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Айдымбаева. Электр тiзбектерiнiң теориясы 1: 5В071900, 5В070400, 

5В070300, 5В074600, 5В060200, 5В071600 – мамандықтарының студенттеріне 

зертханалық  жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар– 

Алматы: АЭжБУ, 2016. –  54 бет. 

 

 

Зертханалық жұмыстарға әдiстемелiк нұсқаулар төрт бөлiм бойынша 10 

зертханалық жұмыстан тұрады: тұрақты ток тiзбегi, бiрфазалы синусоидалы 

электр тiзбегінің тогы, электр тізбектеріндегі резонанс, амплитудалық-

жиiлiктік және фазалық - жиіліктік электр тiзбектерiнiң жиiлiктiк 

сипаттамасы, тұрақты токтың сызықсыз тізбегі, синусоидалы емес тізбектер, 

төртұштылар.  

Әрбiр зертханалық жұмыстың ішінде: жұмыстың мақсаты, жұмысқа 

дайындық, жұмыстың орындалу ретi, нәтижелердi талдау және iстелген 

жұмысты қорытындылау, талдау. 

Зертханалық жұмыстарға  арналған әдiстемелiк нұсқаулар  барлық оқу 

түрінің студенттерiне арналған. 
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Кіріспе 

  

Зертханалық жұмыс бойынша әдістемелік нұсқау келесі пәндер 

бойынша кешенді әдістемелік бөлігі болып келеді: «Электр тізбектерінің 

теориясы» 5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы үшін, «Электр тізбектерінің теориясы. Сызықты және сызықсыз 

тізбектер» және «Электр тізбектерінің теориясы. Сызықты және сызықсыз 

тізбектерді есептеу әдістері» - 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы үшін, «Электр тізбектерінің 

теориясы» және «Тізбектер теориясының негіздері» - 5В070300 – Ақпараттық 

жүйелер мамандықтары үшін, «Электротехниканың теориялық негіздері» - 

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы үшін, «Электр 

тізбектерінің теориясы» және «Электр тізбектерінің негіздері» -5В060200 – 

«Информатика» мамандықтары үшін, «Сызықты электр тізбектерінің 

теориясы» және «Сызықты тізбектер теориясының негізі»- 5В071600– Прибор 

жасау мамандығы үшін. 
Зертханалық жұмыс мамандықтар дайындау сапасының өсуіне, 

студенттердің шығармашылық ой қабілетілігінің дамуы және инженерлік көп 

мәліметтер мәндерге ие.    

Зертханалық жұмыс сызықты электр тізбегінің тұрақты, синусоидалды 

және синусоидалды емес токтардың экспериментті және есептік 

сипаттамаларын зерттеу кешені болып табылады. Барлық зертханалық 

жұмыстар фронтальді әдістер арқылы дәріс жиынтығы бойынша  орындалады.  

Зертханалық жұмыстың практикалық реализациясы ЭТН кафедрасында 

әмбебап оқу-зерттеу УИЛС – зертханалық стендтерімен қамтамасыз етілген.  

УИЛС стенді активті және пассивті блок корпусынан құралған, 

орналасқан столында пультпен бекітілген және алынған аумақта сұлбаларды 

жинақтайды. Стенд құрамы жинақталған элементтерден штекерлермен және 

қосқыш сымдардан құралған.  

Қорек көзінің активті блок корпусы ТКБ тұрақты кернеу блогынан, АКБ 

айнымалы кернеу блогынан, ҮКБ үшфазалы кернеу блогынан құралған. 

Пассивті блок корпусы АКБ айнымалы кедергі блогынан, АИБ айнымалы 

индуктивтілік блогынан, АСБ айнымалы сыйымдылық блогынан құралған. 

АКБ құрамы:  

- тұрақты стабилизирленген кернеу көзін 0 ден 25 В кіріс кернеумен  

реттейді; 

- тұрақты стабилизирленген кернеу көзін  20 В шығыс кернеумен  

реттелмейді; 

- «электронды кілт», өтпелі кезеңді зерттеу үшін қолданады. 

Екі қорек көзімен қамтамасыз етілген сұлбалар қысқа тұйықталудан 

және аса жүктемеден қорғалған. Жұмсалған ток қорғанысы .AIIжум   

АКБ тікбұрышты және үшбұрышты формада (қалыпта), бірфазалы 

айнымалы кернеудің синусоидалды жиілігімен реттелген болып көрсетіледі.    
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Қамтамасыз етілген сұлбалар қысқа тұйықталудан және аса жүктемеден 

қорғалған. Жұмсалған ток қорғанысы .AIIжум   

ҮКБ үшфазалы кернеу көзімен өндірістік жиілікте алынады.  Барлық 

фазалар электрлі бір біріне тәуелді емес.  

Әр фазаны қамтамасыз ету қысқатұйықталудан және аса жүктемеден 

электронды қорғалған. Жұмсалған ток қорғанысы .AIIжум   

АКБ үш реттелмейтін (реттелмеген) резисторлардан 321 ,, RRR  және үш 

реттелетін  резистор 4R  сұлбасынан құралған. Реттелетін 4R  кедергісі 

сәйкесінше қосқыштың  көмегімен қатарлардан алынады.  

АИБ үш реттелмейтін орамалардан (катушкалардан) 321 ,, LLL  және үш 

реттелетін орамадан L4 құралған. Реттелетін индуктивтілік  сәйкесінше 

қосқыштың  көмегімен қатарлардан алынады.     

АСБ үш реттелмейтін сыйымдылықтардан 321 ,, ССС  және үш реттелетін 

сыйымдылықтан 4С  құралған. Реттелетін сыйымдылық сәйкесінше 

қосқыштың  көмегімен қатарлардан алынады. 

Көз алдыда тұрған панель блогында сигнализация аймақтары 

(индикаторлар, шамдар), басқару аймақтарында (қосқыш ұстағыштары, 

тумблерлер,  кнопкалар) және де өлшегіш аспаптар орналасқан. 

НП тізбектің зерттелетін  ұя (гнезд) тектес болып қосылуы үшін өзара 

67 жұптан орналасқан  және СЭ элементтер жиынтығынан құралған. СЭ-тер 

түрлері  пластмасса қобдишағында (ішкі жағы көрінетін қобдишақ) және де 

осы қобдишақ ішінде шанышқы ұштарынан құралған  электр тізбек 

элементтері бекітілген.  

Активті тумблер «СЕТЬ» блогын қосқанда «ВКЛ» жағдайын қондыру, 

осы кезде «СЕТЬ» индикаторы жанады.  

Өлшегіш аспаптары кернеу көзін реттейтін ток пен кернеу шамаларын 

бақылау үшін  ПКБ және АКБ белгіленген. Реттегіш потенциометр көмегімен 

алынады.  

АКБ –да 1 кГц жиілігі арқылы қосқыш қатарында және де 

потенциометрмен (потенциометр плавно) реттеледі. Кейде потенциометр 

«ЧАСТОТА ПЛАВНО» оң жағында орналасса, онда шығыс кернеу мәні 

жиілікке сәйкес келеді де, реттелетін қосқыш қатарында нақтылы %2  

көрсетіледі.   

ҮКБ әр фазаларының шығыс кернеу шамаларын 1ден 9 В және 0 ден 30 

В  қосқыш көмегімен қатарларға реттеуге болады 

Қысқа тұйықталу болған жағдайларда кез келген аса жүктемеде (дұрыс 

құрастырылмаған сұлбалар)  электронды қорғаныс блогы жұмыс істейді, осы 

жағдайда «ЗАЩИТА» индикаторы жанады. Осы жағдайлардан кейін қысқа 

тұйықталу немесе сұлбаларды жинаған кездегі қателікті жөндеген  

(дұрыстаған) соң, «ЗАЩИТА» кнопкасын басып, жұмыс жағдайына қайтадан 

келу, осыдан кейін индикатор өшеді. 

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар 5В071900 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, 5В070400 - Есептеу 
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техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 5В070300-Ақпатартты 

басқару жүйелері, 5В100200 –Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандықтары 

үшін мемлекеттік оқу стандартына сай  жоғарғы білім оқу орындарының 

мамандықтарына арналған.  

 

1 Зертханалық жұмыс № 1. Тұрақты токтың  тармақталмаған 

сызықты электр тiзбегiн зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: Ом заңын, Кирхгоф заңын және беттесу әдісін 

пайдалана отырып, тұрақты ток тiзбектерiнiң зерттеудегі экспериментальдi 

зерттеу нәтижесін алу. 

1.1 Жұмысқа дайындық 

1.1.1 «Тұрақты токтың сызықты электр тiзбектерi» тарауын қайталау 

(Ә.1, 41-71 бет, Ә.2,16-56 бет, Ә.6 23-49 бет, Ә.8 9-22 бет). 

1.1.2 Сәйкесiнше (1.1, 1.2 суреттер) сұлбалар үшiн Ом және Кирхгофтың 

заңдарын жазып алу. 

1.1.3 ЭҚК экспериментальді түрде калай анықтауға болады? 

1.1.4 Потенциалдық сызба (1.1 сурет) сұлба үшiн қалай құрастырады? 

1.1.5 (1.2 сурет) сұлбалар үшiн беттесу әдісін пайдалана отырып 

токтарды калай есептейді? 

1. 2 Жұмыстың  орындалу ретi 

 

1.2.1 (1.1 сурет) тізбегін жинап, Е1, Е2 ЭҚК орнату, (1.1 кесте) нұсқаға 

сәйкес. 

 

1 . 1  к е с т е  

Нұсқа № 1 2 3 4 5 6 

Е1 20 15 20 10 15 20 

Е2 10 20 15 20 20 18 

 

 
 

1.1 сурет 
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1.2.2 Токты, Е1 және Е2 ток көздеріндегі ЭҚК, резисторлардағы кернеуді 

өлшеу. Нәтижелерді 1.2 кестеге енгізіңіз. 

 

1.2 кесте 

I=                 ;           E1=                      ;                                 E2=                ; 

Резистор    R1      R2      R3       R4       R5     R6 

Кернеу, В       

Кедергі, Ом       

Өткізгіштік, См       

 

1.2.3 Бір нүктеге қатысты барлық нүктелердегі потенциалдарды есептеу, 

мысалы: 1=0. Нәтижелерді 1.3 кестеге енгiзу.  

 

1.3 кесте 

Потенциалдар 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теориялық есептеу 0        

Эксперимент 0        

         

1.2.4 Тізбекті жинау (1.2 сурет). 

1.2.5 Беттесу әдiсiнiң тексеру үшiн кезекпен тұйықтандырылған E1 және 

E2 ЭҚК тармақтардағы токтарды өлшеп (екі ток көзі қосылған кезде 1.3, 1.4 

суреттер) нәтижелерді 1.4 кестеге енгiзу. 

 

1.4 кесте 

        Зерттеу түрі  I1 I2           I3 

Теориялық есептеу E1 0; Е2=0    

E1=0; E2 0    

E1 0; E2 0    

Эксперимент E1 0; Е2=0    

E1=0; E2 0    

E1 0; E2 0    
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1.2 сурет 

 

               1.3 сурет                                  1.4 сурет 

 

1.3 Тәжiрибе нәтижелерін өңдеу  

 

1.3.1 (1.1 сурет) сұлбалар  үшiн кедергiлердiң шамасы және олардың 

өткiзу қабiлетiн есептеу, ток Ом заңы бойынша барлық нүктелердiң 

потенциалдарын есептеу. 

1.3.2 (1.1 сурет) сұлбалар үшiн  есептiк және экспериментальдiк 

мәлiметтер бойынша потенциалдық сызба құрастыру және тізбектегі токты 

анықтау.  

1.3.3 (1.2 сурет) сұлба үшiн Кирхгофтың заңдарының орындалуын 

тексеру. 

1.3.4 Тәжiрибелік және теориялық есептеулердiң нәтижелерiн 

салыстыру. 

 

1.4 Әдiстемелiк нұсқаулар 

 

1.4.1 Потенциалдық сызбаны салу үшін сыртқы контур алынады және  

элементтер арасын нүктелермен белгілейді. Осы нүктелердің кез келген 

біреуін нөлге теңестіреді. Абсцисса осіне тізбек бөлігі бойынша кедергілерді 

масштабқа сай орналастырамыз, ал ординат осіне сәйкесінше потенциалдарды 

аламыз. Тармақталмаған тізбектің тогы потенциалды сызба үшін 


tg

R
m

m

I  , 
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мұндағы 


m , 
R

m  -сәйкесінше потенциал мен кедергі масштабы; tg - 

потенциалды сызбаның абсцисса осінің тура аумағындағы  тангенс бұрышы.  

1.4.1 Беттесу әдісі бойынша токтарды  есептеу реті: кез келген 

тармақтағы токты, токтардың алгебралық қосындысы ретінде есептеуге 

болады көз ЭҚК-ң әрбiрiн онда жеке алынган токтардың алгебралық 

қосындысы  сияқты есептеуге болады. ЭҚК бар жердегі токтарды есептегенде, 

басқа ЭҚК қысқа тұйықтаумен алмастырылады. 

 

2 Зертханалық жұмыс № 2. Тұрақты токтың сызықты 

тармақталған электр тізбегін зерттеу 

 

 Жұмыстың мақсаты: контурлық токтар, түйінді потенциалдар және 

эквиваленттік генератор әдiстерiн пайдалана отырып, тұрақты токтағы 

тармақталған электр тізбегіне экспериментальді зерттеулер жүргізу. 

 

2.1 Жұмысқа дайындық 

 

2.1.1 «Тұрақты токтың сызықты электр тiзбектерi» тарауын қайталау 

(Ә.1 41-71 бет, Ә.2 16-56 бет, Ә.6 23-49 бет, Ә.8 9-22 бет). 

2.1.2 1-ші зертханалық жұмыстағы R1R6-дің және ЭҚК мәндерін 

пайдалана отырып, нұсқаға сәйкес (2.1 кесте), КТӘ, ТПӘ бойынша 

контурдағы барлық токтарды есептеу және 1.2 суреттегі электр тізбегі үшін 

түйіндегі потенциалдарды есептеу. Есептеу нәтижелерін 2.2 кестеге енгізу 

2.1.3 ЭГӘ бойынша Iтармак  бір токты анықтау (нұсқаға сәйкес). Есептеу 

нәтижелерін 2.3 кестеге енгізу.  

 

2.1 кесте 

Нұсқа № 1 2 3 4 5 6 

Е1, В 20 15 20 10 15 20 

Е2, В 10 20 15 20 20 18 

ЭГӘ 

анықталатын 

ток 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 

 

2.2 Жұмыстың  орындалу ретi 

 

2.2.1 (2.1 сурет) сұлба  бойынша тізбекті жинау. 2.1 сурет. 
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2.1 сурет 

2.2.2 (токтардың мәнi 61  ) амперметрлердiң көрсетуiн өлшеп 2.2 

кестеге енгiзу, вольтметр көрсетуін (түйiндердiң потенциалдарының мәнi 

41   ). Потенциалдардың өлшемiнде, (есептеуде сияқты) түйiндердiң 

бiреуінің потенциалын  0-мен қабылдау.  

 

2.2  кесте 

Зерттеудiң түрi  1 2 3 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

 

Теориялық есептеу КТӘ           

ТПӘ           

Экспериментті 

зерттеу 

           

 

2.2.3 ЭГӘ бойынша тармақтағы токты анықтау үшiн қысқыштардағы 

Uбж -тың бос жүрiс кернеуiн анықтау, бұл оның қысқа тұйықталуындағы Iтармак. 

 

2.3 кесте 

Зерттеудiң түрi Uбж, В Iтармак қт,  

А 

Rэг, Ом Еэг, В Iтармак, А 

 

Теориялық есептеу      

Экспериментті 

зерттеу 
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2.3 Тәжiрибелердiң  нәтижелерiн өңдеу (талдау) 

 

2.3.1 Экспериментальдi алған токтардың шамасын салыстыру (2.2 кесте) 

есептiк мәндерімен.   

2.3.2 I-шi токтың (2.3 кесте) эквиваленттік генератор әдiсiн есептеу 

экспериментальдi және жолымен алған мәнiмен салыстыру. 

Қателiк кейіптеме бойынша анықтау.   

%.100





теор

экстеор
  

 

2.4 Әдiстемелiк нұсқаулар 

 

Эквивалентті генератор әдiсi бойынша токты анықтауда, ізделiп отырған 

тармақ I электр тiзбегiндегi тогы мына кейіптеме бойынша анықталады  

.
ЭГ

ЭГ

ЭГ

бж
тармак RR

Е

RR

U





  

Мұндағы бжU - тармақталған тізбек ұштарындағы бос жүріс кернеуі; 

ЭГбж EU  ; 

ЭГE - эквивалентті генератордың ЭҚК, ЭГR - эквивалентті генратордың 

ішкі кедергісі. Тізбек ЭҚК барлық көздерде қысқа тұйықталу бөлiмшелерімен 

алмастырған бастапқы сұлбадан пайда болады. Кедергiні ЭГR  кейіптеме 

бойынша есептеуге болады  

.
кттармак

бж

кттармак

ЭГ
ЭГ

UЕ
R





  

 

 3 Зертханалық жұмыс №3. Бiрфазалы синусоидалы токтың 

тармақталмаған электр тiзбегiн зерттеу 

Жұмыстың  мақсаты: тармақталмаған айнымалы ток тiзбектерi үшін Ом 

және Кирхгоф заңдарын экспериментальді түрде тексеру және векторлық 

сызбасын құрастыру. 

  

3.1 Жұмысқа дайындық 

 

3.1.1 «Тұрақты токтың сызықты электр тiзбектерi» тарауын қайталау 

(Ә.1 41-71 бет, Ә.2 16-56 бет, Ә.6 23-49 бет, Ә. 8 9-22 бет). 

3.1.2 (3.1, 3.3 сурет)  үшiн кешендi түрдегі Ом заңын және Кирхгофтың 

екiншi заңын жазып алу. 

3.1.3 Кешендi түрдегі ток мәнінен (кернеу ) лездiк мәнiне қалай өтедi? 

3.1.4 Электр өлшемдерінің лездік мәні (ток, ЭҚК, кернеу) деп қандай 

мәндер аталады?  
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3.1.5 Нұсқаға  сәйкес (3.1 кесте), (3.1 сурет): 

- СХ  сыйымдылық кедергiні, Z толық кедергісін, φ, Cos φ бұрышын 

есептеу керек. 3.2 кестесіне енгізу; 

- әр элементтегі токтың және кернеудің кешенді мәндерін есептеу. 

Әсерлік мәнін 3.2 кестесіне енгізу; 

- активті, реактивті және толық қуаттарды анықтау керек. 

Қорытындысын 3.2 кестесіне енгізу; 

- тәжірибе нәтижелерін ескере отырып, ток пен кернеудің векторлық 

диаграммасын тұрғызу; 

- тәжірибе нәтижелерін ескере отырып, кедергілер және қуаттар 

үшбұрыштарын салу.  

3.1.6 Нұсқаға сәйкес (3.1 кесте), (3.2 сурет).  

- LХ  индукциялық кедергiні, Z толық кедергісін, φ, Cos φ бұрышын 

есептеу керек. 3.3 кестесіне енгізу; 

- әр элементтегі токтың және кернеудің кешенді мәндерін есептеу. 

Әсерлік мәнін 3.3 кестесіне енгізу; 

- активті, реактивті және толық қуаттарды анықтау керек. 

Қорытындысын 3.3 кестесіне енгізу; 

- тәжірибе нәтижелерін ескере отырып, ток пен кернеудің векторлық 

диаграммасын тұрғызу; 

- тәжірибе нәтижелерін ескере отырып, кедергілер және қуаттар 

үшбұрыштарын салу.  

3.1.7 Нұсқаға сәйкес (3.1 кесте), (3.3 сурет).  

- Z толық кедергісін, φ, Cos φ бұрышын есептеу керек. 3.4 кестесіне 

енгізу; 

- Әр элементтегі токтың және кернеудің кешенді мәндерін есептеу. 

Әсерлік мәнін 3.3 кестесіне енгізу; 

- активті, реактивті және толық қуаттарды анықтау керек. 

Қорытындысын 3.4 кестесіне енгізу; 

- тәжірибе нәтижелерін ескере отырып, ток пен кернеудің векторлық 

диаграммасын тұрғызу; 

- тәжірибе нәтижелерін ескере отырып, кедергілер және қуаттар 

үшбұрыштарын салу.  

 

 

3.2 Жұмыстың орындалу реті 

 

3.2.1 3.1 суреттегі тізбекті жинап, нұсқаға  сәйкес (3.1 кесте) тізбек 

мәндерін орнату. Әрбір элементтегі токты және кернеуді, активті қуатты және 

қуаттың коэффициентін Cos φ өлшеу. Нәтижелерді 3.2 кестеге енгізу 
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3.1 кесте 

 

 

 

 

 

 

3.1 сурет 

 

3.2 кесте 

Зерттеу түрі R 

Ом 

C 

мкФ 

f 

Гц 

U 

B 

СХ

Ом 

 

Z 

Ом 

UR 

B 

UС 

B 

 I 

мA 

  Cos 

φ 

      P 

    Вт 

Q 

Вар 

S 

ВА 

Теориялық 

есептеу 

             

Эксперимент-

ті зерттеу 

             

 

3.2.2 (3.2 сурет) бойынша өз нұсқаңыз бойынша тізбекті жинау. Әрбiр 

элементтегi токты және кернеуді, активті қуатты және қуаттың 

коэффициентін Cos φ өлшеу.  Нәтижелерін 3.3 кестеге енгiзу. 

 

нұсқа 1 2 3 4 5 6 

R, Ом 

С, мкФ 

250 

4 

200 

5 

150 

3 

100 

6 

150 

7 

200 

3 

L, мГн 

f, Гц 

U, В 

50 

300 

3 

40 

450 

3 

30 

400 

3 

10 

500 

3 

45 

300 

3 

35 

350 

3 
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3.2  сурет 

 3.3 кесте 

Зерттеу түрі R 

Ом 

L 

мГн 

f 

Гц 

U 

B 

LХ

Ом 

Z 

Ом 

UR 

B 

UL 

B 

I 

мA 

Cos 

φ 

P 

Вт 

Q 

Вар 

S 

ВА 

Теориялық 

есептеу 

             

Экспериментті 

зерттеу 

             

   

3.2.3 Нұсқаға сәйкес (3.3 сурет) тізбекті жинап,  әрбiр элементтегi токты 

және кернеуді, активті қуатты және қуаттың коэффициентін Cos φ өлшеу.  

Нәтижелерін 3.4 кестеге енгiзу. 

 

 

3.3 сурет 
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3.4 кесте 

Зерттеу түрі U 

B 

Xc 

Ом 

XL 

Ом 

X 

Ом

 

Z 

Ом 

Uc 

В 

UR 

B 

UL 

B 

I 

мA 

Cos 

φ 

P 

Вт 

Q 

Ва

р 

S 

ВА 

Теориялық 

есептеу 

             

Экспериментті 

зерттеу 

             

 

3.3 Тәжiрибе нәтижелерін өңдеу 

 

3.3.1 Тәжiрибелердiң нәтижелерi бойынша (3.1, 3.3 суреттер) сұлбалар 

үшiн  векторлық сызбаны масштаб бойынша құрастыру.  

3.3.2 (3.1 3.3 суреттер) сұлбалар үшiн экспериментальдi мәндер арқылы 

Ом заңын және Кирхгофтың екiншi заңын тексеру. Толық кедергiнiң шамасын 

анықтау.  

3.3.3 Тәжiрибелердiң нәтижелерi бойынша активті қуатты Р, реактивтi 

қуатты Q, тізбектің толық қуатын  S анықтау. Бұл қуаттарды 

байланыстыратын қатынастарды тексеру. Кедергiлер және қуаттардың 

үшбұрыштарын салу. 

 

3.4 Әдiстемелiк нұсқаулар 

 

Мысалы, RL үшiн токтың векторлық сызбаны және кернеулердi 

құрастыруда - белсендi түрдегі кедергi, кернеу векторы  (3.1 сурет) тізбек 

тогының векторы фазасы бойынша сәйкес келедi, индуктивтiлiктегi кернеу 

векторы  токтың векторынан  90
о
  озады.  Кiрістегі кернеу ток векторынан   

бұрышына озады (3.4 а, сурет). 

                         

а)                    б)                 в)   

3.4 сурет 

Кiріс кернеуiнің экспериментальдi лездік  мәні кейіптеме бойынша 

анықталады:  
22

LR UUU  . RL үшiн кешендi кедергi мына кейіптеме 

бойынша есептеледі:  Z=R+j L=R+j2fL=R+jXL. Толық кедергi  модулі:      
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Z= 22

LXR  . Толық кедергі экспериментальді мәнге сәйкес мына кейіптемен 

анықталады:  Z=
I

U
, актив кедергі R=

I

U R , реактивті кедергі: XL=
I

U L
. 

Белсендi (активті), реактивтi және Р, Q, S толық қуаттарды келесі 

кейіптемелер бойынша есептеуге болады:  Р=UIcos , Q=UIsin , 

S=UI= 22 QР  или  Р=I 2 R, Q=I 2 XL, S=I 2 Z. 

3.2, 3.3  сұлбалар үшiн есептеулер сол сияқты орындалады. 

 

Сұлбада қолданылатын цифрлық әмбебап өлшеуiш активті қуатты, 

кернеуді, токты, жиілікті және қуат еселеуішін өлшеуде қолданылады. 

3.1, 3.2, 3.3 сұлбаларында қуат өлшеуіштің қосылуы көрсетілген. 

Шығыстары L IN  және  N IN- ток көзіне қосылады, L OUT  және  N OUT – 

жүктемеге, қосу «power» кнопкасының басылуымен жүзеге асырылады. 

Құрылғының цифрлық шкаласында өлшеулер нәтижелері көрініп тұрады. Сол 

жағында қуат индикаторы оның жанында ( мВт, Вт, кВт) деген жазулар бар. 

Оң жақ төмен жақта токтың цифрлық индикаторы орналасқан. Оң жақ 

жоғарғы жағында үш шаманың біреуін өлшеуге арналған индикатор 

орналасқан,  сәйкесінше кернеу (В, кВ);  жиілік (Hz – Гц);  қуат еселеуіштері   

( PF – Power factor ). Керек өлшемді алу үшін сәйкесінше кнопкалар басылады 

: “V”,  “Hz”  немесе  “PF”. 

Ескерту: 1. RUN индикатор құрылғысы нормалы жұмыс тәртiптерiнде 

жанып- өшіп тұрады, ал қарсы жағдайда жанбайды.  

Құрылғының нормалы жұмыс кезінде трансформатор кернеуі мен 

трансформатор тогы үшін қайта санау еселеуіші 1-ге тең болу керек, егер  1-ге 

тең болмаса, онда «RATIO» индикаторы жанады (Мұндай жағдайда қайта 

санау еселеуішін 1-ге тең қылып алу үшін оқытушыға айтыңыз). 

    

4 Зертханалық жұмыс №4. Тармақталған сызықты электр 

тізбегінің бір фазалы синусоидалы тогын зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: тармақталған тізбектің айнымалы тогы үшін Ом 

және Кирхгоф заңдарын тәжірибе жүзінде тексеру, векторлық және 

топографиялық сызба тұрғызу болып табылады. 

 

4.1 Жұмысқа дайындық 

 

4.1.1 «Бірфазалы токтың сызықты электр тізбегі» тарауын қайталау. (Ә.1 

72-108 бет, Ә.2  68-86 бет, Ә.6 62-99 бет, Ә.8 22-40 бет.)  

4.1.2 Алдын-ала берілген нұсқа бойынша сұлбадағы (4.1 сурет). 

- әрбір элементтің токтары мен кернеулерінің кешенді және әсерлік 

мәндерін есептеңіз. Есептеу нәтижелерін 4.2-кестеге енгізіңіз; 

- активті, реактивті және толық қуатты, сонымен қатар қуаттың 

коэффициентін Cos φ есептеңіз. Есептеу нәтижелерін 4.2-кестеге енгізіңіз; 
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- алынған нәтижелер бойынша токтар мен кернеулерінің векторлық 

сызбасын салу; 

4.1.3 Алдын-ала берілген нұсқа бойынша (4.2 сурет). 

- әрбір элементтің токтары мен кернеулерінің кешенді және әсерлік 

мәндерін есептеңіз. Есептеу нәтижелерін 4.3-кестеге енгізіңіз; 

- активті, реактивті және толық қуатты, сонымен қатар қуаттың 

коэффициентін Cos φ есептеңіз. Есептеу нәтижелерін 4.2-кестеге енгізіңіз; 

- алынған нәтижелер бойынша токтар мен кернеулерінің векторлық 

сызбасын салу. 

 

4.2 Жұмыстың орындалу реті 

 

4.2.1 Сұлба (4.1 сурет) бойынша тізбекті жинаңыз. Берілген нұсқа (4.1-

кесте) бойынша тізбек мәндерін қойыңыз. 

4.2.2 Әрбір тармақтағы токтарды және әрбір элементтегі кернеулерді, 

қуаттың коэффициентін Cos φ өлшеңіз. Нәтижелерін 4.2-кестеге енгізіңіз. 

 

4.1 кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 кесте 

Зерттеу 

түрі 

U

B 

UR1 

В 

UR2

В 

UL 

В 

Uc 

В 

I 

мA 

I1 

мA 

I2 

мA 

Cos φ P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есептеу 

            

Эксперимент

тік зерттеу 

            

№ нұсқа 1 2 3 4 5 6 

R1, Ом 200 100 250 150 250 150 

R2, Ом 250 150 200 100 150 250 

С, мкФ 4 6 5 3 7 3 

L, мГн 50 10 40 30 45 35 

f, Гц 300 500 450 400 300 350 

U, В 3 3 3 3 3 3 
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4.3 кесте 

Зерттеу түрі U, 

 B 

I 

мА 

I 1 , 

мA 

I 2 , 

мA 

I 3 , 

мA 

Cos φ 

 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есептеу 

         

Эксперименттік 

зерттеу 

         

 

4.2.3 Сұлба (4.2 сурет ) бойынша тізбекті жинаңыз. Берілген нұсқа (4.1-

кесте) бойынща тізбек мәндерін қойыңыз. 

4.2.4 Әрбір тармақтағы токтарды және әрбір элементтегі кернеулерді, 

қуаттың коэффициентін Cos φ өлшеңіз. Нәтижелерін 4.3-кестеге енгізіңіз. 

 

4.1 сурет 
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4.2 сурет 

4.3 Тәжірибе нәтижесін өңдеу 

4.3.1 Тәжірибе нәтижесі бойынша сұлба (4.1 сурет) үшін токтар мен 

кернеулерінің векторлық сызбасын салу. 

4.3.2 Сұлба (4.1 сурет) үшін Кирхгоф заңдарын тексеру. Тізбектегі сos , 

активті Р, реактивті Q и толық S қуаттарды анықтау. Нәтижелерін 4.2-кестеге 

енгізу. Осы қуаттарға қатысты сәйкестігін тексеру. Қуаттар үшбұрышын салу. 

4.3.3 Тәжірибе нәтижесі бойынша сұлба (4.2 сурет) үшін масштабтағы 

токтардың векторлық сызбасын салу. 

4.3.4 Сұлба (4.2 сурет) үшін тәжірибе нәтижесі бойынша Кирхгофтың 

бірінші заңын тексеру. 

4.3.5 Тізбектегі сos , активті Р, реактивті Q и толық S қуаттарды 

анықтау. Нәтижелерін 4.3-кестеге енгізу. Осы қуаттарға қатысты сәйкестігін 

тексеру. Қуаттар үшбұрышын салу. 

 

4.4 Әдістемелік нұсқау 

 

Кирхгофтың бірінші заңын векторлық сызба  бойынша тексеруге 

болады. Кирхгофтың екінші заңын (мысалы, 4.1 сұлба үшін) төмендегідей 

кейіптеме бойынша тексеріледі 

.22

2

22

1 CRLR UUUUU   

Векторлық сызба (мысалы, 4.2 сұлба үшін) 4.3-суретте көрсетілген. 

 
4.3 сурет 
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4.2 сұлбасы үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша келесі теңдеумен 

анықтауға болады: 

  .2222

paCLR IIIIII   

 

5 Зертханалық жұмыс №5.  Кернеулер резонансы 

Жұмыстың мақсаты: тізбектей қосылған тербелмелі контурдың 

резонанстық қасиеттерін тәжірибе жүзінде зерттеу. 

 

5.1 Жұмысқа дайындық  

 

5.1.1 «Электр тізбектеріндегі резонанс. Кернеу резонансы» тарауын 

қайталау (Ә.2 105-108 бет,  Ә.6 133-147 бет, Ә.8 50-55 бет) бөлімін қайталау. 

5.1.2 Қандай электр тізбегінің жұмыс режимін резонанс деп атаймыз? 

5.1.3 Қандай тізбекте және қандай шартта кернеу резонансы пайда 

болады? 

5.1.4 Берілген нұсқа бойынша (5.1 кесте) резонанстық жиілік f0, өшулік 

еселеуіші d, шекті жиілік f1шек және f2шек контурдың өткізу жолақтарын, 

контурдың сипаттамалық кедергісі , контурдың активті кедергілері R1 және 

R2 сапалылықтың екі мәні үшін Q1=2, Q2=4 есептеу.  

5.1.5 Резонанс кезіндегі I0  тоғын, 
0LU  және 

0CU кернеулерін есептеу. 

5.1.6 Тізбектей қосылған тербелмелі контурдың резонанс кезіндегі ток 

пен кернеудің векторлық сызбасын салу. 

5.1.7 Тізбектей қосылған тербелмелі контурдың жиіліктік сипаттамасын 

салу. I(f); UL(f),Uc(f) резонанстық қисықтарын салу. 

5.1.8 Екі әртүрлі сапалық үшін 










0f

f
I  резонанстық қисығын салу, өткізу 

жолағын қалай анықтайтынын және контурдың сапалылығына қалай 

қатыстылығын көрсету. 

 

5.1 кесте 

Нұсқа №         U, В        L, мГн С, мкФ 

1          3           20 0,02 

2          3             16               0,03 

3          3          15            0,04 

4          3                14                  0.05 



20 

 

5          3          12            0,03 

6          3          10            0,04 

 

5.2 Жұмыстың орындау реті 

 

5.2.1 Тізбектей қосылған тербелмелі контурды жинаңыз (5.1 сурет). 

Контур элементтеріндегі ток пен кернеуді өлшеу үшін өлшеу құралдарын 

қарап алыңыз. Берілген нұсқа (5.1 кесте) бойынша кірістегі кернеу мен 

элементтер мәнін, Q1=2 сапалылығына сәйкес резистор кедергісін қойыңыз. 

5.2.2 Кірістегі кернеу жиілігін  0,1 f0 -ден 2 f0 –ге дейін өзгерте отырып,   

( f0 , f1шек, f2шек  қоса) Q1=2 сапалылығы болатын контур үшін )( fI , )( fUC , 

)( fUL тәуелділіктерін алыңыз. Нәтижелерді 5.2 кестеге енгізіңіз.  

5.2.3 Q2=4 сапалылығы үшін  R2  резистор кедергісін қойыңыз. Кірістегі 

кернеу жиілігін өзгерте отырып, )( fI  тәуелділігін алыңыз. Нәтижелерді 5.2 

кестеге енгізіңіз. 

 

5.1 сурет 

5.2 кесте 

f,   Гц Q1=2 Q 2 =4 

 I ,мА UC, B UL,В UR ,В   ÊÈÐ  I, мА 

       

 

5.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

5.3.1 Тәжірибеден алынған мәндер (5.2 кесте) бойынша )( fI , )( fUC , 

)( fU L , )( fКИР  резонанстық қисықтарын салыңыз және оларды есептік 

қисықтарымен салыстырыңыз. Тәжірибе жүзінде f0  резонанстық жиілігін 

анықтаңыз.  
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5.3.2 5.2 кесте мәндері бойынша екі сапалық Q1 және Q2 үшін I/I0=F(f/f0) 

тәуелділігін бір графикте салыңыз, сол арқылы f1, f2 шектік жиіліктерін, 

абсолютті және қатысты өткізу жолақтарын анықтаңыз. 

5.3.3  КИР  жиілікке тәуелді графигін есептеңіз және салыңыз. Есептік 

жүзіндегі  )( fКИР қисығымен салыстырыңыз.  

5.3.4 Тәжірибе жүзіндегі мәндер бойынша Q1 контур сапалылығын 

анықтаңыз және берілген мәнмен салыстырыңыз. 

5.3.5 Белгілі бір масштабта f0, f1ш , f2ш жиіліктері үшін векторлық 

сызбасын тұрғызыңыз. 

 

5.4 Әдістемелік нұсқау 

5.4.1 Тізбектің резонанс кезіндегі максималды тогы: 
R

U
I o

.




 . 

Минимальді контурдың кедергісі: RZ 0 . 

Резонанс кезінде .COLO UU


  

5.4.2 Резнанс контурының сапалылығы 

RR

c

R

L

U

U

U

U
Q ooCOLO 



1

, 

мұндағы 
C

L
  - контурдың сипаттамалық кедергісі; 

Q
d

1
 бұл шама контурдың кері сапалылығы, өшу деп аталады. 

5.4.3 Резонанс жиілігі:  
LC

1
0   немесе 

LC
f

2

1
0   . 

5.4.4 Векторлы сызбасы (5.2 сурет):  

а) резонансқа дейін, онда      ,LC XX   ;LC UU   

в) резонанстан кейін, онда   ,LC XX   ;LC UU   

с) резонанс кезінде,   онда      ,CoLo XX    .CoLo UU   

   
    

           а)                                      в)                                              с) 

5.2 сурет 
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5.4.5 Контурдың кірісіндегі ток пен кернеудің арасындағы фаза 

айырымын тәжірибе жүзінде алынған мәндер бойынша келесі формуламен 

есептейді:
 

,
RI

UU
arctg CL

КИР


  

мұндағы R –контурдың активті кедергісі. 

5.4.6  Тізбектелген термелмелі контурдың көлденең өткізу жолағын f2 

және f1 шекаралық жиіліктер бойынша анықтауға болады. 

мұндағы 

.
42

,
42

2

0

22

00

1

2

0

22

00

2 f
dfdf

ff
dfdf

f   

 

көлденең өткізу жолағы dfffS 012  . 

 

 

6 Зертханалық жұмыс №6. Токтар резонансы  

 

 Жұмыстың мақсаты: параллель қосылған тербелмелі контурдағы 

резонанс қасиеттерін тәжірибе жүзінде зерттеу. 

 

6.1 Жұмысқа дайындық 

 

6.1.1 «Электр тізбектеріндегі резонанс. Токтар резонансы» бөлімін 

қайталау (Ә.2 110-112 б., Ә.6 140-147 б., Ә. 8 50-55 б.)  

6.1.2 Қандай электр тізбектерінде токтар резонансы пайда болады? 

6.1.3 Қандай шартта электр тізбегінде токтар резонансы пайда болады? 

6.1.4 Параллель қосылған тербелмелі контурдың сипаттамалық 

кедергісін ,  f0 резонанстық жиілігін және Q сапалылығын есептеу (6.1 және 

6.2 суреттер), берілген нұсқа бойынша (6.1 кесте). 

6.1.5.Параллель қосылған тербелмелі контурдың (6.1 сурет),  ВL(); 

ВC(); В()=ВL()-ВC() жиіліктерінің сипаттамасын тұрғызу. 

6.1.6 I(f), IL(f), IC(f), Zкір(f), Zкір(f) графиктерін салу (6.1 сурет). 

6.1.7 Параллель қосылған контурдың резонанс кезінде токтардың 

векторлық сызбасын тұрғызу. 

6.1.8 Шығыны бар параллель қосылған тербелмелі контурының 

сипаттамалық кедергісін және  параллель қосылған контурдың резонанс 

кезіндегі токты қалай есептейміз? 

6.1.9 Шығыны бар параллель қосылған контурдың резонанс кезіндегі 

токтардың  векторлық сызбасын тұрғызу. 

6.1.10 Шығыны бар параллель қосылған тербелмелі контурдағы R1 мен 

R2 кедергілердің қандай мәнінде токтар резонансы болады. 
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6.2 Жұмыстың орындалу реті 

 

6.2.1 Сұлба (6.1 сурет) бойынша тізбекті жинау. Берілген нұсқа (6.1 

кесте) бойынша кірістегі кернеу мен элемент мәндерін қою. 

 

6.1 сурет 

 

6.1 кесте  

№ нұсқа U, В L, мГн С, мкФ R,Ом R1,Ом R2,Ом 

1 3 20 0,08       50      100      200 

2 3 16 0,04       60      200      150 

3 3 15 0,05       80      150      100 

4 3 10 0.05       40       50      250 

5 3 12 0,03       30      100      300 

6 3 7 0,02       50      100     150 

 

6.2.2 Кірістегі кернеудің жиілігін 0,1 fр -ден 2 fр-ге дейін өзгерте 

отырып, I(f), IL(f), IC(f) тәуелділігін алу. Нәтижелерді 6.2-кестеге енгізу. 

 

6.2 кесте  

f,Гц I,мА IL,мА IC,мА Zкір,Ом  кір, град. Uкір,В 

       

 

6.2.3 Берілген сұлба бойынша электр тізбегін жинау (6.2 сурет).  
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Кірістегі кернеуді және нұсқа бойынша элементтердің көрсеткіштерін 

орнату. 

6.2.3 Кіріс кернеуінің жиілігін өзгерте отырып, I(f), I1(f), I2(f) 

тәуелділіктерін алу. Нәтижелерді 6.3 кестеге енгізу. 

 

6.3 кесте  

f,Гц I,мА I1,мА I2,мА Zкір,Ом Uкір,В 

      

 

 

6.2 сурет 

6.3 Тәжірибе нәтижесін өңдеу 

 

6.3.1 Тәжірибеде алынған мәндер (6.2 кесте) бойынша f0 резонанстық 

жиілігін анықтау. Өзгерістегі жиілік кезіндегі Zкір кірістегі кернеу мәнін 

есептеу. I(f), IL(f), IC(f), Zкір(f), Zкір(f) қисықтарын тұрғызу және есептіктегі 

қисықтармен салыстыру. 

6.3.2 Тәжірибеде алынған мәндер (6.3 кесте) бойынша резонанстық 

жиілікті анықтау және теориялықпен салыстыру. I(f), I1(f), I2(f) тәуелділік 

графиктерін тұрғызу. Өзгерістегі жиілік кезіндегі Zкір кірістегі кернеу мәнін 

есептеу. Zкір (f) қисығын тұрғызу. 

6.3.3 Параллель қосылған контурдың өткізу жолағы мен сапалылығын 

анықтау. Параллель қосылған контурдың резонанс кезіндегі RОэ эквивалентті 

кедергісін анықтау.  

6.3.4 Тәжірибеден алынған мәндерді (6.2, 6.3 кестелер) қолдана отырып, 

электр тізбектерінің (6.2, 6.3 суреттер) резонанс кезіндегі векторлық сызбасын 

тұрғызу. 

6.3.5 Контур пайдаланатын активті қуатын есептеу. 
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6.4 Әдістемелік нұсқау 

 

Параллель қосылған тербелмелі контурдың резонанстық жиілігі 

2

2

2

2

1

2

2

1

R

R

LC
f

р











. 

Идеалды параллель қосылған тербелмелі контур үшін (шунтированного) 

активті кедергі (6.1 сурет): 

LC
f

р

2

1
 . 

 

Контурдың сипаттамалық кедергісі келесі теңдеумен анықталады:
  

.
C

L
  

 

Параллель контурдың шығыны бар эквивалентті  резонас кезіндегі 

кедергі келесі теңдеумен анықталады: 

 

.
21

21

2

RR

RR
Rоэ







 

 

 

Тербелмелі параллель контурдағы шығыны бар резонанс кезіндегі ток 

келесі теңдеумен анықталады: 

 
./ оэp RUI   

 
Тербелмелі параллель контурдағы шығыны бар сапалық: 

 
 ./ 21 RRQ    

 

 

7 Зертханалық жұмыс №7.  Компьютер көмегімен электр 

тізбегіндегі  кіріс және беріліс жиілігінің сипаттамасын  зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: бір реактивті элементпен тізбектегі кіріс және 

беріліс сипаттамасын зерттеу. 

 

7.1 Жұмысқа дайындық  
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7.1.1 «Электр тізбегіндегі жиіліктің сипаттамасы» бөлімін қайталау (Ә.1 

110-113 бет, Ә.6 140-147 бет, Ә. 8 41-45 бет).  

7.1.2 Электр тізбегіндегі кіріс тізбегі деп нені атайды, оның АЖС және 

ФЖС? 

7.1.3 Электр тізбегіндегі беріліс тізбегі деп нені атайды, оның АЖС 

және ФЖС? 

7.1.4 Қандай жиілік шектік деп атайды? Берілген нұсқа бойынша R1L 

және R2C тізбегі үшін шекаралық жиілікті есептеу (7.1 кесте). 

7.1.5 RC және RL тізбегі үшін кіріс сипаттамасы АЖС және ФЖС 

есептеу формуласын жазу  - Zкір =f() и Zкір =f(). 

7.1.6 RC және RL тізбегі үшін кіріс сипаттамасы АЖС және ФЖС 

графигін салу. 

7.1.7 RC және RL тізбегі үшін кернеу бойынша кешенді беріліс 

функциясы АЖС және ФЖС есептеу кейіптемесін жазу -  Нu(), н() . 

7.1.8 RL және RС тізбегі үшін кернеу бойынша  беріліс функциясы АЖС 

және ФЖС графигін салу. 

7.1.9 Шекаралық жиілікте кернеу бойынша  беріліс функциясы АЖС 

және ФЖС неге тең? 

 

7.1 кесте  

Нұсқа U, B R3, кОм  L, мГн R1, Ом С, мкФ 

1 15 2,0 60 150 0,25 

2 25 3,0 80 100 0,3 

3 20 1,5 50 200 0,2 

4 25 1,0 40 120 0,3 

5 10 0,5 25 250 0,2 

 

 

7.2 Жұмыстың орындалу реті 

 

7.2.1 R3L тізбегінің сұлбасын жинау (7.1 сурет). Нұсқа бойынша сұлбада  

L,R3,U1  көрсету (7.1 кесте). Кіріс кернеудің жиілігін 0,1 fшек кГц -тен 2fшек 

кГц-ке дейін өзгерте отырып, тізбектегі токты өлшеу, катушкадағы кернеу 

және )(ti  ток арасындағы Т2-Т1  фазасы бойынша уақытша жылжу және 

кірістегі кернеу )(1 tu .  Нәтижені 7.2 кестеге енгізу. 

7.2.2 Нұсқа бойынша R1C тізбегінің сұлбасын жинау (7.2 сурет) (7.1 

кесте).  
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7.2 кесте  

f I UL T2-T1 

    

 

                            

 

7.1 сурет 

 

   7.3 кесте  

f        I                     Кіріс сипаттамасы Беріліс сипаттамасы 

      Zкір 
   
φZкір      HUL     φHU 

      

 

7.2.3 Кіріс кернеудің жиілігін 0,1 fшек кГц -тен 2fшек  кГц-ке дейін өзгерте 

отырып, тізбектегі токты өлшеу, сыйымдылықтағы кернеу және )(ti  ток 

арасындағы Т2-Т1  фазасы бойынша уақытша жылжу және кірістегі кернеу 

)(1 tu .  Нәтижені 7.4 кестеге енгізу. 

 

7.4 кесте  

f I UС T2-T1 
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7.5 кесте 

f  

     I 

Кіріс сипаттамасы Беріліс сипаттамасы 

       Zкір φZкір     HUc      φHU 

      

 

 

7.2 сурет 

  

7.3 Тәжірибенің нәтижелерін өңдеу  

 

7.3.1 RL тізбегіндегі кіріс кедергісі тәжірибелік нәтиже (7.2 кесте) 

бойынша Zкір=U1/I модулін және φZкір fТТ  )(360 12

0
 аргументін есептеу. 

Нәтижесін 7.3 кестесіне енгізу. RL тізбегіндегі кіріс сипаттамасы АЖС Zкір 

=F(f) и ФЖС Zкір =F(f) графиктерін құру және теориялықпен салыстыру. RL 

тізбегі үшін графиктер арасынан шекаралық жиілікті анықтау. 

7.3.2 RL тізбегіндегі кернеу бойынша АЖС НuL=UL/U1 и ФЖС н=90
0
- 

φZкір беріліс функциясын тәжірибелік нәтиже (7.2 кесте) бойынша есептеу. 

Нәтижесін 7.3 кестесіге енгізу. RL тізбегіндегі кіріс сипаттамасы АЖС Zкір 

=F(f) и ФЖС Zкір =F(f) графиктерін құру және теориялықпен салыстыру.  

7.3.3 RC тізбегіндегі кіріс кедергісі тәжірибелік нәтиже (7.4 кесте) 

бойынша Zкір=U1/I модулін және φZкір fТТ  )(360 12

0
 аргументін есептеу. 

Нәтижесін 7.5 кестесіге енгізу. RС тізбегіндегі кіріс сипаттамасы АЖС Zкір 

=F(f) и ФЖС Zкір =F(f) графиктерін құру және теориялықпен салыстыру. RC 

тізбегі үшін графиктер арасынан шекаралық жиілікті анықтау. 

7.3.4 RC тізбегіндегі кернеу бойынша АЖС НuL=UL/U1 и ФЖС н=90
0
- 

φZкір беріліс функциясын тәжірибелік нәтиже (7.4 кесте) бойынша есептеу. 
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Нәтижесін 7.5 кестеге енгізу. RС тізбегіндегі кіріс сипаттамасы АЖС Zкір=F(f) 

және ФЖС Zкір =F(f) графиктерін құру және теориялықпен салыстыру.  

 

7.4 Әдістемелік нұсқау 

 

7.4.1 Бастапқы кернеудің фазасын және осциллограф көмегімен токты 

өлшеу (7.3 сурет). Бастапқы кернеудің фазасын өлшеу үшін осциллографтың 

А каналы 1 нүктеге косады. Активті кедергіде бастапқы кернеудің фазасын 

өлшеу үшін осциллографтың В каналы 2 нүктеге косады. 1 курсорды кірістегі 

нөл кернеуге )(tu1 , ал  2 курсорды шығыстағы нөл токқа )(ti  қойып, тікелей 

Т2-Т1 табло арқылы   және )(tu1  кернеу арасындағы уақытша жылжуды 

өлшей аламыз. 

7.4.2 Тізбектегі кіріс амплитудалық-жиіліктік сипаттамасы (АЖС) –кіріс 

кедергі модулінің Z=f( ) жиілікке тәуелділігі. Тізбектегі кіріс фазалық-

жиіліктік сипаттамасы (ФЖС) – кіріс кедергі аргументінің  =f( ) жиілікке 

тәуелділігі. Шекаралық жиілік деп реактивті кедергінің резистивті кедергіге 

тең болуын айтамыз, с.с.  RL-тізбегінде R=
шек

L, ал RC-тізбегінде R=
Сшек

1
 

RC тізбегіндегі кіріс кедергісінің модулі мына кейіптемемен анықталады 

Zкір=

2

1

2

1

1

2

2
1 1

2

1
1

1




























f

f
R

CRf
R

C
R шек

 .  

Ал кіріс кедергісінің  аргументі мына кейіптемемен анықталады  

f

f
arctg

RC
arctg шек

кирZ 



1

. 

RL тізбегіндегі кіріс кедергісінің модулі мына кейіптемемен анықталады 

 
2

3

2

3

3

22
3 1

2
1 



















шек

кир
f

f
R

R

Lf
RLRZ


 . 

Ал кіріс кедергісінің  аргументі мына кейіптемемен анықталады  

Zкки =arctg
3R

L
=arctg

3

2

R

fL
=arctg

шекf

f
. 

7.4.3 Кернеу бойынша кешенді беріліс еселеуіші Hu (j ) деп кешенді 

шығыс кернеуінің 2U   кешенді кіріс кернеуіне 1U  байланысын, с.с. 

Hu(j )=
1

2

U

U




  . 

RС тізбегі үшін кернеу бойынша берілістің кешенді еселеуіші мына 

кейіптемемен анықталады: 

Huc(j )=
RCj1

1
. 
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RС тізбегі үшін кернеу бойынша берілістің кешенді еселеуішінің модулі 

мына кейіптемемен анықталады: Huc ( )=
2)(1

1

RC
, ал аргументі н ( )=-

arctg RC . 

RL тізбегі үшін кернеу бойынша берілістің кешенді еселеуіші мына 

кейіптемемен анықталады. 

HUL(j ) =
LjR

Lj






. RL тізбегі үшін кернеу бойынша берілістің кешенді 

еселеуішінің модулі мына кейіптемемен анықталады. HUL ( )=
22 )( LR

L






, ал 

аргументі н ( )= 90 -
R

L
arctg


. Шекаралық жиілік Hшек=0,707, шек  = 45 . 

 

 
 

7.3 сурет 

 

 

8 Зертханалық жұмыс №8. Компьютер көмегімен пассивті 

төртұштыны зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты:  есептеу техника көмегімен «Electronics 

Workbench» бағдарламасын қолдана отырып, пассивті симметриялы 
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төртұштылар және олардың негізгі көрсеткіштерін әртүрлі режимдерін 

зерттеу.  

 

8.1 Жұмысқа дайындық 

 

«Төртұштылар» бөлімін қайталау (Ә.1 291-324 бет, Ә.2 132-150 бет, Ә.6 

328-355 бет, Ә. 8 64-67 бет). 

 

Сұраққа жауап беру және келесіні орында: 

1) Электр тізбегіндегі қай элемент төртұшты деп аталады? 

2) Қандай төртұшты пассивті деп аталады? 

3) Қандай төртұшты симметриялы деп аталады? 

4) A-, Z-,Y-,H- параметріндегі төртұшты  беріліс теңдеуін жазып алу. 

5) Пассивті төртұшты, симметриялы төртұштылар А-параметрі қандай 

шарттарға қанағаттандырады?  

6) Төртұштылар кіріс кедергісі қалай анықталады. Берілген нұсқа 

бойынша бос жүріс Zбж , қысқа тұйықталу Zқт және жүктемелі режим êèðZ  

кезінде төрт ұштылар кіріс кедергісін есептеу (8.1 кесте). Нәтижені 8.4 кестеге 

жазып алу. 

7) Берілген нұсқа бойынша бос жүріс, қысқа тұйықталу, жүктеме режимі 

кезінде шығыстағы төртұштылар кернеуін 2U  және шығыстағы ток 2I  пен 

кірістегі токты 1I
 есептеу (8.1 кесте). Нәтижелерді 8.2 кестеге енгізу. 

8) Пассивті, симметриялы төртұштылар А-параметрін анықтайтын мәнді 

жазып алу. Берілген нұсқа бойынша пассивті симметриялы төрт ұштылар А-

параметрін есептеу (8.1 кесте). Нәтижелерді 8.3 кестеге жазып алу. 

 

8.1 кесте  

Нұсқа № Сурет № U1, В f,кГц R, Ом L, мГн C, мкФ 

1 8.1 20 1,0 80 10 − 

2 8.2 30 1,5 85 − 1,5 

3 8.3 25 0,5 65 − 4 

4 8.4 15 0,8 95 16 − 

5 8.5 35 2,0 50 − 2,0 

6 8.6 40 2,5 110 6 − 

7 8.7 10 2,0 120 8 − 

8 8.8 45 1,5 100 − 1 
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8. 1 сурет                             8.2 сурет 

 

 

8. 3 сурет                            8. 4 сурет 

 

 

                                   8.5 сурет                        8.6 сурет 

 

 

                         8.7 сурет                                 8.8 сурет 
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8.9 сурет              

                                                                                                         

8.2 Жұмыстың орындалу реті 

 

8.2.1 Берілген нұсқа бойынша элетрлік сұлбаны жинау (8.9 сурет). 

8.2.2 Берілген нұсқа бойынша генераторда жұмыс істейтін кернеу U1 мен 

f жиілік орнату. 

8.2.3 Бос жүріс кезінде 2-2
/
 ( жукZ , 0I2  ) қысқышта 

төртұштылардың кіріс кернеуін U1, төрт ұштылардың шығыс кернеуін U2, 

төртұштылардың кіріс тогын  I1 өлшеу. Төрт ұштылардың кірістегі 

)(tu1 кернеу және шығыстағы )(tu2 кернеулер арасындағы фаза бойынша 

уақытша жылжуды өлшеу: Т2-Т1 және төртұштылардың кірістегі )(tu1 кернеуі 

мен )(1 ti  ток арасындағы фаза бойынша уақытша жылжуды өлшеу: Т2-Т1. 

Нәтижелерді 8.2 кестеге енгізу. 

8.2.4 Қысқа тұйықталу кезінде 2-2
/
 ( жукZ , 0I2  ) қысқышта төрт 

ұштылардың кіріс кернеуін U1, төртұштылардың шығыс кернеуін U2, төрт 

ұштылардың кіріс тогын  I1 өлшеу. Төртұштылардың кірістегі )(tu1 кернеу 

және кірістегі )(ti1 ток пен шығыстағы )(ti2  ток арасындағы фаза бойынша 

уақытша жылжуды өлшеу: Т2-Т1. Нәтижелерді 8.2 кестеге енгізу.  
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8.2  кесте 

Жұмыс 

істеу 

режимі. 

Зерт. 

түрі  

U1 

B 

U2 

B 

T2-T1, 

c 

Ψu2 I1, 

A 

T2-T1, 

c 

Ψi1 I2, 

A 

T2-T1, 

c 

Ψi2 

Бос 

жүріс 

Теор.   −   −   −  

Тәж.           

Қысқа 

тұйық-

талу 

Теор.   −   −   −  

Тәж.           

 

8.3 кесте 

Зерттеу түрі А11 А12 А21 А22 

Теориялық 

есептеу 

    

экспериментальді 

есептеу 

    

 

 8.4 кесте 

Зерттеу түрі Zбж ,Ом Zқт,Ом 

Теориялық 

есептеу 

  

экспериментальді 

есептеу 

  

 

 

8.3 Жұмыстың нәтижелерін өңдеу 

 

8.3.1 Барлық режим үшін Т2-Т1 бойынша төртұштылардың 

шығысындағы бастапқы кернеу фазасын Ψu2 және кірістегі бастапқы ток 

фазасына Ψi1 және шығыстағы ток фазасын Ψi2 есептеу. Нәтижелерді 8.2 

кестеге енгізу. 

8.3.2 Барлық режим үшін кешенді кернеу 21 UU  ,  мен токтарды 

21 II  , жазу. 

8.3.3 Бос жүріс пен қысқа тұйықталу кезінде тәжірибелік нәтиже 

бойынша пассивті симметриялы төртұштылар А-параметрін: А11, А12, А21, А22 

21 UU  , кернеулер мен 21 II  ,  токтар бойынша есептеу: 
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02U2

1
22

02U2

1
12

02I2

1
21

02I2

1
11

I

I
A

I

U
A

U

I
A

U

U
A























































, . Нәтижелерді 8.3 

кестеге енгізу. 

8.3.4 1A  шартының орындалуын тексеру.  

8.3.5 Барлық режим үшін тәжірибелік нәтижелер бойынша төрт 

ұштылардың кіріс кедергісін есептеу. Нәтижелерді 8.4 кестеге енгізу. 

 

8.4 Әдістемелік нұсқау  

 

Осциллограф көмегімен бастапқы кернеу фазасы мен токты өлшеуге 

болады  (8.10 сурет). Бастапқы кернеу фазасын  өлшеу үшін осциллографтың 

А каналын 1 нүктеге қосады, ал В каналын  2 нүктеге қосады. 1 курсорды 

кірістегі нөл кернеуге )(tu1 , ал  2 курсорды шығыстағы нөл ток кернеуге u2 (t) 

қойып, тікелей Т2-Т1 табло арқылы u2 (t) және )(tu1  кернеу арасындағы 

уақытша жылжуды өлшей аламыз. Фазалық жылжу мына кейіптемемен 

анықталады U1−U2 = 360
0
(Т2-Т1)f. Егер U1 =0 болса, онда U2 = -360

0
(Т2-

Т1)f. 

Бастапқы ток фазасын өлшеу үшін токтың потенциалға айналуы 

қолданады. Бастапқы фазалық токты өлшеу үшін төртұштылардың кірісінде 

)(ti1  арасында 1
/
 мен а нүктелерін R=1Ом  қосады, осциллографтың В 

каналын а нүктесіне қосады. 1 курсорды нөл кернеуге )(tu1 , ал  2 курсорды 

нөл ток кернеуге u2 (t) қойып, тікелей Т2-Т1 табло арқылы )(ti1 ток пен )(tu1  

кернеу арасындағы уақытша жылжуды өлшейміз. Токтың бастапқы фазасын 

i1 мына кейіптемемен анықтайды i1 =-360
0
(Т2-Т1)f. Токтың бастапқы 

базасын өлшегеннен соң, R=1Ом кедергі өшіріледі. 

Бастапқы фазалық токты өлшеу үшін төртұштылардың шығысында 

)(ti2  арасында 2
/
 мен b 

/
  нүктелерін R=1Ом  қосады, осциллографтың В 

каналын b  нүктесіне қосады. 1 курсорды нөл кернеуге )(tu1 , ал  2 курсорды 

нөл токқа )(ti2  қойып, тікелей Т2-Т1 табло арқылы )(ti2 тоқ пен )(tu1  кернеу 

арасындағы уақытша жылжуды өлшейміз. Токтың бастапқы фазасын 

)(ti2 мына формуламен анықтайды i2 = -360
0
(Т2-Т1)f. Токтың бастапқы 

базасын өлшегеннен соң, R=1Ом кедергі өшіріледі.  
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8.10 сурет 

 

9 № 9 Зертханалық жұмыс. Электр тізбегінің тұрақты тогының 

сызықсыз резистивті элементтерін зерттеу 

 

         Жұмыстың мақсаты: тізбектің тұрақты тогының сызықсыз резистивті 

элементтерін тәжірибелік зерттеуге үйрену 

 

 9.1 Жұмысқа дайындық 

«Тұрақты ток режиміндегі сызықсыз электр тізбектері» тарауын 

қайталау (Ә.1 233-244 бет, Ә.2 404-406 бет, Ә.8 32-36 бет, Ә.9 69-76 бет). 

Келесі сұрақтарға жауап беру және орындау:  

1) Қандай резистивті элементтер сызықсыз деп аталады? 

 2) Қандай резистивті элементтер симметриялы және қандай элементтер 

симметриялы емес деп аталады? Симметриялы және симметриялы емес 

сызықсыз элементтерге мысалдар келтіру. Олардың вольт-амперлік 

сипаттамаарын салу. 

 3) Статикалық Rст және дифференциалдық Rд кедергілер қалай 

анықталады? 

4) Бір ЭҚК көзі және тізбектей жалғанған сызықсыз және сызықты 

резистивті элементтері бар тізбектің графикалық есебін көрсету (9.2 сурет). 

5)  Бір ЭҚК көзі және параллель жалғанған екі сызықсыз элементтері 

бар тізбектің графикалық есебін көрсету (9.3 сурет).         
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9.2 Жұмыстың орындалу реті 

9.2.1 Екі сызықсыз және бір сызықты элементтердің вольт-амперлік 

сипаттамаларын алу (9.1- сурет, 9.2- кесте). 

9.2.2 Тізбектей жалғанған сызықсыз және сызықты резистивті 

элементтердің электр тізбегін жинау (9.2 сурет). Берілген нұсқаға сәйкес U  

кірісіндегі кернеу мен R сызықты кедергінің  мәнін анықтау (9.1 кесте). 

Барлық өлшеу құралдарының көрсеткіштерін 9.3 кестеге енгізу (қатар – 

«тәжірибе»). 

9.2.3 Параллель жалғанған екі резистивті элементтердің электр тізбегін 

жинау (9.3 сурет). Берілген нұсқаға сәйкес U кірісіндегі кернеудің мәнін 

анықтау (9.1 кесте). Барлық өлшеу құралдарының көрсеткіштерін 9.4- кестеге 

енгізу (қатар – «тәжірибе»). 

9.1 кесте 

 Нұсқа №  1 2 3 4 5 

U,В 10 20 15 12 18 

 

 

9.1 сурет 

9.2 кесте - Вольтамперлік сипаттамалар 

СЭ1 U,В      

I,mA      

СЭ2 U,В      

I,mA      

 



38 

 

 

9.2 сурет 

9.3 кесте 

Зерттеу түрі 

 

U,В U1 ,В U2,В I,mA 

Тәжірибе     

Графикалық есеп     

 

 

9.3 сурет 

9.4 кесте 

Зерттеу түрі 

 

U,В I,mA I1,mA I2,mA 

Тәжірибе     

Графикалық есеп     
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 9.3 Жұмыстың нәтижесін талдау және безендіру 

 

 9.3.1 Екі сызықсыз элементтердің вольт-амперлік сипаттамаларын 

тұрғызу.  

 9.3.2 Электр тізбегі үшін графикалық есеп орындау (9.2 сурет, 9.3.2 

бөлімдер), есептеу нәтижелерін 9.3-кестеге жазу («графикалық есеп» 

қатарына), есептік мәндерді тәжірибелік мәндермен салыстыру. 

 9.3.3 Электр тізбегі үшін графикалық есеп орындау (9.3 сурет, 9.3.3 

бөлімдер), есептеу нәтижелерін 9.4-кестеге жазу («графикалық есеп» 

қатарына), есептік мәндерді тәжірибелік мәндермен салыстыру.  

 9.3.4 Жасалған жұмысқа қорытынды жасау:  кернеулер мен токтардың 

тәжірибелік мәндерін есептік мәндерімен салыстыру, сызықсыз электр 

тізбектері есебінің графикалық әдісінің дәлдігін бағалау. 

 

9.4 Әдістемелік нұсқау 

 

9.4.1 Сызықсыз резистивті элементтермен тармақталмаған тізбекті 

есептеудің графиктік әдісі.  

 Тізбектей жалғанған екі сызықсыз  СЭ1   және   СЭ2  резисторлары 

тізбекке ВАС-сы    211 , UIUI   тұрақты кернеу Е=U берілген. СЭ1   және   СЭ2  

элементтеріндегі I   токты және   U1   мен   U2   кернеулерді анықтау керек.           

 

                 9 .4 сурет                                               9 .5 сурет 

Сызықсыз тізбек үшін Кирхгоф заңын жазайық ( 9.4 сурет). 

                                       .21 UUU                                            

Екі элементте де ток бірдей  III  21 .             

   21 UUIUI   -нің ВАС құрайық, ол үшін U1  және  U2  токтың бір 

мәніндегі кернеулерін (9.5 сурет) қосып шығамыз, абсцисса осінде EU   

кернеуін саламыз, а нүктесінен  21 UUI   қисығымен қиылысу жеріне дейін 
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ордината осіне параллель түзу жүргіземіз. ав кесіндісі  Im      масштабында 

aâmI I  тогына тең. Абсцисса осіне параллель в нүктесінен вс түзуін 

жүргіземіз, нәтижесінде cd және cf кесінділерін аламыз, олар um  

масштабында   U1   және  U2 : cfmUcdmU uu  21 ,   керенулеріне тең. 

9.4.2 Сызықсыз элементтердің параллель қосылуымен тізбекті 

есептеудің графиктік әдісі. 

Параллель жалғанған сызықсыз  СЭ1   және   СЭ2  резисторлары тізбекке 

(9.6 сурет) ВАС-сы  11 UI   және  22 UI    (9.7 сурет) тұрақты кернеу U  

берілген. 

 

      9.6 сурет                                                        9.7 сурет 

Параллель жалғанғанда UUU  21  және Кирхгофтың I заңына сәйкес  

                                               21 III  .                                                   

Егер U  кернеуі берілсе, онда сызықсыз элементтердегі І1, І2   токтары 

 11 UI  және  22 UI  ВАС-сы арқылы анықталады, ал тізбектің тармақталмаған 

бөлігіндегі ток теңдеуінің негізінде табылады.  

Егер I  тогы берілсе, онда U  кернеуі мен І1, І2   токтарын табу үшін,  

21 UU   кернеудің бірдей мәні үшін  11 UI  және  22 UI  қисықтарының 

ординаталарын қосу  әдісімен  UII 21   қосымша сипаттама құрады.  Ары 

қарай ордината осінде CO  кесіндісі салынады, ол Im  масштабында I -ге тең, 

 UII 21   сипаттамасымен қиылысу жеріне дейін c  нүктесінен түзу 

жүргіземіз, алынған cв  кесіндісі um  масштабында ñâumU  -ға тең. в 

нүктесінен абсцисса осіне дейін ва түзуін жүргіземіз, Im  масштабында І1 және 

І2: afmIadmI I 121 ,   тоқтарына тең ad және  af  кесінділерін аламыз (9.7 

сурет). 
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10 Зертханалық жұмыс №10. Компьютердің көмегімен 

синусоидалды емес периодикалы токтың сызықты электр тізбегін 

зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: периодты синусоидалды әсердегі сызықты электр 

тізбегіне экспериментальдi зерттеу нәтижесін алу.  

 

10.1 Жұмысқа дайындық 

10.1.1 «Бірфазалы токтың сызықты электр тізбегі» тарауын қайталау 

(Ә.1 72-108 бет, Ә.2 68-86 бет, Ә.6 62-99 бет, Ә.8 22-40 бет).  

10.1.2 Қандай ток пен кернеулерді периодты синусоидалы емес деп 

атайды?  

10.1.3 Периодты синусидалды емес ток пен кернеулерді Фурье қатарына 

жіктеу. 

10.1.4 Периодты синусоидалды әсердегі сызықты электр тізбегіндегі ток 

пен кернеу қалай есептелінеді.  

10.1.5 Берілген нұсқа бойынша тізбектің кірісіндегі ( )
1
i t  тогын есептеу 

(10.1 кесте).  

10.1.6. Периодты синусидалды емес ток пен кернеулердің әсерлік мәні 

қалай есептелінеді. Берілген нұсқа бойынша тізбектің кірісіндегі ток пен 

кернеудің әсерлік мәндерін есептеу  (10.1 кесте). Жұмыстың нәтижесін 10.2. 

кестесіне енгізу. 

10.1.7 Периодты синусидалды емес токтың активті, реактивті және 

толық қуаттарын қалай есептейді. Берілген нұсқа бойынша тізбектің активті, 

реактивті және толық қуаттарын есептеу (10.1 кесте).  Жұмыстың нәтижесін 

10.2. кестесіне енгізу. 

10.1.8 Берілген периодты синусидалды емес кіріс кернеуін ( )e t  және 

тізбектің кірісіндегі токтың ( )
1
i t  сызбасын салу.  

 

10.1 кесте  

 Нұсқа № 1  2  3  4  5  6  

Сұлба №  1 0 . 3  1 0 . 4  1 0 . 5  1 0 . 6  1 0 . 7  1 0 . 8  

Қисық 

е(t), № 

1 0 . 1  1 0 . 2  1 0 . 1  1 0 . 2  1 0 . 1  1 0 . 2  

Еm,В 4 0  5 0  6 0  8 0  3 0  2 0  

f,кГц 1  1 , 2  1 , 5  1 , 3  2  0 , 8  

R1, Ом 1 0 0  1 5 0  8 0  2 0 0  5 0  9 0  
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R2, Ом 8 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  6 0  5 0  

R3, Ом 1 5 0  8 0  5 0  1 2 0  9 0  4 0  

L, мГн 3  2  4  2  1  6  

C, мкФ 4  3  2  5  6  1  

 

 

2

8 1 1
( ) (sin sin3 sin5 ...)

9 25

mЕ
e t t t t  


   

 

10.1 сурет 

 
4 1 1

( ) (sin sin3 sin5 ...)
3 5

mЕ
e t t t t  


   

 

10.2 сурет 



43 

 

 

10.3 сурет 

 

 

10.4 сурет 
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10.5 сурет 

 

 

10.6 сурет 
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10.7 сурет 

 

 

10.8 сурет 

 

10.2 Жұмыстың орындалу реті 

 

10.2.1 Берілген нұсқа бойынша сұлбаны жинау (10.1 кесте). Сұлба 

бойынша берілген көрсеткіштердің мәндерін беру. Қорек көзіне берілген 

қисықтың ЭҚК e(t) беру, Еm максималды мәнін және жиілікті f. 

10.2.2 Тізбектің кірісіндегі кернеудің әсерлік мәнін және кіріс тогының 

әсерлік мәнін өлшеу. Алынған нәтижені 10.2. кестесіне енгізу. 
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10.2.3 Осциллографты қосу. Осциллографта кіріс кернеуінің e(t) (канал 

А, қызыл түсті қисық) және тізбектің кірісіндегі токтың i1(t) (канал В, көк 

түсті қисық) қисықтары шығады. Ток пен кернеудің қисықтарын салу.  

10.2 кесте 

Зерттеу түрі U,B I1,мА S, BA Р, Вт Q, Вар 

Теориялық 

есептеу 

     

Компьютердегі 

тәжірибелік 

зерттеу 

     

Қателік δ,%      

 

 

10.3 Жұмыстың нәтижелерін өңдеу 

10.3.1 Зерттеудегі 10.2 кестесі бойынша синусоидалы емес периодты 

токтың толық қуатын есептеу.  

10.3.2 Тәжірибе бойынша табылған ток, кернеу және қуаттың мәндерін 

есептелінген теориялық мәнмен салыстыру. Тәжірибе бойынша табылған ток, 

кернеу және қуаттың мәндері есептелінген теориялық мәндерден неше 

пайызға айырмашылығын анықтау:  

 %, % %Э P Э P Э P
U U S

Э Э Э

U U U U S S

U U S
  

  
    . 

Алынған шамаларды 10.2. кестесіне енгізу. Тәжірибелік мәннің 

теориялық мәннен айырмашылығын түсіндіру.  

10.3.3 Теория бойынша алынған e(t) және ( )
1
i t  сызбаларын тәжірибе 

бойынша алынған ток пен кернеудің қисықтарымен салыстыру.  Теория 

бойынша тұрғызылған ток пен кернеу қисықтарының тәжірибеліктен  

айырмашылығын түсіндіру.  

10.4 Әдістемелік нұсқау  

10.4.1 Синусоидалы емес периодты қорек көзі бар сызықты электр 

тізбегі үш этапқа бөлінеді:  

а) ЭҚК-тің синусоидалы емес периодты функциясы Фурьенің  

тригонометриялық қатарына жіктеледі.  Берілген ЭҚК бойынша:  
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....);5sin
25

1
3sin

9

1
(sin

8
)(

2
 ttt

E
te m 

  

....).5sin
5

1
3sin

3

1
(sin

4
)(  ttt

E
te m 

  

Есептеу барысында бірінші үштік қосындысымен шектелеміз. 

б) егер тізбекте периодтық синусоидалы емес қорек көздері әсер етсе, 

тармақтағы токтарды және кернеулерді анықтау үшін беттестіру әдісін 

пайдаланып әр гармоникалар үшін жеке-жеке тізбекті кешенді түрде 

есептейді. Осы есептерді жеке есептегенде әртүрлі жиіліктер үшін индуктивті 

және сыйымдылықты кедерглері бірдей болмайды. Бірінші гармоникамен 

салыстырсақ, онда индуктивті кедергісі k гармоникасы үшін k есе өседі, ал 

сыйымдылық кедергісі керісінше k  есе  кемиді: 

   1LL kxLkx
k

  ,        
 

 

k

x

Ck
x

C

C k

1
1




; 

в) беттестіру әдісі бойынша лездік токтың мәні лездік токтардың 

құраушы мәндерінің қосындысына тең:
 

1 1(1) 1(3) 1(5)( ) ( ) ( ) ( )t t t ti i i i  
;
 

г) ток пен кернеудің лездік мәндерін MATHCAD бағдарламасында 

құруға болады. Ток пен кернеудің лездік мәндерінің сызбасы 10.9 суретінде  

мысалмен келтірілген. Бір суретке ток пен кернеудің сызбаларын салу үшін 

және олардың шамалары бірдей болу үшін ток пен кернеудің мәндеріне 

түзеткіш көрсеткішін енгізеді.  

 

10.9 сурет 
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10.4.2 Зертханалық жұмыстың тәжірибелік бөлімі Electronics 

Workbench-та орындалады. 

         10.4.3 Берілген синусоидалы емес периодты ЭҚК-нің және оның 

параметрлерін енгізу үшін кернеу бейнесі екі рет басылады. Пайда болған 

терезеге ЭҚК-нің қисығын орнатады,  максималды (амплитудалы) мәнін Em 

және жиілігін f (10.10 сурет). 

 

 

10.10 сурет 

 

           Сол сияқты сұлбаның элементтерінің көрсеткіштерін орнатады. 

          10.4.4 Осциллографтан ток пен кернеудің қисықтарын алу үшін, 

осцилографты 10.3÷10.9 суретінде көрсетілгендей қосады.   Кіріс кернеуінің 

қисығын алу үшін А каналын тізбектің кірісіне қосады (бұл сым қызыл түспен 

боялады), ал токтың қисығын алу үшін В каналын R=1Ом  кедергіге қосады 

(бұл сым көк  түспен боялады).  

          10.11 суретінде осцилографтың экранында алынған ток пен кернеудің 

қисықтары көрсетілген.   
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10.11 сурет 

 

11 Электр тiзбектерiнiң теориясы пәні бойынша орындау ретi және 

зертханалық жұмыстардың талдау 

 

11.1 Жұмысқа алдын ала әзiрлену және кiру рұқсаты 

 

11.1.1 Студент жұмысқа кірмес бұрын тиiстi тақырып бойынша 

материалды оқып, зертханалық жұмыстың мазмұнымен танысуы керек.  

11.1.2 Жұмысқа әзірленудің нәтижесі келесі түрде жүргізіледі: 

a) жұмыс сұлбалары; 

б) жұмысқа дайындық бөлімі бойынша  сұрақтарға жазбаша түрде 

жауап болуы керек; 

в) өлшеу нәтижелерін жазу үшiн кестелер; 

г ) алдын ала есептеулер. 

11.1.3 Сабақ алдында студент: 

а) толық ресiмделген алдыңғы жұмысты қорғауы керек; 

б) жеке есептеу нәтижелері болып келесi жұмысқа кiру рұқсатын алу 

керек. 

Студент жұмыс уақытында (сұлбаны жинау, керекті өлшеулер жүргізіп, 

оларды алдын ала дайын тұрған кестелерге енгізу) орындауы керек. 
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11.1.4 Студенттің дайындығын оқытушы теориялық сұрақтар қою 

арқылы, орындалу реті бойынша сұлбаның әсері қолданатын формулалар 

және күтілетін нәтижелер бойынша сұрақтар қою арқылы тексереді. Сұрақтар 

ауызша және жазба түрiнде де қойылады. 

11.1.5 Үшiншi тармақтың талаптарын, сонымен бiрге теориялық әзiрлеуi 

қанағаттанарлықсыз мойындалған студенттер жұмысқа кіруге рұқсат 

етiлмейдi. 

11.1.6 Жұмысқа кіруге рұқсат етілмеген студенттер, теорияны оқу үшін 

және жұмысты орындап қорғау үшін  қалған қосымша уақытты қолдану керек 

11.1.7 Уақытында орындалмаған жұмыстарды студенттер қосымша 

белгіленген уақытта орындайды. Ол үшін студент оқытушыға алдын ала 

жазылу керек. Жұмысқа кіру рұқсатын студент жалпы негіздеме бойынша 

алады 

  

11.2 Зертханада жұмыс iстеу 

 

11.2.1 Зертханада жұмыс iстеу үшiн оқытушы (2-3 студент) топтарға  

бөледі немесе студентке жеке жұмыс береді. Топтың мүшелерi 

экспериментальдi жұмыстың бөлiгiн бiрге iстейдi, бiрақ әрбiрі өз есептеу 

нәтижесiн ресiмдейдi және iстелген жұмыс туралы өз алдына есеп бередi. 

11.2.2 Әрбiр топ жабдықтың жұмысы үшiн барлық қажеттi 

орналастырған жеке жұмыс орынында жұмыс iстейдi. 

11.2.3  Жұмыстың басталуына дейiн қолданылатын аппаратура және 

жабдықтың сыртқы тексерулер жүргізеді. Табылған ақаулар туралы дереу 

оқытушыға айту керек 

11.2.4 Жұмыстардың орындалу ережелерiн сақтамағаны немесе техника 

қауiпсiздiгiн ережелерін сақтамағаны қондырғымен дұрыс жұмыс істемегені 

үшін топ студенттеріне жауапкершілік жүктеледі. 

11.2.5 Студенттер жұмыстардың орындалуы үшiн сұлбаларды  өздері  

жинайды. Өлшегiш аспаптар, қосалқы және реттейтiн құрылымдар көрнекi, 

әрбiр нүктеде оңай қол жеткiзетiн түрде орналастыру керек. 

11.2.6 Өлшегiш аспаптар, реостаттар тізбектегі токтар және кернеулердi 

ең төменгi мәндер болатындай  етіп реттелуі керек. Тәжiрибе басында 

өлшегіш аспаптар максимал диапазонына ауыстырып қосуы керек. Өлшенетiн 

шамалар жуық шамамен анықтаудан кейiн құралды өлшеулер жүргізуге 

ыңғайлы диапозонға  ауыстырып қосу керек. 

11.2.7 Сұлбаны мiндеттi түрде оқытушы тексереді және тек қана 

оқытушының рұқсатынан кейін ток көзіне қосылады. Сұлба тоқ көзіне тек 

қана оны зеттеу барысында және экспериментальді нәтижелер алғанда ғана 

қосылу керек. Тәжірибе аяқталғаннан кейін сұлба ток көзінен ажыратылады. 

11.2.8 Керекті нәтижелер алдын ала үйде дайындалған кестеге 

жазылады . Есептеулер аяқталғаннан кейін оларды оқытушыға көрсету керек, 

оқытушы нәтижелерді көргеннен кейін сұлбаны ажыратуға рұқсат береді.  
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11.3 Зертханалық жұмыстарды  талдау және қорғау 

 

11.3.1 Студент әрбiр iстелген жұмыстың есептеу нәтижесiн толық  

қорғауға дайын екендігін көрсетуi керек. 

11.3.2 Алдыңғы жұмыстың  есептеу нәтижесi келесі жұмысты бастамас 

бұрын көрсету қажет және уақытында қорғауға тиісті. 

11.3.3 Есептеу нәтижесi ( қосымшаны қара) сыртқы (титулька) парақ 

және келесi бөлiмдер болуы керек: 

- жұмыстың мақсаты; 

- әзiрлеудiң сұрақтарына негiзгi теориялық жағдайлар және жауаптар; 

- зерттелетiн тізбектер сұлбалары; 

-есептеу кейіптемелері, зерттелетiн электр шамалары және тізбектің  

графикалық шамалары; 

-зерттеу нәтижелері (тізбек көрсеткіштері және электр шамаларының 

мәні, санмен көрсетiлген кестелер, сызбалар);  

- жұмыс бойынша қорытындылар. 

Есептеу нәтижелерi А4 ақ парағының бір жақ бетіне немесе сызықты 

қағазға толтырылады.  Айқын және ұқыпты бiр түстi пастамен жазылған 

мәтiнде тек қана белгiлi белгiлер немесе алғашқы дерек шифрды шешiлген 

қысқартуларды қолдануға рұқсат етiледi. 
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