарының 

айырмасы неде? ОК-да сұлбалардың жұмысы кезінде олар неге әкеледі? 
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