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1 Дәріс №1. Жартылай өткізгіш диодтар 

 

Дәрістің  мазмұны: 
-өзіндік және қоспалы жартылай өткізгіштер; 

-электрондық - кемтіктік период; 

-жартылай өткізгіш – металл контактілері; 

-жартылай өткізгіштік диодтар. 

Дәрістің  мақсаты: 

- өзіндік және қоспалы жартылай өткізгіштердің өткізгіштігін зерттеу; 

-теңдік және ығысу жағдайларындағы p-n өтуді зерттеу. 

-жартылай өткізгіш – металл контактілерін зерттеу. 

-жартылай өткізгіштік диодтарды зерттеу. 

 

1.1 Өзіндік және қоспалы жартылай өткізгіштер. 

 

Бөлме температурасында меншікті электр кедергісі r=10-3,109 

Ом·см,өткізгіштерде- r<10-3,10-6 Ом·см ,диэлектриктерде r>109,1018 Ом·см 

болатын заттарды жартылай өткізгіштер деп атаймыз. 

Жартылай өткізгіштерге Менделеев кестесінің 4 тобының элементтері 

жатады, яғни интерметалды қоспалар, окисьтер, сульфидтер, карбидтер. 

Жартылай өткізгіштердің металдардан ең басты өзгешелігі, таза 

жартылай өткізгіштердің кедергісі температураға тікелей тәуелді және де 

қоспаны жартылай өткізгішке енгізсек меншікті кедергісі төмендейді.Таза 

және бірыңғай өзіндік жартылай өткізгішке энергия әсер еткенде бос 

электрондар және кемтіктер жұп болып орналасады және де өзіндік 

өткізгіштік i (intrinsic), электронды (n) және кемтіктік (p) қосылуынан i=n+p 

пайда болады, n=p. 

Параллель өтіп жатқан процесстердің – генерациясының және 

рекомбинацияның бос электрондар және кемтіктер саны. 

Генерация дегеніміз – бос заряд тасымалдаушы жұптардың пайда болу 

процесcі (мысалға, егер жылудың әсерінен болса-термогенерация), 

рекомбинация дегеніміз бос орынның (кемтіктің) электронмен 

толтыруындағы тасымалдаушы жұптардың жоғалуы. Жылжымалы 

тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты – генерациядан рекомбинацияға 

дейін уақыт. 

Таза жартылай өткізгіштерде бос электрондар мен және кемтіктер-

заряд тасымалдаушылар концентрациясы Е
3
 жабық зонасының 

температурасы мен еніне байланысты. Жартылай өткізгішке қоспаның  

қосылуы кезінде заряд тасымалдаушылар саны көбейеді. Қоспаның түріне 

байланысты не электронды ,  не кемтіктік өткізгіштік басым болады. 
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1.1 сурет 

1.2 Электронды-кемтіктік өту 
 

n-p өтудегі бірқалыпты жағдайдағы, яғни  

кернеудін сыртқы көзінің  болмауы кезіндегі 

процесстерді қарастырайық (1.1 сурет). Заряд 

тасымалдаушылар ретсіз жылулық қозғалыс 

жасағандықтан, олар бір жартылай өткізгіштен 

екіншісіне диффузиясына ұшырайды. p-қабатына 

қарағанда, n-қабатында  электрондар 

концентрациясы көбірек, және де электрондардың 

бір бөлігі n-қабатынан        p-қабатына  өтеді. 

Сонымен қатар кемтіктердің p-қабатына  n-

қабатына диффузиондық өтуі байқалады. 

Нәтижесінде  n-қабатында донорлық қоспаның 

оң иондарының компенсацияланбаған  көлемді 

заряды қалады, ал p-қабатында - акцепторлы қоспаның теріс иондарының  

компенсацияланбаған  көлемді заряды. 

Пайда болған көлемді зарядтардың  арасында потенциалдар 

байланыстық  айырымы Uk=f  және де Ек кернеуі бар электрлік өріс пайда 

болады. n-p өтудің потенциалдық диаграммасында (1.1 сурет, б) нөлдік 

потенциал ретінде  шекаралық қабатының  потенциалы қабылданған. n-p 

өтуінде заряд тасымалдаушылардың  диффузиондық орын ауыстыруына 

бөгет ететін потенциалдық бөгеу пайда болады. Бөгеу биіктігі 

потенциалдардың  байланыстық  айырымына тең және әдетте вольттың 

оныншы үлесін құрайды. 1.1, б  суретінде  диффузия арқылы n -аймағынан р-

аймағына  өтуге ұмтылған электрондарына арналған бөгеу бейнеленген. 

Осылайша, n-p өтуінде электрондар мен кемтітердің р - және n- 

аймақтарының ішіне шығып кетуіне байланысты зарядтар кемшілік қабат  

пайда болады, ол жапқыш  деп аталады және де n- және p- аймақтарының  

қалған көлемдерінің  кернеуіне қарағанда үлкен кернеуге  ие. 

Егер сыртқы кернеудің көзін он полюсымен р-типті  және теріс 

полюсымен n-типті жартылай өткізгішке қоссақ, онда n-p өтуіндегі U тура 

кернеуімен жасаланатын  электр өрісі потенциалдар байланыстық  

айырымына Uk қарсы әрекет етеді. Потенциалдық бөгеу Uk -U2  шамасына 

дейін төмендейді, бекіту қабатының ені  және кедергісі азаяды. 

Егер сыртқы көздің полярлығын өзгертсек , онда потенциалдық бөгеу 

Uk -U2іә шамасына дейін өседі. Негізгі заряд  тасымалдаушылардың 

концентрациясы  негізгі еместілердің концентрациясына қарағанда  бірнеше 

есе жоғары болғандықтан, тура тоқтар кері токтардан бірнеше есе үлкен. 

Осылайша, электрондык-кемтіктік өту біржақты өткізу қасиетіне ие. 
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Токтың тәуелділігі арқылы p-n өткел  кернеуінде қойылған 

электрондық тесіктің өткелінің вольтамперлік сипаттамасы (ВАС) деп 

аталады. Ол мынадай формуламен бейнеленеді: 

I = I0 [exp (U/T) – 1], 

мұнда I0 –кері токтың әсерінен |–U|  T;    

T –температураның потенциалы. 

1.2 суретте келтірілген ВАС p-n өткелі 

әртүрлі масштабындағы осьтерінде оң 

(миллиамперлік) және  (микроампер) токтар 

мағынасы. 

Тікелей кернеудің Uту  көбеюі тура ток  
Iту 

экспонентімен  көбейеді, көбею себебінен   

Uпр потенциалдық кедергі және негізгі 

1.2 сурет      диффузия тасымалдаушылары артады. 

 

Кері ток көлемі температураға тәуелді (графиктағы Т2  Т1), |Uкері|  

T  ток кері кернеуге тәуелді емес, ескере келе негізгі емес  заряды 

концентрацияға тасымалданбайды. 

Негізгі p-n өткелінің параметрлері: 

а) тура ток пен айнымалы токқа қарама-қарсы (дифференциалдық); 

б) бөгеу көлемі (ион зарядтарының көлеөмі жапқыш қабатының 

шарттары тепе-теңдік және аралас кері өткел) және диффузиялық (зарядтың 

өзгеруі негізгі тасымалдаушы инжекцияның тура араласуында); 

в) температура кері токқа тәуелді. 

p-n өткелінде ақаулар болуы  мүмкін, ол  қарама-қарсы кедергіде тез 

төмендейді және білінбейтін кері токтың тез өсуі. Ойық екіге бөлінеді: 

а) жылулық - нәтижесінде жылуы кем, қуатты ыдырату өткелі көп 

қуатқа келеді. Ойық қайталанбағандықтан,құрылғы істен шығады; 

б) электрлік ойық көбейтілген кернеуімен жапқыш қабатпен 

байланысқан. 

Электрлік ойық екі топқа бөлінеді: 

а) көшкін ойық бітім жасалуымен көбейіп, тасушы күшпен электрлік 

өрісінің ионы екпінді түрде істеуі; 

б) туннельдік ойық – жартылай өткізгіштіктің  жоғарғы топтауы 

әрекеттің кернеу өрісімен араласуынан туннельдік эффект пайда болады, 

сарқылу электроны арқылы потенциалдық бөгеуілде қосымша энергия 

жумсалмайды. Туннельдік эффект қарама-қарсы болуы шағын айнымалы 

кернеуге, зонаның түбіндегі өткізгіш төмен валенттілік зона. 

 

1.3 Жартылай өткізгіштің металлдық байланысы 

 

Олар жартылай өткізгішті электроникада қолданылады немесе 

омиялық байланысты жартылай өткізгіштік аспабымен түзулеушілердің 

электроникасында  пайдаланылады. Мұндай құрылғы мен құрылымдар 
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байланысы тәуелді болады жұмыстың шығыс металлы және жартылай 

өткізгіші. Потенциалды бөгеуіл байланыс қабатында, әртүрлі жұмыстар 

металл шығысында және жартылай өткізгіште тең (к = М – n), бөгеуіл 

Шотткиі деп аталады, ал диод, бұл бөгеуілдер, - диодты Шоттки немесе 

диодты бөгеуіл Шоттки деп атауға да болады (ДБШ). 

Ең маңызды бөгеуіл Шотткиі мен р-n өткелімен салыстыра келсек, 

негізгі  инжекция тасушысы емес. Бұл өткелдер негізгі тасушылармен жұмыс 

жасайды, сол себепті оларда диффузиялық сыйымдылық болмайды, жиналу 

және сорылуына байланысты тасушылар жылдам қозғалады. 

Негізгі өткелді бөгеуіл Шотткиі, ВАС-қа жақын әрі экспоненциальды 

және тамаша ВАС р-n өткелінде, ал айнымалы кернеу төмен (0,2 В тең), р-n 

өткеліне қарағанда. 

 

1.4 Жартылай өткізгішті диод 

 

Жартылай өткізгішті диод – бұл 

жартылай өткізгішті құрылғы екі түйіні бар, 

қағидаларының әрекеттері бойынша негізгі 

қолданылу қасиеті р-n өткелі (Бірақ 

қолданбайтын р-n өткелді  диодтар бар). 

       1.3 сурет                  Мысалға, түзеткіш диодта қолданылатын  

                                        қасиеттері униполярды өткізгіш. 

  Диодты жаңадан жасау үшін ауыспалы токты тұрақты токқа ауыстыру 

керек. Түзеткіш диодтың негізгі характеристикасы болып ВАС жатады. 1.3 

суретте ВАС р-n  өткелі (1) және теория диод (2) немесе нақты. А нүктесінде 

жылулық ойық. 

Қайта жасаушы және импульсты диодта қолданылатын түзу емес  ВАС 

р-n өткелі. Стабилитрондарда қолданылатын  көшкін ойығы, осының 

арқасында кернеуде әрдайым ток кең шекарада өзгереді. Туннельдің және 

айналдыру диодтың қолданылуы туннельдік эффектімен; варикап – 

бөгеуілдік сыйымдылық;  фотодиодта – тәуелді токтың сәулеленуінен; жарық 

диодында-сәулеленуі қайта әрекет етуі; диодты Шоттки- бөгеуіл Шоттки 

біржақты өткізгішті және жоғарғы жылдам әрекетті қамтиды. 

 

Жартылай өткізгіш диодтардың белгіленуі келесідей: 

Түзеткіш ; стабилитрон ; туннельдік ; 

қайтымды ; варикап ; Шоттка диоды ; 

екіжақты стабилитрон ; светодиод ; фотодиод 

. 
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2.1 сурет 

2.2 сурет 

 

2 Дәріс №2. Биполярлы транзисторлар 

Дәрістің мазмұны: 

- биполярлы транзистордың әсер ету принципі және құрылғысы; 

- транзистордың қосылу сұлбасы; 

- ортақ эмиттерлі сұлбадағы транзистордың негізігі параметрлері мен 

статикалық сипаттамалары; 

- транзистордың күшею коэффициентінің жиіліктен тәуелділігі. 

Дәрістің мақсаты: 

- транзистордың әсер ету принципі мен құрылғысын оқып үйрену; 

- транзистордың жұмыс істеу режимі мен модуляция базасын оқып 

үйрену; 

- транзистордың қосылу сұлбасын оқып үйрену; 

- транзистордың статикалық сипаттамасын оқып үйрену. 

 

2.1 Биполярлы транзистордың құрылғысы 
 

Биполярлы транзистор – заряд 

тасымалдаушыларының күшейткіш қабілеттері 

инжекция және экстракция  құбылыстарына 

негізделген, екі өзара әрекеттесуші p-n өтуі бар 

жартылай өткізгіш триод. Олар электр қуатын 

күшейтуге қабілетті және  электр тербелісін 

күшейтуге, генерациялауға және түрлендіруге 

арналған. Биполярлы деп тасымалдаушылардың екі 

түрінің де рөлін атқаратындықтан аталады: 

электрон және кемтік. 

Транзистор үш қабатты, сәйкесінше, үш 

электрод және екі p-n өтуі бар (2.1 сурет).  n1-p 

арасындағы аудан,  p-n2 арасындағы кеңістікке 

қарағанда өте аз. Транзистордың құрылымы 

симметриялы емес. Қатты легирленген аз көлемді, 

тасымалдаушыларды базаға инжекциялауға 

арналған қабат, эмиттер (Э) деп аталады. Үлкен көлемді қабат, 

тасымалдаушыларды базадан экстракциялауға арналған және жинаушы 

тасымалдаушылар, коллектор (К) деп аталады. Орта қабат, эмиттерден 

коллекторға тасымалдаушылардың қозғалуын басқарады, база (Б) деп 

аталады. 

База арқылы сәйкесінше эмиттерлі (ЭӨ) 

және коллекторлы (КӨ) өту деп аталатын екі p-n 

өтуінің байланысы іске асырылады. Өтулердің 

әрекеттесуі өтулер арасындағы базаның өте аз 

қалыңдығымен қамтылады (бірнеше ондаған 

микрометр). Біртекті базлы транзисторлар 

дрейфсіз, ал біртекті емес – дрейфті деп аталады. 
а) б) 
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Жартылай өткізгіштерді қабат түрлерінің орналасу тізбегіне қарай n-p-n (2.2, 

а сурет) және p-n-p (2.2, б сурет) транзисторлар типін ажыратамыз. 

Микросұлбаларда, негізгі ретте n-p-n- типі, ал p-n-p-типін n-p-n,-мен 

бірге қолданады және жұп комплементарлы деп аталады. 

Өтулердің кернеулік ауысуына байланысты, үш қосылу режимі бар: 

активті, айнымалы (отсечки) және қанығу. 

Егер тура бағытта ЭӨ, КӨ ал кері бағытта қосылған болса онда бұл 

режим нормаль активті немесе  күшейткіш. Терістелген активті режимде ЭӨ 

кері бағытта жылжыған, ал КӨ – тура. 

Айнымалы (отсечки) режимде екі өту де кері бағытта жылжытылған, ал 

транзистор жабық. Қанығу режимінде екі өту де тура бағытта жылжытылған, 

яғни ашық. 

 

2.2 Активті күшейтілген режимде транзистордың әсер ету 

принципі 
 

Активті нормаль режимде, 2.3 суретте көрсетілгендей, ЭӨ тура 

бағытта, ал КӨ – кері бағытта 

жылжиды.  Потенциалды кедергінің 

азаюы нәтижесінде электрондар  

эмиттерден ЭӨ арқылы базаға 

(электрондар инжекциясы), ал 

кемтіктер – базадан эмиттерге 

диффундирленеді. Базада электрондар 

концентрациясы жоғарлайды. 

           2.3 сурет 

 

КӨ кері бағытта жылжыған, соның әсерінен электрондардың базадан 

коллекторға экстракциялануы күшейеді, яғни базада коллектормен шекарада 

электрондар концентрациясы азаяды. Базада электрондардың 

концентрациялар градиенті туындайды, сол себепті электрондар ЭӨ-ден КӨ-

ге диффундирленеді. 

Базаға инжектирленген электрондардың шамамен  1%-ы кемтіктермен 

қайта комбинацияланады. Қалған 99%-ы коллекторға барады, КП-ның 

жылдамдатылған алаңына түседі және коллекторға қарай тартылады 

(электрондар экстракциясы). Базаның босатылуы үшін одан сыртқы тізбекке 

шығысы арқылы қайта комбинацияланған электрондар санына тең, базада 

тоқ тудыратын элетрондар бөлігі кетеді. Эмиттердің коллектор тізбегіне тоқ 

беру коэффициенті /кn эI I  , мұнда кnI - коллектор тоғының электронды 

құрылымы, эI -эмиттер тоғы.  Нақты құрылым үшін: 99,09,0  . 

Эмиттердің коллектор тізбегіне Тоқ тарату коэффиценті   , 

мұндағы - коллектрлік токтың электрондық құраушысы. Реальды құрылым 

үшін: 99,09,0  . 

ЭӨ кедергісі аз (жүздеген ом), ал КӨ кедергісі жүздеген кОм. Егер, 

коллекторлық тізбекке кезекпен Rж ≈1 кОм жүктеме кедергісін қоссақ, ол 
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транзистордың жұмысына әсерін тигізбейді, бірақ кедергіден үлкен кернеу 

алуға болады. 

Эмиттер тізбегіне Еқ айнымалы сигнал көзін  қосу негізгі емес заряд 

тасымалдаушылар базасына инжектрленетіндердің санының өзгеруіне және 

соған сәйкесінше эмиттердегі және коллектордың тоқтың Еқ. тактымен 

өзгеруіне алып келеді.  Rж жүктемеде жиілігі кіріс сигналының жиілігіне тең 

қуатталған кернеу көрінеді, ал шығыс сигналы кернеуі Еқ. кіріс сигналының 

шамасынан үлкен. Осылай сигналдың күшеюі болады. 

 

 
2.4 сурет 

 

Коллектор тогы 0к э кI I I 
, мұндағы 0кI

- коллекторлық 

ауысудың жылулық тогы. Кері ауытқудың әсерінен КӨ үлкен және базада  

жинақталан. 

кб
U

 коллекторлық кернеу өзгергенде КӨ ені, сәйкесінше w база 

қалыңдығы өзгереді. w База қалыңдығының модуляциясы база 

қалыңдығының w кU
 коллектордағы кернеуден тәуелділігін 

( )кw f U
 

көрсетеді. Бұл   ток тарату коэффициентінің коллектор кернеуіне кU
 

тәуелдігіне әкеледі; ауысуға жақын жерде заряд өзгергендіктен КӨ баръерлік 

сыйымдылығына диффузиялық сыйымдылық қосылады; транзистордың 

жиіліктік қасиетінің  өзгеруіне: егер кU  ұлғайса, база қалыңдығы w 

кішірейеді, базадағы электрон ұшу уақыты азаяды, транзистордың шектік 

жиілігі ұлғаяды. 

 

2.3 Транзисторды қосу сұлбасы 

 

Транзистордың қай шықпасы кірістегі сигналдың көзі және 

транзистордың  шығыстағы тізбегінің ортағы болып табылытынына 

байланысты транзисторды электрлі тізбекке қосудың үш негізгі сұлбасы бар: 

ортақ базалы ОБ (2.4, а сурет), ортақ эмиттерлі ОЭ  (2.4, б сурет), ортақ 

коллекторлы ОК (2.4, в сурет). 
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2.4 Ортақ эмиттерлі транзистордың статикалық сипаттамасы 

 

Берілген кернеуде Uкэ  

кіріс тогының Iб 

кернеуден Uбэ, 

тәуелділігі Iб =f(Uбэ) 

ОЭ сұлбасы бойынша 

қосылған 

транзистордың кіріс 

сипаттамасы болып 

табылады  (2.5,а 

сурет). 

 

                      

                         2.5 сурет 

 

Uкэ =0 болған кезде коллектор тізбегіндегі жылулық ток Iк0  болмайды,  

IБ =f(Uбэ) тәуелділігі тік бағытта қосылған р-n–ауысу ВАС сәйкес келеді.  

Uкэ>0  болған кезде коллектор тізбегінде  Iб. тогына қарсы бағытталған -Iк0 

ток пайда болады. База тізбегіндегі осы токтың есесін қайтару үшін сәйкес 

Uбэ  кернеу беру арқылы Iб= Iк0 шығару керек.  Бұл  кіріс сипаттамасының оң 

төменге ауытқуына әкеледі. 

Шығыс сипаттамасы - Iб  берілген токта Iк = f(Uкэ) тәуелділігі болып 

табылады ( 2.5,б сурет); 

а) коk II   қисығы p-n  ауысу кері тармағымен сәйкес келеді; 

б) Iб = 0 қисығы үзілген базалы режиммен сәйкес келеді. Транзистор 

арқылы ток жүреді:  коллектордың өтпелі тогы - Iк0с.  Iк0С > Iк0, себебі тек I к0 

тогы ғана емес, сонымен қатар Iэр тогы бар.
 

ОЭ үшін коллектор тогы сұлбасы: Iк = 
1 1

ко
б б кос

I
I I I




 
  

 
. 

ОЭ сұлбасы әмбебап, ток, кернеу және қуат бойынша күшеюі бар. ОЭ 

сұлбасы кемшілігі: параметрлердің температураға қатты тәуелділігі, 

сипаттамалардың сызықтығы, жұмыс жиілігі төмен. 

 

2.5 Транзистордың күшейту коэффицентінің жиіліктен тәуелділігі 

 

Төменгі жиілікте базадағы электрондардың 

таралу концентрациясы эмиттерден коллекторге 

біркелкі азаяды. 

Жоғарғы жиілікте тасымалдаушылардың 

диффузиясы тек коллекторға ғана емес, кері бағытты, 

яғни эмиттерге қарай да жүреді. Ток тарату 

коэффициенті де азаяды. Дрейфтік транзистордың 

базасында негізгі емес заряд тасымалдаушылардың 

орын ауыстыруы негізінен электр өрісіндегі дрейфтің 

көмегімен жүзеге асады. Өріс эмиттордан 
  2.6 сурет 
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коллекторға экспоненциалды азаятын базадағы бірқалыпты емес бастапқы 

қоспаның концентрациясынан пайда болады. Мысалы, акцепторлы қоспа 

концентрациясының градиент әсерінен n-p-n транзисторында кемтіктер 

эмиттерлі ауысудан коллекторлы ауысуға диффузияланады. Коллекторлы 

ауысуда кемтіктердің әсерінен оң таңбалы зарядтар артылады, ал эмиттерлі 

ауысуда теріс таңбалы иондардан орны толмайтын зарядтар пайда болады. 

Базада жылдамдығы диффузияға қарағанда (2....5 есе көп) базада 

электрондардың эмиттерден коллекторға қозғалысын диффузияға қарағанда 

2......5 есе жылдамдығын үдететін Е электр өрісі пайда болады. 

Транзистордың шектік күшейту жиілігі 2......5 есе артады. 

 

3 Дәріс № 3. Өрістік транзисторлар 

 

Дәрістің мазмұны: 
- құрылғының және басқарушы р-n ауысуы және оқшауланған тиегі 

бар өріс транзисторының қозғалыс жұмыс жасау принципі; 

- транзистордың негізгі және статикалық параметрлері; 

- зарядты байланысы бар құрылғылар. 

Дәрістің мақсаты: 

- құрылғыны және өрістік транзистордың қозғалыс принципін оқу; 

- транзистордың негізгі параметрлері мен сипаттамаларын оқу; 

- зарядты байланысы бар құрылғыларды оқу. 

 

Өрістік транзистор – бұл жұмысы жартылай өткізгіштің көлденең 

электр өрісінің кедергінің модуляциясына негізделген униполярлы жартылай 

өткізгішті аспап. Басқарушы  р-n ауысуы бар және оқшауланған тиегі бар 

транзисторлар болып бөлінеді. 

 

3.1 Басқарушы р-n ауысуы бар өрістік транзисторлар 

 

 
 

3.1 сурет  

 

Унитрон – жазық  конфигурациялы өрістік транзистор, цилиндрлік түрі 

–тейнетрон деп аталады. Бастау (Б) деп арнадығы негізгі заряд 

тасымалдаушылардан басталатын қозғалыс. 

Каналдағы негізгі заряд тасымалдаушылардан басталатын электродты 

бастау деп атайды. Заряд тасымалдаушылардың электродқа қозғаласы құйма 

деп аталады. Басқарушы кернеу үшінші электродқа, яғни, бекітпеге 
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қолданылады. Өткізгіш арна араласқан кері бағытты р-n ауысымының 

бекітпесінен оқшауланған арна бойындағы құйма және бастау электродтары 

арасында негізгі тасымалдаушылардың тогы ағады. 

0зиU  болған жағдайда: 

а) егер 0сиU  ,болса,бірқалыпты р-n ауысуы құрылады, |Uтб |кернеуі 

жоғары болған сайын өткізгіш арна және ауысу соғұрлым кең болады; 

ә) егер сиU  кернеуі 0 ге тең болмаса, онда арнаның ені Iқ   құйма 

тогының әсерінен кернеудің арнасының кедергісіне түсуі. 

а нүктесінде кернеу Uа=Uтб , ал б  нүктесінде Uб = Uтб + Uқб. тең. 

Арнаның қимасы (бөлімі) бастаудан құймаға қарай сытылады. Басқарушы р-n 

ауысы бар транзистордың жұмыс істеу принципі   Uтб   -ді арттырған кезде р-

n ауысу арна тарапына қарай артады, арнаның көлденең қимасы азайған 

кезде құйманың тогы да азаяды. Бекітпенің жоғары кернеуі негізінде Uтб     

арнасы жабылады, ток 0-ге ұмтылады. Бекітпе мен бастау арасындағы  Uтб 

кесіп алынған Uзо  кернеуі деп аталады. 

Транзистордың негізгі сипаттамалары  Uқб = const  кезінде 

Ic = f(Uтб) құйма бекітілетін және құйманың немесе шығыс 

сипаттамалары Uтб = const кезіндегі Iқ = f(Uқб) болып табылады. Шығыс 

сипаттамаларынан  екіге бөліп көрсетуге болады: 1-аймақ токтың өзгеруі 

(сызықтық омдық аймақтың сипаттамасы) және П аймағы (жұмыстық 

аумақ,сызықсыз).  Uқб   артқан кезде құйма тогы да Ом заңы бойынша артады. 

(Uқб = Uқб қан)-ның кейбір кездерінде қанығу туады (А нүктесінде). Өзіндік 

динамикалық теңестірілу басталады: бастау тогының үлкеюі бастау тогын 

азайтатын кернеу құлдырауының p-n ауысуында үлкеюіне және арнаның 

тарылуына әкеледі. 

Тарылу бастау бағытымен жүреді. Бұл кезде қима минималды болады. 

Uқб  кезекті ұлғаюлары қиманы кішірейтпейді, керісінше қиманың «дәліз» 

немесе  «мойын» деп аталатын қиманың жіңішке аймағының ұзындығын 

арттырады. Сондықтан бастау тогы тұрақты. В нүктесінде бастаудың кернеуі 

ауысудың  ойығының кернеуіне жетеді. Uқб   дің ендігі ұлғаюларында бастау 

тогы үлкейеді де, құрылғы істен шығуы мүмкін. Uқб  дің ұлғаюы кезінде 

(бастапқы кіші қималарда) процесстер аналогты, бірақ арналардың тарылуы 

ерте басталады, бұл қанығу аймағына бұрын өтуіне әкеледі. Бастау тогы 

төменгі дәрежеде шектелген. Бастау бекітпесінің сипаттамасының тіктігі:  

|Uқб=соnst. 

 Шығыс кедергісі: (3.2,б сурет); күшейту коэффициенті  

|Uзи=const  тең. 

Шығыс кедергісі  (3.2,б сурет)   |Uтб=const; күшейткіш 

коэффициенті |Uтб=const  тең, тіктік сипаттамасымен және шығыс 

кедергісінің басқарылымымен μ=Ri∙S байланысты. 
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3.2 сурет 

 

3.2 Өрістік транзисторлар оқшаулағыш бекітпесімен 

 

Өрістік транзисторларындағы оқшаулағыш бекітпесімен, бекітпе 

электроды, арнадағы диэлектрик қабатының жартылай өткізгіш аймағынан 

оқшауланған. Осы транзисторлар «металл-диэлектрик-жартылай өткізгіштік» 

құрылымын береді және қысқаша атауы МДЖ-транзисторлары. Егер 

диэлектриктің орнына оксид кремниді қолданса, онда атауы МОЖ-

транзисторлары болады.  Бекітпедегі кернеу арқылы құрылатын сыртқы 

электр өріс әрекетімен, жартылай өткізгіштің беткі қабаттында жылжымалы 

тасымалдағыш концентрациясының өзгерісі арқылы арна кедергісі 

өзгертіледі.  Бекітпе – бұл металлдық электрод, ол диэлектрлік 

қабыршығының жұқа қабатымен жартылай өткізгіштік бетінен бөлінген. 

Қабыршықтың бар болуының қалыпты немесе қалыпты емес кернеуінің 

бекітпеге рұқсат беріледі. Ток бекітпе арқылы екі жағдайда қолданылмайды. 

Транзисторлар екі түрге бөлінеді: 

а) өткізгіштік (проводящим) арнамен; 

б) өткізбейтін (непроводящим) арнамен. 

3.2.1 Өрістік транзистор өткізгіштік арнамен. 

 
3.3 сурет 

 

Транзистор құрылғысы 3.3-суретінде келтірілген. 

Мұндағы  р
+
 – қоспаның көп концентрацияның аймағы;  

Д – диэлектрик; Ме – металл;  

Қ – қайнар көзі;  
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А– ағын;  

Б – бекітпе. 

Осы жағдайда Uқб ≠ 0 және БU  = 0 ағын тогы IА ағады. 

Осы жағдайда БU <0 каналға тесіктер ығысады. Бұл сапасы жоғары 

режим, ток IА өседі. 

Осы жағдайда БU >0 бекітпеден тесіктер серпіледі – сапасы төмен 

режим, ток IА төмендейді. 

 

3.2.2 Транзистор индукцияланған арнамен (3.4 сурет). 

 
 

3.4 сурет 

 

Осы транзисторда құрылымды көрсетілген арна болмайды. 

UБ=0 осы жағдайда, 0АIонда , себебі өткізгіштік ағынның 

және қайнар көздің арасында болмайды. Осында екі р-п өткелі қарсы 

косылған жер болады. 

UБ > 0 осы жағдайда электрондар  0АI  бетке тартылады. Сапасы 

төмен режимі қолданылмайды. UБ<0 осы жағдайда тесіктер бетке тартылады 

және индукцияланған арна А құрылады, осыда ток ағады. 

Транзистор индукцияланған р-арнасы ең кең қолданылады, себебі 

жеңіл жасалынады. 

Өрістік транзисторлар әр күшейткіштікте және ауыстырып-қосу 

құрылғыларында ойдағыдай қолданылады, биполярлы транзисторларымен 

бірге оларды жиі қолданады. Өрістік транзисторлардың басты ерекшелігі 

жоғарғы кіріс кедергісі, төменгі шуылдар, жеңіл жасалуы, ағын және қайнар 

көзінің арасындағы қалдық кернеу ашық күйде болмауы болып табылады. 

 

3.3 Зарядталған байланыс құрылғылары 

 

Зарядталған байланыс құрылғыларында (ЗБҚ) МДЖ-құрылысы болады. 

Әрекет принципі зарядтардың асуына (зарядталған пакеттер), яғни 

генерацияда және потенциал шұңқырларындағы басты емес 

тасымалдауыштардың жиналуына, сонымен бірге осы тасымалдауыштардың 

потенциал шұңқырларымен қоса жартылай өткізгіш-диэлектрик айналасында 

өсуіне негізделген. Бастапқы кернеуді беру арқылы Uтб пор = 2…4 В 

диэлектрикте бірқалыпты сапасы төмен қабат индукцияланады. 

Кернеудің сақталуы кезінде Uқ=10…15 В тереңдетілген сапасы төмен 

қабат – потенциалдық шұңқыр бекітпеде құралады, қайнар көзден соған 

басты емес тасымалдауыштар ағады. 
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Бекітпе бойында, мұндай аудандардың сапасы төмен күйі айтарлықтай 

релаксация уақыты аралығында сақталады – бұл сапасы төмен күйден 

инверсия күйіне дейін бекітпе бойындағы үстінгі-беткі қабатының ауысуы 

үшін қажет уақыт. 

Келесі тактіде – зарядталған пакеттердің ауысу тактісінде – тізбек 

бойындағы бір бекітпеден келесі бекітпеге дейін зарядтың беріліс режимінде 

–бекітпелер кернеулерінің ауысуы болады. Келесі көршілес бекітпеге 

терендетілген потенциалдық шұңқыр құрылуы бойынша тым төмен кернеу 

Uауыс=20…25В беріледі. Заряд сонда ағады және т.б. 

Сонымен, ТБҚ – бұл құрылғы, ақпаратталған, зарядталған пакеттер 

түрінде сақтайды және жібереді. 

Транзисторлардың шартты белгіленулері  3.1 кестеде келтірілген 

 

3.1 кесте 

 

 

4 Дәріс №4. Оптоэлектрондық құрылғылар 

 

Дәрістің мазмұны: 

- оптоэлектрониканың элементтік базасы; 

- жарық өткізгіш, жарық көзі, фото қабылдағыш; 

Аспаптың атауы Белгіленуі 

р-п  ауыспалы n-каналды өрістік транзистор 

 

р-п  ауыспалы  р -каналды өрістік транзистор 

 

Оқшауланған тиекті  n-каналды өрістік транзистор 

 

Оқшауланған тиекті   р -каналды өрістік транзистор 

 

Оқшауланған тиекті индукцияланған n-каналды өрістік 

транзистор 
 

Оқшауланған тиекті индукцияланған р-каналды өрістік 

транзистор 
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- ток аударғыш жартылай өткізгішті құрылғылар. 

Дәрістің мақсаты: 

- жарық өткізгіштерді оқып үйрену; 

- жарық диодтарының құрылғысын және жұмыс істеу принціпін оқып 

үйрену; 

- фотодиодтардың құрылғысын және жұмыс істеу принціпін оқып 

үйрену; 

- оптрондардың құрылғысын және жұмыс істеу принціпін оқып үйрену; 

- динистрлар мен тиристорлардың құрылғысын және жұмыс істеу 

принціпін оқып үйрену. 

 

4.1 Оптоэлектрониканың элементтік базасы 

 

Оптоэлектроника – оптикалық сигналдарды электрлікке және 

керісінше түрлендіру сұрақтарын шешетін электрониканың бір саласы. 

Оптоэлектроника (ОЭ) үш ғылымның негізінде пайда болған: қатты денелер 

физикасы, оптика және электроника. ОЭ-ның элементарлық базасы 

мыналардан тұрады: жарық көзі, оптикалық орта (жарық өткізгіш) және 

фотоқабылдағыш. 

 

4.2 Жарық өткізгіш 

 

Жарық өткізгіш – қабырғаларымен көптеген шағылысулар нәтижесінде 

жарық таралатын түссіз шыныдан жасалған өте жіңішке жіпшелер түйіндері. 

Қалыңдығы бірнеше микрон шыны талшықтары арқылы аз ғана шығынмен 

жүзден астам оптикалық сигналдар жіберуге болады. Егер талшықтарда 

кейбір химиялық элементтер қоспасы қолданылса, онда олар жарық 

сигналдарын күшейте алады. 

 

4.3 Жарық көздері (ЖК) 

 

ЖК-нің жұмыс істеу принципі индуцирленген сәулелену және 

электролюминесценцияны қолдануға негізделген. 

Индуцирленген сәулелену сыртқы фотондар әсерінен орындалады. Бұл 

принціппен жұмыс істейтін сәулелендіргіштер, - лазерлер (amplification by 

stimulated emission of radiation – сөзінен шыққан «индуцирленген сәулелену 

арқылы жарықтың күшеюі). 

 

4.3.1 Жарық диодтары. 

Жарық диодтары негізінде p-n ауысулы сәлелендіргіш рекомбинациясы 

жатыр.  Тура жылжу кезінде негізгілер базасында негізгі емес инжектрленген 

тасушылар қиылыстырады. Осылайша, жарық кванты шығарылады. 

Сәулелену инфрақызыл, көрінетін және ультракүлгін спектр бөліктерінде 

болуы мүмкін. 
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4.4 Фотоқабылдағыш 

 

Фотоқабылдағыш және фотоэлектрлік құрылғыларда сәулелі энергия 

электрлік энергияға өзгереді. 

Ол негізгі үш фотоэлектрлік құбылыстар негізінде құрылған: сыртқы 

және ішкі фотоэффектте және бекіткіш қабаттағы фотоэффектте. 

Фотодиод – бекіткіш қабаттағы фотоэффект негізінде жасалған 

фотоэлектрлік құрылғы, жарық ағындары әсерінен  p-n ауысуында ЭДС 

туындайды. 

Құрылысы қарапайым p-n ауысуы. Германий немесе кремнийден 

жасалады. Сәулелену кезінде шекті затта p-n ауысуында атомдардың 

иондануы болады. Өзінің электроөткізгіштігі артады, сондай-ақ электрондық 

жұптар мен тесіктер сандары да артады. 

Фотодиод сыртқы ток көздері көмегімен және олардың көмегінсіз де 

қосыла береді: 

а) сыртқы ток көздері көмегінсіз – вентильды немесе фотогенератор 

режимі деп аталады; 

б)  Еіш  сыртқы қоректендіру көзі болғанда – фотодиодты немесе 

фототүрлендіргіш режимі. 

I=f(U)|Ф= const вольт-амперлік сипаттама 4.1 суретінде көрсетілген. 

Бұл жерде IV квадратта генераторлық режим көрсетілген – фотоэдс 

қалыптасады: 

1)  I = 0 болғанда (пайдасыз қадам режимі ) U = ф – фотоэдс; 

2) U = 0 болғанда (қысқа тұйықталу режимі)  Iқтұ тогы жүреді; 

3) Rж 0 болғанда ток I = ф / Rж. 

ІІІ квадратында фотодиодты 

режим көрсетілген. Ф = 0 кезінде 

сипаттама түзеткіш диодтың кері 

бұтағымен сәйкес келеді. Ф үлкейген 

сайын фототок IФ үлкейеді. Жалпы 

ток Iжалп I0 – кері ток және IФ –

фототок қосындысына тең 

Iжалп=I0+IФ. 

I квадратта – Ф = 0 ВАХ 

болғанда, түзеткіш диодтағыдай 

болады. 

Фотодиод кері бағытта 

қосылады (өйткені IФ и Iкері), ал 

фототокты тура токтан ажырата  

4.1 сурет   алмайды. 

 

Фотодиодтар әлсіз төменгі жиілікті жарық сигналдарын тіркеу үшін 

жарық энергиясын электр энергиясына түрлендіргенде (күн батареялары, 

қоректендіру көздері), автоматикада, фотометрияда қолданылады. 
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4.5 Оптрон 
 

Элементарлы оптрон - фотонды қос байланыс. 

Оптрон - активті элемент, ол тіркескен жарық көзі және онымен 

байланысқан фотоқабылдағыштан тұрады. Бұнда сыртқы  электр сигналы 

оптикалыққа түрленіп, күшейтіледі, содан соң қайта электр сигналына 

түрленеді немесе керісінше, бірақ күшейту коэффициенті бірден үлкен 

болмауы тиіс. 

Басты ерекшелігі - кіріс және шығыс тізбектерін бөлді, ол дегеніміз 

гальваникалық немесе оптикалық түйіндердің орын алуы. 

Оптрон екі түрге бөлінеді: 

а) сыртқы фотонды және ішкі электрлік байланысы бар оптроны; 

б) ішкі фотонды және сыртқы электрлік байланысы бар оптрон. 

Оптронды электр сигналын түрлендіруге, күшейтуге, қайта қалпына 

келтіруге және т.б. қолданады. 

Оптронда жарық көзі ретінде көбіне инжекционды жарықдиодын 

қолданады. Жарықтандыру спектрі жасалу материалдарынан тәуелді және 

фотоқабылдағыш түрінен ажыратылады. 

 

4.6 Ауыстырылатын жартылай өткізгіш құрылғылар 
 

Ауыстырылатын жартылай өткізгіш құрылғыларға мыналар жатады: 

тиристорлар, бір өтімді және көшкінді транзисторлар. Тиристор – екі тұрақты 

қалыпты күйі бар көп қабатты құрылым. 4 және одан да көп  p-n қабатты 

және  3 немесе одан да көп  p-n ауысымы бар. 

Екіге бөлінеді: 

а) басқарылмайтын тиристор – екі электродты – динистор және диод-

тиристор; 

б) басқарылатын тиристор – ортанғы электродтардың бірімен 

басқарылады – тринистор немесе триод-тиристор. 

Барлық төрт электрод шығысы бар ортанғы электродпен басқарылатын 

құрылғылар – тетрод-тиристор. 

 

4.6.1 Динистор. 

4.2 суретінде динистор құрылымы көрсетілген. Бұнда p1, n2 – 

эмиттерлер, n1, p2 – базлар, П1, П3 – эмиттерлі өтулер, П2 – коллекторлы 

өту. П1 және П3 тура бағытта, П2 – 

кері бағытта жылжытылған. Барлық 

сыртқы кернеулер U  П2 өтуіне түсіп 

тұр дерлік. Құрылғы арқылы I = Iко 

тоғы жабық коллектор өтуінен ағып 

жатыр. 

Егер U  дан Uқос -ға үлкейгенде 

П2 де көшкінді тесу және 

ионизациялық соққы күшейіп, жаңа 

тасымалдаушы жұп пайда болады. П2 өрісінен n1- базасына электрондар 

 4.2 сурет 
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ағады, ал тесіктер  р2- базасына. Базада басты тасымалдаушылар 

концентрациясы өседі. n1- базасындағы электрондар сол жақ ЭП - П1-ге 

жақындаған шағында, оң иондарды бейтараптандыру арқылы потенциалды 

бөгеуілді кішірейтеді. Бұл р1 ден n1-ге тесік көшкінін көбейтіп, П2 арқылы 

өте бастайды. Осындай процестер П3  өткізгішінен өтеді. Электрон ағыны 

өседі. Процесс көшкінді түрде өседі. 

Ток П2-де және бүкіл құрылғыда үлкейіп, П2 арқылы  суммарлы ток 

өтеді: 

 2 1 1 0 3 3П э к эI М I I I    , 

М – көбейту коэффициенті; 

α1, α3 – П1 және П3-тен   П2-ге берілетін  ток коэффициенті. 

Үш ауысудағы ток бірдей және сыртқы токқа тең болғандықтан, мына 

түрде жазуға болады 

I = 0

1

кМI

М
.                                                      (4.1) 

Мұнда α = α1 + α3 –  екі эмиттерден коллекторға өтетін токтың 

суммарлы коэффициенті. 

Қалыпында базалар әр түрлі қалыңдықтан жасалады: Р2 –  қалың, w › L 

(диффузиондық ұзындық) токтың беріліс коэффициенті α3 ‹‹ 1, n1 – жұқа, w ‹ 

L, α1 ≈1. 

(4.1) өрнегі  ВАС 

жанама түрі, өйткені  

М=f(U). 

(4.1) өрнек арқылы 

динистор ВАСы құрылғын        

(4.3 сурет). Динистор 

кемшілігі - қосылу мезетін 

басқара алмау болып 

табылады. Бұл кемшілік 

тринистерде түзетілген, 

өйткені ол басқарушы 

электродтан қосымша 

шығысы бар, n1-ден немесе 

р2-ден. (4.4 сурет). 

Сондықтан құрылғыны қосу 

мезетінде басқару мүмкіндігі 

бар.  

4.4 сурет 

 

4.5 суретте тиристор ВАСы келтірілген. Мұнда Iу -  басқару тогы, Iy0  

сипаттамасы динистор сипаттамасымен дәл келген жағдайда. Iу өзгерте 

отырып, Uөшіру кернеуін сыртқы кернеуден тәуелсіз өзгертуге болады. 

Iу үлкейген сайын α да үлкейе бастайды, Uөшіру  кішірейтілген жағдай 

кезінде Мα = 1 пайда болады. Кейбір  Iу терістелген  кедергі аймағында 

жойылып және түзуленген жағдай пайда болады. 
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Мына түрлері қолданылады: 

а) бекітілген триод тиристоры – эммиттерлі көшудегі Uкері 

қысқартылған импульстегі басқарылатын эдектрод берілген жағдайда 

бекітіледі; 

б) симисторлар немесе 

симметриялы тиристорлар токты 

екі бағытта өткізеді. 

Тиристорлардың шартты 

белгілері Б қосымшасында 

берілген. 

 

 

 

 

4.5 сурет 

 

 

5 Дәріс №5. Дифференциалды күшейткіш 

 

Дәрістің мазмұны: 

– дифференциалды күшейткіш; 

– тұрақты токты генераторы бар дифференциалды күшейткіш; 

– динамикалық кедергідегі дифференциалды күшейткіш. 

Дәрістің мақсаты: 

– дифференциалды күшейткішті оқу; 

– дифференциалды күшейткіштің жұмыс істеу режимімен оқып 

танысу; 

– динамикалық кедергісі бар дифференциалды күшейткішті оқу. 

 

5.1 Дифференциалды күшейткіш 

 

5.1.1 Дифференциалды 

күшейткіштің (ДК) сұлбасы. 

Дифференциалды күшейткіш 

(5.1 сурет) кірістегі 

сигналдардың түрлілігін 

күшейтеді, яғни 

дифференциалды 

сигналдарды. 

Дифференциалды 

күшейткіш өзімен бірге 

паралельді - балансты 

каскадты көрсетеді – Rэ жалпы    5.1 сурет 

эмиттерлі кедергісі бар екі УПТ,  

яғни теңгерімді байланыс. Теңгерімді байланыстар: Rк1 = Rк2 және бірегей 

болатын VT1 және VT2 транзисторлары. 
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Бір диагоналіні қуат, басқасына Rн кедергісі қосылады. Каскадтың 

қуаты  Eк = Eэ екі кернеу көзі арқылы пайда болады, яғни 
К ЭпитE E E   қуаттың 

суммалық кернеуіне тең болады. VT1 және VT2 эмиттерлерінің потенциалы Еэ 

арқылы азаяды, бұл жағдайда потенциалдың үйлестіру қажеттігі жойылады. 

Дискретті транзисторларда абсолютті симметрияны алу қиын, сол 

себепті сапалы ДК интегралды сұлбаларда тұрғызамыз. 

 

5.1.2 Дифференциалды күшейткіштің (ДК) жұмыс режимі. 

ДК жұмыс режимін қарастырайық: 

а) тыныштық режимі ( кіріс сигналының көзі жерде қысқартылған) 

, сондықтан 
1 2 эбэ бэU U U    болады. 

Өз кезегінде 1 2( ) 0ээ э э эU E I I R    болған жағдайда, 
1 2

0
бэ бэ

U U   

деген қорытынды жасауға болады. 

Екі транзисторлар да активті режимде жұмыс істейді. 1 2 0K KI I   тыныштық 

токтары  Rк1 және Rк2 бірдей кедергі құлауы арқылы өтеді, сондықтан , 

1 2K KU U ,   арқылы алынады. 

Сұлбаға потенциалдарды қолайландыруға компенсаторлық ЭДС қажет 

емес және нөлдік дрейф азаяды. 

Дрейфты қарастырайық, мысалы, қуаттың кернеуінің тұрақсыздығы. 

Мысалы, Ек өсті делік, мұндай жағдайда коллектордың токтары да 1 2к кI I    

өсетіні анық, ал коллектордың кедергісі бірдей көлемге өзгереді 1 2к кU U    

және  ; 
б) кіріс сигналды режим. Сигналды үш жолмен беруге болады: 

1) кіріс сигналы базалар арасында берілсе, онда  ,  

болады.     Коллектор тогының өсімі  0< 21 KK II  , кедергінің өсімі 

0> 1 2K KU U   ;      болады. Коллектор 

тогының өзгеруі эммиттер тогының өзгеруіне алып келеді 0< 1 2э эI I   , 

эммиттердің жалпы тогы 1 2Э Э ЭI I I   тең болады, сонымен қоса, 

1 1 2 2 1 2Э Э Э Э Э Э ЭI I I I I I I const        – эммиттердің тұрақты тогы, ЭU const , 

0ЭU  ; 

2) сигнал ДК біреуінің кірісне беріледі, ал басқа кіріс тұйықталады. 

Кірістерді дифференциалды деп атайды: 

,    болса, онда 
1

0
б

I  ,   1 0ЭI  ,  1 0KU   болады. 

1 2Э ЭI I const   - тұрақты құрамдас кері ағымдағы тұрақты эмитентті ток. 

Сондықтан, 2 1э эI I   , 2 1кI Iк   , 2 1K KU U   , 

   

Сигналдар екі кірістен 1Ce   және 2Ce   екі тәуелсіз көзден беріледі. Бұл 

жерде суперпозиция  принципі бар. 

Сонда, , мұндағы К – ДУ күшейту коэффициенті. 

Сигналдарды коллекторлар арасында кетіруге (теңгерімді шығу) 

немесе коллекторлардың бірінен шығаруға болады (теңдестірілмеген шығу). 
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5.2 Тұрақты ток генераторы бар дифференциалдық күшейткіш 

  

 

 Синфазды сингал – екі бірдей шығыста әрекет ететін сингал, мысалы, 

кернеу  өзгеруіне байланысты сигнал, температура және т.б., яғни бұл 

кедергі, әсерін әлсірету қажет. Ортақ режимді сигнал (SS) әсерін азайту үшін 

эмитенті токты тұрақтандыру қажет. Екі кірісті акті делік СС. Ол 

коллекторлық токтарды  ұлғайтуға тырысады  және олардың сомасы  тұрақты  

эмитентті ағым  болып табылады.  

 
 

5.2 сурет 

 

Сондықтан, ток коллекторы ұлғаймайды, кU  және выхU  ұлғаймайды. 

ЭR орнына, ол ағымдағы көзі немесе тұрақты ток генераторы (ГТС) 

транзисторлар шағын  қарсылығы бар (5.2 сурет). 

ГСТ сұлбасына: VT3  транзисторы, VD диоды, R1, R2 және R3 

резисторлары, Еэ қайнар көзі. Ток Iэ  токтын суммасын анықтайды, Iэ1 

және Iэ2, VT1 және VT2 транзисторлары үшін, ГСТ VT3 беріледі (ортақ 

база сұлбасы). Оның шығыс кедергісі Rэ үлкенірек 8.2 сурет сұлбасы. 

Ауысым VT3 базаға бөлгіш арқылы R1, R2,VD беріледі. VD диоды 

термокомпенсация үшін қажет. R1>> R2, Rэ амалы орындалады. Ток R1 

арқылы, R1 үлкен және температурадан тәуелсіз. Сонымен, 1 2 Зб
I I I  . 

Температура ұлғайған кезде, Iэ3 ток эмитенттері үлкейеді. Сонымен 

қатар диодтың кедергісі азаяды VD, 2I  ток үлкейеді және 
Зб

I , ток кішірейеді, 

I1 - I2 тең. Ток Iк3 =  Iб3   кішірейеді. 

Осылай Iэ  дифференциалды күшейткіштің эмиттер тогы тұрақты 

болып ұсталынады. 

Iэ  эмиттер тогын аналитикалық тәсілмен алуға болады: 
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1 2 3 1 2
( ) 

 
VD бэ

э
э э

I R U U I R
I

R R
, яғни Iэ тогы температурадан қатты тәуелді 

емес. 
 

5.3 Дифференциалды күшейткіштердің сұлбаларының түрлері 

 

ДК сұлбаларының түрлерін құруының негізгі мақсаты боп, 

күшейткіштің күшейту коэффициентін жоғарылату және кіріс кедергісін 

ұлғайту. 

ДК сұлбаларының келесі түрлері бар: 

а) кіріс кедергісі жоғары және ток тарату коэффициенті екі 

транзистордың ток тарату коэффициентерінің қосындысына тең құрамды 

транзисторлар (Дарлинг жұбы) ДК кірістеріне қойылады; 

б) кіріс кедергісі жүздеген кОм-ға тең эмиттерлі қайталағыштар ДК 

кірістеріне қойылады; 

в) кірістерінде жолақты транзисторлар бар ДК; 

г) динамикалық жүктемесі бар ДК. 

 

5.4 Динамикалық жүктемесі 

бар дифференциалды күшейткіш 

 

Күшейткіштің UK  күшейту 

коэффициентін жоғарылату үшін, KR  

коллекторлы жүктемені көбейту 

қажет. ИС-та динамикалық жүктеме 

қолданылады, яғни 1KR  және 2KR  
резисторларының орнына тұрақты 

токта төмен, ал айнымалыда жоғары 

кедергісі болатын VТ3 және VТ4 

транзисторлар қолданылады. VТ3 және 

VТ4 транзисторлары негізгілеріне  

5.3  сурет     қарама-қарсы полярлықтарға ие  

болады (5.3 сурет). 

VT1 және VT2 транзисторлар (n-p-n-түрдегі) – негізгі, VТ3 және VТ4 

транзисторлар (p-n-p-түрдегі) – коллекторлы жүктеме. Бұл транзисторлар 

коллектор арқылы байланысқан. Транзистор VТ3 транзисторы диодты 

қосылуда қолданылады. Синфазды сигналдың сұлба жұмысына әсерін 

төмендету үшін эмиттерлі тізбекте тұрақты токтың генераторы қойылады. 

ДК кірісі – дифференциалды, шығыс - біртактілі. 

Транзисторы VТ3 және VТ4 транзисторлары токты айна – токтарды 

қайтарғыш бойынша қосылған. Ток IК1 тогы  VТ3 арқылы өткенде   

43


бэбэ
U U транзисторлар базасында бірдей ығысу жасайды. Сондықтан 

4 3К КI I , ал 3КI   1КI  тогы болып табылады. Сол себептен 4 1К КI I . VТ4  VT1 

Сурет 5.3 
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токтардың өзгеруін қайталайды, яғни 4кI  = 1кI , сондықтан  VТ3 және VТ4  

токты айна болып аталынады. 

ДК шығысындағы ток   есе күшейеді және екі еселенеді. 

ДК шығысындағы кернеу     

, сондағы  - келесі каскадтағы кіріс кедергісі. 

Күшейту коэффициенті: ДК   

 Егер 0гR     
(1 )


 

U

Э

н

б

R
K

r r




. 

HR  бірнеше жүздеген килоом болғандықтан, ДК күшейту 

коэффициенті кернеу бойынша жүздеп немесе мыңдап болуы мүмкін. 

Қорытындылай келе, ток қайтарғыш арқылы жоғары күшейту 

коэффициентін алуға және біртактілі шығыста сигналды екі еселеуге болады. 

 

6 Дәріс  №6. Операциялық күшейткіштер 

 

Дәрістің мазмұны: 

 – операциялық күшейткіштердің мақсаты және негізгі параметрлері; 

– екікаскадты операциялық күшейткіш. 

Дәрістің мақсаты: 

– интегралды операциялық күшейткіштердің негізгі параметрлерін, 

қасиеттерін және ерекшеліктерін оқып үйрену; 

– екікаскадты операциялық күшейткіштердің жұмысын оқып үйрену. 

 

6.1 Операциялық күшейткіштердің негізгі параметрлері және 

мақсаты 
 

Операциялық күшейткіш – дифференциалды кірісі және біртактілі 

шығысы бар тұрақты токтың әмбебап күшейткіші. 

Идеалды ОК келесі параметрлерге ие: 

 кернеу бойынша күшейту коэффициенті UK  ; 

кіріс кедергісі  

шығыс кедергісі.  

Бұндай қасиеттер терең кері байланысты (КБ) орнатуға мүмкіндік 

береді, және ОК қасиеттері КБ тізбегінің элементтернің параметрлерімен 

анықталады. Әртүрлі  КБ қолданып, түрлі математикалық операцияларды 

жүзеге асыруға болады. Сондықтан бұл күшейткіштер операционды болып 

аталады. 

OK  шартты  белгісі  6.1 суретте көрсетілген. 

Мұнда: 

- кіріс 1 – инверттеуші  емес  кіріс; яғни  шығыс  сигнал  фазасы  

бойынша  кіріс  сигналмен  сәйкес  келеді; 

- кіріс 2- инверттеуші кіріс; шығыс сигнал кіріс сигнал бойынша қарсы 

фазада; 

- шығыс – біртактілі. 
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+Еп и -Еп –- Еп  қос қорек  көзінің  екі  немесе  қосполярлы  шықпалары; 

 
6.1 сурет 

 

Нақты  ОК сыртқы  тізбекке  қосылуы  үшін  бірнеше  шықпаларын  

пайдаланады; 

Нақты  ОК – ның негізгі  параметрлері: 

а) дифференциалды  сигналды  күшейту  коэффиценті: 

 

б)  синфазды  сигналды  күшейту  коэффиценті   

; 

в) синфазды  сигналды  бәсеңдетудің  коэффиценті(децибилде)         

20lg (80 100)ОСС

диф

сф

K
K дБ

K
   ; 

г) кіріс кедергісі  әдетте  400 кОм (ондағы кОм-нан  бірнеше МОм-ге 

дейін жетеді); 

д) шығыс кедергісі Rш = 20 2000 Ом; 

е) АЖС – ( )K F f  -  күшейту  коэффицентінің  жиілікке (логарифмдік  

масштабтан  тәуелділігі   түзулетілген  сипаттама – Боде диаграммасы) 6.2 

суретте  көрсетілген. 

 

Қоскаскадты ОК-да  АЖС-ның  2  иілуі  бар(әр каскад бір иілу нүктесін 

тудырады); 

ж) ФЖС – ы  ОК  -  сигнал  фазасының  жиіліктен  тәуелділігі  ( )F f   

(6.2, б сурет). 

Жоғары  жиіліктегі  әр каскада   фаза  ығысуын  тудырыды, ығысу мәні 

минус 

 

6.1 Сурет 



 27 

 
 

6.2 сурет 

 

2


. ФЖС 

2
n

  ге қалып отырады, бұл жерде  n –каскад саны ОУ; 

и) Tf  - бірлік күшейткіш жиілігі, күшейткіш коэффициенті 1ге тең 

болғандағы жиілік; 

к) амплитудалық сипаттама немесе сигнал беру сипаттамасы – кіріс 

кернеуінің шығыс кернеуге қатынасы  6.3 суретте көрсетілген. 

Әдетте   ;  

 
6.3 сурет 
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л) егер сонымен қатар , ОК баланс орны болады. 

Шынайы ОК сұлбалары ішінде баланс орны болуы мүмкін соның себебінен  

пайда болады,  болғанда (6.4 сурет); 

м) U кір ығ нөл немесе бастапқы араласу – бұл шығыс кернеуі нөлге тең 

болу үшін, бір кіріске берілетін тұрақты кернеу (6.4 сурет). Ол шамамен тең 

1...3 мВ; 

н) кіріс токтардың айырмасы         

п) синфазалық кернеу рұқсат етілетін аралық – бұл қоюлану немесе 

кесілу болдырмас үшін екі кірістегі максималды бірдей кернеу – 3…13 В; 

р) ауытқу кірісіне жіберілетін шығыс кернеуінің жылдамдығы 0,1…10 

В/мкс. 

 
6.4 сурет 

 

6.2    Екі кезеңді операциялық күшейткіштің сұлбасының  моделі 

 

Сұлба 6.5 суретте көрсетілген. 

Кіріс дифференциалдық күшейткіш транзисторлар VT1  VT4 

салынған. Негізгі VT1 және Vt2 PnP түрін транзисторлар. Динамикалық 

жүктеме (транзисторлар VT3 және VT4 NPN-түрі) ағымдағы айна немесе 

рефлектор ағымдар болып табылады (5.4 бөлімше). Ағымдағы айна басқару 

дифференциалдық енгізу және бір-ұшты шығысы бар. Эмитенті тізбегінде 

GST1 ағымдағы және эмиттер кернеуі дрейф қысқарту тұрақтандыру үшін 

қызмет етеді. Cascade қажетті кіріс DU параметрлерді қамтамасыз етеді. 

Ортақ эмиттер күшейткіштің композиттік транзисторлар VT5 және VT6 

салынған екінші кезеңі, амплитудасы болып табылады. Қажетті кернеу 

пайданы OP күшейткіш қамтамасыз етеді. Каскадының жүктеме кедергісі ток 

көзі GST2 болғандықтан. Volume SC  30 p түзету жиілік сипаттамасы. 

Шығыс кезеңінің бастапқы ығысу операциялық нүктесін құру үшін диодтар 

VD1 және VD2 жүйесінде орналасады. 
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6.5 сурет 

 

Шығу сатысында: қосымша транзисторлар VT7 (NPN-түрі) және VT8 

(PnP-түрі) жұбын VD1 және VD2 Диодтар қамтып, тұрақты ток генераторы 

GST2 транзисторлар VT6. Шығу кезеңі серпе қызықтырушы күшейткішінің  

AB болып табылады. GST2, VD1, VD2 және VT6 тұратын кернеу бөлгіш, 

транзисторлар VT7 және VT8 операциялық нүктесін өтелді жасайды. Ал 

қажетті бастапқы жылжуы, қазірдің өзінде айтылғандай, диодтар VD1 және 

VD2 нүктесінде беріледі. Бұл диодтар тыныштық шығу күшейткіштің 

температура тұрақтандыруын қамтамасыз етеді 

Транзисторлар VT8 - жоқ сигнал OP-AMP Ui = 0, транзисторлар VT7 

VT8 ағындары есебінен өтелді плюс UVD1 транзисторлар VT7 және минус 

UVD2 шағын бастапқы ағымдағы кейін = 0. Жүктеме арқылы ағымдағы кіріс 

болса, онда диодтар бағытта енгізілген және әрдайым ашық болып, катодтың 

астам оң кернеу берген диодтың анод кернеуінің + Ep1 және EP2 көздерінен 

коллектор VT6.za оң кернеу тамшы қолдану, арқылы бастайды. Біз айнымалы 

компонент диодтың кедергісі нөлге жақын ретінде транзисторлар базасы AC 

қысқартылған деп болжауға болады. Транзисторлар VT7 және VT8 кезекпен 

ашылады. 

Ток мына тармақпен ағады: + Еп1, кэVT7, Rж, - Еп1. VT6 коллектордан 

теріс кернеуді жібергенде VT7 транзистор жабылады, ал VT8 – ашылады. Ток : 

+ Еп2, Rж, кэVT8, - Еп2 тізбекпен ағады. 

 

6.3 Сыртқы тізбектер 
 

Операционды күшейткіштерде сыртқы тізбектер қолданылады: 

а) жиілік сипаттамалардың түзеткіш тізбектері – жиілікке тәуелді  RC-

тізбектері; 

б) кіріс кернеуі нөлге тең болғандағы шығыста нөлді орнатуға 

арналған баланс тізбектер; 

в) қорғаныс тізбектер: 

1) жоғары кернеу болған кездегі кірістегі тесік; 
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2) шығыста қысқа тұйықталу салдарынан тізбектей 400 Ом резистор 

қосылады; 

3) қосылу полярлығы дұрыс емес болған кездегі энергия көзінің 

полюсты ауыстыруы; 

4) энергия көзінің тым артық кернеу иемденгенде; 

г) кері байланыс тізбектері. 

Көбінесе ОК-де күшейту коэффициентін төмендету үшін теріс кері 

байланыс орнатылады, сонымен қатар фнкциялары берілген сұлбаларды құру 

үшін де пайдаланылады. 

7 Дәріс №7. Сигналды аналогты өңдеуге арналған құрылғылар 

 

Дәрістің мазмұңы: 
– инверттейтін және инверттемейтін күшейткіш; 

– қорытынды күшейткіштер: қосынды, интегратор, дифференциатор, 

логарифмдік   күшейткіш; 

– компаратор және Шмидт триггері. 

 

Дәрістің мақсаты: 

– қорытынды күшейткіштердің жұмыс істеу сұлбасымен танысу; 

– компаратор және Шмидт триггерінің ерекшеліктермен танысу. 

 

7.1 Инверттейтін және инверттемейтін күшейткіштер 

 

Операционды күшейткіштерде көбінесе теріс кері байланыс 

қолданылады, себебі онсыз 
.

0
вх диф

U   болған кезде де күшейту коэффициенті                                  

шексіздікке ұмтылады да  максималды мәнге ие болуы мүмкін. 

Теріс кері байланыс мынадай мүмкіншіліктерге ие: берілген 

функциялы сұлба құруға, керекті күшейту коэффициентіне иемдену, 

сұлбаның тұрақтылығын көтеру, қажетті  вхR  және выхR  иемдену және 

сызықты және сызықты емес ақауларды төмендету. 

7.1 суретте инверттік күшейткіштің сұлбасы берілген. Каскадтың 

күшейту коэффициентін табайық. 

Мынадай ескертулерді аламыз: 

 

; ;                 (7.1) 

 

.                   (7.2) 
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7.1 сурет       7.2 сурет 

 

дф
K болғандықтан, онда  Яғни, А нүктесін жерленген деп 

алуға болады. Кирхгофтың бірінші заңы бойынша  

 болғандықтан, онда  және 1 OCI I . Инверттік күшейткіштің 

күшейту коэффициентін табайық. 

 
                (7.3) 

Яғни (7.3) , инверттік күшейткіштің күшейту коэффициенті ОК-ның 

сипаттамаларына тәуелді емес, ол кері байланыстың түрімен ғана 

анықталады. Бұл жерде кернеу бойынша параллель теріс кері байланыс 

орнатылып тұр. Егер 11  UOC KRR , онда күшейткіш (7.1 сурет) инвертор 

болып табылады. Кіріс токтарын симметрлеу үшін R резисторы қойылады, ол 

параллель қосылған Rос және R1 болып анықталады. 

1

1

RR

RR
R

OC

OC




 . 

7.2,а суретте инверттемейтін күшейткіштің сұлбасы көрсетілген. Rос–R1 

тізбегі кернеу бойынша тізбектей  ООС құрады. Кіріс сигнал инверттемейтін 

кіріске жіберіледі. 10.3 қорытындыға ұқсас анықтайық: 

 

 
 

 

Егер 0OCR   немесе 11  UKR  (7.2, б суретте) болса, онда ол 

қайталаушы кернеу болады. Кернеу бойынша кері теріс байланыс тізбектей 

100%  тік орын алады. Шығысындағы сигнал кірісіндегі сигналды 

қайталайды. 
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7.2 Соңғы күшейткіштер 

 

 
 

 

 
 

7.3 сурет 

 

7.3 суретте инверттейтін интегратор көрсетілген. 

7.1 шарттан келесідей қорытынды шығады       

.  Конденсатордағы ток C
C

CdUdQ
i

dt dt
     тең, ал шығатын ток   ге тең. 

7.2 шарт орындалады, және 1 СI I . Сол сияқты, 

;  

 

Интегрированиядан кейін     

 

 сызықтық ка  байланысты болады, яғни интегратор сұлбасы 

сызықтық кернеу түрінің қарапайым сұлбасы болып табылады. 7.4 суретте 

инверттейтін дифференциатордың сұлбасы көрсетілген, ток   

тең болады, ал сыйымдылықтағы ток     тең. 

 
7.4 сурет 

 



 33 

 
7.5 сурет 

 

Кірісіндегі ток нөлге тең болады, содан OC CI I  және  .  

 

Осыдан      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 сурет 

 

Логарифмдейтін күшейткішке, 7.6 суретте көрсетілгендей 1д
I I ,  

,  

. 

Сол сияқты, .     Осыдан  

 

 

7.3 Компаратор 

 

Аналогтык компаратор (7.6, a сурет) аналогтық сигналды опоралық 

кернеумен салыстыру үшін қолданылады. Суретте инверттелмейтін кіріске 

опоралық кернеу берілген, ал инверттелетін кіріске-аналогтық сигнал Uвх. 
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7.7 сурет 

 

Осы кезде мына шарт орындалады (7.7,б -берілісінің сипаттамасы) 

егер , онда , егер онда       

 

 . Тең болғанда ,  ОК күшейткіш коэффициент ОК жүздеген 

мың болғандықтан , компаратордың шығысы қарсы мағынасына ауысады. 

7.7 суретте компаратордың жұмысын көрсететін шығыс және кіріс 

кернеулерінің уақыттық диаграммасы көрсетілген. 

 

7.4 Шмид тригері 

 

Шмид тригері екі жағдайда жұмыс істейді: тепе-теңдікті сақтайды және 

аналогты сигналды импульстік сигналға айналдырады. 

7.7,а суретте тригердің кескіні, ал 7.7,б суретте оның берілу 

сипаттамасы көрсетілген. 

 
7.8 сурет 

 

 

 



 35 

 

 
7.9 сурет 

 

1R  және 2R  резисторлары триггер шығысын қалыптыдан керіге және 

керісінше толқын тәрізді ауысуын қамтамасыз ететін қалыпты кері 

байланысын жасайды. Триггердің ауысып қосылуы болатын табалдырық 

кернеулері (7.9,б сурет) 

осылай табылады: 

7.10-суретте кезінде 

шығысында  

 болады, себебі терістеуші 

кірісте Uоп>0. –ы  

ығысуына тең  

дейін өскен кезде, триггер 

 -қа ауысады. 

1R , 2R  қалыпты кері 

байланыс арқасында  

7.10 сурет  

ығысуы -на теңеседі. -на дейін азайған кезде,  

 триггердің -да кері қайта қосу болады және т.б. 

Табалдырық кернеуі бір мәннен екінші мәнге секіретін болғандықтан, 

триггер басқарылатын компаратор болып саналады. 

 

8  Дәріс №8. Сигналдар генераторы 

 

Дәріс мазмұны: 

– сигнал генераторы, генератордың өздігінен қозу шарттары; 

– Вина көпірі бар синусоидалы тербелістер RC- генераторы; 

– мультивибратор; 

– сызықты өзгеретін кернеу генераторы. 

 

Дәріс мақсаты: 

- генератор жұмысын зерттеу; 
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– әртүрлі формадағы тербелістер генераторларының сұлбаларын 

зерттеу. 

 

8.1 Сигнал генераторы, генератордың өздігінен қозу шарттары 

 

Генераторлар сигналдың генераторлар және гармоникалық тербеліс 

синусоидты релаксация және тербеліс алдын ала анықталған жағдайда 

бөлінеді, электр айнымалы кернеу мен жиілігі тұрақты ток кернеуі 

түрлендіру үшін электр тербелістер болып табылады. Генератор – бұл оң кері 

байланысты қамтамасыз ететін құрылғы. 8.1 суретте генератор құрылысы 

көрсетілген. 

 

 
8.1 сурет 

 

К


 коэффициенті бар күшейткіш 
ос


коэффициентті кері байланыс 

беріліс звеносы бар ПОС-пен қоршалған. Кері байланысы бар күшейткіштің 

күшейту коэффициенті : 
1

OC

OC

K
K

K




 


 

. 

 

Күшейткіштің өздігінен қозу шарты  1OC K
 

   немесе 

 

1косj j
ос Кe e   .                                                  (8.1) 

Ол екі бөлімнен болады: 

а) 1ос К   - амплитуда шартының балансы. Бұл кері байланыс 

тізбегінде ос  есе әлсіреген  сигналдың сонша (К) есе күшеюін білдіреді; 

б) 1косj je e 
  немесе 2кос n    - фаза балансының шарты. Бұл 

қосынды фазалық ығысуы күшейткішпен және кері байланыс тізбегімен  2  

(0,1,..) еселі болуын білдіреді. 

 

8.2 Синусоидалық тербелістердің RC-генераторы 

 

Синусоидалық тербелістердің  RC-генераторының ерекшеліктері – ОК 

(ОУ) да жеңілділік, арзаншылық, шағын масса және габариттер болып 

табылады,ал кемшіліктеріне –генерация жиілігінің төмен тұрақтылығы. 
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1 1

2 1

1

1
OC R C

R C

 

 

Генератордың  Вин көпірімен байланысты сұлбасын қарастырайық (8.2 

сурет). 

 

 
8.2 сурет 

 

Кері байланыс(Вин көпірі) буынының(звено) беріліс коэффициенті 

квазирезонанстық жиіліктегі 
0

1 1 2 2

1

R C R C
   

формуласына тең. 

Егер 1 2C C C   және 1 2R R R  , онда 
1

3
OC  , 

0

1

RC
  . 

8.3 суретінде көріп отырғандай, 0  квазирезонанстық жиілікте ос  

фазалық ығысуы  нөлге тең, ал OC  кері байланыс буынының беріліс 

коэффициенті 1/3-ке тең екені Вин көпірінің АЖС және ФЖС-ында 

келтірілген. 

 
8.3 сурет 

 

Сұлбада (8.2 сурет)  амплитуда балансының орындалуы үшін қажет 

теріс кері байланысының тереңділігін туралау үшін R кедергісі қосылған. 

Шығыс сигналының амплитуда тұрақтылығы үшін VD1 и VD2 кездейсоқ-

параллельді диодтары қосылған. Тым үлкен Uшығ диодтар ауыса тура 

өткізгіштік күйіне кіреді және де сигналдың күшейткіш коэффициентін 

азайта теріс кері байланыс сигналының амплитудасын көбейтеді. 
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8.3 Автотербелмелі  мультивибратор 

 

Автотербелмелі мультивибратордың ОК(ОУ)-дегі, ТКБ-тың R1, R2  

(8.4,а сурет) кернеу бөлгіштерінің шығысынан инверттелмеген кірісіне 

дейінгі қамтылуының жұмысын қарастырамыз. Мультивибратордың бір 

қалыптан келесіге көшуі U 
кір  өзгеруіне байланысты болады. 

Егер t=0 мезетінде (8.4,б сурет) ОК(ОУ) қорек көзін қоссақ, Uшығ 

шығыс кернеуі өсе бастайды.. U
+

кір кірісіндегі кернеу R1, R2 бөлгіштерінің 

көмегімен ол да өседі,ал бұл Uшығ одан әрі көбеюіне әкеліп соғады. Көшкін 

тәрізді процесс нәтижесінде Uшығ шығыс кернеуі секірмелі түрде  Е
+
-ке дейін, 

ал -
= R2/(R1 +R2), Е– ОК(ОУ) қорек көзінің кернеуі болғанда U

+
кір E

+
-ке 

дейін өседі. U 
кір бұл жағдайда өзгеруге үлгермейді және нөлге тең болады. R 

арқылы С конденсаторы зарядтала бастайды. зар =RC тұрақты уақытымен Е
+
 

ұмтылатын  U 
кір ұлғаюына әкеледі .t1 мезетінде ,U 

кір = U
+

кір = E
+
 кезінде 

режим секірмелі түрде және Uшығ  E ге дейін, ал U
+

кір = E өзгереді . Бұл 

процесс көшкін тәрізді болады. 

+С, R, шығыс ОК(ОУ), –С тізбектері бойынша E ге дұрыс айнала 

қоршала байланысқан С Конденсаторы,ал терісі – корпусқа, E дейін 

зарядталуға ұмтылады. t2 мезетінде және U 
кір =–E кезінде аудару қайта 

болады. 
Бұл процесстер қайта-қайта қайталанады . 

Импульс ұзақтығы тең 








 

1

1
lnRCtt uu . 

Импульстың қайталану периоды 








 

1

1
ln2RCttT uu

. 

Қуыстылығы Q=T/tu =2. 

 
8.4 сурет 
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8.4 Операциялық күшейткіште сызықты өзгеретін генератордың 

кернеуі (СӨГК) 

 

8.5 суретінде көрсетілгендей, СӨГК сұлбасында интегралдық RC 

тізбегі ООС ОК тізбегіне қосылған. СӨГК бірдей уақытпен араның түзу 

жүрісімен, tи  ұзақтықпен, Uкір оң полярлық импульсымен басқарылады. Кіріс 

импульстері ОУ терістеуші кірісімен қосылған эмиттері бар VD диодының 

базасына беріледі. 

(t < t1)  алғашқы берілген күйі (8.5,б сурет)     болған кезде VD 

диоды ашық болады, қоректенетін көзден  R, VD диоды, Uкір сигнал көзі, 

корпусы  арқылы  ток ағып  тұрады. 

 
Интегралданбайтын кірістің кернеудің мәні:  

 
, 

мұндағы 
21

2

RR

R


 . 

Кернеуі болғанда, ОУ шектеу режіміне ауыстыру үшін   

 аса көтеріледі. Сонымен С конденсаторы UC (0) = E кернеуіне дейін 

зарядталған. Конденсатор заряды Е
+
 тізбегі, ОУ, С, VD шығысы, Uкір сигнал 

көзі,   корпусы  бойынша өтеді. 

Токты жіберген кезде ұзақтығы tu кіріс импульсі жіберілетін t1 уақытында VD 

диоды жабылады.  Е көзінен оң кернеуінің секірісі ОУ-ды сызықты 

күшейткіш режіміне ауыстырады да ОУ шығысы болып табылатын Е 

тұрақты кернеуін біріктіре бастайды.  кірісіндегі оңтайлы секірісі t1 

уақытында шығысында теріс секірісін жасайды. 

Зарядталған C конденсаторы Uшығ шығыс кернеуін азайтатын        

кернеуін үлкейтіп, ақырындап разрядтала (қорегі біте) бастайды. 

t2 уақытында шығыс импульстің соңында VD диоды ашылады.     

секірмелі тәрізді  дейін төмендейді де ОУ күшейту режімінен шығады. 

Е
+
 дейін 

 
 өседі, VD ашық диодының кедергісімен анықталатын E  

дейін үлкен жылдамдықпен зарядталған конденсатор нөлге дейін 

разрядталып, UС (t) = nE  алғашқы кернеуге дейін зарядталады. 

 

9 Дәріс №9. Метрология, стандарттау және сертифакаттау негіздері 

 

Дәрістің мазмұны: 

- метрология туралы жалпы мағлұмат; 

- бірегей өлшеуді қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтің негізгі 

көріністері; 

- стандарттау және сертифакаттау туралы жалпы мағлұмат. 

Дәрістің мақсаты: 

- метрология туралы қысқа мағлұмат оқу; 
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- ҚР-дағы бірегей өлшеуді қамтамасыз ету шараларымен танысу; 

- стандарттау және сертифакаттау туралы қысқа мағлұмат алу. 

 

9.1 Метрология туралы жалпы мағлұмат 

 

Метрология – өлшем туралы ғылым, оның бірлігі және дәлділік 

әдісі.Метрологияның негізгі мақсаттарының өлшем бірліктерін 

қамсыздандыруы. 

Физикалық аумақтың бірліктері осы уақыт мен көмек арнаулы  

техникалық эталон құралдары. 

Эталон бірліктерін қатар бойынша  классифицификациялау (9.1 сурет): 

бірліктердің нақты қайталануы біріншілікті, екіншілік  және арнайы 

эталондарды анықтайды. Арналуы бойынша екіншілік эталондар, эталон 

теңдігі, эталон-куәгер және жұмыс эталоны. 

Біріншілік эталон дегеніміз-мемлекеттегі бірліктің жоғары 

нақтылығының қайталануын қамтамасыз етеді. 

Арнайы эталон, бірліктің көлемін ерекше жағдайларда қайталануын 

қамтамасыз етеді,біріншілік эталоннан нақтылықты қажет ететін бірлік 

өлшемі тікелей жіберу техникалық түрде жүзеге асыру мүмкін емес.Ол осы 

жағдайлар үшін біріншілік эталонды ауыстырады. 

Мемлекет үшін ресми түрде қабылданған алғашқы біріншілік немесе 

арнайы эталондар мемлекеттік деп аталады. 

 

 
9.1 сурет 

 

Мемлекеттік эталон - сол аумақтың бірлігінің эталоны, қаулы 

белгіленген тәртіпте және сапада Қазақстан Республикасында қолданылған. 

Екіншілік эталон – бұл мемлекеттік эталоннан тікелей өлшем бірлік 

көлемі берілген бірлік көлемінен алатын эталон. 

Куәгер-эталон – екіншілік эталон, Мемлекеттік эталонды сақтаулы 

тексеру үшін және бұзылу жағдайында немесе жоғалған жағдайда тексеруге 

арналған. 

Куәгер-эталонды тек Мемлекеттік эталон қалпына келмейтін жағдайда 

қолданылады. 
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Эталон-кошірмесі - екіншілік эталон, бірліктің өлшемінің берілуі үшін 

арнаулы жұмыстың эталондары. Байқасақ, эталон-көшірме әрқашан 

мемлекеттік эталоннің физикалық көшірмесі емес болып табылады. 

Эталон теңдігі — екіншілік эталон,өзге себептермен бір-бірімен қосыла 

алмайтын  (тасымалдың болмауы) эталоннің қосылуы үшін қолданылады 

Жұмыс  эталоны — өлшеу жұмысының физикалық аумағының бірлік  

өлшемінің берілісі үшін қолданатын эталон. 

 

9.1.1 Метрологиялық қызметтің негізгі көріністерінің өлшем- бірлігінің 

қамсыздандыруы. 

Өлшеу бірлігінің астында, оның нәтижелерін заңдастыру бірліктерде 

және өлшеу кемшіліктерінің (белгісіздікке) көлемі үшін тағайындалған  

шекараларды емес күй түсінігі. 

Қазақстан Республикасына деген қолданыстағы қамсыздандырудың 

мемлекеттік жүйесі біртұтас өлшем (ГСИ) сияқты ұйымдық, ғылыми-

техникалық және нормативтік-құқықтық  жүйесі іс-шарасы: 

1) қаражат сәйкестігінің сарапшылығы; 

2) өлшеу қаражат үлгісінің бекітілуі; 

3) өлшеу орындалуының әдістемесінің аттестациясы; 

4) тексеріс және өлшеу қаражатының калибрлеуі. 

Өлшеу қаражатының тексерісі- сол операцияның құрамының, 

орындалу мақсатымен Си метрологиялық мінездемесінің ақиқаттық 

мағынасының сәйкестігі растамасын тағайынды қажеттілік өлшеу бірлігін  

қамсыздандыру. 

Си калибрлеуі - сол операцияның құрамының ақиқаттық мағынаның 

ұйғарымдарын метрологиялық сипаттамасының мәні. 

 

9.2 Стандарттау туралы  жалпы мағлұмат 

 

Біртұтас әдістемелік тіл табудың қағидасы үшін ұйымдық және 

практикалық жұмыстың жасалуы 1970-жылдары мемлекеттік 

стандарттаудың (МСЖ) жүйесі болды. МСЖ кешенді ережелерді ұсынады 

және анықтайтын жағдайлары: 

- негізгі ұғым, мақсаттары және стандарттаудың мақсаттары; 

- органның және стандарттаудың қызметінің құрылымын; 

- тәртіп зерттемесі, рәсімдер, басылымның және нормативтік құжаттың 

енгізуіне дейінгі стандарттауы; 

- өзгерістің енгізуінің тәртібі нормативтік құжаттарға; тексеріс енгізу 

және қалыптың сақта және сырттарда құжаттың  шамасы және   т.б. 

Стандарттаудың негізгі мақсаттары: 

- көтермелеу деңгейінің қауіпсіздік өмір немесе денсаулық, 

экологиялық қауіпсіздіктің, қауіпсіздіктің өмір  немесе хайуанаттың  және  

өсімдіктердің денсаулығы; 

- техникалық регламент талаптарына сай әрекет жасау; 

- ғылыми – техникалық прогрессті қамтамасыз ету; 
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- қызметтердің, тауарлардың, жұмыстардың бәсекеге  қабілеттілігін 

арттыру; 

- ресурстарды рационалды турде қолдану; 

- техникалық және ақпараттық келісілуі; 

- заттардың өзара ауысуы. 

Стандарттау  әдісі  -  қабылдау  немесе  қабылдаудың  жиынтығы, 

осылардың  арқасында  стандартизация  мақсаттарына  жетеді. 

Стандарттаудың  кең   тараған  әдістері  -  унифинация, агрегатирофтау, 

шектеуіш, типизация. 

Унификация  әдісі  рационалды  түрлері типтерді  және  бірдей  

функционалды  белгілеулердің  объектілерді  көлемдерін   қысқартудан  

тұрады. 

Унификация мақсаты – машықтану саны үшін  минималды  керекті  

типтерді, түрлер  мен  бұйымдардың   типті  өлшемдерін,  жоғары  сапа  

көрсеткіштеріне  ие  және  толық  өзара  ауысуларын  орнату. 

Агрегатировты  әдіс – шектелген  жиынтық  жеке  стандартты,  

унифицирленген  түйіндер, әртүрлі  бұйымдарды  жасау кезінде  

геометриялық  және  функционалдық  өзара  ауысулар  мен  көп  ретті  

қолданатын  жаңа объектілер  құру. 

Шектеу  әдісі  (симплификация) -  мақсатты  бар  минимумдар  

объектілер  жиынтығынын  тағдаудан  тұрады. 

Ол  өндірісті, құрал – жабдықтарды, қоймалануды  жеңілдетеді. 

Типизациялау  әдісі  - берілген  жиынтық  үшін  типтік (үлгілік)  негізі 

ретінде (үлгі) басқа обьектілер жасаған кезде функционалды мағынасы 

жақын, мысалы әртүрлі өлшеу құралдары үшін типтік корпустар обьектілерді 

орнату болып табылады. 

Нормативті құжат (НҚ) стандарттаудың нәтежиесі болып табылады. Ол 

ережелерді, жалпы принциптер немесе сипаттамалрын қалыптастырады. 

Негізгі нормативік құжат – стандарт. 

Стандарт – бұл қағида бойынша көптеген мүдделі жақтардың елеулі 

мәселелерге қарсылық білдіруді сипаттайтын, кеісушілік негізінде 

әзірленетін нормативтік құжаты. 

Халықаралық стандарттар, аумақтық, мемлекетаралық стандарттар 

болып ажыратылады(ГОСТ). Стандарттау бойынша Халықаралық ұйым (ISO 

– International Standart Organization) кірген елдерде қолданылады. Аймақтық 

стандарттардың мысалы ретінде  Еуропалық стандарттар болады. 

 

9.3 Сертификаттау туралы жалпы мағұлмат 

 

«Сертификат» сөзі латын тілінен аударғанда «дұрыс жасалған» деген 

мағына білдіреді. 

Сертификаттау – сәйкестікті растау жөніндегі орган өнімінің, 

көрсетілген қызметтің белгіленген талаптарына сәйкестігін жазбаша 

куәландыратын рәсім. 
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Сәйкестікті растау – обьектінің техниалық регламентінде, 

стандарттарында және шарттарында белгіленген талаптарға сәйкестігін 

құжатнамалық куәландыру юолып табылатын сәйкестікті бағалау рәсімі. 

Сәйкестікті растаудың негізгі мақсаттары: 

- өнімдер, өндіру процестері, эксплуатация, сақтау, тасымал, 

реализация мен утилизация, жұмыс, техникалық регламентпен және 

стандартпен сәйкес куәлік; 

- өнім, жұмыс, қызметке байланысты таңдауға тұтынушымен келісімі; 

- елдің аумағында тауарларды еркін ауысу шарттарын, экономикалық 

және халықаралық, ғылыми – техникалық , сақтау , тасымал қызметтерін 

қамтамасыз ету. 

 

10 Дәріс №10. Физикалық шамалар, құралдар және оларды өлшеу 

тәсілдері 

 

Дәріс мақсаты: 

-  физикалық шамалар. Шамалардың бірліктері; 

-  өлшеу құралдары; 

- өлшеу тәсілдері мен түрлері. 

Дәрістің мақсаты: 

- физикалық ұзындықтардың негізгі түсініктерін оқу; 

- өлшеу тәсілдері мен түрлерінің классификациясын қарастыру. 

 

10.1 Физикалық шамалар. Шамалардың бірліктері 

 

Физикалық шама – ортақ көптеген физикалық объекттер үшін сапалы 

қатынаста және сандық қатынаста болатын қасиет. 

Объекттің физикалық шамалары, қасиеті, шын мәнін танып білу және 

тәжірибе арқылы табылған нақты, жеткілікті, жақын мәні, өлшем құралы. 

Бір-бірімен тығыз байланысқан негізгі және туынды (производные) 

физикалық шамалардың жиынтығы. 

Негізгі физикалық шама - шартты және басқа жүйеге бағынбайтын 

тәуелсіз шама. 

Туынды физикалық шама - негізгі шамалар арқылы анықталатын және 

жүйеге кіретін шамалар. 

Физикалық шамалардың бірлігі  - бұл, сол басқа шамалар келісім 

бойынша теңесетін нақты физикалық шама. 

Шамалар бірлігі Халықаралық Метрология ұйымы қолдаған бас 

конференцияда қабылданған жағдайда ғана  Халықаралық Бірлік Жүйесінде 

қолдануға рұқсат беріледі. 

Негізгі, туынды, еселі, бөлікті, когерентті, жүйелік және жүйеден тыс 

бірліктер болып бірнеше түрге бөлінеді. 

Бірліктер жүйесіндегі ең негізгісі - физикалық шамалар. 

Метр - жарықтың 1/299792458 секундтағы ваккумнан өту уақытына 

кететін ұзындық. 

Килограмм - халықаралық килограмм ұғымындағы өлшем бірлік. 
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Секунд - Цезий-133 атомының  екі өте жіңішке деңгей арасынан өту, 

яғни 9192631770 сәулелену периодына тең уақыт. 

Ампер - екі параллель тура өткізгіш арқылы  өтетін шексіз ұзын  және 

ваккумда орналасқан өте кішкентай  көлденең қиманың тоқ күші. 

Кельвин - 16 бөлікті  үш еселі  судың  1/273 бөлігіне тең 

термодинамикалық температура бірлігі. 

Моль - 0,012 кг көміртекте болатын құрылымдық элементтер жүйесі. 

Кандела - алдын ала белгілі бір бағытта қуат шамы көзі, энергия 

сыйымдылығы осы бағытта болып жиілік 540 ∙ 10
12

 Гц, осы бағытта 1/683 

Вт/ср энергетикалық күш. 

Сондай-ақ екі қосымша бірлік қарастырылған. 

Радиан - үйірме екі радиусы арасындағы бұрыш, олардың арасындағы 

доғаның ұзындығы радиусы тең. 

Стерадиан - саласындағы орталығында шыңы бар қатты бұрышы, 

саласындағы бетіне саласындағы радиусы тең жағынан шаршы тең ауданды 

кеседі. 

Бірлік туынды бірлік жүйесі - негізгі бірлік оны байланыстыратын 

теңдеу сәйкес құрылған бірлік физикалық саны туынды бірлік. 

«Өлшеулер бірыңғайлығын туралы» ММ бөлімшелері Заңның бірге, 

яғни, резидент-SI бірлік пайдалануға мүмкіндік береді қолданыстағы 

жүйелер кез келген енгізілген жоқ бірлік. Жүйедегі емес бірлік бірнеше 

түрлерін ажырату дәстүрлі: 

- бірлік СИ бірлік (және т.б. минут, сағат, күн, литр) тең рұқсат; 

- ғылым мен техниканың арнайы салаларда пайдаланылатын бірлік 

(Жеңіл жылы Parsec, Диоптрии, т.б. Вольт); 

- қолданыстан шыққан дана (сынап миллиметр,ат күші және т.б.). 

Тонна (т) - си си  арасында, сондай-ақ көбейте мен қосалқы бірлік, 

кейде өз атаулары бар, мысалы, масса бірлігін қамтиды. Жалпы, ондық 

көбейткіштер және submultiples көбейткіштері және консоль көмегімен 

қалыптасады. 

 

10.2 Өлшеу құралдары 

 

Өлшем құралдарын (SI) бойынша өлшеуге арналған құрылғы болып 

табылады және метрологиялық сипаттамаларын қалыпқа отыру. 

Өлшеу түрлендіргіштер өлшеу, машиналар, өлшеу жүйелерін өлшеу іс-

шаралар: функционалдық мақсатында СИ бөлінеді. 

Көрсеткіш - қажетті дәлдікпен бір немесе бірнеше өлшемдер 

физикалық саны өсімін молайту және сақтау үшін арналған өлшеу құралы.  

Көрсеткіш органның немесе құрылғының түрінде ұсынылуы мүмкін. 

Өлшеу құралдары (ӨҚ) - ақпараттық және өлшеу түрлендіруді алу үшін 

арналған өлшеу құралы ол оператордың тікелей қабылдау үшін қол жетімді 

нысанда. Өлшеу құрылғылары әдетте шарасын енгізу. Айырмашылық ӨҚ 

аналогты және сандық жұмыс қағидасы. Ақпараттық тұсаукесер тетіктер 

өлшеу әдісі бойынша, не көрсететін немесе тіркеуге алынады. 
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Ақпараттық сигнал түрлендіру құрылғыларын өлшеу әдісіне 

байланысты тікелей түрлендіруді (тікелей іс-әрекет-лық) ажырата және 

теңгеруші құрылғылар (салыстыру) қайта. Өлшеу ақпаратты тікелей 

айырбастау құрылғыларында кері қолданбай сигнал бір бағытта бірнеше рет 

айырбастау. Тепе түрлендіру құрылғылар тікелей түрлендіру тұйықталу бірге 

кері тізбек қайта бар және өлшенген мәні белгілі мәнімен салыстырғанда, 

біртекті өлшенген. 

Бір сәттік өлшенген мәндерін куәландыратын құрылғыларды және 

ықпалдастыру құрылғыларды бөлу өлшенген саны орта есеппен дәрежесіне 

байланысты, көрсеткіштері өлшенген құнының ажырамас уақыт бойынша 

анықталады. 

Өлшеу түрлендіргіші – өлшеу құралы, өңдеу, сақтау, одан әрі өзгерту, 

көрсету немесе беру үшін ыңғайлы, басқа құнының немесе өлшеу сигнал 

өлшенген мәнді түрлендіру үшін арналған. 

Өлшеу тізбектің түрлендіргіштер бастапқы және аралық ажырата жерге 

байланысты. Біріншілік түрлендіргіштер - өлшенген мәні жеткізіледі, ол сол 

болып табылады. Датчиктер емдеу сайтынан қашықтан зерттеудің объектісі 

тікелей орналастырылған болса, онда олар кейде датчиктер деп аталады. 

Кіріс сигналы таратқыштар түріне байланысты аналогтық және 

аналогтық-цифрлық-аналогтық болады. Реттегіште көрсетілген санының 

құнының өлшемін өзгерту үшін арналған кең таралған ауқымды бергіштері. 

Өлшеуіш қондырғысы - бір немесе бірнеше физикалық шамаларды 

өлшеуге және бір жерде орналасқан арналған функционалды біріктірілген 

өлшеу құралдарының (іс-шаралар, өлшеу аспаптары, датчиктер) және 

қосалқы құрылғылар (тіркелу орны.) жиынтығы. 

Өлшеуіш жүйесі - бір немесе бірнеше физикалық санын өлшеу үшін, 

бақыланатын объектінің түрлі нүктелерінде орналастырылған функционалды 

аралас шаралар, түрлендіргіштер, компьютерлер мен басқа да техникалық 

құралдардың жиынтығы. 

 

10.3 Өлшеу әдістері мен түрлері 

 

Метрологияда өлшеу операцияларыны жиынтығы ретінде техникалық 

құралдардың көмегімен көрсетілетін, бірлкпен өлшенетін шаманың және сол 

шаманың және шаманы алу үшін анықталады. 

Негізгі классификациялық белгілері бойынша өлшеу түрлерінң 

классификациясы 10.1. 

 

10.1 кесте  –  Өлшеу түрлері 
Белгі Өлшеу түрі 

Өлшенетін шаманың түрі бойынша 

Өлшенетін шаманы табу әдісі 

бойынша 

Нәтежиені шығару тәсілі бойынша 

Өлшеу шамасының уақытқа 

тәуелділігінің сипаты бойынша 

Өлшеудің нақтылығы бойынша 

Электрлік кедергінің, кернеудің, қуаттың т.б. 

өлшеуі. 

Түзу, жанама, біріккен, теңдес 

Абсолютты, қатысты 

Статикалық, динамикалық 

Техникалық өлшеудің максималды нақтылығы 

бойынша 
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Түзу өлшеу – бастапқы мән тікелей белгілі тәжірибелерден алынған 

мәндерден шығатын шама. Мысалы, ток күшін амперметрмен өлшеу. 

Жанама өлшеу – ізделінген мәнін, түзу өлшеуге ұшыраған шама мен 

шамалардың арасындағы тәуелділіктен табу. 

Біріккен өлшеу – екі не одан да көп біріккен емес шамалардың 

арасындағы тәелділікті анықтау үшін өлшеу. 

Теңдес – біртекті шамаларды өлшеу, мұнда ізделінетін шама теңдеулер 

жүйесін шешу арқылы табылады . 

Абсолютты өлшеу –түзу өлшенетін бір немесе бірнеше шамаларға 

және фмзмкалық тұрақтылырға, мысалы, токты ампермен өлшенетінін, 

қолдануға негізделген өлшеу. 

Қатыстық өлшеу — физикалық шаманың біртекті шамаға қатынасын 

өлшеу немесе бастапқы шаманың біртекті шамаға қатынасының өзгеруін 

өлшеу. 

Статикалық өлшеуде СИ – де статикалық режимде жұмыс жасайтын 

өлшеулер жатады, яғни оның шығыс сигналы (мысалы, көрсеткіштен 

ауытқуы кезінде) өлшеніп жатқан уақытта өзгермейді. 

Динамикалық өлшеуге СИ – де динамикалық режимде орындалған 

өлшеулер жатады, яғни оның көрсеткіштері динамикалық қасиетіне тәуелді 

болғанда. 

Ғылым мен техниканың қазіргі деңгейіне жеткендегі мүмкін болатын 

максималды дәлдікті есептеу. Мұндай өлшеулер физикалық константаларды 

өлшегенде және эталонды жасауда қолданылады. 

Техникалық өлшеу – бұл белгілі бір әдіспен берілген шарттағы және 

ғылыми – зерттеу саласынан басқа, барлық халық шаруашылық саласында 

қолданылады. 

Принципті пайдалану және өлшеу құралдар жиынтығы өлшеу 

әдістемесі деп аталады (10.1 сурет). 

Өлшеудің барлық әдістері өлшенетін шаманың шығарылатын шамамен 

(бірмәнді және көпмәнді) салыстыруға негізделген. 

Шамаларды салыстыру әдісі өлшенетін шаманы шығарылатын 

шамамен салыстыру болып табылады. 

 
10.1 сурет 
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Нөлдік өлшеу әдісінде өлшенетін шамалардың әртүрлілігі нөлге тең, ол 

жоғары сезімтал нөл индикаторымен өлшенеді. Дифференциалдық әдісте 

өлшейтін аспаптың шкаласы бойынша өлшенетін әртүрлілігін есептейді. 

Өлшенетін және белгілі шаманың индикаторының кіріске кезекпен 

қосылуы орын басу әдісі қарастырылады. 

Сәйкестік әдісі өлшенетін шамамен шығарылатын шаманың 

әртүрлілігін өлшеуге негізделген. Өлшеу кезінде шкаланың немесе 

периодтық сигналдардың белгіленулерінің сәйкестігін қолданады. 

Бұл әдіс мысалы, эталондық сигнал бойынша уақыт пен жиілікті 

өлшеуде қолданылады. 

 

11 Дәріс № 11. Өлшеулерді автоматтандыру 

 

Дәрістің мазмұны: 

-  өлшемдерді автоматтандыру туралы жалпы мағұлмат; 

-  өлшеу жүцелері үшін стандартты интерфейс; 

-  виртуалды аспаптар және копьютерлік өлшеу жүйелері. 

Дәрістің мақсаты: 

өлшемдерді автоматтандыру туралы қысқаша мәліметтерді үйрену; 

өлшеу жүйелерінің стандартты интерфейсін оқып танысу; 

виртуалды аспаптармен танысу. 

 

11.1 Өлшеуді автоматтандыру туралы жалпы мәлімет 

 

Заманауи өндірісте біруақытта жүздеген, кейде мыңдаған физикалық 

шамаларды басқару керек болған себепті, бұл ақпаратты өлшеу жүйесі 

(АӨЖ) жасалынады. 

Функционалдық тағайындалуы бойынша басқару АӨЖ өлшеу 

жүйесіне, автоматты басқару жүйесіне (АБЖ), техникалық диагностика 

жүйесіне (ТДЖ) бөлінеді. 

Соңғы кездері АӨЖ біртүрлі ақпартты басқару комплексті 

қолданылады, мұнда ЭЕМ тек қана өлшеу нәтижелерін өңдеуде ғана емес, 

обьектіні басқаруда да қолданылады. 

Таратқыш және қабылдауыш болатын функционалдық түйіндердің 

(ФТ)  арасындағы ақпарат алмасу әдісіне байланысты АӨЖ-нің тізбекті, 

радиалды және сагистралды құрылымдары ажыратылады. Тізбекті 

құрылымды АӨЖ-де бір ФТ-ден екінші ФТ-ге кезекпен ақпарат алмасу 

жүзеге асады. Ал барлық ФТ алдын – ала кіріс сипаттама опрецияны жүзеге 

асырады. 

Радиалды құрылымды АӨЖ – де  (11,а сурет) ФТ – лар арасында 

сигналдар алмасу ФТ – ға жұмыс режимін тағайындайтын орталық басқару 

құрылғысы болып табылатын контроллер арқылы жүзеге асырылады. 

Бұл құрылымда әрбір ФТ контроллерге  индивидуалды шина 

арқылықосылады. Радиалды құрылымның кемшілігі ФТ – саны көбейгенде, 

контроллердің күрделену болып табылады. Магистралды құрылымды АӨЖ – 
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де (11,б сурет) сигнал алмасатын бәріне ортақ ФТ – магистраль тізбектік, 

радиалды – магистальдік құрылымдар бар. Олар осы аталған 

құрылымдардың комбинациясы болып табылады. 

Өлшеу жүйелрі жақын әрекет жүйесі және алыс әрекет жүйесі – 

телеөлшейтін жүйелер (ТӨЖ) деп бөлінеді. 

 

 
11.1 сурет 

 

ТӨЖ жақын әрекет ететін жүйелерде айырмашылығы деформация 

таратуда байланыс арнасы болады. 

Өлшейтін ақпартты тасымалдаушы сигналдардың параметріне 

байланысты ТӨЖ токтың, жиіліктік, уақытимпульстік және цифрлік болып 

бөлінеді. 

Өлшеу жүйелеріндегі сұлбаның құралымындағы элементтерді санына 

және түріне байланысты көпканалды (параллельді құрылымды), 

сканерлеушы (тізбекті құрылымды), мультиплицирленген(ортақ шамамен), 

көпнүктелі (параллельді – сызықтық) болып бөлінеді. 

 

11.2  Өлшеу жүйелерінің стандартты интерфейстрі 

 

Стандартты интерфейс – бұл ақпаратты өңдеу жүйелерінде, олардың 

ақпараттық, электронды және құрылымдық сәйкес келетін шарты 

орындалған жағдайда, әртүрлі элементтердің әркететтесуіне қажетті 

бағдарламалық , сәйкестендірілген техникалық құралдар жиынтығы. 

Интерфейс стандарттау бойынша халықарылық ұйым (ISO); 

Халықаралық телефогн және телеграф бойынша консультативті комитет 

(CCITT); Электротехника комиссия  (МЭК, IEC) және т.б халықаралық және 

ұлттық ұйымдардың шеңберінде жүреді ; 

Аспаптардың қабысуы үшін қолданылған Hewlett-Packard (Хьюлетт-

Пакард) был введен интерфейс под маркой  маркалы интерфейс HP-IB 

(Hewlett-Packard Interface Bus белгісімен енгізілді. Кейінірек, ол әлемнің 

көптеген елдерінде стандарттарды. 

МЭК 625.1 интерфейсіне негізделген АӨЖ құрылымы 3 модульді 

тобынан турады: 
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Келесі агрегаттық заттар: өлшеу объектісі (ӨО) бар қабысу құрылғысы 

(ҚҚ); коммутатор (К); электронды-жиіліктік жиілікөлшегіш (Ж); 

осциллограф (ОС); цифрлы вольтметр (В); сигналдар генераторы (Г) және  

ПЭВМ. 

Модульдер магистральға интерфейс қосымшалары байланысады(ин-

терфейсты модулдер, интерфейсты карталар), модульдер тілінен магистраль 

тіліне және керісінше айналдыратын информацияны ”аударуды” қамтамасыз 

етеді. 

Үш шинаға біріктірілген интерфейс магистралі 16 ақпаратты сызықтан 

тұрады. 

Синхронизация шинасы ақпаратты жіберу кезінде ақпарат көзі мен 

қабылдағышты біріктіруге арналған және үш сызықтан құралған: 

- ақпаратпен ере жүру -  (DAV); 

- қабылдауға дайын -  (NRED); 

- ақпарат қабылданған -  (NDAC). 

ЭВМ келесі үш функцияның бірін орындайды: құрылғылар модулінен 

нәтижелерді қабылдау, модульдердің жұмыс режимдерін өзгертуге арналған 

командалар, модульдер арасында айырбасты жүзеге асыру. Бұл модульдердің 

негізгі режимі  — магистраль жолдарын  тұрақты түрде сканирлеу.Егер 

модуль өзіне қажет ақпаратты тапса,онда ол жұмысқа кірісіп, ақпаратты 

қабылдау және жіберу операцияларын іске асырады. 

КАМАК-тың стандарт интерфейсы функциональды-модульды жүйе 

болып табылады. КАМАК-тың негізгі элементі боп крейт болып 

табылады(кассетты блок). Әрбір крейт 25 ұяшықтан тұрады. КАМАК мына 

модулдерге ие: өлшегіш; ақпаратты енгізу-шығару; басқару (контроллерлер); 

интерфейсты құрылғылармен қабысу; сервисты модулдер (генераторлар, 

индикаторлар)   және т.б. 

КАМАК жүйесіне ақпаратты енгізудің негізгі жолы - контроллер 

инициативасы бойынша орталықтындырылған. 

Ақпаратты параллель жіберу интерфейсі негізінде КАМАК 6500-де 

көпкрейтерлі жүйе қарастырылған  (вертикальды  магистраль). 

Вертикальды тізбекте әрбіреуінде крейт контроллері орналасқан жеті 

крейтке дейін біріктіруге болады. Параллельды жіберу кезінде жүйе мен 

ЭВМ арасында қабысу драйвер арқылы іске қосылады. Вертикальды 

магистральға қосылу керек. 

Вертикальды магистральда ақпаратты жіберу квитирлеу әдісі бойынша 

іске асады, яғни «сұрақ – жауап». 

 

11.3 Виртуальды құрылғылар және компьютерлі өлшегіш жүйелер 

 

Виртуальды құрылғылардың практикалық түрі болып LabVIEW 

программасы болып табылады. Тесттелген тілдерді қолданған бұл ортаның 

басқадан айырмашылығы графиктік программалауда. 

LabVIEW да көптеген мәліметтерді жинайтын, өңдейтін, өлшейтін 

құралдармен басқару қолданбалы тапсырмаларға арналған әмбебап 

функциялар мен рәсімдер кітапханасы бар. 
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LabVIEWда жасалған программалардың 3 негізгі құрам бөліктері бар: 

алдыңғы панель, блок-диаграмма, пиктограмма. 

Виртуалды құралдың алдыңғы панелі шкала, батырма, реттегіш және 

басқа да басқару және индикация мүшелерінің графикалық бейнесінен 

тұрады (11.2 сурет). 

 
11.2 сурет 

 

LabVIEWда алдыңғы панелді құрастыру мәзірдегі әр түрлі 

элементтерді жинақтау. 

Блок-диаграмма тапсырманың графикалық шешуі болып табылады. 

Бағдарламалаудың графикалық тілінде құрастырылады (11.3 сурет). Кейін 

LabVIEWда орнатылған компилятор бағдарламаны машиналық кодқа 

ауыстырады. 
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11.3 сурет 

 

Мәзір арқылы таңдалатын функционалдық блоктар элементарлы 

алгебралық операцияларды орындайтын блоктар, жинау функциялары және 

ақпарат анализдері болуы мүмкін. Осылайша  ВИ қалыптастыратын 

қарапайым компьтер арқылы аппараттық және программалық құралдары 

терулерін өлшеуіш компьтерлік технология (ӨКТ) негізінде қарастыруға 

болады. ӨКТ-дағы жеке элементтер системалары арасындағы арақатынас 

жеке компьтердегі ішкі шиналар көмегімен іске асырылады, ал стандартты 

ӨКТ-лар виртуалды құрылғылар арқылы іске асады. 
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А қосымшасы 

 

Оптрондардың шартты белгіленулері 

 

 
А.1 сурет 

 

А қосымшасында келтірілген: 

а) резисторлық оптожұп (А қосымшасы, а), жарық көзі ретінде – 

сәулелі диод, фотоқабылдағыш – кадмий селениді мен кадмий сульфиді 

немесе қорғасыннан тұратын фоторезистор; 

б) диодтық оптрон (А қосымшасы, б); 

в) фотоварикапты оптрон (А қосымшасы, в); 

г) транзисторлы оптрон – кремний фототранзисторлы 

арсенидгаллиеыті сәлелі диод (А қосымшасы, г); 

д ) транзисторлы қоспалы оптрон, оның сезу қабілеттілігі жоғары, бірақ 

тезәрекеттілігі төмен (А қосымшасы, д); 

е) диодты транзисторлы (А қосымшасы,е),алдыңғы оптронға қарағанда, 

тезәрекеттілігі жоғары; 

ж) бірөткізгішті транзисторлы оптрон (А қосымшасы, ж). 

Бірөткізгішті фототранзисторды төмендегідей қолдануға болады: 

1) тек база қосқанда фоторезистор ретінде; 

2) тек эмиттерлік ауысу қосқанда фотодиод ретінде; 

3) барлық үш электродты қосқанда бірөткізгішті транзистор ретінде; 

и) өрісті транзисторлы оптрон жақсы сызықтық шығыс 

сипаттамаларына ие, аналогтық сұлбаларда қолдануға ыңғайлы  (А 

қосымшасы,и); 

к) фототиристорлы оптрон (А қосымшасы, к). 
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Б қосымшасы 

 

Тиристорлардың шартты белгіленулері 

Б.1 кесте 

Аспаптың атауы Белгіленуі 

Динистор 
 

Жіңішке базамен басқарылатын тиристор 

 

Қалың базамен басқарылатын тиристор 

 

Жабылатын жіңішке базамен басқарылатын тиристор 
 

Жабылатын қалың базамен басқарылатын тиристор 

 

Диак 

 

Триак 
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