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жөніндегі орынбасары
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«Электроника негізіндегі электротехника» пәнінің
2021 – 2022 оқу жылының
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Семестр -1
Мамандық 07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»
Біліктілік 4S07161304- Техник-механик
Курс – ТО-112
Кредиттер саны-1
Педагог Сейткерим Ж.К.
Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары 2013 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды
«Техникалық» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды.
20__ж. «___» _______ №___ хаттама
Төрайым _________ Атымтаева Б.Е.

Сабақ №

Тақырыпты
оқытудың
күнтізбелік
мерзімі

Бөлім, тақырып атауы

Сағаттар
саны

Сабақ типі

Үй тапсырмасы

Қосымша
әдебиеттермен
жұмыс
Сұлбалар,
кестелермен
жұмыс,
конспектіні
толықтыру
Жаңа тақырып
бойынша
матер/р
Конспектілерді
толықтыру

1

Кіріспе «Электроника негізіндегі электротехника» пәнінің
мазмұны

1

Теориялық

2

Электрлік өріс және электрлік сыйымдылық

1

Тәжірибелік

3

Электрлік өрісті сипаттайтын негізгі шамалар мен
байланысы

1

Теориялық

4

Кулон заңы.

1

Теориялық

5

Электрлік өрістің кернеулігі

1

Тәжірибелік

Конспектілерді
толықтыру

6

Электрлік өрістің жұмыс күші

1

Тәжірибелік

Материалдар
жинау

7

Диэлектриктің электрлік төзімділігі туралы жалпы түсінік.

1

Теориялық

Слайд,презентац
ия

8

Биполярлы және өрістік транзистор

1

Тәжірибелік

Конспектілерді
толықтыру

9

Конденсаторларды паралелді қосу кезінде
электростатикалық өрісті есептеу

1

Тәжірибелік

Әдебиеттерден
материалдар
жи/у

Ескерту

10

Тұрақты токтың электрлі тізбегі.

1

Теориялық

Материалдар
жинау

11

Электр сұлбалары

1

Тәжірибелік

Конспектілерді
толықтыру

12

Энергия көздері үшін балама сұлбалар

1

Теориялық

Есеп шығару

13

Сымдағы электрлік ток.Ом заңы.

1

Теориялық

Үлестірме/і
материа/р

14

Электрлік тізбек және оның негізгі элементі.

1

Тәжірибелік

Сызбалар сызу

15

Балама кедергілер. Жалғануы.

1

Тәжірибелік

16

Электрлік тізбектің активті және пассивті элементі.

1

Теориялық

Жаңа тақырып
бойынша
матер/р
Конспектілерді
толықтыру

17

Тармақталған электрлік тізбек.

1

Тәжірибелік

Материалдар
жинау

18

Тармақталған тізбек элементтері, контур, бұтақ, жіп.

1

Теориялық

19

Кирхгофтың бірінші заңы.

1

Теориялық

20

Кирхгофтың екінші заңы

1

Теориялық

Конспектілерді
толықтыру,есеп
шығару
Конспектілерді
толықтыру,есеп
шығару
Қосымша
әдебиеттермен
жұмыс

21

Контурлы токтар әдісі

1

Тәжірибелік

Конспектілерді
толықтыру

22

Резисторды параллель жалғау.

1

Тәжірибелік

Материалдар
жинау

23

Электр энергиясының параллельді бірігуі.

1

Тәжірибелік

Сызбалар сызу

24

Активті және пассивті екі полюс туралы түсінік.

1

Теориялық

Конспектілерді
толықтыру

Сағаттың бөлінуі
оның ішінде
№
р/с
1
2
3
4

Оқу уақытының бөлінісі
Барлық сағат
Семестрге жоспарланған
Бұрын өткізілген сағат
Келесі оқу жылына қалған

Барлық сағат саны
24
24

Теориялық сабақтар
12
12

Практикалық және
зертханалық сабақтар
12
12

Курстық жоба/жұмыс
-
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білім беру бағдарламасына арналған
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пәнінің
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
(Syllabus)
Кредит саны - 1

АЛМАТЫ 2021

«Электроника негіздеріндегі электротехника» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы ҚР
Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы бекітілген үлгілік оқу бағдарламасына
сәйкес құрастырылған.
Құрастырушы (лар): ______________ Сейткерим Ж.
(қолы)

«Электроника негіздеріндегі электротехника» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы
«Техникалық» пәндер бірлестігі отырысында талқыланды №___ хаттама, «___»________
2021 жыл.
ПБ төрайымы ______________ Атымтаева Б.Е.
(қолы)

«Электроника негіздеріндегі электротехника» пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
Еуразия аграрлық колледжінің әдістемелік кеңес отырысында қаралды және мақұлданды
№___ хаттама, «___» ___________ 2021 жыл.
Директордың ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі
орынбасары ______________ Мамбетов М.Б.
(қолы)

Ғылыми-әдістемелік бөлімде тіркелді № ____

«____» ________ 2021 ж.

Білім алушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus)
«Электроника негіздеріндегі электротехника» пәні бойынша
2021-2022 оқу жылына арналған
Негізгі мәліметтер
Білім беру бағдарламасы
(шифр, аты)

07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану»

Курс, семестр
Пән статусы
Кредит саны
Сабақ өтетін аудитория
Дәріскер

1-курс, 1-семестр
КМ
1
№ 356каб., 3 оқу ғимараты
Сейткерим Жандос Кадіржанұлы , техника ғылымдардың магистрі
8-747-675-15-73
zhseytkerim@mail.ru
Практикалық сабақтарды Сейткерим Жандос Кадіржанұлы , техника ғылымдардың магистрі
жүргізетін оқытушы
Консультация мерзімі: әр дүйсенбі сағат 1500-1600
№3 оқу ғимараты, №356каб.
8-747-675-15-73
zhseytkerim@mail.ru
Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер:
Электротехниканың теориялық негіздері
Постреквизиттер:
Электротехника негізіндегі электротехника
Өткізгіштер, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер,
Қажетті құралдар,
оқшаулағыш.
жабдықтар
Пәннің мақсаты мен міндеттері

ток өткізгіш,

1

1

Пәнді оқығаннан кейін

12

зертханалықпрактикалық

дәріс

Кредиттер саны

Семестр

Аудиториялық
сабақтар

6

- білуі тиіс

Барл
ық
сағат
саны

18

Аудиториядан
тыс жұмыс

СОӨЖ

6

Курстық
жоба

Мақсаты – теорияда оқыған электротехниканың заңдылықтарын тәжірибелі тексеру, электр
тізбектерін жинақтауға тәжірибе жасау, электр өлшеуіш аспаптары мен құралдарын қолдануды
үйрену.Зертханалық жұмысқа ойлы көзбен қарау, оқушыларға дұрыс қорытынды жасауға ,
нәтижелерді тәжірибелі тексеруге,кейбір қиын емес есептеулерді өзбетінше шешуге үйрену.
Міндеттері: Құбылыстарды токтар, кернеулер, қуаттар, магнит ағындары, т.б. түсініктер арқылы
есептеу, зерттеу. Сондай-ақ құбылыстарды электр кернеулігі, магнит өрісінің индукциясы, қуат
ағындары, т.б. түсініктер арқылы есептеу, зерттеу. Осы міндеттердің біріншісі, тізбектерді, ал
екіншісі электр магниті өрістерін есептеуге, зерттеуге арналған.
Жұмыс уақытының бөлінуі
Өндірістік
оқыту/
кәсіптік
практика

Жалпы
сағат
саны

Бақылау
түрі

24

сынақ

СӨЖ

білім алушы:

-

-

Электротехника негіздерін;
Электрлік машиналардың, трансформаторлардың, іске қосу және
қорғаныс аппаратуралардың, таратушы қондырғыларын, ауыл
электростанцияларын, электрлік тізбектерін, жылу, тоңазытқыш
және жарықтандыру электрқондырғыларының жұмыс істеу
принциптерін, құрылысын, белгілерін;
Ауыл шаруашылық өндірісте электр энергиясын қолданудың
негізгі түрлерін;

- дағдысы болу керек
- Күшпен, жылумен, тоңазытқышты және жарықтандырғыш
қондырғылары және электрлік тізбектер бойынша
электромонтажды жұмыстарды орындаудағы негізгі техникалық
шарттарды;
- Негізігі электромонтажды операцияларды және оны орындау
тәсілдерін;
- Электромонтажды істерде материялдар мен металдарды қолдану
саласын, құрамын және қасиетін;
- Электромонтажды істерде қолданылатын құралдар белгілерін,
оларды сақтау және пайдалану тәртібін;
- Электромонтажды схемалар мен сызбаларды оқуды;

Курс саясаты

-құзыретті болу керек
- Жұмыстың индустриальді тәсілдерін, еңбекті ұйымдастыру
тәсілдерін, жұмыс орны мен еңбек ақыны ұйымдастыру;
- Ауыл электроқондырғыларын пайдалану және монтаждау кезіндегі
техника қауіпсіздігі және өртке қарсы шаралар бойынша нұсқаулар
мен ережелерін;
- Ауыл шаруашылығында қолданылатын, электрқондырғыларды
техникалық пайдалану ережесін.
Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын
мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы
телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша
орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.
Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық және уақтылы
орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға
өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді
(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға жіберілмейді.
Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы және межелік
бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.
Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары балл
алу үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап беруі
керек. Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды. Білім
алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен
құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті
бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100
балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы
және "қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады (әріптік
жүйемен бағалау кестесі құжаттың соңында келтірілген).
"FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған
жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ
қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие.

"F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған
жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу сабақтарының
барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық
түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.
Сынақ тапсырмалары тест түрінде болады ( 4 нұсқа, 100 сұрақ).
Әр сұрақ 4 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады.
Бағалау саясаты және Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне
қатысты бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің
аттестаттау
қалыптасуын тексеру).
Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі
мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …)
Қорытынды бағаның есептеу формуласы.
Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ

№
1

2

3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

Тақырыптар
Кіріспе
«Электроника
негізіндегі
электротехника»
пәнінің мазмұны
Электрлік өріс және
электрлік
сыйымдылық
Электрлік өрісті
сипаттайтын негізгі
шамалар мен
байланысы
Кулон заңы.
Электрлік өрістің
кернеулігі
Электрлік өрістің
жұмыс күші
Диэлектриктің
электрлік төзімділігі
туралы жалпы
түсінік.
Биполярлы және
өрістік транзистор
Конденсаторларды
паралелді қосу
кезінде
электростатикалық
өрісті есептеу
Тұрақты токтың
электрлі тізбегі.
Электр сұлбалары
Энергия көздері
үшін балама
сұлбалар
Сымдағы электрлік
ток.Ом заңы.
Электрлік тізбек
және оның негізгі
элементі.
Балама кедергілер.
Жалғануы.
Электрлік тізбектің
активті және
пассивті элементі.
Тармақталған
электрлік тізбек.
Тармақталған тізбек
элементтері, контур,
бұтақ, жіп.
Кирхгофтың
бірінші заңы.
Кирхгофтың екінші
заңы

Дәріс
1

Академиялық сағат саны
Тәжірибелік сабақ
СОӨЖ

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Барлығы
СӨЖ

Контурлы токтар
әдісі
22 Резисторды
параллель жалғау.
23 Электр
энергиясының
параллельді бірігуі.
24 Активті және
пассивті екіполюс
туралы түсінік.
Барлық сағат

1

21

1
1

1

12

6

6

24

Сабақтың бөліну сағаты
Курстың тақырыптық жоспары
Дәрі
с
№

1

Дәріс – 12 сағат
Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы
Сағат
сұрақтар
саны

Кіріспе.«Электроника
электротехника»
пәнінің мазмұны

негізіндегі
1

2

Электрлік өрісті сипаттайтын негізгі шамалар
мен байланысы

1

3

Кулон заңы.

1

4

Диэлектриктің
жалпы түсінік

5

Тұрақты токтың электрлі тізбегі.

1

6

Энергия көздері үшін балама сұлбалар

1

7

Сымдағы электрлік ток.Ом заңы.

1

электрлік

төзімділігі

туралы

1

Қолданылат
ын көрнекіиллюстраци
ялық және
басқа
материалдар
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,

Тақырыпты
қосымша
өздігінен
меңгеруіне
қажетті әдебиет
көздері
Негізгі
әдебиеттер [1-7]
Қосымша
әдебиеттер[8-15]

8

Электрлік
элементі

тізбектің

активті және

пассивті

9

Тармақталған тізбек элементтері, контур, бұтақ,
жіп.

1

10

Кирхгофтың бірінші заңы.

1

11

Кирхгофтың екінші заңы

1

12

Активті және пассивті екіполюс туралы түсінік.

1

1

слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта
Плакаттар,
слайдтар,
интерактивті
тақта

Тәжірибелік сабақ – 6 сағат
Тәж.
сабақ
№

Тәжірибелік сабақ тақырыптары

Сағат
саны

Сабақты
өткізуде
қолданылатын
әдістер мен
формалар*

Тақырыпқа
байланысты
әдебиеттер
мен
әдістемелік
ұсыныстар
Негізгі
әдебиеттер
[1-7]
Қосымша
әдебиеттер
[8-13]

Электрлік өріс және электрлік сыйымдылық
1
презентация
Электрлік өрістің кернеулігі
1
дәріс
Конденсаторларды паралелді қосу кезінде
1
сөзжарыс
электростатикалық өрісті есептеу
Электрлік тізбек және оның негізгі элементі.
1
презентация
Контурлы токтар әдісі
1
дәріс
Электр энергиясының параллельді бірігуі.
1
сөзжарыс
* презентация, сөзжарыс (дискуссия), пікір талас (диспут), дөңгелек үстел, іскер
ойындар, өндірістік жағдай (ситуация), дәстүрлі тәсіл және т.б.

1
2
3
4
5
6

№
апта

1

СӨЖ тапсырмалары - 7 сағат
Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар
Сағат
Ұсынылған
(тақырыптар)
саны
әдебиеттер
және басқа
әдеби көздер
2
3
4

Есеп беру
формасы**

5

1. Құйынды ток және оны қолдану
Негізгі
жолдары
әдебиеттер
2. Синусоидты токтың желілі электрлік
[1-7]
тізбегі.
Қосымша
3. Айнымалы токтың генераторлары
әдебиеттер
туралы ұғым
[8-13]
8-15
1. Индуктивті катушкалы тізбегі
Негізгі
2. Конденсаторлы және резисторлы
әдебиеттер
тізбектер.
[1-7]
3. Синусоидалытоктың тармақталған
Қосымша
тізбегін есептеу
әдебиеттер
4. Ток резонансын және кернеулік
[8-13]
резонансын есептеу
** - баяндама, эссе, реферат, глоссарий, бақылау жұмысы, семестрлік жұмысы, есептеуграфиктік топтық жоба, курстық жұмыс т.б.
1-7

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі
Жұмыс түрлері

Позициялар

Бағалар
Балл

Пайыз %

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде:
Дәріс
Зертханалық сабақ
Тәжірибелік сабақ

1) Бақылау жұмысы
2) Бақылау жұмысы

СӨЖ түрлері**
1.

Конспектілеуі,
белсенділігі
Орындауы,
сапасы,
белсенділігі
Белсенділігі,
үй
тапсырмасын орындауы
Межелік бақылау
7 апта
15 апта
СӨЖ
График (апта)
Тапсырма Жұмысты
ны беру
қабылдау
1 аптада
7 аптада

100

100

100

100

100

100
100

100
100

Позициялар
Орындауы
және
мерзімінде
тапсыруы

8 аптада
15 аптада
Ағымдық бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта
Ағымдық бақылау – АБ2 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта
1– семестр, сынақ
Қорытынды бақылау
4 нұсқа, 100 сұрақ
(ҚБ)
Сынақ
Барлығы
2.

100

Бағалар
Балл

Пайыз %

100

100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен
анықталады:

Мұнда, ҚБ – пәннің қорытынды бағасы;
АБ1 және АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау;
Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен).
Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage»
бағдарламасына енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен
қойылады
Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау
Әріптік бағалау

Сандық баламасы

Пәнді меңгерудің
пайыздық мөлшері%

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
FХ
F

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Дәстүрлі жүйедегі
баға
Өте жақсы
Жақсы

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

.
Сөздік (Глоссарий).
Магнит өрісі — қозғалыстағы электр зарядтары мен магниттік моменті бар
денелерге (олардың қозғалыстағы күйіне тәуелсіз) әсер ететін күштік өріс. Магнит өрісі
магниттік индукция векторымен (В) сипатталады. В-ның мәні магнит моменті бар
қозғалыстағы электр зарядына және денелерге өрістің берілген нүктесінде әсер етуші
күшті анықтайды.
Магниттік индукция магниттік индукция векторы — магнит өрісінің негізгі
сипаттамасы.
Жеке электрондар,
т.б.
элементар
бөлшектер
тудыратын микроскопиялық магнит өрістері кернеуліктерінің қосындысының орташа
мәнін көрсетеді. Магниттік индукциясын магнит өрісінің кернеулігі векторы (Н) және
магниттелушілік векторы (J) арқылы да өрнектеуге болады.
Электр өрісі – электрмагниттік өрістің дербес бір түрі. Ол электр зарядының
айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгерісі нәтижесінде пайда
болады. Электр өрісінің магнит өрісінен өзгешелігі – ол қозғалатын да, қозғалмайтын да
электр зарядтарына әсер етеді. Электр өрісінің бар екендігін оның қозғалмайтын зарядқа
әсер ететін күші бойынша байқауға болады. Электр өрісінің кернеулігі – электр өрісінің
сандық сипаттамасы болып табылады.
Амперметр- электр тоғының күшін өлшеуге арналған құрал.Амперметрді тұрақты
немесе тұрақсыз ток көзіне тізбектей жалғау арқылы сол токтың күшін есептеуге
мүмкіндік береді. Көбінесе арнайы шамада жұмыс жасайтын батарея, акумуляторларды

зарядтау барысында қолданылады. Осы құрылғы арқылы көптеген тәжірибелер жүргізіліп,
токты зерттеуге кең мүмкіндік алуға жол ашылады.
Вольтметр - тұрақты және айнымалы
ток тізбектеріндегі электрлік
кернеуді өлшеуге арналған аспап. Вольтметр түрлері: аналогты (тілді көрсеткішімен және
жарықты көрсеткішімен), цифрлы (механикалық, электрмеханикалық және электрлік
индикаторлармен) болады. Тізбектегі жүктемеге немесе электр энергия көзіне параллель
қосылады.
Кедергі –
электрлік
кедергі – электр тізбегінің
немесе өткізгіштің электр
тогына қарсы бағытталған әсерін сипаттайтын шама.
Электр қуаты — электр тогының белгілі бір уақыт бірлігі ішінде істейтін
жұмысы.Тұрақты
ток
тізбегіндегі
электр
қуаты кернеу мен ток шамасының
көбейтіндісіне, айнымалы токтың лездік қуаты кернеу мен токтың лездік мәндерінің
көбейтіндісіне тең, ал айнымалы токтың толық қуаты тізбектегі ток пен кернеудің әсерлік
мәндерінің көбейтіндісіне тең.
Негізгі әдебиеттердің тізімі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С.Б.Балабатыров. Электротехниканың теориялық негіздері.Алматы. «Бастау», 2010.254 б 1-бөлім
И.М.Мухити Электротехника. Алматы. «ЭВЕРО», 2005.-520 б.
К.С.Демирчян. Теоретические основы электротехники 5-издание 1 том. Питер, 2009.512с
Буртаев Ю.В. Овсянников П.Н. Электротехниканың негізгі теориясы. М:
Энергоатомиздат, 2009 ж.
Попов В.С. Теориялық электротехника. М: Энергия, 2019 ж.
Евдокимов Ф.Е. Электротехниканыңтеориялық негізі. М: Энергия, 2014 ж.
Харченко В.М. Электрониканегізі. М: Энергоиздат, 2017 ж.
Қосымша әдебиеттердің тізімі

8. Харченко В.М. Электрониканегізі. М: Энергоиздат, 2007 ж.
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Дәріс 1
Кіріспе
Халық шаруашылық дамуындағы электр энергияның ролі мен маңызы бәрінеде
мәлім. Электр техниканың барлық салаларының дамуының негізі, көліктің, ауыл
шаруашылықтың, электр байланыстың, өндірістің дамуының базасы болып табылды; ол
өндірістік процесстерді кешендік механикаландыру мен автоматтандырудың негізі болды,
электронды есептеуіш машиналардың, жеке арнаулы компьютердердің және Интернет
компьютерлік жүйесінің пайда болуына әкелді.
Электр энергияның кең және әр түрлі пайдалануы оның энергияның басқа
түрлеріне қарағанда үлкен ұтымдылықтарға ие болғанымен түсіндіріледі. Электр
энергиясы энергияның басқа түрлерінен (жылу, механикалық, химиялық, жарықтық)
қарапайым түрде алынады, кез келген ара қашықтарға жіберіледі және энергияның басқа
түрлеріне (жылу, механикалық, химиялық, жарықтық) түрленеді. Ол әр түрлі өлшемдерде
бола алады және жеткілікті тиімді пайдалынады.
Электротехника деп сөздің кең мағынасында, электромагниттік құбылыстарды
практикалық қолдану үлкен облысы аталады.
Электротехника электр туралы оқудың дамуысыз мүмкін емес. 19 және 20 ғғ.
Барысында электр туралы ғылым үзіліссіз дамып жатты, сонда электротехника дамудың
алғашқы сатыларында физиканың бір бөлігі болды.
1753 ж. орыс тілінде шыққан электр туралы бірінші трактат орыс ғылымының әкесі
М.В. Ломоносовпен жазылған. Оның «Слово о явлениях воздушных, от электрической
силы происходящих» 18 ғ. ғалымдармен жазылған, электр облысындағы ең ірі
жұмыстарының бірі болып табылды.
Жайтартқыш пен электрлік энергия көздерін ойлап-табуға әкелген Ломоносовтың
және оның досы Рихманның, сонымен қатар Франклиннің, Гальванидің, Вольттің және
т.б. зерттеулері электр құбылыстарды систематикалық оқып үйренуге бастау берді.
1802 ж. В.В. Петров атмосфералық қысымда көмір электродтар арасындағы электр
доға құбылысын байқады және зерттеді.
1819 ж. Х.К. Эрстед магнит тіліне электр токтың механикалық әсерін байқады, ал
1820 ж. А.М. Ампер тогы бар соленоидтың магниттік қасиеттерін ашты. Сонымен,
дәлелденген, ток өтуі магниттік құбылыстармен қосақталады.
1831 ж. М. Фарадей электромагниттік индукция құбылысын ашты және оны
өрнектеді. 1833 ж. Э.Х.Ленц электромагниттік инерция принципін – электродинамиканың
фундаменталды принципін өрнектейтін, индукцияланған тогын анықтау ережесін
орнатты. 1844 ж. Э. Ленцпен және одан басқа Д. Джоульмен анықталды, ток өткенде
өткізгіште шығатын жылу мөлшері өткізгіштің кедергісіне және токттың квадратына тура
пропорционал.
1845 ж. неміс физигі Кирхгофпен тармақталған электр тізбегі үшін негізгі заңдар
тұжырымдалды.
Электр энергияны тұтынуының өсуі оны едәуір арақашықтарға жеткізу
проблемасын туындады. Осы проблеманы шешуі оны жібергенде жоғары кернеуді және
оны таратқанда төмен кернеулерді талап етті. Бұл мәселелер айнымалы токтың
тізбектерінде П.Н. Яблочковпен ойлап шығарылған трнасформаторлар көмегімен жеңіл
шешілді.
Айнымалы ток электрлік энергетикада орыс инженері және ғалымы М.О. ДоливоДобровольскийдің өнер табуларының арқасында жалпылыққа кең танылды. Онымен, кең
таралған үш фазалы жүйесі ойлап-құрастырылды. Ол 1889 ж. үш фазалы асинхронды
электр қозғалтқышын құрастырды, үш фазалы тізбектің барлық түйіндерін ойлап
құрастырды және 1891 ж. 175 км арақашықтыққа үш фазалы токтың электр энергиясын
жіберуді іске асырды. Айнымалы токтың пайдалануы көптеген сұрақтардың шешімін
талап етті және айнымалы токтардың теориясын – электротехниканың теориялық

негіздерінің бүтін облысын ойлап-құрастыру үшін негізі болып табылды. Ірі
электротехник Ч.П. Штеймецпен электр тізбектерді есептеу үшін кешендік сандар әдісін
еңгізу осы теорияның дамуына негізге алынатын әсері болып табылды.
1873 ж. ағылшын ғалымы Д. Максвелл «Трактат о электричестве и магнетизме»
классикалық еңбегінде математикалық түрде электромагниттік өрістің негізгі теориясын
келтірді. Бұл электромагниттік өрістің физикалық реалдылығы туралы М. Фарадей
идеяларының кеңейтілуі және дамуы болды.
1888 ж. Г. Герц сәуле шығару өрісі бар болғандығын тәжірибе арқылы дәлелдеген
жұмыстарын басып шығарды. 1895 ж. А.С. Попов бірінші болып дүние жүзінде
радиобайланысты іске асырды. Радиобайланыстың дамуы және оның жалпы пайдалануы
электромагниттік өрістерінің теориялық есептеулерін талап етті.
Электротехника – техникалық құрылғылардағы электрлік және магниттік
құбылыстарды зерттеуге және пайдалануға байланысты ғылым мен техника саласы.
Электротехника мыналарды зерттейді: техникалық құрылғылардағы электромагниттік
құбылыстар;
электромагниттік
құбылыстарды
пайдалануға
негізделген
электротехникалық құрылғылар; электромеханикалық құрылғыларды өндіріс жүйелерінде
(генерациясында), электромагнитті энергияны беру, тарату және өңдеу барысында
қолдану. Электротехникалық құралдар тұрмыста (жарықтандыру құралдары,
тоңазытқыштар, электр жылыту құрылғылары) және өндірісте (электрлендірілген
станоктар, конвейерлер, электр дәнекерлеуші аппараттар), медицинада (диагностикалық
аппараттар – рентген, томограф және басқалары, медициналық құралдар – лазерлер,
стоматолог мамандардың бормашиналары) және әскери істе (байланыс тораптарын,
командалық қосындарды, аэродромдарды, ракеталардың бастапқы ұшу орындарын,
ұшақтардың, кемелердің және су асты кемелердің электр құрылғыларын электрмен
қамтамасыз ету), көлікте (трамвай, троллейбус, метро, темір жолдардың электрмен
жылжитын составтары, автомобильдердің электр құрылғылары) және байланыс саласында
(телефон, телеграф, радио байланысы) кеңінен қолданылады. «Электротехника» пәнінде
электротехникалық құрылғылардағы электромагниттік құбылыстар, электр құрылғыларын
жобалау және электромагнитті энергияны өндіру, беру және тұтыну үшін оларды
пайдалану жолдары зерттеледі. Осы тақырыпты зерделеу міндеттері техникалық
құрылғылардағы электромагниттік құбылыстар саласында білімнің теориялық
принциптерін меңгеру; түрлі мақсаттағы электротехникалық құрылғылармен танысу,
олардың жұмыс қағидалары, сипаттамалары, энергетикалық көрсеткіштері; электр
энергиясын өндіру, беру және тұтыну саласындағы білімді игеру болып табылады.
«Электротехника» пәнін оқытудың мақсаты - арнайы пәндерді оқып-үйрену және
тәжірибелік өндірістік дағдыларды меңгеру үшін электротехника саласындағы болашақ
маманның жалпы дайындығын қамтамасыз ету. Бұл пән математика және физиканың
негізгі курстарының ережелеріне негізделген. Негізгі ұғымдар электр энергиясының
(генератор мен тұтынушы), электр тогының және кернеудің, қуаттың, электр және
магниттік тізбектердің, электр жабдықтары болып табылады. Алғашқы электр құрылғысы
(компас) осыдан төрт мың жыл бұрын Қытайда жасалған. Бұдан кейін де адамдар
электромагниттік құбылыстарға және оларды өмірде қолдануға үнемі қызығушылық
танытты. Дегенмен, осы саладағы ілгерілеушілікке XVII ғасырдың басында ғана ағылшын
тілінің ғалымы В. Хильберттің «Магнит, магниттік денелер және ірі магнит - Жер туралы»
ғылыми еңбегі жарық көрген кезде ғана қол жеткізілді, бұл еңбекте жалпы магниттік
құбылыстар мен магниттік компас стрелкасының қозғалысы, сондай-ақ автор электр
ретінде сипаттайтын құбылыстар туралы сөз болған еді. XVIII ғасырдың ортасында
Лейден қаласында голландиялық ғалым П.Мюнсхенбрук тарапынан алғашқы электр
энергиясы көзі жасақталды, ол «лейден банкасы» деп аталды. Дәл осы кезде ресейлік
ғалым М.В.Ломоносов және оның оқушысы Г.В.Рихман өздері әзірлеген ең алғашқы
электр өлшеуіш құрал – найзағай машинасының көмегімен атмосфералық
электромагниттік құбылыстарға зерттеулер жүргізуді бастады. 1785 жылы француз физигі

Ш.О.Кулон екі зарядталған дененің өзара әрекеттесу күшінің олардың зарядтарының
көлемі мен екі дене арасындағы қашықтыққа байланысты екендігін анықтады – бұл
электромагнетизм саласындағы құбылыстың ең алғашқы сандық сипаттамасы болып
табылады (Кулон заңы). XIX ғасырда электромагнетизмді зерттеу жетістіктері өзінің
шарықтау шыңына жетті: жаңа электромагниттік құбылыстар үздіксіз ашыла бастады; осы
құбылыстардың субъектілері болатын заңдар анықталды; түрлі электр құрылғылары
шығарылды. Электромагниттік құбылыстарды зерттеу саласында осы кезеңдегі ең
маңызды кезеңдер ретінде төмендегілерді атап көрсетуге болады: 1820 ж.— дат физигі
Х.К. Эрстедтің электр тогының магниттік стрелкаға әсерін ашуы, бұл электр және
магниттік құбылыстарды өзара байланыстыруға мүмкіндік берді; 1821 ж.— неміс ғалымы
Т.Зесибек термоэлектрлік құбылыстарды ашты; 1831 ж.— ағылшын ғалымы М. Фарадей
электромагниттік индукция құбылысын ашты; 1888 ж.— неміс физигі Ж.Р. Герц,
электромагниттік және жарық толқындардың қасиеттерін анықтауға мүмкіндік беретін
тәжірибелік жұмыстар жүргізуді бастады; 1888 ж.— орыс ғалымы А.Г.Столетов
фотоэффект құбылысын ашты. Электромагнетизм теориясының дамуында XIX ғасырдың
келесі кезеңдері маңызды орынға ие болды: 1820 ж.— француз физик А.Ампердің екі
өткізгіштің өзара әрекеттесу күшін анықтауы (Ампер заңы); 4 5 1827 ж.— неміс физигі
Г.С.Ом кернеу, өткізгіш тоғы және оның кедергісі арасындағы байланысты анықтады (Ом
заңы); 1847 ж.— неміс ғалымы Дж.Р. Кирхгоф электр тізбегінің теорияларының екі негізгі
заңын анықтап берді (Кирхгофтің бірінші және екінші заңдары); 1873 ж.— ағылшын
ғалымы Д.К. Максвель электромагниттік өріс теңдеулерінің іргелі жүйесін
қалыптастырды (Максвельдің теңдеулер жүйесі). Электр құрылғыларын жасау саласында
қарастырылып отырған кезеңнің маңызды оқиғалары ретінде төмендегілерді қарастыруға
болады: 1828—1832 жж.— орыс ғалымы П.Л.Шиллинг телеграфты ойлап тапты; 1832
ж.— француз инженерлері ағайынды Пиксилер электр генераторын жасап шығарды; 1834
ж.— өмірінің кейінгі жылдары Ресейде қызмет еткен Кенисбергтік ғалым Б.С.Якоби
электр қозғалтқышты ойлап тапты; 1848 ж.— неміс механигі Г.Румкорф трансформатор
жасап шығарды; 1872 ж. — орыс электротехнигі В.Н.Чиколаев электрлендірілген станок –
жетегі бар тігін машинасын ойлап тапты; 1876 ж.— американдық ғалым Г.Белл телефон
жасап шығарды; 1876 ж.— орыс ғалымы П.Н.Яблочков электр шамын ойлап шығарды,
кейіннен 1879 жылы американдық өнертапқыш Т.А.Эдисон оны заманауи электр лампасы
түрінде қайта жасақтады; 1879 ж.— неміс инженері Э.В.Сименс шағын электр темір
жолын жасап шығарды; 1889 ж.— орыс өнертапқышы М.О.Доливо-Добровольский үш
фазалы электр қозғалтқышын, кейінірек – үш фазалы трансформатор, электр генераторы
және электр тарату торабын жасап шығарды; 1895—1897 жж. — орыс ғалымы А.С.Попов
және итальяндық инженер Ж.Маркони радио жасап шығарды (бір-бірінен тәуелсіз). XIX
ғасырдың екінші жартысында электротехника өнеркәсібі пайда болды. Электр
техникасының ғасыры ретінде ХХ ғасырды айрықша атап көрсетуге болады.
Электрлендіру қоғамның өмірінің барлық саласына әсер етеді. Бұл көрсеткішті Ресейдің
тарихынан да аңғару қиын емес. ХХ ғасырдың басында Ресей электрэнергетика саласы
дамымаған, шетел капиталымен салыстырғанда 70% дейін әлсіз электрлендірілген ел
болды. Ал, XX ғасырдың екінші жартысында Ресей экономикасы дамыған энергетикалық
күшке айналды және халық үшін өте жоғары деңгейде өмір сүрді, содан кейін Ресейді
электрлендіру жөніндегі мемлекеттік комиссияның жоспары құрылды (РЭЖМКЖ).
РЭЖМКЖ жоспары - халықтың әл-ауқатын және ел экономикасының деңгейін түбегейлі
жақсарту үшін адамзат тарихындағы алғашқы жоспар - өнеркәсіпті енгізу және
энергетикалық ресурстарды игеруімен үйлестірілген электр станциялар мен электр
желілерін салу үшін қарастырылған. 1920 жылы көрнекті ғалым және мемлекет қайраткері
Г.М. Кржижановскийдің төрағалығымен осы жоспарды әзірлеу және іске асыру үшін
арнайы комиссия құрылды, ол сол уақыттың ең көрнекті электротехник мамандарының
басын қосты: А.В.Винтер, А.А. Горев, Г.О. Графтио, К.А.Круг, В.Ф. Миткевич,
А.А.Смуров, М.А.Шателен. 15 жыл ішінде бұл жоспар толығымен орындалды, ал Ресей

1936 жылы Еуропада екінші орынды иеленді. Қазірдің өзінде 1921 жылы алғашқы электр
жүйелері пайда болды - Мәскеу және Петроградск. 1930-шы жылдары Орталық Энергия
жүйелерін Орта Еділ, Орал және Орал маңы энергия жүйелерімен біріктіру үдерісі
басталды, бұл еліміздің еуропалық бөлігінің Біртұтас электр энергетикалық жүйесінің
(БЭЖ) қалыптасуының басы болды. 1960-шы жылдары БЭЖ басқа елдердің
энергетикалық жүйелерімен байланысты болды. Осы энергетикалық жүйелердің
диспетчерлік басқару қызметтері Орталық диспетчерлік басқарманың (ОДБ)
қалыптасуымен біріктірілді. ОДБ құрылған электр энергетикасы өте жоғары сенімділікке
ие. ХХ ғасырда онда іс жүзінде ешқандай негізгі жүйелік ақаулар байқалған жоқ.
Электрлендіру ауыр индустрияны, арнайы инженерлік, авиациялық және кеме жасау
салаларын қарқынды дамытуға ықпал етті, бұл қысқа уақыт ішінде елге қиын сынаққа Ұлы Отан соғысына дайындықты қамтамасыз етті және оған төтеп беру құрметіне ие
болды.. Электрлендіру өндірістің сипатын едәуір өзгертіп, адамның ауыр физикалық және
төмен білікті жұмысшылардан босатылып, оның шығармашылығын арттыра түсті. Бүгінгі
күні электротехника, көлік және ғарыш техникасы, жарықтандыру технологиясы, жоғары
кернеулі технологиялар, өнеркәсіптік электротехника, медициналық электротехника,
электротехника және аспаптық құрал-жабдықтар, информатика, робототехника,
электротехника және т.б. ғылыми-техникалық прогрестің бағытын айқындайды. Оқулық
үш бөлімнен тұрады. «Электрлік және магниттік тізбектер», «Электротехникалық
құрылғылар» секциясында «Электр энергиясын өндіру, бөлу және тұтыну» секциясында
әртүрлі мақсаттар үшін электрлік қондырғылардың белгіленуі, жіктелуі, жұмыс істеу
принциптері, «Электрлік және магниттік тізбектер», Электр энергиясын өндіру, беру және
конверсиялау элементтері мен жүйелері қарастырылады, сондай-ақ электротехниканың
даму перспективаларына да көңіл бөлінеді
Дәріс 2
Электрлік өрісті сипаттайтын негізгі шамалар мен байланысы
Тәжірибе көрсеткендей, зарядталған конденсаторда энергия қоры бар.
Зарядталған конденсатордың энергиясы конденсаторды зарядтауға жұмсалатын
сыртқы күштердің жұмысына тең.
Конденсаторды зарядтау процесін бір тақтадан екіншісіне Δq > 0 зарядының
жеткілікті аз бөлігін дәйекті түрде беру ретінде елестетуге болады (сурет. 1.7.1). Бұл
жағдайда бір қабат біртіндеп оң зарядпен, ал екіншісі теріс зарядпен зарядталады. Әр
бөлік төсемдерде q заряды бар және олардың арасында әр бөлікті Δq беру кезінде белгілі
бір айырмашылық болған жағдайда беріледі. сыртқы күштер жұмыс істеуі керек
Q зарядымен зарядталған c конденсаторының we энергиясын осы өрнекті 0-ден Qге дейін біріктіру арқылы табуға болады:
Сурет 1.7.1.

Конденсаторды зарядтау процесі

Зарядталған конденсатордың энергиясын білдіретін формуланы Q = CU қатынасын
қолдана отырып, басқа эквивалентті түрде қайта жазуға болады.
We электр энергиясын зарядталған конденсаторда сақталатын потенциалдық
энергия ретінде қарастырған жөн. We формулалары деформацияланған серіппенің Ер
потенциалдық энергиясына арналған формулаларға ұқсас (I, § 2.4 қараңыз)

мұндағы k-серіппенің қаттылығы, x-деформация, F = kx-сыртқы күш.
Қазіргі идеяларға сәйкес, конденсатордың электр энергиясы конденсатордың
төсеніштері арасындағы кеңістікте, яғни электр өрісінде локализацияланған. Сондықтан
оны электр өрісінің энергиясы деп атайды. Мұны зарядталған жалпақ конденсатордың
мысалынан оңай суреттеуге болады.
Тегіс конденсатордағы біртекті өрістің кернеуі E = U / d, ал оның сыйымдылығы
мұндағы V = Sd-электр өрісі орналасқан Тақталар арасындағы кеңістіктің көлемі.
Осы арақатынастан физикалық шама

бұл электр өрісі құрылған кеңістіктің бірлік көлемінің электрлік (потенциалдық)
энергиясы. Ол электр энергиясының көлемдік тығыздығы деп аталады.
Кеңістіктегі электр зарядтарының кез-келген таралуы нәтижесінде пайда болған
өрістің энергиясын we көлемдік тығыздығын электр өрісі құрылған бүкіл көлемге
біріктіру арқылы табуға болады.
Электр өрісінің энергиясы
Электр өрісінде энергия әрқашан сақталады. Бұл өрісті құруға (зарядтарды бөлуге)
жұмсалған жұмысқа сәйкес келеді және өріс жоғалған кезде қайтадан жұмысқа айналады.
Зарядтау кезінде I ток тұрақты болып қалады, ал u(t) лездік кернеу уақытқа
байланысты болады делік. Зарядтау кезіндегі кернеу 0-ден u-ге дейін артады делік.
Егер
W зарядталған конденсатордың энергиясы, Дж
C конденсатордың сыйымдылығы, Ф
U конденсатор пластиналары арасындағы кернеу, В
онда зарядталған конденсатордағы электр өрісінің энергиясы өрнекпен анықталады

W

энергия заряженного конденсатора,

Дж

C

емкость конденсатора,

Ф

U

напряжение между пластинами конденсатора,

В

Электрлік өрістер: негізгі түсініктер және олардың шамалары. .Электр өрісі әрдайым
электр қозғалысы немесе электр тогының қозғалысы кезінде пайда болады. Жиі магнит
өрісі тұрақты магнит деп аталатын арнайы заттармен қозғалады. Электр өрісін пайдалану
үшін оның қасиеттерін білу қажет. Электр өрісінің басты қасиеті - онда қозғалатын
зарядталған органдардың немесе ток өткізгіштерінің күштік әрекеті. Мәжбүрлеу әрекеті
магнит өрісіне енгізілген заттың қасиеттеріне байланысты. Электр т өрісінің белгілі бір
бағыты бар, ол вектормен сипатталады. Әдетте, магнит өрісі күш сызықтары болып
табылады. М Электр өрісінің күш сызығы - бұл магниттік өрісті индукцияға сәйкес
келетін сызықты сызық. Вектор В магниттік компастың магнит игiлiгiмен сәйкес келеді
(2.1-сурет). Электрлік өрістер әрдайым жабылады. 2.1 суретте тұрақты магнит сызықтары,

ал 2.2- суретте - ток өткізгіштің магнит өрісі берілген. Тұрақты магнит (немесе
магниттелген шыбық) әрдайым екі бағанға ие: N - солтүстік (солтүстік), мұнда күш
сызығы пайда болады, ал S - оңтүстікке (оңтүстікке) кіреді. Егер магнит өрісі магнит
өрісіне орналастырылса, ол әрдайым күш сызығына бағдарланатын болады, өріс
сызығының бағытымен көрсеткі N магнит полюсі көрсетіледі. Магнит өрісі жиі орамнан
ағып жатқан электр тоғын, мысалы, соленоидты пайдалану арқылы жасалады. Соленоид
магнит 2.1-сур. Тұрақты магниттің 2.2. Тоғы бар өткізгіштің магниттік өрісі магниттік
өрісі 31 материалының ядросы бар катушка жатады (2.3-сурет). Бұл жағдайда қалыптасқан
магнит өрісі екі бағана да болады. _ Магнит өрісінің бағыты (индукциялық вектордың
бағыты) дұрыс бұрандасының ережесі (сурет 2.4а) немесе оң қол ережесі арқылы
анықталуы мүмкін (2.4 сур., B). Өткір двигателдің ағымын дұрыс бұрандама бойымен
бұрау арқылы, бұранда басын айналып өтіп, ток өткізгіштің магнит өрісінің бағытын
анықтаймыз. Соленоидтағы өріс оң қолының ережесімен оңайырақ болады. Ол үшін оң
қолдың саусақтарын соленоидтың катушкаларындағы ағым бағытына қойыңыз, содан
кейін саусақты магнит күші сызығының бағытын көрсетеді. М магниттік индукция магнит
өрісінің күшін анықтайды. Магниттік индукция өлшеу бірлігі - тесла (Тл) деп аталады.
Магнит өрістерін есептеу үшін тағы бір физикалық мөлшер, яғни магниттік өрістің H
қарқындылығы қолданылады. Магнит өрісінің күші бірлігі - метрге ампер (А / м).
Магниттік емес материалдардағы индукция және магнит өрісінің күші арасындағы
байланыс білдіру арқылы анықталады B = ц0Н, мұндағы ц0 — магниттік тұрақты, ол 4𝜋 ∙
10−7 Гн м Кернеу де 𝐻⃑ векторлық шама болып табылады және индукция векторымен В
сәйкес келеді. Егер қуат магниттік сызығы кейбір S бетінің аймағына енсе, онда 2.4-сурет.
Оң жақ бұранда (а) және қол (б) ережесі 2.3-сурет. Соленоидтің магниттік өрісі 32 осы
аймақ арқылы магнит ағынының тұжырымдамасын қолданыңыз: Φ = BS. Магнит
ағынының бірлігі – вебер (Вб) болып табылады. 2.2. Заттардың магниттік қасиеттері
Магнит өрісіне орналастырылған заттар әртүрлі әрекет етеді. Алтын, күміс, мыс, мырыш
және басқа да көптеген заттар заттардың ішіндегі магнит өрісін сәл әлсіретеді. Олар
диамагнетика деп аталады. Платина, магний, алюминий, хром, палладий, сілтілік
металдар, оттегі және т.б., керісінше магнит спектрін сәл арттырады. Олар парамагнеталар
деп аталады. Дұрыс (ішкі) магнит өрісі пайда болған сыртқы өріс жүздеген және мыңдаған
есе асатын заттар ферромагнетиктер деп аталады. Бұлар құрамында темір (Fe), кобальт
(Co), никель (Ni), сирек кездесетін топырақ элементтері, сондай-ақ осы элементтерге
негізделген қорытпалар. Электротехникада барлық заттарды магнитті (ферромагнетиктер)
және магнитті емес (диамагнетиктер мен парамагнетиктер) деп бөлу қалыптасқан.
Магниттік өріс магмалық өріс сыртқы өріс әсерінен іс жүзінде өзгермейді, өйткені
ферромагнетиктер ерекше қызығушылық тудырады. Ферромагнетизм шағын
магниттелген облыстардың - атомдардың магниттік сәттері бірдей бағытта болатын
домендердің болуымен байланысты. Негізінде, әр домен шағын магнит болып табылады.
Домендерді өте күшті микроскопта көруге болады. Ферромагнетик сыртқы магнит өрісі
болмаған жағдайда, ферромагнетик магниттік емес болып қала береді. Ферромагнетик
сыртқы магнит өрісіне орналастырылған кезде, сыртқы бағыттың күштер желісіне жақын
бағыттары өсіп келе жатқан домендер, ал сыртқы өрістерге магниттелген домендер
төмендейді және соңында жоғалады. Сыртқы өрістің беріктігін одан әрі ұлғайта отырып,
барлық домендер өріс күштері бойымен белгіленеді, магниттік қанықтыру жүреді және
магнитизация дерлік артып кетпейді. Қазір біз нөлдік сыртқы өріске шиеленісті азайту
болса, домен бағдар тек ішінара сынған, сондықтан ферро магниттелген төмендейді, бірақ
нөлге емес. үлгідегі қалдық магниттелген жойып үшін, ол қарама-қарсы бағытта қажетті
pri¬lozhit сыртқы өрісі болып табылады. Мұндай өрістің күші Hc мәжбүрлі күші деп
аталады. Әрбір ферромагниттік температура оның ферромагниттік қасиеттері жоғалады,
ол жоғарыда бар. Бұл Кюри нүктесі деп аталады. Темір үшін Кюри нүктесі 768 ° C тең,
никель үшін - 358 ° C және кобальт үшін — 1120°С тең. 33 Ферромагнетте B магниттік
өрісін индукциялауды есептеу үшін материалды магнитизациялау мүмкіндігін ескере

отырып, өрнек қолданылады, B = μr μ0H = μaH, мұнда H - сыртқы магнит өрісінің
беріктігі; μr - материалдың салыстырмалы магнит өткізгіштігі; cd - материалдың
абсолютті өткізгіштігі. Магниттелетін ферромагнетиктердің қасиеттері pr ескеріледі,
сондықтан ферромагнетиктер үшін μr>>1, ал магниттік емес материалдарда μr ≈1 болып
табылады.
Дәріс 3
Кулон заңы — екі нүктелік электрикалық зарядтардың өзара әсерін сиппаттайтын заң.
Тыныштықтағы екі нүктелік зарядталған денелердің өзара әсерлесу заңы бүкіл әлемдік
заңға ұқсас деген пікірлер ХVIII-ғасырдың ортасында туа бастады. Осы пікірдің
дұрыстығын 1785 жылы француз ғалымы Ш.Кулон дәлелдеді. Кулон заңы бойынша
Тыныштықтағы екі нүктелік зарядтар зарядтардың модульдерінің көбейтіндісіне тура
пропорционал, ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал, таңбасы зарядтардың
таңбаларының көбейтіндісімен бірдей, ал бағыты екі зарядты қосатын түзу бойымен
бағыттас күшпен өзара әсер етеді.
Кулон тәжірбиесі
Ол жіңішке серпімді сымға ілінген және шыны цилиндр тәрізді ыдыста орналастырылған
шыны таяқшадан тұратын қондырғы-иірілмелі таразыны қолданды. Таяқшаның бір ұшына
кішкене металл шар бекітті, ал екінші ұшына оны теңгеріп тұратын жүк ілді.Жіптің
жоғарғы ұшын оның ширатылу бұрышын анықтауға арналған бөліктері бар шкалаға
бекітті. Ыдыс тығынындағы саңылау арқылы дәл сондай басқа сынақ шар енгізді. Содан
соң шарларға оң заряд берді және олар бір-бірімен өзара әрекеттесті. Ал олардың
әрекеттесу күшінің шамасын жіптің ширатылу бұрышына қарап анықтады. Өлшемдері
электрленген шардың өлшемдерімен бірдей, заряды жоқ үшінші шардың көмегімен Кулон
алдыңғысының зарядын тең екіге бөлді. Осылайша, Кулон тәжірбиелерін қорыта
келе,шарлардың өзара әрекеттесу күші олардың арақашықтығының квадратына кері,ал
шарлардың зарядтарының көбейтіндісіне пропорционал екенін анықтады. Әрі,олардың
әрекеттесу күші әр ортада әртүрлі екенін байқап,ортаның диэлектрлік өтімділігі деген
шама енгізді. Ол әр ортада әртүрлі мәнге ие. Оған қоса, Кулон электр тұрақтысы деген
шаманы енгізді
Заң орындалу үшін мына шарттар орындалуы маңызды:
1. зарядтардың нүктеде болуы — яғни зарядталған денелер ара қашықтығы олардың
өздерінің өлшемінен әлдеқайда үлкен болу керек — әйтсе де сфералық симметриялы бір
бірімен қиылыспайтын көлемді үлестірілген зарядты екі дене өзара әсер ететін күші сол
денелердің симметриялық ортасында орналасқан эквивалентті нүктелік зарядтардың әсер
ететін күшіне тең екенін дәлелдеуге болады;
2. олар тыныштықта, өозғалыссыз болуы. Болмаса басқа да күштер пайда болады:
қозғалмалы зарядтың магнитөрісі және оған сәйкес басқа қозғалмалы зарядқа әсер ететін
Лоренц күші;
3. вакуумда орналасулары керек.
Электр заряды мен олардың арасындағы өзара әсер жөніндегі мәселені бастағанда
оқушылардың бұрын 8 – сыныпта денелердің электрлену құбылысымен танысқанын,
зарядтар таңбасының екі түрлі болатындығына тәжірибеде көз жеткізгенін, атомның
құрылысы туралы алғашқы ұғым алғандығын және бірқатар құбылыстарды зарядтардың
өзара әсері арқылы түсіндіруге болатыны оқығандығын ескеру қаажет. Мұғалім
оқушылардың сол алған білімдерін жаңғырып, жаңа мағлұматтармен толықтырып, дамыта
және тереңдете түсуі тиіс.
Көзделіп отырған мақсатқа жету үшін тақырыпты түсіндіруді мынадай жоспармен жүргізу
қолайлы деп есептейміз.

1. Денелердің электрленуі. Бірнеше тәжірибелер көрсету арқылы электрленген
денелердің жеңіл денелерді өзіне тартатындығы қорытындыланады. Электрленген
денелердің тек жеңіл денелерді ғана емес ауыр денелерді де өзіне тартатындығын көрсету
үшін мынадай тәжірибені жасауға болады: ұзын метал труба (түтікше) алып (2м), дәл
ортасынан жіңішке жіпке балап, іліп қояды; егер электрленген таяқшаны трубаның бір
ұшына жақындатсақ, онда оның таяқшаға тартылатындығын анық байқауға болады;
металл трубаның орнына ұзын ағаш таяқшаны да қолданады.
2. Электрленген денелердің өзара әсерлесуі. Денелердің электрленуін көрсеткеннен
кейін электрленген денелердің өзара әсерлесуі бірдей болмайтындығын анықтап алған
жөн: кейде – олар бірін бірі тартады, кейде – олар бірін бірі тебеді. Бұл құбылысты
демонстрациялау үшін алдын ала сәйкес тәжірибелерді таңдап алу керек. Осыған
байланысты электрлену дәрежесінің әр түрлі болатындығын көрсету керек, ол үшін
электроскопты пайдаланамыз. Екі электроскоптың бірін электрлеп, екіншісімен зарядник
арқылы жалғастырып, денелердің электрлену қасиеті бір денеден екінші денеге
берілетіндігіне оқушылар назарын аударууға болады. Бұл тәжірибелер оқушыларды заряд
ұғымына жақындата түседі.
3. Электр зарядының екі таңбасы. Электрленген денелерді зарядталған, заряды бар деу
қалыптасып кеткен. Қарама – қарсы таңбалы зарядпен электрленген денелер бірі бірі
тартады, ал бірдей таңбалы зарядпен электрленеген денелер бірі бірі тебеді. Бұл
қорытындыны тәжірибелермен дәлелдеу керек. Мұнан соң қарама – қарсы таңбалы
зарядтардың бір – бірі бейтараптап жіберетіндігі айтылып, тәжірибе көрсетіледі.
4. Денелерді электрлеудің әдістері. Жоғарыда көрсетілген тәжірибелерге сүйеніп және
жаңадан тәжірибелер көрсету арқылы денелерді екі түрлі әдіспен электрлеуге
болатындығы жөнінде қорытынды жасауға болады: денелерді тиістіру арқылы және ықпал
арқылы. Кейбір әдіскерлер, механизмін түсіндірмей – ақ гальвани элементтері батареясы
және жарық әсері көмегімен электрлеу әдістерін де көрсетуді де қолайлы деп есептейді.
Әсіресе электроскоптың жарық әсерінен зарядталуы оқушыларды жақсы әсер қалдырады.
5. Элементар заряд. Оқушылардың алған осы мәліметтері элементар заряд ұғымын
ендіруге жеткілікті. Ең бастысы – зарядтың денемен немесе бөлшекпен байланысты
екендігін, кейбір элементар бөлшектердің (электрон, протон және т.б) ол ажырамас
қасиеті екендігін түсіндіре білу. Табиғатта бейтарап элементар бөлшектер ((нейтрон және
т.б) болғанымен материалдық тасушысыз заряд болмайтындығы айтылуы тиіс.
Электрондық және протондық тұрғыдан жоғарыда көрсетілген тәжірибелерді қайта
түсіндіру қажет.
Келесі қозғалатын мәселе – зарядтың дискреттілігі. Оқушыларға осы кездегі физиканың
зарядтың атомы – элементар заряд болатындығын көптеген тәжірибелер арқылы дәлелдеп
беріп отырғандығы айтылуы тиіс. Бұл мақсатта әдетте Миллекен тәжірибесі айтылады,
кейде әдіскерлер электролиз құбылысын пайдаланғанды жөн көреді. Физика курсын оқу
барысында оқушылар ондай әр түрлі тәжірибелермен танысады. Онан соң кез – келген
дененің зарядының сол элементар зарядтың бүтін санына тең болатындығы түсіндіріледі.
Қалыпты жағдайларда денелерді құрайтые бөлшектердің оң және теріс зарядтары тең,
сондықтан дене бейтарап күйде болатындығы, ал денелер электрленгенде қандай да бір
зарядты бөлшектердің саны артып кететііндігі айтылуы тиіс.
6. Электр зарядының сақталу заңы. Бұл заң – іргелі табиғи заңдардың бірі, сондықтан
оған айрықша көңіл аудару керек. 10 – сыныпта бұл заң екі тұрғыдан берілуі мүмкін.
Оның біріншісінде электр зарядының атомистік құрылымы ескеріледі: тұйық жүйеде
барлық бөлшектердің зарядтарының алгебралық қосындысы өзгермейді, зарядтар пайда
болғанда қарама –қарсы таңбалы элементар зарядтар жұбымен пайда болады да, ал
бейтараптанғанда – жұбымен бейтараптанады. Заңның айтылуының бұл түрімен қатар
екінші айтылу түрі бар, ол макроскопиялық немес зарядты өлшеуге болатындығы
тұрғысынан айтылады: тұйық жүйедегі зарядтардың алгебралық қосындысы өзгермейді.

Заңның орындалуының дәлелі ретінде денелерді тиістіру арқылы электрлегенде
денелердің қарама-қарсы таңбалы зарядтармен электрленетіндігін келтіруге болады. Олай
болса, электрлеу дегеніміз денедегі зарядтарды модулі жағынан тең, таңбалары қарама –
қарсы зарядтарға бөлу процесі екенідігін түсіндіру қажет.
Осы тұста зарядтың тағы бір қасиетіне тоқтала кеткен жөн, ол – зарядтың инварианттығы.
Ескерте кететін бір жәйт – оқушылар көп жағдайда «шаманың сақталуы» және «шаманың
инварианттығы» ұғымдарын баса ажырата алмайды, сондықтан мұғалім бұл мәселеге
көңіл аударғаны дұрыс. Заряд – абсолют шама, ол тасымалдаушы бөлшек жылдамдығына
байланыссыз, басқаша айтқанда санақ жүйесіне тәуелді шама емес.
Кулон заңы
Кулон заңы да электродинамикадағы іргелі заңның бірі, ол электр зарядтарының өзара
әсерлесуін сан жағынан сипаттайды. Заңды 1785 жылы тәжірибе жүзінде Ш.Кулон (17361806 ж) тағайындаған болатын.
Кулон заңы жөніндегі материалды әңгіме ретінде бастаған дұрыс. Алдымен Кулонның
тәжірибесі айтылып, иірілмелі таразының құрылысы мен онымен жұмыс істеу әдісі
түсіндіріледі. Әңгіме барысында сынып тақтасына мынадай жазулардың түскені дұрыс:

Дәріс 4
Диэлектриктің электрлік төзімділігі туралы жалпы түсінік. 5.1.2. Механикалық
қасиеттер Әр нақты жағдайда диэлектрлі материалы таңдау кезінде, тек электрлі
қасиеттерніе ғана емес (қатыстық диэлектрлі өткізгіштік ω, диэлектрлі жоғалу бұрышыны
тангенсі tgδ, электрл беріктік Епр), сонымен бірге механикалық қасиеттерін ле ескеру
қажет. Негізгі механикалық қасиеттерге серпімділік, беріктіліеһк пен тұтқырлықты
жатқызуға болда.ы Серпімділік. Материалдарда концентрацияланған немесе бөлінген
жүктемелер арқылы әрекет етуге болады, оларда механикалық кернеулерді тудырады.
Механикалық кернеулердің әсерінен материал деформацияланады. Төмен механикалық
кернеулер кезінде, механикалық кернеулер σj мен салыстырмалы деформация xi
арасындағы сызықтық байланыс орнататын Гук заңы орын алады. Бұл жағдайда
жүктемені алып тастағаннан кейін үлгінің пішіні қалпына келтіріледі. Беріктік. Материал
қасиеті бұзылуға қарсы тұрады, сонымен бірге сыртқы жүктеменің әсерінен түрдіғ
қайтарымсыз өзгшеруіне әкелетін беріктілік деп аталады. Беріктілік, материлдың құралған
атомдардардың өзара әсер ету күшіне негізделген. Екі атомның өзар әрекеттесу күші
олардың ара қашықтығына тәуелді. Егер телімдегі қатты материал, өлшемі атом
арасындағы ара қашқтық өлшемін тең, кереу беріктіктен көп болса, онда осы телім 178
бойынша алшақтық болады. Гук заңы белгілі шекке дейін ған әділ. Механикалық
кернеудің кейбір мәніндн σt деформация, сызықтық заңға қарағанда, жылдам өседі.
Материалдың салқын пластикалық кемуі жүреді, және кернеу алып тасталғаннан
кейін, үлгі түрі қалпына келмейді. Кернеу σt кему шегі деп аталады. Одан әрі
механикоаық кернеудің өсуі σпр, кернеуде, үлгінің бұзылуына әкеледі, ол берікьтілік шегі
деп аталады. Материалдардың беріктігі, созылу кезінде σр, сығылу кезінде σсығ және иілу
кезінде σиіл беріктілік шегімен сипатталады. Беріктілік шегі механикалық кернеудің
бірліктерімен өлшенеді. Созылу кезіндегі материалдың беріктілік шегі, σр Н/м: σр = Pp /
S0 ондағы Рр — материал үлгісінің созылу кезіндегі бұзылатын күші (алшақтық), Н; S0—

ыснауға дейінгі материал үлгісінің көлденең қима ауданы, м2 . Сығылу кезіндегі
материалың беріктілік шегі, σсығ, Н/м: σсығ = Pсығ / S0 Ондағы σсығ — материал үлгісі
сығылған кездегі бұзатын күш, Н; S0— сынауға дейінг көлденең қиса ауданы, м2 .
Статикалық иілу кезіндегі материалдың беріктілік шегі σиілм, Н/м2 : σиіл =
1,5PиілL/bs2 , ондағы Pиіл — иілу кезіндегі үлгінің ортасына түсірілген бұзатын күш, Н;
L— сынау кезінде үлшші қойылатын тірек арасындағы ара қашықтық, м; b— үлгі ені, м;
s— үлгі қалыңдығы, м. Механикалық беріктілік, зат моллекулаларының байланысу түріне
байланысты: олар ковалентті байланысы бар кристаллдарда жоғары және молекулалы
байланысы бар кристаллдарда төмен. Металлдар үшін барлық үш беріктілік жуық, ал
диэлектриктер үшін күшті ерекшеленуі мүмкін: σсығ>> σр, σиіл. Пластикалық
деформация байқалмады және үлгі бұзылады (мысалы, шыны, керамика), ол нәзік деп
аталады. Осындай материлдар үшін мына теңдеу әділ σпр = σt . Нәзі материлдар ділір
және динамикалық жүктеме әсіернен жеңіл бұзылады. Материалдар, ондағы пластикаылқ
деформацияланатын жер σt — σпр өте кең олар иілімді деп аталады. Тұтқырлық.
Tұтықрлық, сұйық агрегатта күйдегі материлдарға тән жіне олардың ағысына кедергімен
сипатталады. Динамикалық пд және кинематикалық пк тұтқырлықтар ажыратылады.
Динимикалық тұтқырлық паскальмен, секундқа 179 көбейту арқылы өлшенеді (Па∙с).
Кинематикалық тұтқырлық динамикалық тұтқырлықтың пд сұйықтық тығыздығына D ара
қатынасымен анықталады және секундына шаршы метрмен өлшенеді (м2 /с). Тұтқырлық
температураның артумен күшті кемиді. Бұл әсіресе құймалы және сіңірілген электрлі
оқшауланған материалдарда маңызды. Осындай материалдарды құю қыздырылған
күйінде жүргізхіледі және олар ұсақ қуыстарға тез толтырылады. 5.1.3. Жылу қасиеттері
Диэлектриктің жылу қасиеттеріне қызуға төзімділік, жылу өткізгіштік, жылудың ұлғаюы
мен салқынға төзімділік (аязға төзімділік) жатады. Қыздыруға төзімділік. Сдиэлектриктің
жоғары температурада және оның қасиеттерінің төмендеуін болдырмай температураны
күрт төмендету кезіндегі қабілеті қыздыруға төзімділік деп аталады. Материал түрі және
оның пайдалану жағдайына байланысты, жоғары температураның ұзақұ мерзімді немесе
қысқа мерзімді әсері диэлектрикте әртүрлі өзгерістер тудырады. Мысалы, температураға
байланысты сзықтық полимерлер шыны тәрізді, жоғары иілімді немесе тұтқыр аққыштық
күйде болуы мүмкін. Басқа жағдайларда, жоғары темперутураның нәтижесі бұйымның
пішінін бұзатын және оның механикалық қасиетін төмендететін үлкнен қалдық кернеудің
пайда болуы болып саналады. Лак бетінде, мсыалы, ұзақ қызған кезде олардың иілімділігі
күрт төмендейді. Кейбір материалдарда, қыздыру кезінде химиялық ыдырау, қарқынды
тотығу, күйдірк және тіпті жану байқалады. Оқшаулау қасиетінің төмендеуінен басқа,
қысқа мерзімді температураның өсуінде байқалатын, ұзақ мерзімді температураның
артуында, баяу жүретін химиялық үдерістерден-жылу оқшаулығыштардың ескіріуінен
өзгерістер байқалады. Трансформаторлы майда ескіру тотыққан өнімдерде, ал ла
қабықшасында-сынғыштықтың артуында, төсемінде жарықшақтар мен қабаттанудың
пайда болуынан байқалады. Жылу ескіру, үлгінің ультракүлгінді сәулелермен жарық
берілгенде, электр өрістерінің, механикалық жүктеменің әсерінен жеделдетіледі және т.б.
Қыздыруға төзімділік, диэлектриктердің пайдалану сипаттамасының қол жетімсіз
өзгеруінде болатын температурамын сипатталады. 180
5.1-кесте. Электр оқшаулағыш материалдардың санаттары
Қыздыруға төзімді санаттар

Меншікті қол жетімді
жұмыс температурасы
Tжұм, °С

Диэлектриктер

Y

90

105
А

Е
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В
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F
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Н
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Целлюлоза мен жібек
негізінде талшықты
материлдармен сіңірілмеген
органикалық диэлектриктер
(ағаш, қағаз, қатырма қағаз,
талшық, иірім жіп),
полистирол, полиэтилен
Целлюлоза мен жібек
негізінде талшықты
материлдармен органикалық
диэлектриктер ( ағаш, қағаз,
қатырма қағаз, талшық,иірім
жіп), полистирол,
полиэтилен, шайыр, майлышайырлы және
поливинилацетті лактаренм
сіңірілген
Қабатты пластик (гетинакс,
текстолит), органикалық
толтырмасы бар
пластмассалар
Құрамында оргнаникалық
емес компоненттері көп
материалдар(шыны, мата,
шынытекстолит)
Материалы на основе слюда,
шыны талшық,
байланыстыратын жоғары
қыздырғыштығымен
үйлестірілген асбест
(кремнийорганикалық,
эпоксидті заттар)
Кремнийорганикалық
лактар, резеңкелер,
слюдадан жасалған
құрастыру материалдары,
қыздыруға төщімді кремниі
органикалық шайыры
арқылы жабыстырылған
асбест
артық Органикалық
құрамдардың
желімделмейтін және
сіңірілмейтін органикалық
емес материалдар (слюда,
шыны, кварц, асбест);
органикалықтан — тек
фторопласт-4 және
полиамидте

Қатты диэлектриктердің температураның әсерінен қатты күцден агретты күге өзгеруі
әртүрлі өтеді. Диэлектирктерде кристаллды құрылым (слюда, парафин және т.б.) қатты
күйден сұйық күйге ауысу, аныө көрінген балқу температурасында болады, Тбал.
Аморфты диэлектриктерде (сшайырлар, битум және т.б.) қатты күйден сұйқ күйге айналу
біртіндеп жүреді (температураның кең интервалында) және Тжұр жұрсарту
температурасымен сипатталады. Белгілі концентрацияларда, кейбір электр оқушауланған
сұйқтықтар балқиды. Сұйықтық буының қоспасы кезінде температура аумен кірген
жанарғының жалынынан тұтанады, ол будың тұтану температурасы деп аталады. Жылу
өткізгіштік. Диэлектриктің жылу жеьткізу қабілеті жылу өткаізгіштік деп аталады.
Материалдың жылу өткізгіштігі қаншалықты көп болса, соншалықты құрылғы жақсы
салқындайды, соғұрлым қол жетімді жұмыс температурасы жоғары боладаы.
Өткізгіштердегі, диэлектрлі изолятормен оқулауланған электр тогының өтуі кезінде
туындаған жылу, изоляторға беріледі. Бұл өз кезегінде, диэлектрлі жоғалу нәтижесніде,
жылу излятордың зінде бөлінеді. Өткізгіш пен изолятордың жиынтық жылу жоғалуы
қоршаған ортаға беріледі. Оқшаулау қабілетінен жылуд ыөткізуге өткізгіштің қызлыруы
мен оқшаулаудың электрлі өткізгіштігі байланысты. Жылу өткізгшітік құрылғыдағы
қалың оқушаулаудың жоғары кернеуміен салыстыранда ерекше маңызы бар. Сандық
жылу өткізгіштік жылу өткізгіштік коэффицентімен бағаланады γж, ол 1 К/м.
температурадағы градиент1 кезінде бірлік арқылы өтетін жылу санымен анықталады.
Кейбір металлдардың жылу өткізгіштігінің бағдарлы мәні 5.2- кестеде берілген.
Көптеген диэлектриктердің жылу өткізгіштік коэффициенті γж, нжартылай өткізгіш
материалдарға қарағанда төмен. Жартылай өткізгіш материалдарға жуық коэффицент
кейбір металл оксидетірнде бар (мысалы, А12О3, MgO, ВеО). Жылу өткізгіштік
коэффиценті берилий оксиді, металл берилийге қарағанда жоғары болады. Жылу
өткізгіштік коэффицентінің ең төменгі мәні газ қосылыстары бар кеуекті диэлектриктерге
ие. 1 Градиент (лат. gradiens — адымдаған, ақырын жүретін) — ұзындық бірлігіне қандай
да бір физикалық көлемнің кеңістіктегі өсу және кемі өлшемі. 182 5.2-кесте. Кейбір
материалдардың жылу өткізгіштігің коэффицент мәні Материал γж Вт/(м∙K) Материал γж
Вт/(м∙К) Ауа (кішкентай саңылауда) 0,05 Темір 68 Полистирол 0,08... 0,16 бор нитриті
(BN): Жанғыш нығыздалған- ік бағытта; перпендикулярлы бағытта 19 37 Қағаз 0,10
Берилиі оксиді (ВеО) 218 Лакқты мата 0,13 Алюминий (А1) 226 Г етинакс 0,35 Мыс (Си)
290 Фарфор 1,6 Кварц шыны 1,16 Графит 18 Фторопласт-4 0,23...0,24 Алюминий оксиді
(А12Оз) 25... 30 Винипласт 0,17 Олардығ\ң жылу өткізгіштігін арттыру үшін қуысты бітеу
немесе қысыммен материалды нығыздау арқылы қолданылады. Жылу өткізгіштікті бағлау
үшін, жылу өткізгіштік коэффициентінен γж басқа, сонымен бірге температура
өткізгіштікті А қолданыды, ол мына ара қатынаспен анықталады: A= γж / cD, Ондағы, с —
меншікті жылу сйымдылық, Дж/(кг∙К); D— материал тығыздығы, кг/м3 . Жылулық ұлғаю.
Диэлектриктің өз сызықтық өлшемін температура қысымының әсерімен өзгерту қабілеті
жылулық ұлғаю деп аталады. Жылулық ұлғаю сызықтық ұлғаю коэффицентімен (ЖКl)
анықталады. Сызықтық ұлғаюдың (ЖКl) температуралық коэффицентінің орташа мәні
5.3.-кестеде келтірілген. Суыққа төзімділік (аязға төзімділік). Сэлектр оқшауланудың
төмен температурада пайдалану сипаттамаларының төмендеуін болдырмау қабілеті
суыққа төзімділік деп аталады. 183 5.3-кесте. Кейбір диэлектриктердің сызықтық ұлғаю
темпераутуралық коэффицентінің орташа мәні Материал ЖКl ∙10-6K -1 Материал ЖКl
∙10-6 К -1 Органикалық материалдар Органикалық емес материалдар Поливинилхлорид
160 Мусковит слюда (жарылу қабатына жақын ) 13.14 Полиэтилен 145 Шыны 9,0
Фторопласт-4 100 Фарфор 3,5 Органикалық шыны 70 Кварц шыны 0,55 Полистирол 68
Диэлектриктердің электрлі оқшаулау температурасы төмендеген кездешгі қасиеті, әдетте,
артады, алайда, механикалық қасиеттері төмендеуі мүмкін. Төмен температура тұсындағы
органикалық диэлектриктер жарықшақтанады, иілімділігін жоғалтады. Мысалы, резеңке
температурад -60 °С болғанда, шыны тәрізді сынғыш болып келеді. Кейбір
диэлекориктердің төменгі жұмыс температурасындағы бағдарлы мәні: -269 °С

фторопласттар үшін -4; -( 5 0 . . . 60) °С лавсандар үшін; -( 4 0 . . . 7 0 ) °С полиэтилен
үшін; -40 °С полистирол үшін; -20 °С капрон үшін; -( 5…1 5 ) °С полипропилен үшін.
Материалдардың жылу қасиетінің қыздыруға төщзімділік қасиетінен басқа, аморфты
заттар мен кристаллды құрылымы бар материлдар үшін балқу температурасының
жұмсаруымен сипатталады. Сұйық диэлектриктер үшін, ауа қоспасындағы будың тұтану
температурасы тән болып саналады, яғни, диэлектрик буының ауамен қоспасы кезінде
әлсіз жалын әсерінен тұтанатын температура.
Дәріс 5
Тұрақты токтың электрлі тізбегі. 1.1. Электр тізбегі, электр тоғы, кернеу, электр
қозғаушы күш ұғымдары туралы түсінік Электр тізбегі - электромагниттік процестерді
электр қозғалтқыш күші, ток және кернеу ұғымдарының көмегімен сипаттайтын
құрылғылар жиынтығы. Электр тізбегіне кіретін жеке құрылғы электр тізбегі элементі деп
аталады. Электр тізбегінің негізгі элементтеріне төмендегілерді жатқызуға болады:
электромагниттік энергия көздері (бұдан әрі - көздер) - аккумуляторлар, термоэлектрлік
элементтер, электр генераторлары, фотоэлектрлік элементтер және т.б. – кез-келген
түрдегі энергияның (химиялық реакциялардың энергиясы, жылу энергиясы, механикалық
энергия, жарық энергиясы және .) электр энергиясына айналуы; Электромагнитті
энергияның берілу элементтері - қосылуға арналған сымдар, электр желілері, электр
кабельдері; электр энергиясын қабылдаушылар (бұдан әрі - қабылдағыштар) электромагниттік энергия басқа түрдегі (термиялық, механикалық және т.б.) энергияға
айналатын электр шамдары, электр пештері, электр қозғалтқыштары және т.б.. Электрлік
шамды қосудың ең қарапайым электр тізбегі 1.1- суретте келтірілген, онда энергия көзі батарея, алушы - электр шам, ал беру элементі сым болып табылады. Электр тізбектерінің
элементтерін бейнелейтін және олардың сымдарын байланыстыратын суреттер монтаждау
сызбалары деп аталады. Электр тізбектерін анықтауға және зерттеуге кіріспес бұрын,
электр тізбегін анықтау кезінде пайдаланылатын электр тогының, кернеудің және электр
қозғалтқыш күштерінің ұғымымен танысайық. Электр тоғы — электр зарядтарының
бағытталған қозғаоысын сипаттайтын құбылыс. Тоқтың оң бағыты үшін оң зарядтардың
қозғалыс бағыты қабылданады. 1.1-сурет. Электр шамын қуаттандыруға арналған
қарапайым электр тізбегі: 1 — аккумулятор; 2 — электр шамы I тоқ күшін t уақыты ішінде
өткізгіштің (бұл жағдайда зат) кейбір қиылысы арқылы өтетін q суммарлы зарядына
байланысты қатынасы ретінде анықтайды, бұл ретте: I = q/t. Егер бір секундта (1 с) осы
бөлікте зарядтардың бір кулон * (1 Кл) өтетін болса, онда тоқ бірлігі ампер деп аталады (1
А = = 1 Кл/с). Іс жүзінде, ток-ампер қуатының негізгі бірлігімен қатар ұзын және көп
өлшемді бірліктерді пайдалану қарастырылған: миллиампер (1 мА = 1 • 10-3 А) және
килоампер (1 кА = 1 • 103 А). Тізбек аймағының кернеуі U — электр өрісінің А бөлігінің
осы бөлім бойында оң зарядты q ауыстыру бойымен зарядтау мәніне қатынасы: U = A/q.
Егер зарядты бір кулонға (1 Cl) ауыстыру үшін бір джоульге (1 Дж) жұмыс істеу қажет
болса, онда кернеу бірлігі вольт (1 V = 1 J / Cl) деп аталады. Іс жүзінде, кернеудің негізгі
бірлігі – вольт – ретінде ұзақ жәні қысқа бірліктер қолданылады: милливольт (1 мВ = 1 •
10-3 В) және киловольт (1кВ = 1 • 103 В). Электр қозғаушы күш (ЭҚК) сыртқы күштердің
(механикалық, химиялық реакциялардың күші және т.б.) немесе индукцияланған
өрістердің (3-тарауды қараңыз) электр тогын генерациялау қабілетін сипаттайды. Электр
қозғалтқыш күші E формальды түрде кернеу: E = A / q сияқты анықталады. Бірақ жұмыс A
қозғалысы сыртқы өріс күштерімен жүзеге асырылады және ол жұмыс істейтін тізбектің
учаскесінде ЭҚК бағыты осы бөлімнің кернеу бағытымен қарамақарсы (1.2 және 1.3
бөлімдерін қараңыз). ЭҚК тұжырымдамасы сыртқы күштер әрекет ететін тізбектің
бөліктері үшін ғана енгізіледі (1.1-суретте көрсетілген сызбада бұл батареямен бірге). Emf
құрылғысы, сондай-ақ кернеу, кернеу ретінде(V) вольт қарастырылады. Электротехникада
ток, кернеу және ЭҚК, әдетте, I, U, E әріптерімен анықталады, бұл олар уақыт t межесінде

өзгермеген жағдайда жүзеге асырылады. Егер олар тұрақты емес болса, яғни уақыт t
функциясы болып табылса, оларды сәйкес әріптермен таңбалайды: i = i (t), u = u (t), e =
e(t).
1.2. Электр тізбектерінің элементтері, сызбалары және олардың жіктелуі Нақты
элементтердің (электр беру желілері, генераторлар, трансформаторлар және т.б.) электр
тізбектерін сипаттаудың күрделілігі кез-келген нақты элементтерді сипаттайтын
комбинациялар көмегімен кейбір идеалданған элементтерді оқшаулауға қажет болды.
Электр тізбегінің идеалданған элементтері (1.2-сурет) мыналарды қамтиды: ЭҚК көзі, тоқ
көзі, резистор, конденсатор және индуктивтік катушкалар. ЭҚК көзі үшін (1.2. а-суретті
қараңыз) оның шығу жолдарының электр қозғаушы күші арасындағы кернеулердің теңдік
сипаты тән: uba = u = е; тоқ көзі үшін (1.2, б-суретті қараңыз) — i тоқ мәні мен J тоқ көзіні
элементі арасындағы теңдік тән: i = J; резистор үшін (1.2, в-суретті қараңыз) — кернеу
мен тоқтың желілік байланысы: u = Ri (i = Gu, G = 1/R); конденсатор үшін (1.2, г-суретті
қараңыз) — өнімділік кернеуі мен элемент тоғының арасындағы желілік байланыс: i = C
∆u ∆t ;катушка үшін (1.2, д-суретті қараңыз ) — желілік At т A i өнімділік тоғы кернеуі
арасындағы байланыс тән: u = L ∆i ∆t Электр тізбегінің жоғарыдағы теңдеулері
қарастырылып отырған элементтердің құрамдас теңдеулері деп аталады, ал R, C және L
элементтерінің параметрлері резистордың кедергісі, конденсатордың сыйымдылығы және
катушкалардың индуктивтілігі ретінде қарастырылады. U = Ri өрнегі Ом заңы деп
аталады және кернеу мен ток ағымының лездік мәндерінің өнімі дереу p = ui деп аталады.
Резистор үшін p = ui = Ri2 (Джоуль-Ленц заңы). Бұл жағдайда қуат резистор шығаратын
жылу мөлшерін анықтайды. Осылайша, резистор (резистивтік элемент) - оның электр
кедергісін пайдалануға арналған элемент болып табылады. Кедергі бірлігі ретінде ом
қарастырылады (1 Ом = 1В/1А), бәр сәттік қуат бірлігі — ватт (1Вт = 1В • 1А). 1.2-сурет.
Электр тізбектерінің негізгі элементтері: а — ЭҚК көзі; б — тоқ көзі; в — резистор; г —
конденсатор; д — индуктивті катушка 10 I 1.3-сурет. Өткізгіш Е 1.4-сурет. Конденсатор:
1, 2 — металл пластиналар; 3 — диэлектрик R кедергісімен қатар, резистор кейде
өткізгіштігі деп аталатын G = 1 / R өзара жауап береді. Электр өткізгіштік бірлігі Siemens
(1 См = 1A / 1 В). Диаграммалар осы мәндердің біреуін көрсетеді - кедергісі R немесе
өткізгіштігі G. Электр өткізгіштігін енгізу кейде бірнеше резисторлар бар тізбектің
теңдеулерін түрлендіруді жеңілдетеді. R кедергісі I ұзындығының кез келген өткізгішімен
және S көлденең қимасының ауданымен сипатталуы мүмкін (1.3-сурет). Егер тоқ
өткізгіштің қиылысы бойымен біркелкі орналасқан болса, онда R = ρ 1 𝑆 , мұндағы р —
өткізгіш материалының үлестік сипаттаушы қасиеті, электр кедергісі болып табылады.
Электр кедергісі бірлігі Ом болып табылады, ол метрмен көбейтіледі (Ом • м). Электр
тізбегін ауыстыру тізбегінде резистивтік элементтер тек резисторларды ғана емес, сондайақ трансформаторлар мен электр машиналарының орамдары салынатын өткізгіштердің
кедергісі және т.б. Кейбір өткізгіштердің 20 ° C, мкм · м температурасында арнайы электр
кедергісі төмендегі мәндерге ие болып табылады: Күміс
................................................................................. 0,016 Мыс
................................................................................... 0,0175 Алюминий
........................................................................ 0,029
Вольфрам.......................................................................... 0,056 Болат
................................................................................. 0,13...25 Константан, манганин
..................................................... 0,4.0,5
Нихром.............................................................................. 1,1 Конденсатор (сыйымдылық
элементі) электр өрісі энергиясын Си2 сақтайды оның бір сәттік қуат мөлшері р = ui бұл
энергияның уақыт межесіндегі өзгеру жылдамдығын сипаттайды. Конденсатор құрылымы
диэлектриктің 3 қабатынан бөлінген 1, 2 металдан жасалған екі табақша түрінде жасалған
(1.4-сурет). Конденсатордың шығарылатын сыйымдылығы - бұл екі шамаға тең, бірақ бұл
элементтің C = q/u кернеуіне кеңістікте орналастырылған тақталардың керісінше заряды.
Сыйымдылығы бірлік - фарад 11 (1 Ф = 1 Кл / 1В). Сыйымдылығы конденсатор ғана емес,

сонымен қатар қуат беру сымдарының жұптары болып табылады, сыйымдылық бұл
сымдардың әрқайсысының жерге қосылуын сипаттайды. Нақты тізбекті ауыстыруға
арналған тізбекті құрастырған кезде, мұндай қосылыстар конденсатордың қатарымен
бірге контурдың бөлігі болып табылатын сыйымдылықты элементтермен ауыстырылады.
Индуктивтік катушкалар (индуктивті элемент) магниттік өрісті Жм = - ^ ~
энергиясын сақтайды; оның бірден күші p = ui бұл энергияның өзгеру уақытын
сипаттайды Li2. Конструкциялық жағынан, мұндай катушка бұрандалы сызық түріндегі
өткізгіштен жасалған (1.5 сурет). Ағымдағы i магнит өрісін жасайды, индукция бағыты
көрсеткілермен көрсетілген (3-тарауды қараңыз). B индукция тығыздығының
катушкалардың S көлденең қимасында бірдей екендігін ескере отырып, магнит өрісі
магниттік ағыны F = BS арқылы сипатталуы мүмкін. Бұл ағынның катушкалардың
катушкаларының өндірісі флюс байланысы деп аталады = φw. Индуктивтілік флюс
байланыстары мен ағымның арасындағы байланысты анықтайды: ¥ = Li. Магнит
ағынының бірлігі - Tesla (1 T = 1 Вb • 1 м 2,
Индуктивтілік бірлігі - генри (1 Гн = 1 Тл/1 А) болып табылады. Осылайша,
индуктивтілік катушка индуктивтілік мүмкіндіктерін пайдалану үшін жасалған тізбектің
элементі болып табылады. Катушкаларға қосымша индуктивтілік нақты электр тізбегінің
басқа элементтеріне, атап айтқанда, электр желілерінің сымдарына сәйкес келеді, олар
тиісті тізбектерді ауыстыру тізбектерінде көрініс табуы тиіс. Осылайша, нақты электр
тізбегінің кез-келген бөлігі тізбектелген барлық параметрлерге ие (R, L, C), сондай-ақ
резистор, конденсатор, катушкалар қарсылық, сыйымдылық және индуктивтілік
сәйкесінше негізгі параметрлер болып табылатын элементтер болып табылады, ал
олардың басқа параметрлері әдетте елемейді. Электр тізбегі ыңғайлы электр тізбегі деп
аталатын сызба түрінде ұсынылады, ол тізбектің элементтерінің рәміздерінен тұрады (1.6сурет) және олардың қосылуын көрсетеді. Электр сызбасына сәйкес электр сызбасына
сәйкес (1.1.1-суретті қараңыз) электрбұйымды құрастыруға болады (1.6-сурет, а), онда
ЭҚК көзі аккумуляторға сәйкес келеді, ал жүктің кедергісі (тұтынушы) Ян - электр шам.
қарсылық сым (Ln салыстыруға) жеткілікті үлкен мәні бар болса, сызбасына арқылы
суретте диаграмма құра алады. 1.5. Индуктивтірезистивті элементтік катушкалар (1.6сурет, б), онда R1 осы қарсылықты есепке алады. энергия көзі неғұрлым күрделі сызбасы
балама болуы мүмкін. ЭҚК көзінен тұратын электр 12 1.7-сурет. Айнымалы (а) және
тұрақты (б) электр тізбектерінің сызбалары II II а б тізбегінің тізбегі, R индуктивті
катушка L және конденсатор C 1.7- суретте көрсетілген.. Электр тізбектеріндегі
тізбектерде бір тармақтарды - бір ток бар элементтер тізбегін және түйіндерді - бірнеше
тармақтарды біріктіруді әдетке айналдыру қажет. Осылайша, 1.7 а-суретте көрсетілген
сызбада тиісінше i1, i2, i3 токтарының үш тармағы және сәйкесінше I және II түйіндері
бар.
Электр тізбектері электромагниттік процестердің типіне және элементтердің түріне
қарай жіктеледі. Электромагниттік процестердің түріне сәйкес электр тізбектері тікелей
ток тізбектеріне бөлінеді (егер барлық элементтердің токтар мен кернеулер уақытымен
өзгермейтін болса) және айнымалы ток тізбектері (токтар мен кернеулер уақытша
өзгерсе). Айнымалы ток тізбектерінің ерекше ерекше жағдайлары - синусоидальды ток
тізбектері (осындай тізбектердің токтарының және кернеулерінің синусоидальдық заңмен
бірге әр түрлі болуы мүмкін), ол 4-тарауда талқыланатын болады. Сызбалардың ең
қарапайым класы тікелей ток тізбегі болып табылады, өйткені оларды ауыстыру
тізбектерінде индуктивті катушкалар мен конденсаторлар кірмейді.
Дәріс 6
Энергия көздері үшін балама сұлбалар. Энергия көздерін ауыстыру схемалары
Қарапайым электр тізбегі және оның алмастыру тізбегі, жоғарыда айтылғандай, ЭҚК E
және ішкі гвт кедергісі бар бір энергия көзінен және r кедергісі бар бір қабылдағыштан

тұрады (суретті қараңыз. 1.3). Электр тізбегінің сыртқы бөлігіндегі Ток, яғни R кедергісі
бар қабылдағышта, үлкен потенциалы бар А нүктесінен төмен потенциалы бар В
нүктесіне бағытталған.
Токтың бағыты схемада бос орны бар көрсеткімен белгіленеді немесе схеманың тиісті
нүктелерімен бірдей I әрпінің екі индексімен көрсетіледі. Сонымен, схема үшін сурет. 1.3
қабылдағыштағы ток I = Iab, мұндағы А және В индекстері токтың А нүктесінен В
нүктесіне дейінгі бағытын білдіреді.
Белгілі ЭҚК E және гвт ішкі кедергісі бар энергия көзі екі негізгі алмастыру
схемасымен (эквивалентті тізбектермен) ұсынылуы мүмкін екенін көрсетеміз.
Жоғарыда айтылғандай, бір жағынан, энергия көзінің терминалдарындағы кернеу
көздің ішіндегі кернеудің төмендеуіне ЭМӨ-ден аз: екінші жағынан, R кедергісіндегі
кернеу
Теңдікке байланысты (1.5 А) және (1.56) алынған немесе
Атап айтқанда, бос жүру кезінде (А және b ашық түйреуіштері) E=Ux алынады, яғни
ЭҚК бос кернеудің кернеуіне тең. Қысқа тұйықталу кезінде (А және b шықпалары) ток
(1.7 B) энергия көзінің гвт, сондай-ақ қабылдағыштың кедергісі токты шектейді.
Ауыстыру схемасында E ЭМӨ-ні белгілейтін элементпен қатар қосылған гвт бар схема
элементін көрсетуге болады (сурет. 1.7, а). U кернеуі қабылдағыштың тогына байланысты
және энергия көзінің E ЭМӨ мен кернеудің төмендеуі гвты (1.6 а) арасындағы
айырмашылыққа тең. Суретте көрсетілген энергия көзінің схемасы. 1.7, А бірінші
ауыстыру схемасы немесе ЭМӨ көзі бар схема деп аталады.
Егер гвт< < r және кернеу Uвт< < U, яғни электр энергиясының көзі бос жүріске
жақын режимде болса, онда кернеудің ішкі төмендеуін іс жүзінде елемеуге және Uвт = гвт
= 0 қабылдауға болады. Бұл жағдайда энергия көзі үшін ЭМӨ көзі бар қарапайым
эквивалентті тізбек алынады, онда нақты көзден айырмашылығы қысқа тұйықталу режимі
(U =0) алынып тасталады. Ішкі кедергісі жоқ мұндай энергия көзі (гвт = 0), ішіндегі
көрсеткі бар шеңбермен және E әрпімен көрсетілген (сурет. 1.7, б), идеалды ЭМӨ көзі
немесе кернеу көзі деп аталады (берілген кернеу көзі). Мұндай көздің терминалдарындағы
кернеу қабылдағыштың кедергісіне тәуелді емес және әрқашан ЭҚК E — ге тең.оның
сыртқы сипаттамасы абсцисса осіне параллель түзу (суреттегі AB түзу сызығы. 1.4).
Энергия көзі екінші алмастыру схемасымен ұсынылуы мүмкін (сурет. 1.8, а). Бұл
мүмкіндікті негіздеу үшін теңдеудің оң және сол бөліктерін (1.7 а) гвт-қа бөлеміз.
Нәтижесінде біз аламыз
мұндағы двт=1 / гвт-энергия көзінің ішкі өткізгіштігі, немесе
J = I + Івт, (1.8)
мұндағы J = E / гвт-энергия көзінің қысқа тұйықталуындағы ток (яғни R=0 кедергісі
бар ток); IWT=U/гвт=gwtu—энергия көзінің терминалдарындағы кернеудің оның ішкі
кедергісіне қатынасына тең ток;
I = U/r = gU — қабылдағыштың тогы; g = 1/r — қабылдағыштың өткізгіштігі.
Алынған теңдеуді (1.8) берілген j = E/гвт тогы бар көзден тұратын ток көзімен
алмастыру схемасы қанағаттандырады (сурет. 1.8, А) және оған параллель қосылған
гвтэлементі (1 және 2 жалпы қорытындылар).
Егер двт< < g немесе гвт> > r және бірдей кернеу кезінде U = U12 = Uab тогы Івт< <
I, яғни энергия көзі қысқа тұйықталуға жақын режимде болса, онда IVT = gwtu = 0 тогын
қабылдауға болады. Бұл жағдайда энергия көзі үшін тек ток көзімен алмастырудың
қарапайым схемасы алынады (сурет. 1.8, б). Ішкі өткізгіштігі бар мұндай көзі двт = 0,
ішіндегі үзілісі бар қос көрсеткі шеңбермен және J әрпімен белгіленген, идеалды ток көзі

деп аталады (берілген ток көзі). J идеалды ток көзінің тогы R қабылдағыштың кедергісіне
тәуелді емес.
Оның сыртқы сипаттамасы-ординат осіне параллель түзу (суреттегі CD түзу
сызығы. 1.4). Мінсіз ток көзі үшін бос режим (I = 0) алынып тасталады.
Болашақта, егер арнайы нұсқаулар болмаса, "ЭМӨ көзі (кернеу)" және "ток көзі"
терминдері көбінесе идеалды көздерді көрсетеді.
ЭМӨ көздері мен ток көздері электр тізбегінің белсенді элементтері деп аталады, ал
резистивті элементтер пассивті деп аталады.
Белгілі бір нақты тізбек үшін электрлік ауыстыру схемасын жасау кезінде олар әр
бөліктің де, бүкіл тізбектің белгілі электрлік қасиеттерін мүмкіндігінше ескеруге
тырысады.
Тізбектің электрлік қасиеттеріне және тапсырманың жағдайларына байланысты дұрыс
ауыстыру схемаларын таңдап, оларды нақты электр тізбектеріндегі режимдерді зерттеу
үшін пайдалану маңызды.
Дәріс 7
Сымдағы электрлік ток.Ом заңы. Егер оқшауланған өткізгіш электр өрісіне қойылса,
онда күш өткізгіштегі q бос зарядтарға әсер етеді, нәтижесінде өткізгіште бос зарядтардың
қысқа мерзімді қозғалысы пайда болады. Бұл процесс өткізгіштің бетінде пайда болған
зарядтардың меншікті электр өрісі сыртқы өрісті толығымен құрастырған кезде
аяқталады. Өткізгіштің ішіндегі электростатикалық өріс нөлге тең болады (§1.5 қараңыз).
Алайда, белгілі бір жағдайларда өткізгіштерде электр зарядының бос
тасымалдаушыларының үздіксіз реттелген қозғалысы пайда болуы мүмкін. Мұндай
қозғалыс электр тогы деп аталады. Электр тогының бағыты ретінде оң бос зарядтардың
қозғалыс бағыты алынады. Өткізгіште электр тогының болуы үшін онда электр өрісін
құру қажет.
Электр тогының сандық өлшемі-ток күші I - өткізгіштің көлденең қимасы арқылы
тасымалданатын зарядтың Δq қатынасына тең скалярлық физикалық шама (сурет. 1.8.1)
уақыт аралығында Δt, осы уақыт аралығына:
Егер ток күші мен оның бағыты уақыт өте келе өзгермесе, онда мұндай ток тұрақты деп
аталады.

Сурет 1.8.1.
Металл өткізгіштегі электрондардың реттелген қозғалысы және I. S тогыөткізгіштің көлденең қимасы, - электр өрісі
SI бірліктерінің халықаралық жүйесінде ток ампермен өлшенеді (а). 1 А ток бірлігі екі
параллель өткізгіштің токпен магниттік әсерлесуі бойынша орнатылады (§1.16 қараңыз).
Тұрақты электр тогын тек жабық тізбекте құруға болады, онда еркін заряд
тасымалдаушылар жабық траекториялар арқылы айналады. Мұндай тізбектің әртүрлі
нүктелеріндегі электр өрісі уақыт өте келе өзгермейді. Сондықтан тұрақты ток тізбегіндегі

электр өрісі мұздатылған электростатикалық өрістің сипатына ие. Бірақ электр зарядын
электростатикалық өрісте жабық траектория бойымен жылжытқан кезде электр
күштерінің жұмысы нөлге тең болады (§1.4 қараңыз). Сондықтан, тұрақты токтың болуы
үшін электр тізбегінде электростатикалық емес күштердің жұмысына байланысты
тізбектің бөліктеріндегі ықтимал айырмашылықтарды құруға және сақтауға қабілетті
құрылғы болуы керек. Мұндай құрылғылар тұрақты ток көздері деп аталады. Ток көздері
жағынан бос заряд тасымалдаушыларға әсер ететін электростатикалық емес күштер
үшінші тарап күштері деп аталады.
Сыртқы күштердің табиғаты әртүрлі болуы мүмкін. Гальваникалық элементтерде
немесе аккумуляторларда олар электрохимиялық процестер нәтижесінде пайда болады,
тұрақты ток генераторларында магнит өрісіндегі өткізгіштер қозғалған кезде үшінші тарап
күштері пайда болады. Электр тізбегіндегі ток көзі жабық гидравликалық жүйеде
сұйықтықты сорып алу үшін қажет сорғымен бірдей рөл атқарады. Үшінші тарап
күштерінің әсерінен электр зарядтары ток көзінің ішінде электростатикалық өріс
күштеріне қарсы қозғалады, соның арқасында тұрақты электр тогы жабық тізбекте
сақталуы мүмкін.
Электр зарядтарын тұрақты ток тізбегі бойымен жылжытқан кезде, ток көздерінің
ішінде әрекет ететін үшінші тарап күштері жұмыс істейді.
Q зарядының ток көзінің теріс полюсінен осы зарядтың мәніне оңға жылжуы кезіндегі
сыртқы күштердің AST жұмысының қатынасына тең физикалық шама көздің электр
қозғаушы күші (ЭМӨ)деп аталады.:
Осылайша, ЭМӨ бір оң зарядты жылжыту кезінде үшінші тарап күштері жасаған
жұмыс арқылы анықталады. Электр қозғаушы күш, потенциалдар айырмасы сияқты,
вольтпен өлшенеді (В).
Тұрақты токтың жабық тізбегі бойымен бір оң зарядты жылжытқанда, үшінші тарап
күштерінің жұмысы осы тізбекте әрекет ететін ЭМӨ қосындысына тең, ал
электростатикалық өрістің жұмысы нөлге тең болады.
Тұрақты ток тізбегін бөлек бөлімдерге бөлуге болады. Үшінші тарап күштері әсер
етпейтін учаскелер (яғни, ток көздері жоқ учаскелер) біртекті деп аталады. Ток көздерін
қамтитын бөлімдер гетерогенді деп аталады.
Өткізу кезінде бірлі-жарым оң зарядтың бойынша сәл учаскесіне тізбектің жұмыс
жасайды ретінде электростатикалық (кулоновские), сондай-ақ бөгде күштер.
Электростатикалық күштердің жұмысы гетерогенді бөліктің бастапқы (1) және соңғы (2)
нүктелері арасындағы Δφ12 = φ1 – φ2 потенциалдар айырмашылығына тең. Үшінші тарап
күштерінің жұмысы осы бөлімде жұмыс істейтін Eds12 электр қозғаушы күшіне тең.
Сондықтан толық жұмыс тең
U12 = φ1 – φ2 + Eds12.
U12 шамасы 1-2 тізбегіндегі кернеу деп аталады. Біртекті аймақ жағдайында кернеу
потенциалдар айырмашылығына тең болады:
U12 = φ1 – φ2.
Неміс физигі г. Ом 1826 жылы біртекті металл өткізгіште (яғни, үшінші тарап
күштері әрекет етпейтін өткізгіш) өтетін I ток күші өткізгіштің ұштарындағы u кернеуіне
пропорционал екенін тәжірибе жүзінде анықтады:
мұндағы R = const.
R шамасы электр кедергісі деп аталады. Электр кедергісі бар өткізгіш резистор деп
аталады. Бұл қатынас тізбектің біртекті бөлігі үшін Ом заңын білдіреді: өткізгіштегі ток
күші қолданылатын кернеуге тура пропорционал және өткізгіштің кедергісіне кері
пропорционал.
SI-де өткізгіштердің электр кедергісінің бірлігі ом (Ом) болып табылады. 1 Ом
кедергісі 1 В кернеуде 1 А ток пайда болатын тізбектің осындай бөлігіне ие.

ОМ заңына бағынатын өткізгіштер сызықты деп аталады. Ток күшінің U кернеуіне
графикалық тәуелділігі (мұндай графиктер вольт-Ампер сипаттамалары деп аталады,
қысқартылған ВАХ) шығу тегі арқылы өтетін түзу сызықпен бейнеленген. Айта кету
керек, ОМ заңына бағынбайтын көптеген материалдар мен құрылғылар бар, мысалы,
жартылай өткізгіш диод немесе разряд шамы. Металл өткізгіштердің күші жеткілікті
үлкен токтарда да ОМ сызықтық заңынан ауытқу байқалады, өйткені металл
өткізгіштердің электр кедергісі температураның жоғарылауымен жоғарылайды.
ЭМӨ бар тізбектің бөлігі үшін Ом заңы келесі түрде жазылады:
IR = U12 = φ1 – φ2 + Eds = Δφ12 + Eds.
Бұл қатынас жалпыланған Ом заңы немесе тізбектің гетерогенді бөлігі үшін Ом заңы
деп аталады.

Сурет 1.8.2. тұрақты токтың тұйықталған тізбегін көрсетеді. Тізбек бөлімі (cd) біртекті.
Тұрақты ток тізбегі
Ом заңы бойынша
IR = Δφcd.
Бөлімде (ab) Eds-ге тең ЭМӨ бар ток көзі бар.
ОМ Заңы бойынша біртекті емес учаске үшін,
Ir = Δφab + Eds.
Екі теңдікті қосып, біз аламыз:
I (R + r) = Δφcd + Δφab + Eds.
Бірақ Δφcd = Δφba = - Δφab. Сондықтан
Бұл формула толық тізбек үшін Ом заңын білдіреді: толық тізбектегі ток тізбектің
біртекті және гетерогенді бөліктерінің кедергілерінің қосындысына бөлінген көздің электр
қозғаушы күшіне тең.
Бір суреттегі гетерогенді аймақтың R кедергісі. 1.8.2 ток көзінің ішкі кедергісі
ретінде қарастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда суреттегі учаске (ab). 1.8.2 көздің ішкі бөлігі
болып табылады. Егер A және b нүктелері көздің ішкі кедергісімен (r << r) салыстырғанда
кедергісі аз өткізгішпен жабылса, онда тізбекте қысқа тұйықталу тогы ағып кетеді
Қысқа тұйықталу тогы-берілген көзден Eds электр қозғаушы күші және ішкі
кедергісі R арқылы алуға болатын максималды ток күші. кіші ішкі кедергісі бар көздерде
қысқа тұйықталу тогы өте үлкен болуы мүмкін және электр тізбегінің немесе көздің
бұзылуына әкелуі мүмкін. Мысалы, автомобильдерде қолданылатын қорғасын
аккумуляторларында қысқа тұйықталу тогы бірнеше жүз ампер болуы мүмкін. Қосалқы
станциялардан (мың ампер) қоректенетін жарықтандыру желілеріндегі қысқа тұйықталу
әсіресе қауіпті. Мұндай үлкен токтардың жойылуын болдырмау үшін тізбекке
сақтандырғыштар немесе арнайы желілерді қорғау машиналары кіреді.

Кейбір жағдайларда қысқа тұйықталу тогының қауіпті мәндерін болдырмау үшін
кейбір сыртқы қарсылық көзге дәйекті түрде қосылады. Сонда R кедергісі көздің ішкі
кедергісі мен сыртқы кедергінің қосындысына тең болады, ал қысқа тұйықталу кезінде
ток күші тым үлкен болмайды.
Егер сыртқы тізбек ашық болса, онда Δφba = – Δφab = Eds, яғни ашық батареяның
полюстеріндегі мүмкін айырмашылық оның ЭМӨ-ге тең.
Егер R сыртқы жүктеме кедергісі қосылса және I ток батарея арқылы ағып кетсе,
оның полюстеріндегі мүмкін айырмашылық тең болады
Δφba = Eds – Ir.
- Сур. 1.8.3 ЭҚК тең Eds және r ішкі кедергісі бар тұрақты ток көзінің схемалық бейнесі
үш режимде берілген:" бос жүріс", жүктеме жұмысы және қысқа тұйықталу режимі (к. з.).
Батарея ішіндегі электр өрісінің күші және оң зарядтарға әсер ететін күштер көрсетілген: –
электр күші және – үшінші тарап күші. Қысқа тұйықталу режимінде батарея ішіндегі
электр өрісі жоғалады.

Сурет 1.8.3.
Тұрақты ток көзінің схемалық бейнесі: 1-батарея ашық; 2-батарея R сыртқы
кедергісіне жабық; 3-қысқа тұйықталу режимі
Тұрақты ток тізбектеріндегі кернеулер мен токтарды өлшеу үшін арнайы құрылғылар
қолданылады – вольтметрлер мен амперметрлер.
Вольтметр оның терминалдарына қолданылатын ықтимал айырмашылықты өлшеуге
арналған. Ол тізбектің бөлігіне параллель қосылады, онда потенциалдар айырмасы
өлшенеді. Кез-келген вольтметрде ішкі RB кедергісі бар. Вольтметр өлшенетін тізбекке
қосылған кезде токтардың айтарлықтай қайта бөлінуіне жол бермеу үшін оның ішкі

кедергісі ол қосылған тізбек бөлігінің кедергісімен салыстырғанда үлкен болуы керек.

Дәріс бойынша формулалар

U12 = φ1 – φ2 +

12.

U12 = φ1 – φ2.
:

IR = U12 = φ1 – φ2 +

= Δφ12 + .

Дәріс 8
Электрлік тізбектің активті және пассивті элементі. Электрлік тізбектің сұлбасы
және оның элементтері. Электр тізбектерді сауатты жобалау, есептеу және
эксплуатациялау үшін оның барлық элементтері және олардың өзара жалғау

тәсілдері туралы көрнекі түсінік болу керек. Осындай түсінікті электр сұлбасы
береді.
Электр сұлбасы - ол электр тізбектің шартты графикалық көрінісі.
Электротехникада, электроникада және автоматикада электр сұлбалардың әр түрлі типтері
қолданылады: құрылымдық, принциптік және балама (есептік) сұлбалары.
Құрылымдық электр сұлбасы-ол тізбектің тек қана маңызды, қызметтік бөліктері
жә
не олар арасындағы негізгі байланыстары көрсетілген реалды тізбектің шартты
графикалық көрінісі.
Принциптік электр сұлбасы: тізбектің барлық элементтері мен олар арасындағы
барлық жалғаулары шартты графикалық белгілеулерімен көрсетілген реалды тізбектің
графикалық көрінісі болып ұсынылады.
Электр тізбектің әр элементіне (резисторға, транзисторға, конденсаторға,
трансформаторға және т.б.) істеп қазіргі тұрған стандарттарымен анықталатын
графикалық және әріптік белгілер сәйкес келеді.
Тізбектің балама немесе есептік электр сұлбасы деп модельдейтін тізбектің
шартты графикалық көрінісі аталады, яғни шешілетін есептің рамкасында реалды тізбекті
алмастыратын, идеалдандырылған элементтерден құрастырылған тізбегі. Әр
идеалдандырылған элементке қазіргі стандарттармен анықталатын ерекше графикалық
және әріптік белгілер беріледі. Тізбектің балама сұлбасы принциптік электр сұлбасынан
алуға болады, егер онда көрсетілген әр реалды элементті балама сұлбамен немесе
алмастыру сұлбасымен ауыстырса. Реалды элементтің алмастыру сұлбасы қойылған
мақсаттың рамкасында берілген элементті модельдейтін идеалдандырылған электр
тізбектің шартты графикалық көрінісі.
Бізге келесіні ескеру керек, ол есептің жағдаяттарына байланысты (есептің талап
ететін дәлдігі, зерттелетін жиіліктердің диапазоны, қолданылатын есептеу әдісі және т.б.)
электр тізбектің әр элементіне және жалпы бүкіл тізбекке сәйкес әр түрлі
модельдейтін тізбектер және әр түрлі балама сұлбалар құрастыруға мүмкін. Соның
ішінде: тұрақты және айнымалы токтар тізбектерінің балама сұлбалары, жоғары және
төменгі жиіліктері үшін, токтар мен кернеулердің лездік мәндері үшін және түрленген
токтар мен кернеулер үшін.
Кез келген электр тізбегінде, онымен ток аққанда электр тізбекте энергияның басқа
түрлеріне электр энергияның қайтарымсыз түрленеді және электр тогымен шығарылған
электромагниттік өрісінде жинақталған энергиясы өзгереді. Электромагниттік өрістің
құраушылары болып магнит және электр өрістері табылады. Тізбектің сұлбасы реалды
тізбектегі өтіп жатқан энергетикалық үрдістерді барабарлы қамту керек. Сол үшін,
идеалдандырылған элементтердің шектеулі саны қажет, соның ішіндегі әр элемент осы
үрдістердің біреуін ғана сипаттайды.
1.1 Кедергі
Кедергі-ол идеалдандырылған пассивті элемент, онда электр энергиясы
қайтарымсыз энергияның басқа түрлеріне түрленеді, мысалы, жылу, механикалық
немесе жарық энергияларына. Кедергіде электр немесе магнит өрістерінің энергиясы
жинақталмайды.
Өзінің қасиеттері бойынша идеалдандырылған элементі-кедергіге ең жақын болып
жоғары сапалы резисторлар табылады. Резисторлар-ол электр энергиясы жылу
энергиясына түрлендіруге арналған электротехникалық құрылғылар. Сонымен қатар
резисторда басқа үрдістер өтуі байқалады-электр және магнит өрістерінің энергиялары
өзгеруі, бірақ осы үрдістер өте әлсіз болып байқалады.
r rедергі термині сол идеалдандырылған элементті және оның параметрі аталуында
қолданады.
r rедергі
дегеніміз кедергі элементінің қысқыштарындағы кернеу мен ол
арқылы ток арасындағы пропорционал коэффициенті
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СИ жүйесінде кедергінің өлшем бірлігі- ом (Ом).
Егер кедергінің мәні қайбір шамалардан, немесе ток пен кернеудің бағыттарынан
тәуелсіз болса, сонда кедергі-элементі сызықты деп есептеледі. Қайшы жағдайда-ол
сызықты емес деп есептеледі.
Сызықты кедергінің шартты графикалық белгіленуі және оның вольт-амперлік
сипаттамасы 1.1.а суретінде келтірілген. Сызықты емес кедергінің шартты графикалық
белгіленуі және оның вольт-амперлік сипаттамасы 1.1.б суретінде келтірілген. Кернеу мен
токтың шартты оң бағыттары бағыттамалармен көрсетілген.

ir

ir
r

ur

ur

r
ur

ur

ir

ir
Кедергінің

а.

r лездік қуаты

ur2
2
pr  ir ur  ir r 
0
r

1.1 сурет

б.
(2.2)

Кедергінің лездік қуатының мәні әрқашанда оң болады.
Кедергіге келетін және энергияның басқа түрлеріне түрлендірілетін электр
энергиясыда әрқашанда оң болады:
t
t
t
t
1
w r (t )   pr dt   ur i r (t )dt  r  i r2dt   ur2dt  0
(2.3)
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Сонымен: уақыттың кез келген моментінде (мезгілінде) кедергі энергияны
көздерден тек қана тұтына алады және уақыттың кез келген моменттерінде
тізбекетің басқа элементтеріне кедергі энергияны бере алмайды.
1.1 мысал. r =100м кедергідегі кернеудің өзгеру заңы ur  30 * t В, кедергі
арқылы ағатын i r токтың өзгеру заңын, t  5 с уақыт моменті
мәнін және
керек.

үшін p r қуаттың лездік

t  5 с уақыты ішіндегі кедергіге келіп түскен w r энергияны

анықтау

u r 30 * t

 3*t А
r
10
Лездік қуаттың өзгеру заңы: pr  ur * i r  30t * 3t  90 * t 2 .
Шешімі: кедергі арқылы токтың өзгеру заңы: i r 

Қуаттың лездік мәні: pr  90 t  90 * 5  11250 Вт.
2

2
t

5

0

0

2
Кедергіге келіп түскен энергиясы: w r   prdt   90t dt 

1.2. Сыйымдылық

90 * 53
 3750 Дж.
3

Сыйымдылық деп электр тізбектеріндегі электр өрістерінің айқындалуын
сипаттайтын, магнит өрісінің энергиясын жинақтамаусыз, электр өрісінің
энергиясын жинақтау, және энергияның басқа түрлеріне электр энергиясын
түрлендіру қасиетіне ие болатын идеалдандырылған элемент.
Өзінің қасиетіне жақын болып сыйымдылық-идеалдандырылған элементіне
конденсаторлар табылады. Конденсатордың арналуы-ол шектелген кеңістікте көлемділік
электр өрістерді туғызу. Конденсатордың негізгі ерекшелігі болып электр өрісінің
энергиясын жинақтау қабілеті табылады. Бірақ идеалдандырылған элементісыйымдылыққа қарағанда конденсаторда диэлектрикте және астарларда энергия
шығындары бар, яғни электр энергиясы қайтарымсыз энергияның басқа түрлеріне
түрленеді. Сонымен қатар, магнит өрісінің энергиясы жинақталады, бірақ осы үрдістер
тым әлсіз болып білінеді. Қарапайым жалпақ конденсатордың құрылғысы 1.2 суретінде
көрсетілген.
Конденсатор материалы өткізгіш болып табылатын екі жалпақ астарлардан тұрады.
Конденсатордың астарларының арасында диэлектрик орналасқан. Астарларға екі өткізгіш
дәнекерленеді, олар конденсатордың шықпалары болып табылады.
i
q
u

-q

1.2 сурет
Егер конденсатордың шықпаларына u кернеуін қыстырса, сонда оның екі
астарларында қарама-қарсы белгісі мен q зарядтар индукцияланады, осы q зарядтар
диэлектрикте электр өрісін тудырады, оның E кернеулік векторы. Әлбетте, зарядтың
шамасы u кернеуінің шамасына пропорционал.
С сыйымдылық термині сол идеалдандырылған элементі және оның параметрі
аталуында қолданылады.
Сыйымдылық дегеніміз сыйымдылық элементінде жинақталған заряд пен
оның қысқыштарындағы кернеу арасындағы пропорционал коэффициенті.
q
q
q  C uC ; C 
; uC 
(2.4)
uC
C
СИ жүйесінде С сыйымдылықтың өлшем бірлігі фарад (Ф).
Егер сыйымдылықтың С мәні идеалдандырылған элементі-сыйымдылықтың
қысқыштарындағы кернеудің мәнінен тәуелсіз болса, сонда ол сызықты, ал кері жағдайдаол сызықты емес деп аталады.
Сызықты С сыйымдылықтың шартты графикалық белгіленуі және оның кулонвольттық сипаттамасы 1.3.а суретінде көрсетілген. Сызықты емес С сыйымдылықтың
шартты графикалық белгіленуі және оның кулон-вольттық сипаттамасы 1.3.б суретінде
көрсетілген. Кернеу мен токтың шартты-оң бағыттары бағыттамалармен көрсетілген.

iС

iС
u

С

u

q

С

q
uc

uc

Сыйымдылықтың қысқыштарындағы кернеудің кез келген өзгеруі оның зарядының
өзгеруіне әкеледі, ал уақыт бойынша зарядтың туындысы сыйымдылықтың тогын
анықтайды. Сызықты сыйымдылық үшін – С = const, демек:

iC 
Сыйымдылық

тогы

dq
du
C C
dt
dt
du C
оның
dt

(2.5)
кернеуінің

өзгеру

жылдамдығына

пропорционал. Егер сыйымдылықтың қысқыштарындағы кернеу уақыт ішінде
тұрақты болса, сонда сыйымдылық тогы нөлге тең.
(2.5) өрнегін түрлендіріп және интегралдау өткізіп токтан сыйымдылықтағы
кернеуден тәуелділігін табамыз:

u C (t ) 

1
i Cdt
C

(2.6)

Сыйымдылықтың лездік қуатының уақыт ішінде өзгеру заңы:

p C  u Ci C  Cu C

du C
dt

(2.7)

(2.7) өрнегінің талдауы көрсетеді, сыйымдылықтың қысқыштарындағы кернеуді
өсіргенде, оны лездік қуаты оң, тізбектен энергия сыйымдылыққа келіп түседі, яғни ол
зарядталады (оның электр өрісінің энергиясы өседі). Егер сыйымдылықтағы кернеу
азайса, сонда оның лездік қуаты кері, осы кезде сыйымдылық разрядталады (оның электр
өрісінің энергиясы азаяды) және сыртқы тізбекке энергияны береді.
Сыйымдылықтың электр өрісінің энергиясы:
t

u

t

C
du C
Cu C2
w C   pCdt   Cu C
dt  C  uCdu C 
0
dt
2


0

(2.8)
t уақыттың кез келген моменті үшін сыйымдылықтың электр өрісінң лездік
энергиясы оның қысқыштарындағы uC = uC(t) кернеудің лездік мәнімен анықталады.
немесе оның q = q(t) зарядымен және оның мәні әрқашанда оң болады:

Cu C2 q 2
wC 

0
2
2C

(2.9)
Сонымен, сыйымдылық электр тізбектің пассивті идеалдандырылған элементі
болып табылады. Сыйымдылық жұмыс істеу режиміне байланысты тізбектің
сыйымдылығына қатынасты сыртқы тізбектен электр өрісінің энергиясын сыртқы
тізбекке бере алады.
Есеп 1.2 C  100 мкФ сыйымдылықтағы
кернеудің өзгеру заңы u C  100t В,
сыйымдылық арқылы

iC

токтың

өзгеру заңын,

t  5с

сыйымдылықтың w C электр өрісінің энергиясын анықтау керек.
Шешімі: сыйымдылық арқылы токтың өзгеру заңы

уақыт

кезеңі үшін

iC  C

du C
d100t
 10 4
 0.01 А.
dt
dt

Лездік қуаттың өзгеру заңы: pC  uCi C  100 * t * 0.01  t .
Қуаттың лездік қуаты: pC  t  5  5 Вт.

t  5 с уақыт кезеңі үшін кернеудің лездік мәні: u C  100t  100  5  500 B
Сыйымдылқтың электр өрісінің энергиясы:
Cu C2 104 500 2
wC 

 12.5 Дж.
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Дәріс 9
Тармақталған тізбек элементтері, контур, бұтақ, жіп.
Энергия көздерінің балама сұлбалары
Белгілі ЭҚК Е және ішкі кедергісі
болады.

бар энергия көзін балама сұлбамен көрсетуге

Жоғарыда көрсетілгендей көздің қысқыштарындағы кернеу
(1.5)
Басқа жағынан ,

кедергідегі кернеу
(1.6)
болғандықтан
немесе

(1.7)

(1.7) теңдеуден табамыз

(1.8)

Бұдан көздің ішкі кедергісі қабылдағыштың кедергісі сияқты токты шектейтіні
көрініп тұр.
1.5, а-суретте балама сұлбаның Е ЭҚК-і бар көзі кезінде U кернеу қабылдағыштың
тоғына тәуелді де тең

. Егер де Ri<<R болса, онда Ui<<U болады да ішкі

кернеу түсуді еске алмай (Ui=RiI=0) 1.5, б-суреттегі балама сұлбаны алуға болады.
Мұндай ішкі кедергісі жоқ
энергия көзін, тілі бар дөңгелекпен белгілейміз және
қасына Е әріпті жазамыз да, өте оңды ЭҚК-тің көзі деп атаймыз. Оның сыртқы
сипаттамасы - абсцисс білікке параллельді тура сызық (1.3-суреттегі ав штрих тура
сызық).

а)

б)

1.5 - сурет. Энергия көздерінің балама сұлбалары:
а - көздің ішкі кедергісін есепке алғанда;
б - көздің ішкі кедергісін есепке алмағанда.
Энергия көзін екінші балама сұлбамен көрсетуге болады (1.6, а-сурет ).
(1.7) теңдеудің оң және сол жағын

кедергіге бөлсек, шығады
(1.9)

мұндағы

-энергия көзінің ішкі өткізгіштігі.
(1.10)

мұндағы

- көздің қысқа тұйықталған кездегі ток, яғни R=0 кездегі

ток;
қатынасына тең ток.

- энергия көзінің шықпаларындағы кернеудің оның ішкі кедергісіне
- қабылдағыштық тоғы.

а)

б)

1.6 - сурет. Энергия көздерінің балама сұлбалары:
а - көздің ішкі өткізгіштігін есепке алғанда;
б - ішкі өткізгіштігін есепке алмағанда.

(1.10) теңдеуге тапсырылған
тоғы бар көзден және онымен паралельді
қосылған Ri элементтен кұрылған ток көзінің балама сұлбасы қанағат болады. (1.6, а сурет).
Егер Ri >> R немесе

<<

болса, онда

ток

<< , яғни энергия

көзі қысқа тұйықталу ережеге жақын болады. Бұл жағдайда
деп
алып энергия көзі тек ток көзі бар балама сұлба шығады (1.6, б-сурет).
Ішкі өткізгіштегі
көз екі тілі бар дөңгелекпен белгілейміз және қасына
J әріпті жазамыз да, өте оңды токтың көзі деп атаймыз. Өте оңды ток көзінің тоғы
қабылдағыштың R кедергісіне тәуелсіз. Оның сыртқы сипаттамасы-ординат білікке
параллельді тура сызық (1.3-суреттегі св штрих тура сызық).
ЭҚК - тердің көзі активтік, ал кедергілер пассивтік электр сұлбалардың
элементтеріне жатады.
Дәріс 10
Кирхгофтың бірінші заңы. Олар энергияның сақталу заңына негізделген және
электр тізбектеріне тән айнымалыларды талдауға мүмкіндік береді. Екі өсиетті де 1845
жылдың ортасында пруссиялық физик Густав Роберт Кирхгоф заңдары Олар энергияның
сақталу заңына негізделген және электр тізбектеріне тән айны

малыларды талдауға

мүмкіндік береді. Екі өсиетті де 1845 жылдың ортасында пруссиялық физик Густав

Роберт Кирхгоф тұжырымдады және қазіргі уақытта электр мен электроникада ток пен
кернеуді есептеуде қолданылады.
Бірінші заң тізбектің түйініне кіретін токтардың қосындысы түйіннен шығарылған
барлық токтардың қосындысына тең болуы керек дейді. Екінші заңда тордағы барлық оң
кернеулердің қосындысы теріс кернеулердің қосындысына тең болуы керек делінген
(кернеу кері бағытта төмендейді).Кирхгоф заңдары Ом заңымен бірге тізбектің электрлік
параметрлерінің мәнін талдауға арналған негізгі құралдар болып табылады.Түйіндерді
(бірінші заң) немесе торларды (екінші заң) талдау арқылы жиынтықтың кез келген
нүктесінде пайда болатын токтар мен кернеудің төмендеу мәндерін табуға
болады.Жоғарыда айтылғандар екі заңдылықтың негізін қалайды: энергияның сақталу
заңы және электр зарядының сақталу заңы. Екі әдіс бірін-бірі толықтырады, тіпті бір
электр тізбегін өзара сынау әдістері ретінде бір уақытта қолдануға болады.Дегенмен, оны
дұрыс пайдалану үшін көздердің полярлығын және өзара байланысты элементтерді,
сондай-ақ ток ағынының бағытын қадағалау маңызды.Қолданылған эталондық жүйенің
істен шығуы есептеулердің өнімділігін толығымен өзгерте алады және талданған тізбектің
қате ажыратымдылығын қамтамасыз етеді.
Кирхгофтың бірінші заңы
Кирхгофтың бірінші заңы энергияның сақталу заңына негізделген; нақтырақ
айтқанда, тізбектегі түйін арқылы ток ағынын теңдестіруде.Бұл заң тұрақты және
ауыспалы ток тізбектерінде бірдей қолданылады, барлығы энергияның сақталу заңына
негізделген, өйткені энергия жаратылмайды және жойылмайды, ол тек өзгереді.Бұл заң
түйінге кіретін барлық токтардың қосындысы шамасы бойынша аталған түйіннен
шығарылған токтардың қосындысына тең болатындығын анықтайды.Сондықтан электр
тогы жоқ жерден пайда бола алмайды, барлығы энергияны үнемдеуге негізделген. Түйінге

кіретін ток осы түйін тармақтары арасында бөлінуі керек. Кирхгофтың бірінші заңын
математикалық түрде былай өрнектеуге болады:

Яғни, түйінге келетін токтардың қосындысы шығыс токтардың қосындысына тең.
Түйін электрон жасай алмайды немесе оны электр тізбегінен әдейі алып тастай алмайды;
яғни электрондардың жалпы ағыны тұрақты болып қалады және түйін арқылы таралады.
Енді түйіннен келетін токтардың таралуы әр туындыда болатын ток ағынына төзімділікке
байланысты өзгеруі мүмкін.
Қарсылық оммен өлшенеді [Ω], ал ток ағынына төзімділік неғұрлым көп болса, сол шунт
арқылы өтетін электр тогының қарқындылығы соғұрлым төмен болады.
Тізбектің сипаттамаларына байланысты және оны құрайтын электрлік компоненттердің
әрқайсысында ток әртүрлі айналым жолдарын алады.
Электрондар ағыны әр жолда азды-көпті қарсылықты табады және бұл әр тармақ арқылы
айналатын электрондар санына тікелей әсер етеді.
Осылайша, әр тармақта болатын электр тогының шамасы әр тармақта болатын электр
кедергісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
Мысал
Содан кейін бізде қарапайым электрлік жинақ бар, онда бізде келесі конфигурация бар:
Тізбекті құрайтын элементтер:
- V: 10 В кернеу көзі (тұрақты ток).
- R1: 10 Ом кедергісі.
- R2: 20 Ом кедергісі.
Екі резистор да параллель, ал кернеу көзі жүйеге енгізілген ток N1 деп аталатын түйінде
R1 және R2 резисторларына қарай тармақталады.
Кирхгоф заңын қолдана отырып, біз N1 түйініндегі барлық кіретін токтардың қосындысы
шығыс токтардың қосындысына тең болуы керек; осылайша, бізде мыналар бар:

Тізбектің конфигурациясын ескере отырып, екі тармақтың да кернеуі бірдей
болатыны алдын-ала белгілі; яғни кернеу көзі қамтамасыз етеді, өйткені ол параллель екі
торлы.
Демек, I1 және I2 мәндерін Ом заңын қолдану арқылы есептей аламыз, оның
математикалық өрнегі келесідей:
Содан кейін, I1-ді есептеу үшін қайнар көзімен берілген кернеу мәнін осы тармақтың
кедергі мәніне бөлу керек. Осылайша, бізде мыналар бар:Алдыңғы есептеулерге ұқсас,
екінші туынды арқылы циркуляциялық ток алу үшін қайнар көздің кернеуі R2 кедергі
мәніне бөлінеді. Осылайша сізге:
Сонда, көздің (АТ) берген жалпы тогы бұрын табылған шамалардың қосындысына тең:
Параллель тізбектерде эквиваленттік тізбектің кедергісі келесі математикалық өрнек
арқылы беріледі:
Осылайша, тізбектің баламалы кедергісі келесідей:
Ақыр соңында, жалпы ток көзінің кернеуі мен тізбектің жалпы эквивалентті кедергісі
арасындағы бөлік арқылы анықталуы мүмкін. Сонымен:
Екі әдіс бойынша алынған нәтиже сәйкес келеді, онымен Кирхгофтың бірінші заңын іс
жүзінде қолдану көрсетілген.
Кирхгофтың екінші заңы
Кирхгофтың екінші заңы тұйық контурдағы немесе тордағы барлық кернеулердің
алгебралық қосындысы нөлге тең болуы керек екенін көрсетеді. Математикалық түрде
баяндалған Кирхгофтың екінші заңы былайша тұжырымдалады:
Оның алгебралық қосындыға қатысты екендігі энергия көздерінің полярлығына, сонымен
қатар тізбектің әрбір электрлік компоненттеріне кернеудің төмендеу белгілеріне
қамқорлық жасауды білдіреді.Сондықтан, осы заңды қолданған кезде ток айналымы
бағытына және, демек, тор ішіндегі кернеулердің белгілеріне өте мұқият болу керек.Бұл
заң энергияның сақталу заңына да негізделеді, өйткені әрбір тор потенциал түзілмейтін
немесе жоғалмайтын тұйық өткізгіш жол екендігі анықталды.Демек, контурдағы тізбектің
энергетикалық тепе-теңдігін сақтау үшін осы жолдың айналасындағы барлық
кернеулердің қосындысы нөлге тең болуы керек.

Зарядтың сақталу заңы
Кирхгофтың екінші заңы зарядтың сақталу заңына да бағынады, өйткені
электрондар тізбек арқылы ағып жатқанда, олар бір немесе бірнеше компоненттерден
өтеді.Бұл компоненттер (резисторлар, индукторлар, конденсаторлар және т.б.) элемент
түріне байланысты энергияны алады немесе жоғалтады. Бұл микроскопиялық электр
күштерінің әсерінен туындыны өңдеуге байланысты.
Потенциалдың төмендеуінің пайда болуы тікелей немесе ауыспалы токта көзден
берілетін энергияға жауап ретінде әр компоненттің ішіндегі жұмыстардың орындалуымен
байланысты.Эмпирикалық тәсілмен - бұл тәжірибе нәтижесінде алынған нәтижелердің
арқасында - электр зарядын сақтау принципі зарядтың бұл түрі жасалмайтынын және
жойылмайтынын анықтайды.Жүйе электромагниттік өрістермен әрекеттескенде, торда
немесе жабық контурда заряд толығымен сақталады.Осылайша, барлық кернеулерді
тұйық контурға қосқанда, генератор көзінің кернеуін ескере отырып (егер солай болса)
және кернеу әр компонентке төмендейтін болса, нәтиже нөлге тең болуы керек.
Мысал
Алдыңғы мысалға ұқсас, бізде бірдей тізбектің конфигурациясы бар:
Тізбекті құрайтын элементтер:
- V: 10 В кернеу көзі (тұрақты ток).
- R1: 10 Ом кедергісі.
- R2: 20 Ом кедергісі.
Бұл жолы схемада тұйықталған тұйық циклдар немесе торлар ерекше атап
көрсетілген. Бұл бірін-бірі толықтыратын екі байланыс.Бірінші цикл (тор 1) жиынтықтың
сол жағында орналасқан 10 В батареядан тұрады, ол R1 резисторымен параллель. Өз
бөлігі үшін екінші цикл (тор 2) екі резистордың (R1 және R2) параллель
конфигурациясынан тұрады.Кирхгофтың бірінші заңының мысалымен салыстырғанда,
осы талдау мақсатында әр торға ток бар деп ұйғарылады.Бұл кезде ток ағынының бағыты
кернеу көзінің полярлығымен анықталатын анықтама ретінде қабылданады. Яғни, ток
көздің теріс полюсінен көздің оң полюсіне қарай ағады деп саналады.Алайда
компоненттер үшін талдау керісінше. Бұл дегеніміз, ток резисторлардың оң полюсі
арқылы еніп, резистордың теріс полюсі арқылы кетеді деп болжаймыз.Егер әр торды
бөлек талдаса, онда тізбектегі тұйық контурлардың әрқайсысы үшін айналмалы ток және
теңдеу алынады.Әрбір теңдеу кернеулердің қосындысы нөлге тең болатын тордан шығады

деген алғышарттардан басталатын болса, белгісіздер үшін шешілетін екі теңдеуді де
теңестіруге болады. Бірінші тор үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша талдау мынаны
болжайды:Ia мен Ib арасындағы алып тастау тармақ арқылы өтетін нақты токты білдіреді.
Ағым ағымының бағытын ескере отырып, белгі теріс. Содан кейін, екінші тор жағдайында
келесі өрнек шығады:Иб пен Иа арасындағы алып тастау айналым бағытының өзгеруін
ескере отырып, аталған тармақ арқылы өтетін токты білдіреді. Операцияның бұл түріндегі
алгебралық белгілердің маңыздылығын атап өткен жөн.Осылайша, екі өрнекті теңдеу
арқылы - екі теңдеу нөлге тең болғандықтан, бізде мыналар бар:Белгісіздердің бірі
жойылғаннан кейін, торлы теңдеулердің кез-келгенін алып, қалған айнымалыны шешуге
болады. Осылайша, Mesh теңдеуіндегі Ib мәнін ауыстырған кезде бізде бар:Кирхгофтың
екінші заңын талдауда алынған нәтижеге баға бергенде, қорытынды бірдей екенін көруге
болады. Бірінші тармақ (I1) арқылы айналатын ток Ia минус Ib шегеруге тең деген
қағидадан бастап, бізде:
Көріп отырғаныңыздай, Кирхгофтың екі заңын орындау нәтижесінде алынған нәтиже
бірдей. Екі принцип те ерекше емес; керісінше, олар бір-бірін толықтырады.
Дәріс 11
Кирхгофтың екінші заңы Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеуді жазар
алдында тәуелсіз контурларды таңдау керек. Тәуелсіз контур деп тек осы контурға кіретін
кемінде бір тармақ бар контурды атайды.

1.14 - сурет. Тармақталған тізбек.

1.14 - суреттегі сұлба үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша

(1.28)

1

Кирхгофтың екінші заңы бойынша

(1.29)

(1.28) теңдеулерді пайдаланып, (1.29) теңдеулерден шектес тармақтардағы
және

токтарды шығарып тастап табамыз:

(1.30)

токтар әрбір контурға кіретін барлық тармақтардан өтеді, ал сол себептен
оларды

және

деп белгілеп контурлық токтар деп атаймыз.

Контурға кіретін кедергілердің қосындысын контурдың өздік кедергісі деп
атайды, ал бір уақытта екі немесе одан да көп контурларға жататын кедергіні жалпы
кедергі деп атайды.

(1.31)

мұнда
- контурлық ЭҚК-тер, яғни осы контурдағы әсер ететін ЭҚК-тердің
алгебралық қосындысы.

Теңдеулерге өздік кедергілер "+" таңбамен кіреді, ал жалпы кедергілер егер де
кедергіден өтетін контурлық токтар бір-біріне қарсы бағытталса "-" таңбамен алынады.
Контурлық токтарды (1.30) теңдеулеурді шешкеннен кейін табамыз, ал содан
кейін нақтылы токтарды анықтаймыз.

Дәріс 12
Активті және пассивті екі полюс туралы түсінік. Пассивтік екіұштықты ұздіксіз
өзгеріп тұрған кернеу көзіне қосу (Дюамельдін интегралы)

Мейлі еркінше пассивтік сызықты екіұштық
ұақыттан бастап үздіксіз өзгеріп
тұрған кернеу көзіне қосылсын (10.4 – сурет). Екі ұштықтың қандайда болған тармағында
кілт тұйықталғанда ток -ді (немесе -ды) табу керек.

10.4 – сурет

Есепті екі кезеңге бөлеміз. Алдымен керекті шаманы екіұштықты жекелеген
кернеудің ырғағына қосқан кезде табамыз (кернеу тұрақты және сан бойынша бірге тең).
Жекелеген ырғақ (жекелеген сатылы әсер ету) жекелеген сатылы функциямен
беріледі –10.5-суреттегі бейнеленген 1(t) Хевисайдтың функциясымен.

10.5 – сурет
Электр тізбектер теориясының көзғарасы бойынша тізбектің кірісінде әрекет
істейтін жекелеген тұрақты кернеу (немесе ток)
+ уақыт кезінде.
Сонымен

кезінде;
кезінде.

(10.24)

Жекелеген ырғақ әсер еткендегі сан бойынша ізделіп отырған токқа (немесе
кернеуге) тең
әсерлістігі.

функция өтпелі функция деп аталады. Бұл тізбектің жекелеген ырғаққа

Мысалы, R, L – тізбек үшін кернеудің өтпелі функциясы

ал

RC-тізбек үшін кернеудің өтпелі функциясы
Өтпелі функцияны, қандайда болған екіұштықтық сүлбесі болғанда, классикалық
немесе операторлық әдіспен табуға болады. Сонымен, есептеу кезде
деп санаймыз.
Пассивтік екіұштық қосылып тұрғандықтан
тармақтарда нөлге тең, яғни t<0 кезде

функция белгілі

кезде токтар және кернеулер

.

Тоқты есептеу жағдайын қарап шығайық.
Үздіксіз өзгеріп тұрған
кернеуді
функциямен алмастырамыз (10.6 – сурет).

тура бұрышты ырғақтары бар сатылы

Онда кернеу өзгерудің процесін
кезде
тұрақты кернеуді қосу деп, ал
содан кейін бірбірінен
уақыт аралыққа ығысқан
элементарлы тұрақты
кернеулердің қосылуы деп көрсетуге болады. Кернеудің қисығына өскенде + таңба, ал
төмендегенде – таңба қойылады.

Ізделіп

жатқан

тоқтың

құрастырушысы
қосылатын

тұрақты

кернеуден

t

уақыт

тең. Тоқтың құрастырушысы t уақыт кезде

ырғақты

кернеуден

тең

.

Мұнда

кездегі

уақыт кезде

өтпелі

функцияның

аргументі ретінде уақыт
алынады. Оған себеп болатыны ырғағының әрекеті кілт тұйықталғаннан кейін уақыт өткенде басталады.

кернеудің

Кернеудің элементарлы ырғағы

Сондықтан токтың ізделіп жатқан құрастырушысы
(10.25)
Кернеудің элементарлы ырғақтары
-ден t кездегі уақыт аралықта қосылады.
Сондықтан, барлық ырғақтардан токтың құрастырушыларын жинақтап,
кезде
шекке өтіп және
табамыз.

басты кернеудің ырғағынан токтың құрастырушысын есепке алып

(10.26)
(10.26) кейіптеме Дюамельдің интегралы деп аталады.

10.6 Пассивтік екіұштықты еркінше түрі бар кернеу көзіне қосу

Кернеудің еркінше
кернеудін өзгеруін айтады.

түрі-кесекті-аналитикалық

функциясымен

белгіленетін

10.6 – сурет

Пассивтік екіұштық, өзгеру қисығы 10.6 – суретте берілген, кернеу көзіне
қосылады.
Токты белгілеу үшін жоғарыдай h(t) – өтпелі функцияны белгілейміз.
Қосылатын кернеу 0<t<t 1 аралықта
функциямен берілген болғандықтан
(10.26) кейтемені пайдаланып бұл уақыт аралыққа жазуға болады

.
Келесі уақыт аралықта (t1<t<t2) кернеу басқа

(10.27)
функциямен беріледі. Бұл

кернеу t1 мезгілде
ырғағын
есепке

мәнінен
алу
үшін

мәніне дейін ырғақты өзгереді.
t=t 1 нүктеде
екіұштыққа
кері

кернеу

бұл мезгілде ынта салынып тұр деп санайық. Онан басқа,

кернеудің бастапқы ырғағынан
және кернеудің элементарлы
токтардың құрастырушыларын есепке алып, нәтижесінде табамыз

Кернеудің
тұрақты

ырғақтарынан

(10.28)
Аяғында, t2<t<

уақыт аралық үшін t=t2 мезгілде -

тұрақты кернеу

қосылғанды және
кернеу қисығымен белгіленетін элементарлы ырғақтар t=t 2 уақыт
мезгілге дейін әрекет ететінін есепке алып, табамыз

(10
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пайдалану»
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы

Тәжірибелік №1
Электрлік өріс және электрлік сыйымдылық
Электрлік өріс — зарядталған бір денеден екіншісіне ӛтетін, заттардан
бөлек, ерекше, материя тҥрі болып табылады. Электр ӛрісі зарядтан бӛлінбейді және
сонымен бірге оны қоршайды. Электр ӛрісінің кҥші әсерімен зарядтардың әсерлесуі –
өзара тартылуы мен тебілуі жҥзеге асады. Электр ӛрісі кез келген ортада, тіпті ваккумда,
зарядтың айналасында туындайды. Зарядталған барлық дене өріс жекеленген элементарлы
зарядтарға – электрондар мен протондарға, жататын өрістерден қҧралған. Егер электр
ӛрісіне сынама оң заряд орналастырса, онда осы өріс кҥші оны белгілі бір бағытқа
орналастыруға талпынып, оған әсер етеді. Электр өрісі кҥшімен, сынама оң заряд орын
ауыстыратын тҥзу күштік түзу деп аталады. Электр ӛрісі кҥштік тҥзулер арқылы
кескінделеді (1.1 сурет). Электр ӛрісінің зарядқа оның қозғалу жылдамдығын кҥшейте
отырып, әсер етуі жылдамдатылған электр ӛрісі деп аталады. Егер электр зарядын электр
өрісі кҥшіне қарсы қозғалтсақ, онда электр өрісінің энергиясы ӛседі де, заряд
қозғалысының жылдамдығы кемиді. Бұндай өріс тежеуші электр ӛрісі деп аталады.

Электр зарядтары ӛзара әсерлеседі, яғни, аттас зарядтар тебіледі. Әр аттас
зарядтар тартылады. Электр зарядтарының әсерлесу кҥші Кулон заңымен анықталады
және зарядттар орналасқан нҥктелерді қосатын тҥзу сызықпен бағытталып отырады.

Кулон заңына сәйкес, екі нүктелі электр зарядтарының әсерлесу күші осы
зарядтардағы электрлік санына туындысына тура пропорцианал, олардың ара
қашықтығына кері пропорционал және заряд орналасқан ортаға байланысты: мҧндағы, Fзарядтардың әсерлесу кҥші, Н; q1, q2 —әр заряд электрлігінің саны, Кл; — ортаның
(материалдың) абсолютті диэлектрлік ӛткізгіштігі; r — зарядтар арасындағы қашықтық, м.
ЗАРЯДТАРДЫҢ ӚЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ. КУЛОН ЗАҢЫ . 1.2. Электр зарядтары ӛзара
әсерлеседі, яғни, аттас зарядтар тебіледі. Әр аттас зарядтар тартылады. Электр
зарядтарының әсерлесу кҥші Кулон заңымен анықталады және зарядттар орналасқан
нҥктелерді қосатын тҥзу сызықпен бағытталып отырады. Әсерлесетін зарядтар
орналасқан, ортаның абсолютті диэлектрлік ӛткізгіштігі сол ортаның электрлік қасиетін
сипаттайды. Халықаралық бірліктер жҥйесінде (ХБЖ) фарад/метрмен ӛлшенеді және

келесі формуламен есептеледі: = мҧндағы, —ваккумның абсолютті диэлектрлік
ӛткізгіштігіне тең, тҧрақты электрлік, = 8,86 • 10-12 Ф/м
кесте. Материалдардыц диэлектрлiк eткiзгiштiгi
Материал
Шакпак тас

г
6—7

Фарфор
Мрамор
Парафинирленген кагаз

6,5
10,1

Гетинакс

7,8

2,2

Материал
Карболит
Лакталган
мата
Керосин
Шыны

г
3,5
3,5 — 3,6
2,0
5,5 — 10

Эбонит

2,4 — 4,5

өлшемі ваккумге қарағанда, аталған ортада электр зарядтарының әсерлесуі қаншалықты
әлсіз екенін кӛрсетеді және қатысты диэлектрлік өткізгіштік деп аталады. (1.1 кесте). 1.1.
мысал. Бос ортада орналасқан, ара қашықтығы 5 см болатын, екі заряд арасындағы
әсерлесу кҥшін анықтау. Заряд өлшемі 2 • 10-8 және 3 • 10-5 Кл. Шешуі: Зарядтардың
әсерлесу кҥші:
qx q2
2 * 10 8 * 3 * 10 5
F
4ттеа г2 4 * 3.14 * 8.86 * 10-12 * 1 * 0.52 2.16Н
Сол қашықтықта, керосинде орналасқан екі зарядтың ӛзара әсерлесу кҥші:
F

^_
2 * 10“8 * 3 * 10“6
_ ^ nnjj
~ 4 * 3.14 * 8.86 * 10“12 * 2 * 0.52 " 1,08Н ягни, куш

Тәжірибелік №2
Электрлік өрістің кернеулігі 1.Бір зарядтың ӛлшемі 2 • 10-5 Кл, екіншісі—
4 • 10-4 Кл құрайды Олардың ваккумдағы ӛзара әрекеттесу кҥшін табыңыз. Егер олар бір
– бірінен 10 см қашықтықта орналасса ғана болады. 2. 2 • 10-7 тең зарядқа 0,1 Н кҥш әсер
етеді. 4,5 • 10-7 Кл тең екінші заряд орналасқан қашықтықты табыңыз. Екі зарядта
ваккумда орналасқан. Есте сақтаңыз 1.3. ПОТЕНЦИАЛ . Электр ӛрісінің әр нҥктесін
сипаттайтын негізгі ӛлшемдер потенциал мен ӛріс кернеулігі болып табылады. Электр
ӛрісіне электр зарядын енгізгенде осы ӛріс кҥшін еңсеру ҥшін айтарлықтай жҧмыс жасау
керек болады. Электрлік потенциал — бҧл электр ӛрісінің аталған нҥктесінде орналасқан,
электрлік мӛлшерінің бірлігін, энергия (потенциалды энергия) қорын анықтайтын ӛлшем
Аталған ӛріс нҥктесінің потенциалы - электр ӛрісі оң заряд бірлігін аталған ӛріс
нҥктесінен шексіз алшақтатылған нҥктеге орналастырған кезде жҧмсайтын жҧмысы. +q
зарядын шексіз алшақтатылған нҥктеден В нҥктесіне қайта орналастыру ҥшін, ішкі кҥш
ӛрістің электрлік нҥктесін еңсеруге кететін, А жҧмыс атқару керек В нҥктесінің Ғ
потенциалы жҧмыс пен электр ӛлшемінің қатынасына тең:

Электр ӛрісінің А жҧмысы,Н, жолға, м, кеткен кҥш туындысымен анықталады:
Мҧндағы F — кҥш, Н; S — жол, м.

Оң зарядты электр ерюшде кез келген нуктенiц
потенциалы оц, ал, терю заряд - ерю - mepic.
Электр ерюшде зарядтардыц А
нуктесшен В нуктесше козталуы (1.2 сурет),
сэйкесшше, рA жэне (рB - та тец, ерю кушi орындайтын
жумыс, зарядтыц жол басындаты жэне соцындаты
нуктелеpiндегi, А жэне В, потенциалды энергияныц
туpлiлiгiне тец болады. Сейтш, зарядтыц А жумысы
келеci формуламен epнектеледі.

1.2 сурет. Электр ерюшщ
эр нуктедеп
потенциалдардыц эр турлшп

Потенциалдардың әртҥрлілігін, U әріпімен белгілеп,
потенциал сияқты вольтпен ӛлшеп, кернеу деп атайды. 1.2.мысал. Электр ӛрісінің А
нҥктесіндегі потенциал жерге қатысты = 16 В, В нҥктесінде потенциал = 10 В, С
нҥктесінде потенциал = -4 В. Осы нҥктелер арасындағы кернеу потенциалының
тҥрлілігін анықтау. Шешуі:
рд — Фв = ^АВ = 16 — 10 = 6 В;
<Рв ~ Pc = UBC = Ю - (-4) = 14 В;
<РСА ~ (РА = UCA = —4 — 16 = —20 В;

Тәжірибелік №3
Электрлік өрістің жұмыс күші
Электр өрісінің әр нҥктесіндегі электр өрісі кернеумен сипатталады. Электр өрісінің q
зарядқа әсер ететін, F күші көп болған сайын, өріс кернеулілігі де көп болады. Электр
ӛрісінің әр нүктесіндегі кернеу әр түрлі болуы мҥмкін. Ӛріс кернеулілігі В/м сипатталып,
келесі формуламен анықталады.
мҧндағы, F — электр ӛрісінің зарядқа әсер ету кҥші, Н; q — электр зарядының мөлшері,
Кл. «Электр өрісінің кернеулілігі» мен «кернеу» екі тҥрлі ҧғымдар екенін есте сақтау
керек. Потенциалдардың әртҥрлілігін, U әріпімен белгілеп, потенциал сияқты вольтпен
өлшеп, кернеу деп атайды. 1.2.мысал. Электр өрісінің А нҥктесіндегі потенциал жерге
қатысты = 16 В, В нүктесінде потенциал = 10 В, С нҥктесінде потенциал = -4 В. Осы
нүктелер арасындағы кернеу потенциалының тҥрлілігін анықтау. Шешуі: Есте сақтаңыз
Электр өрісінің кернеулілігі өрісті қандай да бір, жекеленген зарядқа әсер ететін нүктеде,
осы нүктеге енгізілген кҥш арқылы сипаттайды. Ал кернеу – электр өрісінің екі нүктесі
арасындағы потенциалдардың әр түрлілігі, яғни, жекеленген зарядтарды бір нүктеден
екіншісіне қозғалтқанда өріс кҥштері орындайтын жҧмыс .
Кедергі арқылы ток i r1  100 t A және i r 2  10 sin( 314 t ) А заңдары бойынша өзгереді.
Кедергінің мәні r = 10 Ом. Анықтау керек: кедергідегі ur1, ur2 кернеулердің өзгеру
заңдарын; pr1, pr2 қуаттардың өзгеру заңдарын; t = 1c уақыт ішіндегі кедергіде
шығарылған энергиялардың шамаларын.
ir(t)

r

ur(t)

Шешімі
Кедергінің токтары мен кернеулердің арасындағы ара қатынастар Ом заңы бойынша

ur  i rr . Демек: u r1  i r1r  100 t  10  1000t В;
ur 2  i r 2r  10 sin( 314t)  10  100 sin( 314t) В.
Кедергінің қуаты: p r  u r i r . Демек:
p r1  u r1i r1  1000t  100t  105 t 2 Вт;
pr 2  ur 2i r 2  100 sin( 314 t)  10 sin( 314 t)  103 sin 2 (314 t)Вт.
анықталады:

t



Кедергіде шығарылған энергия: Wr  p r dt . Демек:
0

t

1

Wr1   p r1dt   105 t 2dt 
0

0

t

1

105 t 3
3


t 1

105
 3,33  104 Дж;
3

10 3
10 3 t
Wr 2   p r 2dt   10 sin (314 t )dt 
t
sin( 628t )  500 Дж.
2
4  314
0
0
t 1
3

2

2 есеп
Кедергідегі кернеу келесі заңдары бойынша өзгереді: ur1  100 t A және

u r 2  100 sin( 314 t ) А. Кедергінің мәні r = 5 Ом. Анықтау керек: кедергідегі ir1, ir2
токтардың өзгеру заңдарын; pr1, pr2 қуаттардың өзгеру заңдарын; t = 1c уақыт ішіндегі
кедергіде шығарылған энергиялардың шамаларын.
3 есеп
Кедергідегі токтың графигі ir(t) 1 суретте келтірілген, кедергінің шамасы r = 10 Ом.
ur(t) кернеу графигін тұрғызыңыз.
i, A

2

ir ( t)

1

0

t, c

0

0.005

0.01

0.015

.

0.02

t
1 сурет
4 есеп
Сыйымдылықтағы кернеу келесі заңдары бойынша өзгереді: uС1  1000 t В; және

uС2  100 sin( 314 t  450 ) В. Сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Анықтау керек:
сыйымдылық арқылы токтың iС1(t) және iС2(t) өзгеру заңдарын; pr1, pr2 қуаттардың өзгеру
заңдарын; t = 1 с уақыттың моменті үшін сыйымдылықтың электр өрісі энергиясының
мәнін.

iC(t
)

C

uc(t)
Шешімі

du C
. Демек:
dt
du
d(1000  t)
i C1  C C1  10  4
 0.1 А;
dt
dt
0
du C2
 4 d 100 sin( 314t  45 )
i C2  C
 10
 3,14 cos( 314t  45 0 ) А;
dt
dt
Сыйымдылықтың қуаты: p С  u С i С . Демек:
Сйымдылықтың тогы: i C  C





p С1  u С1i С1  1000  t  0,1  100  t Вт;
p С 2  u С 2 i С 2  100 sin( 314t  45 0 )  0.1 cos( 314t  45 0 )  5 sin( 628  90 0 ) Вт,
1
өйткені: sin   cos   sin( 2) .
2
Cu C2
Сыйымдылықтың электр өрісінің энергиясы: WC 
; мұнда uC – уақыттың дәл осы
2
моментіндегі сыйымдылықтағы кернеудің мәні. t = 1 c сыйымдылықтың кернеулер
шамасын анықтаймыз. uC1 t 1  1000  t t 1  1000 B.


uC2 t 1  100 sin( 314t  450 ) t 1  100 sin( 314  )  70,7 B.
4

Сыйымдылықтың электр өрісі энергияларының мәндері:

Cu C2 2 10 4  (70,7) 2
Cu C2 1 10 4  (10 3 ) 2
WC1 


 0,25 Дж.
 50 Дж; WC 2 
2
2
2
2
5 есеп
Сыйымдылық uС(t) кернеуінің графигі 2 суретте келтірілген, сыйымдылықтың шамасы С
= 100 мкФ. iC(t) тогының графигін тұрғызыңыз.

u, B

100

uc ( t)

t, c

0

100

0

0.005

0.01
t
2 сурет

Жауабы: 3 суретте қара

0.015

0.02

.

4
2
ic ( t)

t, c

0

.

2
4

0

0.005

0.01

0.015

0.02

t
3 сурет

Тәжірибелік №4
Биполярлы және өрістік транзистор. Биполярлы транзистор (Биполярный
транзистор) — үш рет кезектесіп орналастырылған электрондық (п) немесе кемтіктік (р)
типті откізгішті шалаөткізгіш облыстары, екі р-п өткелі бар, яғни п-р-п не р-п-р
құрылымды, көбіне үш электроды (шықпаса) болатын, электр сигналдарын күшейтуге,
түрлендіруге арналған шалаөткізгіш аспап. Б.т. жұмысы база деп аталатын ортаңғы
облысы арқылы ағып өтетін негізгі емес заряд тасымалдаушылардың ағынын басқаруга
негізделген, әдетте, тікелей бағытта ығысқан және базаға негізгі
емес заряд тасымалдаушылардын инжекциясын қамтамасыз ететін электронды-кемтіктік
өткел эмиттерлік деп аталады, ал осы откелмен базадан бөлінген сол жактагы
шалаөткізгіш облыс эмиттер цеп аталады. Кері бағытта ығысқ ан және эмиттерден
инжекция жасап, база арқылы өзіне тақаған негізгі емес заряд тасымалдаушыларды
жинауды қамтамасыз ететін өткел коллекторлық деп аталады. Осы өткелмен базадан
бөлінетін және транзисторлық құрылымның он жақ шетінде орналасқан ШӨ облыс
коллектор деп аталады.Биполярлық транзистор – қуатты күшейтуге арналған
электрөткізгіштік түрлері алмасатын үш саладан құрылған электр түрлендіргіш аспап.
Б.Т-да тоқ екі түрлі заряд тасушы-ң (электро-р ж/е кемтік-ң) қозғалысымен
белгіленеді.Б.Т-да үш қабатты жартылай өткізгішті құрылымының көмегімен әр түрлі
электр өткізгіштері бар жартылай өткізгіш-н екі р-п өткелдер құрылады. Екі үш қабатты
құрылым болуы мүмкін: кемтікті-электронды-кемтікті ж/е электронды-кемтіктіэлектронды.
Әр түрлі электр өткізгіштері бар участіктері алмасуға сәйкесті барлық Б.Т. екі түрге
бөлінеді: p-n-p (а сурет) ж/е n-p-n(б сурет) Әр аймақтан тоқ жүретін шықпалар
(электродтар) шығарылып, олар эмиттер(Э), коллетор(К) және база(Б)деп аталады.Латын
тілінен аударганда emitto- эмиттер- «шығарушы»,ол тарнзситорды заряд
тасымалдаушылармен қамтамасыз ететін электрод бол.таб. collector- колектор
«жинақтаушы»эмиттердан шыққан заряд тасушыларды қабылдайды.ал заряд
тасушылардын эмттердан коллеторға қарай қозғалысын реттейтін –база.Ол ТР-ң реттеуші,
басқарушы элетроды болып саналады. n-p-n және p-n-n-p тр-ның жұмыс істеу принциптері
бірдей, айырмашылық тоқ түзетін заряд тасушыларында. Біріншісінде электрондар,
екіншісінде кемтіктер. Б.Т. – әр жақты тағайындауы бар жартылай өткізгіштік күшейткіш

аспатар, ал сол себептен әртүрлі күшейткіштерде, генераторларда, логикалы ж/е серпінді
құрылғыларда кең қолданылады. Биполярлық транзистор-немесе транзистор деп электр
тербелістерін күшейту мен генерация жасауға арналған және үш облыстан тұратын,
кремний немесе германий пластинасы болып табылатын екі р—п ауысуы бар шала
өткізгішті аспапты айтады.
Екі шеткі облыстың әрқашан бірдей текті өткізгіштігі бар, ал ортадағы облыс
қарама-қарсы түрдегі өткізгіштікте болады. Шеткі облыстарының электрондық
өткізгіштігі, ал ортаңғысының кемтіктік өткізгіштігі бар транзисторлар п-р-п үлгілік
(түрлі) транзисторлар деп аталады, ортаңғысының электрондық өткізгіштігі барлар р-п-р
— үлгілік транзисторлар деп аталады .Екі үлгілік транзисторларға жүріп жататын
физикалык, процесстер өте ұқсас, олардың арасындағы айырмашылықтар мынада:
олардың қоректендіру көздеріне қосылу полярлығы қарама-қарсы және де п-р-п үлгілік
транзисторда электр тоғын негізінен электрондар түзетін болса, ал р-п-р үлгілік
транизсторда — кемтіктер түзеді. р-п ауысулар бір-бірінен бөлінген шектес облыстар,
эмиттер Э, база Б және коллектор К деп аталады. Эмиттер заряд тасушыларды, п-р-п
үлгілік транзисторда электрондарды, ал р-п-р үлгілік транзисторларда кемтіктерді
шығаратын (эмиттейтін) облыс болып табылады, коллектор-заряд тасушыларды жинап
алатын облыс; б а з а — ортаңғы облыс, негіз.Транзистордың жұмыс істеуі кезінде сол
жақтағы р-п ауысуын тура бағыттағы эмиттер — база кернеуі Uэқ беріледі, оң жақтағы рп ауысуына кері база — коллектор кернеуі Uэ-қ беріледі. Электр өрісінің әсерінен сол
жақтағы облыстан (эмиттерден) заряд тасушылардың көп бөлігі р-п ауысуын басып өтіп,
өте енсіз ортаңғы облысқа (базаға) өтеді. Заряд тасушылардың көп бөлігі одан әрі екінші
ауысуға қарай қозғала отырып, оған жақындағаннан кейін, кернеу көзі Uэкқ тудыратын
электр өрісінің ықпалына түседі. Осы өрістің әсерінен заряд тасушылар батарея Uэ-к
тізбегіндегі токты өсіріп, оң жақтағы облысқа (коллекторға) тартылып кіреді. Егер Uэк-б
кернеуін өсірсек, онда эмиттерден базаға көшкен заряд тасушылардың саны өседі, яғни
эмиттер тоғы I-э5 -ға артады. Бұл жағдайда коллектор тоғыда Iб-к-ға артады.Базаға
эмиттерден келген заряд тасушылардың шамалы бөлігі қарама-қарсы полярлықтағы еркін
заряд тасушылармен рекомбинацияланады (бейтараптанады), олардың азаюын база тоғы
Iб-ны құрайтын сыртқы тізбектен келетін жаңа заряд тасушылар толықтырылып отырады.
Сөйтіп, коллектор тоғы Iқ= Iэ - Iб — эмиттер тоғынан шамалы ғана кіші болып шығады.U
б-к =соgst болғандағы а = Iк/ Iэ қатынасы ток бойынша күшейту коэффициенті деп
аталып, әдеттегі мәндері а = 0,9 —0,995-ке тең болады. Егер эмиттер — база тізбегі
ажыратылып тұрса және ондағы ток I =0 тең болса, ал коллектор мен база арасына U к-б
кернеуі түсірілсе, онда коллектор тізбегінде, негізгі емес заряд тасушылардан
қалыптасқан кішкентай кері (жылулық) ток I ко жүріп жатады. Бұл ток белгілі дәрежеде
температураға тәуелді болып, транзистордың параметрлерінің бірі болып табылады. Бұл
ток қанша кіші болған сайын транзистордың қасиеттері жақсара түседі.Транзистор электр
тербелістерін күшейткіш ретінде жұмыс істеген кезде айнымалы кірістік кернеуді U кір
(күшейтілетін сигналды) эмиттер мен база арасындағы тұрақты ығысу кернеуінің U
көзімен тізбектеп қосып береді, ал шығыс кернеуі Uшығ (күшейтілген сигнал) жүктеме
резисторынан Rж алынады.п-р-п үлгілік және р-п-р үлгілік транзисторларды тізбекке үш
түрлі схема бойынша қосу мүмкіншілігі бар: ортақ базамен ОБ ортақ эмиттермен ОЭ және
ортақ коллектормен ОК. Транзистордың кай электронды кірістік және шығыстық
тізбектеріне ортақ екендігін схеманың аты көрсетіп тұр. Транзисторларды қосу схемалары
өзінің қасиеттерімен өзгешеленеді, бірақ та тербелістерді күшейту принципі бәрінде

бірдей. Ортақ базалы схема кірістік кернеудіқ оң мәнді өсімшесі Uкір эмиттер тоғының Іэ
көбейтеді, ал ол коллектор тоғының Ік мен шығыстық кернеудің Uшығ өсуіне әкеп
соғады, және мұнда Uшығ > Uкір ОБ схемасында кірістік кернеу көзі эмиттер-база
тізбегіне ,ал жүктеме мен қоректендіру көзі коллектор — база тізбегіне қосылған. ОБ
схемасының кірістік кедергісі аз болады.Ортақ эмиттерлі ОЭ схемасында кірістік кернеу
көзі эмиттер — база тізбегіне қосылған, ал жүктеме Рп мен қоректендіру көзі эмиттер
коллектор тізбегіне, сондықтан эмиттер кірістік және шығыстық тізбектеріне ортақ
электрод болып табылады. ОЭ схемасының кірістік кедергісі ОБ схемасына қарағанда
үлкен, себебі мұнда база тоғы кірістік ток болып саналады, ол эмиттер тоғы мен
коллектор тоғынан әлдеқайда кіші болады. Бұл кедергі жүздеген Ом-ға жетеді. ОЭ
схемасының шығыстық кедергісі үлкен және жүздеген киллоомға жетуі мүмкін. Бұл
схемадағы ток бойынша күшейту коэффициенті ß, коллектор кернеуі тұрақты болған
кезде, коллектор тоғы өсімшесінің ∆Iқ база тоғы өсімшесіне ∆/қ қатынасы ретінде
анықталады, яғни ß= ∆Iқ /∆Iб=сопst болғанда, және әртүрлі транзисторлар үшін ß = 10 —
00 мәндеріне тең болуы мүмкін. Iэ = Iк+Iб мен а =∆ Ік/ ∆ Iэ теңдіктерін ескере отырып, ß
=∆/қ(∆Iэ - ∆Iқ) = (∆/қ∆I)/(1-∆Iқ/∆Iэ)= а /(1-а) табамыз. ОЭ схемасы үшін кернеу бойынша
күшейту коэффициенті Ки ОБ схемасынікімен шамалас болады. Қуат бойынша күшейту
коэффициенті КР= ßКи ОБ схемасына қарағанда көп есе артық.Ортақ эмиттерлі ОЭ
схемасында кірістік кернеуді күшейткен кезде шығыстық кернеуінің фазасы жарты
периодқа, яғни 180°-қа, бұрылады: кірістік кернеудің оң мәнді өсімшелері шығыстық
кернеудің теріс мәнді өсімшелерін тудырады және керісінше болғанда — оң мәнді
өсімшелерін түдырады.Мысалы, ортақ эмиттерлі ОЭ схемасында кірістік тізбек — база
тізбегі болып табылады да, кірістік сипаттамасы ретінде эмиттер мен коллектор
арасындағы кернеу тұракты болған кездегі база тоғының эмиттер база кернеуіне
тәуелділігі алынады, яғни Iб =f (Uэк) Uэ-к =сопst болғанда, бұл схеманың шығыстақ
тізбегі болып коллектор тізбегі саналады, ал шығыстық сипаттамасы, база тоғы тұрақты
болған кездегі, коллектор тағының эмиттер — коллектор кернеуіне тәуелдігін бейнелейді,
яғни Iб = сопые кездегі Iб = Iб=f(Uэ-б) 139, а және б-суреттерінде р-п-р транзистордың
кірістік және шығыстық сипаттамаларының үлгілік түрлері көрсетілген. База мен эмиттер
арасындағы кернеудің (Uэ-б) кіші мәндерінде база тоғы р-п ауысуының үлкен кедергісіне
байланысты жәйлап өседі, бұл кедергі ток өскен сайын кемиді. Коллектор кернеуі (Uэ-к)
артқан сайын кірістік сипаттамалар оңға қарай ығысады, яғни Uэ-к артқан сайык база тоғы
өзгермей қалуы үшін кернеуді көбейту керек.Жұмыс облысында Uэ-к кернеуі Ік
коллектор тоғына шамалы ғана әсер ететінін шығыстық сипаттамалары көрсетіп тұр,
себебі коллектор тоғы негізінен базаға инжекцияланатын кемтіктер санына тәуелді, яғни
эмиттер тоғына тәуелді Биполярлық транзисторлар германий мен кремнийден
жасалады.Мысал ретінде р-п-р — типті жазықтықты германийлік транзистордың
құрылысын қарап көрейік (140-сурет). Электрондық өткізгіштігі бар кристаллдық
германийден жасалған пластина 3 база болып табылады. Пластинанық екі жағынан
эмиттер 6 және коллектор 8 болып қызмет аткаратын индий электродтар балқытылып
жапсырылған. Индий балқығанда осы электродтардың әрқайсысы мен германийлік —
базаның арасында кемтіктік өткізгіштігі бар облыстар пайда болады және эмиттерлік 7
мен коллекторлық 2 р-п ауысулар жасалады. Коллектор 8 криссталл ұстағышқа 1
бекітілген, одан сыртқа коллектордың шықпасы 9 өтіп тұр. Эмиттердің шықпасы 5 және
базаның шықпасы 4 корпустан шыны өткерме оқшаулатқыштармен оқшауламаланған.
Транзистор металл корпустың ішіне орналасқан. Транзисторлардың электрондық

шамдармен салыстырғанда мынадай артықшылықтары бар: қыздыру тізбегі жоқ,
сондықтан схема ықшамдалынады және катодты қыздыру үшін қуат тұтылмайды,
механикалық беріктілігі жоғары және жұмыс атқаратын мерзімі ұзақ, жұмыс істеп кетуе
әрқашанда дайын, ауқымы мен массасы кішкентай, қоректену кернеуі төмен және
пайдалы жұмыс коэффициенті аса жоғары.
1 есеп
Индуктивтілік арқылы ток келесі заңдары бойынша өзгереді: i L1  100 t A; және

i L2  10 sin( 314 t  450 ) A. Индуктивтіліктің мәні L = 100 мГн. Анықтау керек:
индуктивтіліктегі uL1(t) және uL2(t) кернеулерінің өзгеру заңдарын; pL1, pL2 қуаттарының
өзгеру заңдарын; t = 1 с уақыттың моменті үшін индуктивтіліктің магнит өрісі
энергиясының мәнін.
iL(t)

Шешімі

L

uL(t)

di L
. Демек:
dt
di
d(100  t)
u L1  L L1  0,1
 10 В;
dt
dt
di L 2
d 10 sin( 314t  45 0 )
uL2  L
 0,1
 314 cos( 314t  45 0 ) В;
dt
dt
Индуктивтіліктің қуаты: p L  u L i L . Демек:
pL1  uL1i L1  10  100  t  1000  t Вт;
p L 2  u L 2 i L 2  314 cos(314t  450 )  10 sin( 314t  450 )  3140 sin( 628t  900 )
Индуктивтіліктің кернеуі:

uL  L



Вт, өйткені: cos   sin  



1
sin( 2) .
2

Li L2
Индуктивтіліктің магнит өрісінің энергиясы: WL 
; мұнда iL –уақыттың дәл осы
2
моментінде индуктивтілік тогының мәні.
t = 1 c индуктивтілік токтарының шамаларын анықтаймыз: i L1 t 1  100  t t 1  100 А.


i L 2 t 1  10 sin( 314t  450 ) t 1  10 sin( 314  )  7,07 А.
4

Индуктивтіліктің магнит өрісі энергияларының мәндері:

Li L2 2 0,1  (7,07) 2
Li L2 1 0,1  (10 2 ) 2

 2,5 Дж.
WL1 

 500 Дж; WL 2 
2
2
2
2
2 есеп
Индуктивтілік тогының графигі 1 суретте келтірілген, индуктивтіліктің шамасы L = 0,1
Гн. uL(t) кернеу графигін тұрғызу керек.

i, A

t, c

1 сурет
Жауабы: 2 суретте қара
u, B
400
200

t, c

uL( t )

.

0
200
400

0

0.005

0.01
t

0.015

0.02

2 сурет

3 есеп
Екі магнитті-байланысқан идеалдандырылған индуктивтілік шарғыларының (3 сурет)
параметрлері: L1 = 0,6 Гн; L2 = 0,15 Гн; байланыс коэффициенті к = 0,5; бірінші
шарғының тогы i1  5 sin( 314t) А; екінші шарғының қысқыштары ажыратылған. Екінші
шарғының қысқыштарындағы кернеуді анықтау керек.
i1

u1

Шешімі

i2 = 0

M

L2

L1

u2

3 сурет

Шарғылардың өзара индуктивтілігі: M  k L1L 2  0,5  0,6  0,15  0,15 Гн.
Шарғылардың қосылуы – қарама-қарсы, демек, екінші шарғының ажыратылған
қысқыштарындағы кернеу:

u2  M
4 есеп

di 1
d5 sin( 314t ) 
 0,15
 0,15  5  314 cos( 314t )  236 sin( 314t  900 ) В.
dt
dt

Екі магнитті-байланысқан идеалдандырылған индуктивтілік шарғыларының (4 сурет)
параметрлері: L1 = 0,6 Гн; L2 = 0,15 Гн; шарғылардың өзара индуктивтілігі М = 0,15 Гн;
бірінші шарғының тогы i 1  10 sin( 314t) А; екінші шарғының қысқыштары
ажыратылған. Байланыс коэффициенті мен екінші шарғының қысқыштарындағы кернеуді
анықтау керек.
i1

u1

Шешімі
Байланыс коэффициенті:

k

i2 = 0

M

L2

L1

u2

4 сурет

M
0,15

 0,5
L1L2
0,6  0,15

Шарғылардың қосылуы – қарама-қарсы, демек, екінші шарғының ажыратылған
қысқыштарындағы кернеу:

u2  M

di 1
d10 sin( 314t)
 0,15
 0,15  10  314 cos(314t)  471 sin( 314t  900 ) В.
dt
dt

Тәжірибелік №5
Конденсаторларды паралелді қосу кезінде электростатикалық өрісті есептеу
Конденсаторлардың жалғануы:
Сыйымдылықты арттыру үшін конденсаторларды параллель қосады. Бұл кезде
конденсаторлардың аттас зарядталған жапсарлары бірге қосылады.

немесе
Параллель жалғағанда кернеу бірдей және тізбектің
кернеуіне тең, яғни
U=U1=U2=…=Un
Ал конденсатор батареяларының толық заряды

болғандықтан
С=С1+С2 немесе С=C1+C2+…+Cn
Конденсаторларды тізбектей жалғаған кезде барлық конденсаторлардағы заряд бірдей
болады және олардың әр аттас зарядталған жапсарлары қосылады.
Әрбір конденсатордың кернеуі
;
Конденсатордың жалпы кернеуі U=U1+U2+…+Un

Немесе

Орнына қойсақ

осыдан

немесе
Зарядталған конденсатор энергиясы:
болады.
және

формуласын кезек қойып энергияның келесі формулаларын аламыз

немесе
Біртекті электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы деп бірлік көлемде
жинақталған өріс энергиясымен өлшенетін шаманы айтамыз
Алмастыруларды енгіземіз
*
тағы алмастыру енгіземіз Sd=V,
олай болса
осыдан
Бұдан электр өрісінің энергиясының тығыздығы осы өріс кернеулігінің квадратына
тура пропорционал деп тұжырымдауға болады
1 есеп
1а суретінде келтірілген тұрақты токтың электр тізбек сұлбасының графы бойынша
анықтау керек: 1) түйіндер санын, тармақтар санын, сұлбаның тәуелсіз контурларының
санын; 2) белгісіз токтардың шамалары мен бағыттарын I1 = 2 A; I2 = 1 A; I4 = 3 A; I6 =
4 A.

I2

I1

I2

I3

I4

I5

I7

I8

I6

I3

I4

4

I2

I1

1

I5

3

I7

I8

I6

4

I3

3

I7

I8

I5

2
I6

5

5

б)

a)

2

I4

I1

1

в)

1 сурет
Шешімі
1) Берілген сұлбада 5 түйін, 8 тармақ және 4 тәуелсіз контурлары бар;
2) Кирхгофтың бірінші заңының негізінде тармақтардың белгізіс токтарын анықтаймыз,
ол үшін: тармақтардың белгісіз токтарының (1б суреті) бағыттарын өз бетімен таңдап
аламыз және сұлбаның графында көрсетеміз:
1 түйін: –I1 – I2 + I3 = 0; I3 = I1 + I2 = 2 + 1 = 3 A;
2 түйін: I1 – I5 – I6 = 0; I5 = I6 – I1 = 4 – 2 = 2 A;
3 түйін: I4 + I5 – I3 + I8 = 0; I8 = I3 – I5 – I4 = 3 – 2 – 3 = –2 A;
4 түйін: I2 – I4 – I7 = 0; I7 = I2 – I4 = 1 – 3 = – 2 A.
Жетінші мен сегізінші тармақтар токтарыының мәндері минус белгісімен алынды,
демек, олардың бағыттары дұрыс алынбады. Значения токов седьмой и восьмой ветвей
получились со знаком минус, следовательно, их направления выбраны не верно. I7 және I8
токтарының бағыттарын қарама-қарсыға өзгерту керек (1в суреті), ал – белгілерін +
белгілеріне ауыстыру керек: I7 = 2 А; I8 = 2 А.
2 есеп
Тұрақты ток тізбегінің екі бөлігі бір бірімен үш сымды желімен жалғанған (2 сурет).
Амперметрдің көрсетуі мен оның полярлығын анықтау керек, егер:
I1 = 3 А; I2 = 2 А.
I1
I2
РА

I3

2 сурет
Жауабы: I3 = 5 А; + оң жағында.
3 есеп

Электр тізбектің сұлба бөлігінің (3а суреті) 1-2-3-1 контуры үшін Кирхгофтың
e1
екініші заңының теңдеуін жазу керек.
2
1 i1 r1
e
1
e
1
r1
2
1
2
1 i1 r1
u1
e2
u1
u13
e2
e2
u13
u2
r2
r2
а)

u2

3

i2

б)

б)

r2

i2

3

3

3 сурет
Шешімі
1) Сұлбада кернеулер мен токтардың бағыттарын таңдап аламыз және көрсетеміз (3б
суреті);
2) Сұлбада контурды айналу бағытын таңдап аламыз және көрсетеміз;
3) Белгілер ережесін ескере отырып, Кирхгофтың екінші заңының теңдеуін жазамыз:
u1  u2  u13  e1  e2 .
4 есеп
Тұрақты ток тізбегінде (4 сурет) волтметрдің көрсетуі мен оның полярлығын анықтау
керек, егер: Е1 = 10 B; E2 = 18 B; U1 = 4 B; U2 = 6 B.

E1

r
1 I1 1

2

U1
E2
PV

U2

r2
I2

Жауабы: UPV = 6 B; + жоғарыдағы

4 сурет

3

5 есеп
Электр тізбектің (6 сурет) берілген сұлбасында, бірдей потенциалдарға ие болатын
түйіндерді біріктіріңіз және балама сұлбаны сызыңыз.
3
R1

R2

2

R3 6

R4
7

4

1
U

R5

5
8

R6

6 сурет

6 суреттегі сұлбада түйіндердің потенциалдары бір біріне тең: V1 = V3 = V4 = =V7; және
V2 = V5 = V6 = V8. Потенциалдары бірдей түйіндерді, тармақтардағы токтарды өзгертпей
бір түйінмен ауыстыруға болады. Тізбектің балама сұлбасы 7 суретте келтірілген.
R1
R2
R3

1

2

R6

R4
U

R5

6 есеп

Электр тізбектің (8 сурет) берілген
7 суретсұлбасында, бірдей потенциалдарға ие болатын
түйіндерді біріктіріңіз және балама сұлбаны сызыңыз

R1

U

R2

R5

R4

R3

8 сурет

Тәжірибелік №6
Электр сұлбалары.Сұлба бұйымның құрама бөліктерін және олардың
арасындағы байланыстарды шартты түрде кескіндейтін не белгілейтін құрылымдық құжат
болғандықтан; бұйымды жобалау, жасау, реттеу, бақылау, жөндеу және пайдалану кезінде
қолданылатын негізгі құжат болып саналады.

Өнеркәсіптің барлық салаларындағы бұйымдардың сұлбаларын орындауда
қойылатын жалпы талаптар МЕСТ 2.701-84 стандарттың ережесіне сәйкес орындалады.
Негізгі атқаратын міндетіне байланысты сұлбалар 10 түрге және 8 типке бөлінеді.
Сұлбалардың түрлері кириллица алфавитінің бас әріпімен белгіленеді. Олар: электрлік –
Э, гидравликалық – Г, пневматикалық – П, газдық – Х, кинематикалық – К, вакуумдық –
В, оптикалық – Л, энергетикалық – Р, бөлу – Е, құрастырма – С.
Сұлбалардың типтері араб санымен белгіленеді. Олар: құрылымдық -1, функционалдық 2, принциптік - 3, құрамдық (монтаждау) - 4, іске қосу - 5, жалпы - 6, орналасу - 7,
біріктірілген - 0.
Құрылымдық сұлба бұйымның негізгі функционалдық бөліктерін, олардың міндеті мен
өзара байланысын анықтайды және пайдалану (эксплуатация) кезінде бұйыммен жалпы
түрде танысу үшін қолданылады.
Функционалдық сұлба бұйымның жекеленген функционалдық тізбегінде немесе тұтастай
алғанда бұйымда жүріп жататын белгілі құбылыстарды анықтайды. Бұндай сұлба
бұйымдардың жұмыс істеу принципін оқуда, оларды ретке келтіруде, тексеруде және
жөндеуде қолданылады.
Принциптік (толық) сұлба элементтердің толық құрамын және олардың
арасындағы байланысты анықтайды, сол сияқты бұйымның жұмыс істеу принципі туралы
жете танысуға мүмкіндік береді. Принципті сұлба басқа конструкторлық құжаттарды,
оның ішінде сызбаларды да, жасау үшін негізгі құжат болып табылады. Сонымен қатар
бұйымдардың жұмыс істеу принципін оқуда, оларды ретке келтіруде, тексеруде және
жөндеуде қолданылады.
Құрамдық (монтаж) сұлба бұйымды құрайтын бөліктердің біріктірілуін көрсетеді және
осы біріктірулерді іске асыратын сымдарды, бұрауларды, кабельдерді, сонымен қатар
олардың түйісіп қосылатын жерлерін анықтайды. Сұлбаның бұл түрі бұйымдағы
сымдарды, бұрамдарды, кабельдерді бекіту әдістері мен салуды анықтайтын сызбаларды
жасау кезінде пайдаланады.
Іске қосу сұлбасы бұйымның сырттай іске қосылуын көрсетеді. Бұл сұлба
бұйымның іске қосылуын орындауда және пайдалануда қажет.
Жалпы сұлба белгілі бір эксплуатациялық қызмет атқаратын бірнеше бұйымның өзара
байланысын анықтайды, ол монтаждау және жобалау кезінде қолданылады.
Орналастыру сұлбасы бұйымды құрайтын бөліктердің салыстырмалы орналасуын, қажет
болғанда сымдарды, бұрамдарды, кабельдерді көрсетеді. Конструкторлық құжаттарды,
бұйымдарды жасағанда және пайдаланғанда осы сұлбаның қажеттілігі туындайды.
Біріккен сұлба жекеленген жағдайда бір графикалық құжатта бір бұйым үшін сұлбаның
екі типін орындауға рұқсат етіледі.
Орындалған сұлбаға әріптік және санды бөліктерден тұратын код қойылады. Мысалы:
электрлік принциптік сұлба коды - Э3.
Электр сұлбаларында электр бұйымның не қондырғының элементтері кескінделеді
және элементтер арасындағы байланысы, токтың өту реті көрсетіледі. Бұйым тетіктерінің
конструкциясын кескіндеу талап етілмеген жағдайда олардың кескіндерін МЕСТ 2.102-68
ережесіне сәйкес айтарлықтай оңайлатып орындайды. Электр қондырғылары үшін
сұлбалардың барлық типтері қолданылады.
Электр сұлбаларын орындауда қойылатын жалпы талаптар

Өнеркәсіптің барлық салаларына электр сұлбаларды орындау МЕСТ 2.702-75
стандартында тағайындалған, ал МЕСТ 2.701-84 стандартында оларды орындаудың
жалпы ережелері қарастырылған. МЕСТ 2.702-75 стандартына сәйкес әрбір бұйымға
сұлбалардың түрі мен типі даярланады. Даярлау кезінде сұлбалар комплексті бұйым
ерекшеліктері анықталады. Даярлау кезінде бұйымға қажет сұлбалар саны
мүмкіншілігінше аз болуын қарастырған жөн, бірақ олардың жиынтығында бұйымды
жобалауға, дайындауға, жөндеп күйге келтіруге, пайдалануға және жөндеуге жеткілікті
көлемде мағұлұматтар болуға тиіс.
Сұлба мәтінінде кездесетін кейбір терминдер туралы түсінік берейік.
Элемент – бұйымның құрамдық бөлігі, ол белгілі қызмет атқарады және өз алдына
функционалдық міндеті бар бөліктерге бөліне алмайды (резистор, трансформатор,
конденсатор және т.б.).
Құрылғы – бірыңғай конструкция (блок, плата, шкаф, механизм) құрайтын элементтер
жиынтығы. Бұйымда құрылғы белгілі қызмет атқармауы да мүмкін.
Функционалдық топ – бұйымда белгілі бір қызмет атқаратын және бірыңғай
конструкцияға біріктірілмеген элементтер жиынтығы.
Функционалдық топтарды немесе құрылғыларды құрайтын элементтерді сұлбада жіңішке
үзік нүктелі сызықтармен бөліп көрсетуге рұқсат етілген. Бірақ мұнда функционалдық
топтың атын немесе құрылғының атын, белгісін немесе типін көрсету керек.
Шартты графикалық белгілеулер белгіленетін элементтердің нақты өлшемдерін
бейнелемейді, тек олардың түрін анықтайды, яғни сұлбаларды орындағанда масштаб
сақталмайды, бірақ олардың айқындылығы мен оқуға қолайлығына зиян келмейтіндей
болып жинақты түрде орындалады.
Қандай да болмасын графикалық белгілеулерді сұлбаларда қолдану – сәйкес
түрлердің сұлбаларын орындаудың ережелерімен анықталады. Электр сұлбаларын
орындау қезінде, сұлбаларда тіліктер қолданылмайды, тек сыртқы кескіндер, шартты
графикалық белгілеулер мен тікбұрыштар пайдаланылады.
Сұлбада элементтердің шартты графикалық белгілеулерін олардың сәйкес стандарттарда
кескінделгеніндей жағдайда немесе егер стандарттарда арнаулы нұсқаулар болмаса, онда
бұл қалыпқа қатынасты 90о-қа еселі бұрышқа бұрып орындайды.
Жалпы принципті сұлбада, дербес принципті сұлбасы болатын құрылғыны құрайтын
сұлба элементтердің, жуандығы байланыс сызықтарына тең тұтас сызықпен бөліп
көрсетеді. Дербес принципті сұлбасы болмайтын функционалдық топты, не құрылғыны
құрайтын сұлба элементтерін жуандығы байланыс сызықтарына тең үзік нүктелі жіңішке
сызықтармен бөліп көрсетуге рұқсат етіледі.
Сұлбаларда, өзгешелігі, сұлбаның қызметімен анықталатын, түрлі техникалық
мағлұматтарды орналастыруға рұқсат етіледі. Мұндай мағлұматтарды графикалық
белгілеулердің не жанынан (мүмкіндігінше оңынан және жоғарыдан), не сұлбаның бос
жерінде мүмкіндігінше негізгі жазудың үстінен көрсетеді. Элементтер мен
құрылғылардың графикалық белгілерінің жанынан, сол элементтер мен құрылғыларға
тікелей қатысы бар мағлұматтарды көрсетеді, ал сұлбаның бос жеріне, бұйымға тұтастай,
не оның бірнеше элементтеріне қатынасты, нұсқауларды орналастырады.
Электр сұлбалар тек ажыратылған қалыпта орындалады. Сұлбада бұйымның кіру және
шығу тізбегінің сипаттамасын (жиілігін, кернеуін, токтың күшін және т.б.) көрсетуге
қеңес беріледі.

Тәжірибелік №7
Электрлік тізбек және оның негізгі элементі.
Тұрақты токтың бір тізбектегі электр тізбегінде теріс полюстен оңға бағытталған
ЭҚК e бүкіл тізбек үшін ОМ Заңымен анықталған сол бағыттағы I токты қоздырады:
I = E / (R + Rвт),
мұндағы R-қабылдағыштан және байланыстырушы сымдардан тұратын сыртқы тізбектің
кедергісі, RWT-электр энергиясының көзін қамтитын ішкі тізбектің кедергісі.
Егер электр тізбегінің барлық элементтерінің кедергісі ток пен ЭМӨ мәні мен бағытына
тәуелді болмаса, онда олар, сондай-ақ тізбектің өзі сызықтық деп аталады.
Электр энергиясының бір көзі бар тұрақты токтың Бір тізбекті сызықты электр тізбегінде
ток ЭМӨ-ге тура пропорционал және тізбектің жалпы кедергісіне кері пропорционал.

Сур. 1. Тұрақты токтың Бір тізбекті электр тізбегінің схемасы
Жоғарыда келтірілген формуладан E - Rwti = RI, қайдан I = (E - Rvti) / R немесе I = U / R,
мұндағы U = E — Rwti оң полюстен теріске бағытталған электр энергиясы көзінің кернеуі
болып табылады.
Тұрақты ток электр тізбектеріжәне тұрақты ЭМӨ кернеуі тек
электр энергиясының ішіндегі rwti кернеуінің төмендеуін
анықтайтын токқа байланысты, егер ішкі тізбектің кедергісі RWT =
const болса.
I = U / R өрнегі-қысқыштарына u кернеуі қолданылатын тізбектің
бөлігі үшін Ом заңы, сол бөліктің I токына сәйкес келеді.
E = const және RVT = const кезінде кернеудің u(I) тогына тәуелділігі электр энергиясының
сызықтық көзінің сыртқы немесе вольт-амперлік сипаттамасы деп аталады (сурет. 2) кезкелген ток үшін оған сәйкес келетін u кернеуін анықтауға болатын, ал төмендегі
формулалар арқылы электр энергиясын қабылдағыштың қуатын есептеуге болады:
P2 = RI2 = E2R / (R +RWT)2,
электр энергиясы көзінің қуаты:
P1 = (R + RWT) I2 = E2 / (R + RWT)
және тұрақты ток тізбектеріндегі қондырғының пәк:

η = P2 / P1 = R / (R + RWT) = 1 / (1 + RWT / R)

Сур. 2. Электр энергиясы көзінің сыртқы (вольт-амперлік) сипаттамасы
Электр энергиясы көзінің вольт-амперлік сипаттамасының x нүктесі ток Іх = 0, ал
кернеу Ux = Е болғанда ашық тізбек кезінде бос жүріс режиміне (х. х.) жауап береді.
Н нүктесі, егер кернеу мен ток олардың номиналды мәндеріне сәйкес келсе, номиналды
режимді анықтайды un және in, электр энергиясының төлқұжатында келтірілген.
К нүктесі сыртқы кедергісі R =0 болатын электр энергиясы көзінің қысқыштары өзара
байланысқан кезде пайда болатын қысқа тұйықталу режимін (к. з.) сипаттайды. Бұл
жағдайда электр энергиясы көзінің ішкі кедергісі Rвт < R. бұл режимде электр энергиясы
көзінің қысқыштарындағы кернеу Uк = 0 болғандықтан, қысқа тұйықталу тогы пайда
болады.
С нүктесі тұрақты режимге жауап береді, онда R сыртқы тізбегінің кедергісі электр
энергиясы көзінің RWT ішкі нысанасының кедергісіне тең болады. Бұл режимде Сыртқы
тізбектің Ic = e / 2rw тогы p2max = E2 / 4rwt ең жоғары қуатына жауап береді, ал PS = 0,5
орнатудың тиімділігі (тиімділігі).
Келісілген режим, онда:
P2 / P2max = 4r2 / (R + RWT) 2 = 1 және Ic = E / 2R = I
Электр энергиясын қабылдағыштың салыстырмалы қуатының тәуелділік графигі және
қабылдағыштың салыстырмалы кедергісіне қондырғының пәк

Сур. 3. Электр энергиясын қабылдағыштың салыстырмалы қуатының тәуелділік графигі
және қабылдағыштың салыстырмалы кедергісіне қондырғының пәк

Электр қондырғыларында Электр тізбектерінің режимдері келісілген режимнен
айтарлықтай ерекшеленеді және R RWT қабылдағыштарының i << Ic токтарымен
сипатталады, нәтижесінде мұндай жүйелердің жұмысы жоғары тиімділікпен жүреді.
Электр тізбектеріндегі құбылыстарды зерттеу оларды алмастыру схемаларымен идеалды элементтері бар математикалық модельдермен алмастыру кезінде жеңілдетіледі,
олардың әрқайсысы көрсетілген элементтердің параметрлерінен алынған параметрлердің
бірімен сипатталады. Бұл тізбектер Электр тізбектерінің қасиеттерін толығымен көрсетеді
және белгілі бір жағдайларды ескере отырып, Электр тізбектерінің электрлік күйін
талдауды жеңілдетеді.
Белсенді элементтері бар алмастыру тізбектерінде олар ЭМӨ-нің тамаша көзін және
идеалды ток көзін пайдаланады.
ЭҚК идеалды көзі тұрақты ЭҚК, Е және ішкі кедергісі нөлге тең болады,
нәтижесінде мұндай көздің тогы қосылған қабылдағыштардың кедергісімен анықталады,
ал қысқа тұйықталу теориялық тұрғыдан шексіз үлкен мәнге ұмтылатын ток пен қуатты
тудырады.
Идеал ток көзі шексіз үлкен мәнге ұмтылатын ішкі кедергіге жатады және оның
қысқыштарындағы кернеуге тәуелсіз тұрақты электр тогы қысқа тұйықталу тогына тең,
нәтижесінде көзге қосылған жүктеменің шексіз ұлғаюы теориялық тұрғыдан шексіз
кернеу мен қуаттың өсуімен бірге жүреді.

Электр энергиясының нақты көзі мен резисторы бар электр тізбегін ауыстыру схемалары,
А-ЭҚК идеалды көзі, в-токтың идеалды көзі
Сур. 4. Электр энергиясының нақты көзі мен резисторы бар электр тізбегін ауыстыру
схемалары, А — ЭҚК идеалды көзі,в - идеалды ток көзі.
ЭМӨ Е, ішкі кедергісі Rвн және қысқа тұйықталу тогы бар электр энергиясының
нақты көздерін ЭМӨ идеалды көзі немесе нақты көздің ішкі параметрлерін сипаттайтын
және қосылған қабылдағыштардың қуатын шектейтін дәйекті және параллель қосылған
резистивті элементтерге сәйкес келетін идеалды ток көзі кіретін алмастыру тізбектерімен
елестетуге болады (сурет. 4, А, б).
Электр энергиясының нақты көздері идеалды ЭМӨ көздерінің режиміне жақын
режимдерде жұмыс істейді, егер қабылдағыштардың кедергісі нақты көздердің ішкі
кедергісімен салыстырғанда үлкен болса, яғни олар бос режимге жақын режимдерде
болса.
Жұмыс режимдері қысқа тұйықталу режиміне жақын болған жағдайда, нақты көздер
идеалды ток көздеріне жақындайды, өйткені қабылдағыштардың кедергісі нақты
көздердің ішкі кедергісімен салыстырғанда аз.

1 есеп
1 суретте келтірілген сұлбада, тізбектің RЭ балама кедергісін және тармақтарындағы
токтарды анықтау керек, егер: U = 12 B; R1 = 4 Ом; R2 = 6 Ом; R3 =12 Ом; R4 = 6 Ом; R5 =
3 Ом; R6 = 1 Ом; R7 = 1 Ом.
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1 сурет
Шешімі:
1) Бірдей потенциалдарға V1  V3 ; V2  V4 . ие болатын сұлбаның түйіндерін бір
түйінмен алмастырамыз, алынған сұлбаны сызамыз (2 сурет)
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4 сурет

3 сурет
2 сурет
2) Сұлбада тармақтарындағы
токтардың, сұлба түйіндері
арасындағы және оның
элементтеріндегі кернеулердің бағыттарын таңдап аламыз және оны көрсетеміз (2 сурет).
3) Тізбектің сұлбасын талдап отырып, оның бірізді және параллель жалғанған
элементтерін анықтаймыз (R1, R2, R3 параллель жалғанған; R4 , R5 параллель жалғанған;
R6 , R7 бірізді жалғанған).
4) Осы элементтердің балама кедергілерін анықтаймыз (R8 , R9 , R10 ) және алынған
сұлбаны сызамыз (3 сурет).
G 8  G1  G 2  G 3 
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1
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1 1 1
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 0,5 См; R 8 
G 8 0,5
R 1 R 2 R 3 4 6 12

R4R5
6 3

 2 Ом; R 8  R 6  R 7  1  1  2 Ом.
R4  R5 6  3

5) Тізбектің балама кедергісін анықтаймыз (4 сурет):

R Э  R 8  R 9  R 10  2  2  2  6 Ом
6) Ом заңы бойынша сұлба тармақтарындағы токтарды және элементтердегі кернеулерді
анықтаймыз:

I

U 12

 2 A; U 6  IR 6  2  1  2 B; U 7  IR 7  2  1  2 B;
RЭ
6

U 12  IR 8  2  2  4 B; I 1 

U12 4
U
4
  1 A; I 2  12   0,667 A;
R1 4
R2 6

U12
4

 0,333 A; U 1  U 2  U 3  U 12  2 B; U 25  IR 9  2  2  4 B;
R 3 12
U
U
4
4
I 4  25   0,667 A; I 5  25   1,333 A; U 4  U 5  U 25  4 B;
R4 6
R5 3
I3 

7) Шешуді тексеруін 1 түйін үшін Кирхгофтың бірінші заңыңың және 2-5-6-7-1 контуры
үшін Кирхгофтың екінші заңыңың орындалуы бойынша жүргіземіз:

I  I 1  I 2  I 3  0; 2  1  0,667  0,333  0 ;
U 12  U 25  U 6  U 7  U  0 ; 4  4  2  2  12  0 .
2 есеп
5 суретте келтірілген сұлбада пропорционал шамалар әдісі бойынша электр тізбек
тармақтарындағы токтарды анықтау керек. Егер: U = 24 В; R1 = 1 Ом; R2 = 3 Ом; R3 = 1
Ом; R4 = 4 Ом; R5 = 1 Ом; R6 = 6 Ом; R7 = 3 Ом; R8 = 3 Ом.
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Шешімі
1) Тармақтардағы токтардың, контурларды айналу бағыттарын таңдап аламыз және
сұлбада көрсетеміз.
2) Электр тізбек сұлбасында ең алыс орналасқан тармақтағы токтың мәнін бере отырып
I7Р = 1 А, Ом және Кирхгоф заңдарын қолдана отырып рет ретімен кернеулер мен
токтардың мәндерін анықтаймыз:

U 7 P  I 7 Р R 7  1  3  3 B; U 8 P  I 7 P R 8  1  3  3 B; U 6 P  U 7 P  U 8 P  3  3  6 B;

U6 P 6
  1 A; I 5 P  I 6 P  I 7 P  1  1  2 A; U 5 P  I 5 P R 5  2  1  2 B;
R6 6
U
8
U 4 P  U 6 P  U 5 P  6  2  8 B; I 4 P  4 P   2 A; I 3 P  I 5 P  I 4 P  2  2  4 A;
R4 4
U
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 4 A;
U 3 P  I 3 P R 3  4  1  4 B; U 2 P  U 3 P  U 4 P  4  8  12 B; I 2 P  2 P 
R2
3
I 1P  I 2 P  I 3 P  4  4  8 A; U1P  I1p R1  8  1  8 B;
I6P 

U Р  U1  U 2  8  12  20 B.
Пропорционал коэффициенті: k 

U
24

 1,2 .
U P 20

Тізбектің бастапқы сұлбасындағы токтар мен кернеулердің мәндері:

I 1  kI1P  1,2  8  9,6 A; I 2  kI 2 P  1,2  4  4,8 A;

I 3  kI 3 P  1,2  4  4,8 A; I 4  kI 4 P  1,2  2  2,4 A;
I 5  kI 5 P  1,2  2  2,4 A; I 6  kI 6 P  1,2  1  1,2 A;

I 7  kI 7 P  1,2  1  1,2 A; U 1  kU1P  1,2  8  9,6 B;
U 2  kU 2 P  1,2  12  14,4 B; U 3  kU 3 P  1,2  4  4,8 B;
U 4  kU 4 P  1,2  8  9,6 B;

U 5  kU 5 P  1,2  2  2,4 B;

U 6  kU 6 P  1,2  6  7,2 B;

U 7  kU 7 P  1,2  3  3,6 B;

U 8  kU 8 P  1,2  3  3,6 B.
3 есеп
I5 = 2 А токтың және R1 = 2 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = 1 Ом
кедергілердің берілген мәндері бойынша электр тізбектің сұлбасында (6а суреті) қалған
тармақтардағы токтардың және көздің ЭҚК шамаларын анықтау керек.
E1

E1

R5

R5

I5
R1

R2

R4

R6

I4
R1

R2

I1

I2

R3

а)

6 сурет

U5
R4 U6

U2 U4
R3 I3
U3

I5
R6

б)

Шешімі:
1) Тармақтардағы токтардың, кернеулердің, контурларды айналу бағыттарын таңдап
аламыз және сұлбада көрсетеміз (6б суреті).
2) Ом және Кирхгоф заңдарын қолдана отырып рет ретімен кернеулер мен токтардың
мәндерін анықтаймыз:

U5  I 5R 5  2  1  2 B; U 6  I 5R 6  2  1  2 B; U 4  U 5  U 6  2  2  4 B;

I4 

U4 4
  2 A; I 3  I 4  I 5  2  2  4 A; U 3  I 3 R 3  4  2  8 B;
R4 2

R1 = R2 кедергілері тең болғандықтан және олар параллель жалғанғандықтан, сонда:

I3 4
  2 A. U 2  I 2 R 2  2  2  4 B;
2 2
E  U 4  U 3  U 2  4  8  4  16 B.
I 3  I 1  I 2  4 A. I 1  I 2 

4 есеп
Электр энергия көзінің номинал параметрлері:

U НИ  1,5 В; I НИ  0,25 А .
Электр энергия қабылдағышының номинал параметрлері:
U НП  9 В; I НП  1 А .
Бір типті электр энергия көздерінің жалғану сұлбасын және көздердің санын анықтау
керек.
Шешімі:

U НП  U НИ ; I НП  I НИ , демек: электр энергия көздерін топтық (аралас) сұлбасымен
жалғау керек.
Бірізді жалғанған көздердің саны:

n

U НП
9

 6.
U НИ 1,5

Параллель тармақтардың саны:

m

I НП
1

 4.
I НИ 0,25

Тәжірибелік №8
Балама кедергілер. Жалғануы.Бірфазалық синусоидалды токтың
тармақталған электр тізбектері
1 есеп:
Суретте көрсетілген тізбекте катушка, конденсатор және резисторлар қосылған. Катушка
индуктивтілігі – 15 мГн, конденсатордың сыйымдылығы
20 мкФ, резисторлардың кедергілері R1=10 Ом, R2=30 Ом. Қорек көзінің кернеуі 100 В,
жиілігі 100 Гц. Тізбектегі тоқтарды, активті, реактивті және толық қуатты анықтау керек.

Берілген есепті өткізгіштер арқылы есептеген қолайлы, себебі катушка мен
конденсатор параллель қосылған. Сонда бірінші тармақтың активті өткізгіштігі:
Бірінші тармақтың реактивті өткізгіштіг
Өздігінен шығаруға арналған есептер:
Нұсқа бойынша суретте көрсетілген электр схемасының параметрлері бойынша барлық
тізбектің тармақтарындағы тоқтарды, бөліктердің кернеуін, активті, реактивті және толық
қуатты анықтау керек.
Е=220B,
f=50Гц,
С1=637мкФ,
С2 =300мкФ,
L3=15,9мГн,
R1=8Ом,
R2=3Ом,
R3=4Ом

2
Е=150 B,
f=50 Гц,
С2 =1600 мкФ,
L1=31,8 мГн,
L3=95 мГн,
R1=10 Ом,
R2=2 Ом,
R3=10 Ом
3
Е=50 B,
f=50 Гц,
С3 =100 мкФ,
L1=15,9 мГн,
L2=1000 мГн,
L3=115 мГн
R1=10 Ом,
R2=4 Ом,
R3=100 Ом
4
Е=100 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =159 мкФ,
L3=95 мГн,
R1=15 Ом,
R2=10 Ом
5
Е=150 B,
f=50 Гц,
С3 =637 мкФ,
С4=159мкФ, L1=25 мГн,
L2=9 мГн,
R1=6 Ом,
R2=4 Ом.
6
Е=200 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =300 мкФ,
L3=15,9 мГн,
R1=8 Ом,
R2=3 Ом,
R3=4 Ом
7
Е=120 B,
f=50 Гц,

С2 =1600 мкФ,
L1=30 мГн,
L3=95 мГн,
R1=10 Ом,
R2=4 Ом,
R3=10 Ом.
8
Е=100 B,
f=50 Гц,
С3 =100 мкФ,
L1=130 мГн,
L2=1000 мГн,
L3=115 мГн
R1=10 Ом,
R2=4 Ом,
R3=100 Ом.
9
Е=120 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =159 мкФ,
L3=125 мГн,
R1=15 Ом,
R2=10 Ом
10
Е=100 B,
f=50 Гц,
С3 =637 мкФ,
С4 =159 мкФ,
L1=25 мГн,
L2=9 мГн,
R1=6 Ом,
R2=4 Ом.
11
Е=127 B,
f=50 Гц,
С2 =1600 мкФ,
L1=38 мГн,
L3=95 мГн,
R1=10 Ом,
R2=12 Ом,
R3=10 Ом.
12
Е=120 B,
f=50 Гц,
С3 =100 мкФ,
L1=150 мГн,

L2=1000 мГн,
L3=115 мГн
R1=10 Ом,
R2=4 Ом,
R3=100 Ом.
13
Е=200 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =159 мкФ,
L3=95 мГн,
R1=15 Ом,
R2=10 Ом,
14
Е=127 B,
f=50 Гц,
С3 =637 мкФ,
С4 =159 мкФ,
L1=25 мГн,
L2=90 мГн,
R1=6 Ом,
R2=4 Ом.
15
Е=100 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =300 мкФ,
L3=15,9 мГн,
R1=8 Ом,
R2=3 Ом,
R3=4 Ом
16
Е=120 B,
f=50 Гц,
С2 =1600 мкФ,
L1=40 мГн,
L3=95 мГн,
R1=10 Ом,
R2=5 Ом,
R3=10 Ом.
17
Е=127 B,
f=50 Гц,
С3 =100 мкФ,
L1=150 мГн,
L2=1000 мГн,
L3=115 мГн

R1=10 Ом,
R2=40 Ом,
R3=100 Ом
18
Е=120 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =159 мкФ,
L3=95 мГн,
R1=15 Ом,
R2=10 Ом
19
Е=100 B,
f=50 Гц,
С3 =637 мкФ,
С4 =159 мкФ,
L1=25 мГн,
L2=40 мГн,
R1=6 Ом,
R2=8 Ом.
20
Е=150 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =300 мкФ,
L3=19 мГн,
R1=10 Ом,
R2=12 Ом,
R3=4 Ом
21
Е=120 B,
f=50 Гц,
С3 =100 мкФ,
L1=20 мГн,
L2=1000 мГн,
L3=115 мГн,
R1=10 Ом,
R2=40 Ом,
R3=100 Ом.
22
Е=50 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =159 мкФ,
L3=95 мГн,
R1=15 Ом,
R2=10 Ом.

23
Е=120 B,
f=50 Гц,
С1 =637 мкФ,
С2 =300 мкФ,
L3=15,9 мГн,
R1=8 Ом,
R2=10 Ом,
R3=4 Ом
24
Е=127 B,
f=50 Гц,
С3 =120 мкФ,
L1=180 мГн,
L2=1200 мГн,
L3=150 мГн
R1=20 Ом,
R2=40 Ом,
R3=80 Ом
25
Е=127 B,
f=50 Гц,
С3=550 мкФ,
С4 =150 мкФ,
L1=25 мГн,
L2=40 мГн,
R1=8 Ом,
R2=10 Ом.

Тәжірибелік №9
Тармақталған электрлік тізбек.Тармақталған электр тізбегін есептеу
Тармақталған тізбекте Ом заңын қолдану қиынға соғады. Бұндай тізбектер үшін арнайы
әдістер қорытылған. Сондай әдістердің көбісі Кирхгоф ережелеріне сүйенеді.
Кирхгофың ережелері:
1. Тізбектің түйінінен өтетін токтардың алгебралық қосындысы нольге
тең:

2. Тұйық контурдағы кернеу түсулерінің алгебралық қосындысы сол контурдағы электр
қозғаушы күштердің алгебралық қосындысына тең:
4. Тұрақты ток тізбегінің жұмысы мен қуаты.
Ток өткен тізбекте жылу бөлінеді, сонымен бірге тұтынушы тізбектегі қозғалтқыштарда
электр немесе магнит өрістері жұмыс істейді, электролиттерде электр өрісі жұмыс
атқарады, химиялық түрлендіру реакцияларын демейді және т.б. жұмыс атқарылады.
Осы жұмыстың шамасы Джоуль –Ленц заңымен
сипатталады

немесе

-меншікті қуат,

ал дифференциалды түрде

- меншікті кедергі,

- ток тығыздығы

1 есеп
Көпір теңгерілген жағдайда (1 сурет) R5 кедергісінің мәнін анықтаңыз, егер R1 = 2 Ом;
R2 = 4 Ом; R4 = 5 Ом;.

R1

R3

R2

U
R4

R
R5

1 сурет
Шешімі:
Көпірдің теңесу шарты: R1R 5  R 2R 4 ; демек:
R5 

R 2R 4 4  5

 10 Ом.
R1
2

2 есеп
2а суретінде келтірілген сұлбада, тізбектің балама RЭ кедергісін анықтау керек, егер R1 =
6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 =6 Ом, R4 = 1 Ом,
R5 = 1 Ом, R6 = 1 Ом.
R4
R4
1
1
R2 R
5
U

3

R1 2
R3

а)

R2
U

3

R1 2
R3

R6

4

2 сурет

б)

4

R6

I

Шешімі:

R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , R 6 кедергілері көпірше сұлбасымен жалғанған. Көпір теңгерілген,
өйткені: R2R6  R4R3 ; 6  1  1  6 . Демек, 2 және 3 түйіндердің потенциалдары тең

V2  V3 ; сондықтан тізбектің балама кедергісін өзгертпей отырып, осы түйіндердің
арасында қосылған кедергінің (R5) мәнін нөлге немесе шексіздікке тең етіп қабылдауға
болады.
5б суретіндегі сұлбада R 5   . етіп қабылданған. Тізбектің балама өткізгіштігі:

GЭ 

1
1
1
1
1
1
9


 


См.
R1 R 2  R 3 R 4  R6 6 6  6 1  1 12

Тізбектің балама кедергісі:

RЭ 

1 12

 1,333 Ом.
GЭ 9

Өз бетімен тізбектің балама кедергісін анықтау керек, егер: R5 = 0.
3 есеп
Сәулелерінің кедергілері: R a  R в  R c  R  симметриялы жұлдызша үшбұрышқа
балама түрлендірілген. Үшбұрыш қабырғаларының кедергілерін
анықтау керек.
Жауабы:

R ав ; R вc ; R cа .

R ав  R вс  R ca  3  R  .

4 есеп
Қабырғаларының кедергілері: R aв  R вс  R cа  R  симметриялы үшбұрыш
жұлдызшаға балама түрлендірілген. Жұлдызшаның сәулелерінің кедергілерін анықтау
керек:

R а ; Rв ; R c .
Жауабы:

Rа  Rв  Rc 

R
.
3

5 есеп
Электр тізбек сұлбасының (3а суреті) берілген параметрлері бойынша
тармақтардағы токтардың және элементтердегі кернеулердің параметрлерін анықтау
керек. Шешуді қуаттар тепе-теңділігі теңдеуінің орындалуы бойынша тексеру қажет.
Параметрлер: U  24 B; R1  9 Ом; R 2  2 Ом; R 3  2 Ом; R4  9 Ом;

R5  8 Ом; R6  18 Ом.
I

U

R4
1 I4
I1
I2
U4
U2
R2 R
5
I5
R12
I3
U3 R3 U5
R6
4

U6

I

R4
1 I4

I 1 I11 R11

U4

U4

I1
3U
I6

R8
R7 R

R1

3
U
I6

9

R10

3

U

U6

RЭ

R12

R6
4

I 1

4

U6

4

Шешімі:
3а суретіндегі сұлбада көпір бар ( R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , R 6 ). Есептеудің алдында көпірдің
теңесу шарты орындалатыныдығын тексерміз: R2R6  R4R3 ; 2  18  9  2 , көпір
теңгерілмеген, онан арғы есептеуді кедергілер жұлдызшасын ( R 2 , R 3 , R 5 ) үшбұрышқа (

R 7 , R 8 , R 9 ) балама түрлендіре отырып жүргіземіз, соңында элементтері аралас
жалғанған сұлбаны алдық (3б суреті).

R 2R 3
2 2
 2 2
 4,5 Ом;
R5
8
RR
2 8
R8  R 2  R5  2 2  2  8 
 18 Ом;
R3
2
RR
2 8
R9  R3  R5  3 5  2  8 
 18 Ом.
R2
2
R7  R 2  R 3 

Параллель жалғанған кедергілерін баламалармен алмастыра отырып, 3в суретіндегі
сұлбаны алдық, мұнда:

R1R 7
R 4R 8
9  4,5
9  18


 6 Ом;
 3 Ом; R11 
R1  R 7 9  4,5
R 4  R 8 9  18
R 6R 9
18  18
R12 

 9 Ом.
R 6  R9 18  18

R10 

Тізбектің балама кедергісін табамыз:

RЭ 

R10 (R11  R12 ) 3  (6  9)

 2.5 Ом.
R10  R11  R12 3  6  9

Ом заңын және Кирхгофтың бірінші заңын қолдана отырып, токтар мен кернеулердің
мәндерін анықтаймыз:

I

U 24
U
24
U
24

 9,6 А; I1 

 2,667 А; I11 

 1,6 А;
R Э 2,5
R1 9
R11  R12 6  9

U 4  I11R11  1,6  6  9,6 B; U 6  I11R12  1,6  9  14,4 B; I 4 

I6 

U4 9,6

 1,067 А;
R4
9

U6 14,4

 0,8 А.
R6
18

Кирхгофтың бірініші заңының теңдеуініен:
1-ші түйін үшін: I 2  I  I1  I 4  9,6  2,667  1,067  5,687 A;
2-ші түйін үшін:

I 5  I 4  I 6  1,067  0,8  0,267 A;

3-ші түйін үшін: I 3  I 2  I 5  5,687  0,267  6,133 A.
Сұлбаның қалған элементтеріндегі кернеулердің мәндері:

U 2  I 2R 2  5,687  2  11,7 B; U 3  I 3 R 3  6,113  2  12,3 B;

U 5  I 5 R 5  0,267  8  2,133 B.

РИ  РП .
Көздің қуаты: Р И  UI  24  9,6  230,4 Вт;
Қуаттар тепе-теңдігінің теңдеуі:

Қабылдағыштардың толық қуаты:

Р П  I 12 R 1  I 22 R 2  I 23 R 3  I 42 R 4  I 52 R 5  I 62 R 6 
2,667 2  9  5,687 2  2  6,133 2  9  1,067 2  9  0,267 2  8  0,8 218  230,4 Вт.
РИ  РП – қуаттардың тепе-теңдігінің теңдеуі орындалады, демек, шешу дұрыс.

Тәжірибелік №10
Контурлы токтар әдісі. Контурлық токтар әдісінде, схеманың әрбір тәуелсіз
контурда, өзінің контурлық тогы жүруге тиіс деп есептейді. Контурлық токтарға
салыстырып, теңдеулер құрады да, сонан кейін контурлық контур арқылы тармақтардағы
токтар анықталады.
Сонымен, контурлық токтар әдісі ізделініп отырған шама үшін контурлық ток
қабылданатын есептеу әдісі ретінде анықталады. Бұл әдістегі белгісіздердің саны, схема
үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша құралуға тиісті теңдеулер санына тең болуы
керек.
Демек, есептеу жұмыстарында контурлық токтар әдісі, Кирхгоф заңына негізделген әдіске
(мұнда теңдеулер саны аз болады) қарағанда, өте тиімді (үнемді).
Енді 8 суретіндегі схемадағы екі тәуелсіз контурларға байланысты негізгі есептік
теңдеулерді құру жолын қарастырамыз. Сол жақ контурда сағат тілі бағытында I11 - тогы
жүріп жатыр деп есептейік. Ал оң жақ контурда сондай бағытта I22 - тогы жүрсін. Әрбір
контур үшін Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша теңдеулер құрамыз. Бұл жағыдайда, іргелес
(кедергісі R5) тармақта жоғарыдан төмен қарай (I11 - I22) тогы жүретінін

ескереміз.

Контурды айналып өтуді сағат
тілі бағытында болып деп қабылдаймыз.

Бірінші контур үшін
(11)
немесе мұны былайша жазамыз:
(12)
Екінші контур үшін
(13)

немесе мұны мына түрде жазамыз:
(14)
Бірінші контур (12) теңдеудегі І11 көбеіткіш алдында тұрған кедергілердің
қосындысын R11 деп белгілеп, ал (12) теңдеуіндегі І22 - тогының (іргелес тармақтың
кедергісі минус таңбасымен алынған) кедергісін - R12 деп белгілейміз де, жоғарыдағы
теңдеулерді қайта жазамыз:

(15)
Мұндағы
R11 = R1 + R2 + R5; E11 = E1 + E5; R12 = R21 = - R5; R22 = R3 + R4 + R5;
E22 = - E4 - E5,
бұл белгілеулердегі R11 - бірінші контурдың толық немесе өзіндік кедергісі; R12 - бірінші
және екінші контурлар арасындағы іргелес тармақтардың минус таңбасымен алынған
кедергісі; Е11 - бірінші контурдың э.қ.к-і, ол осы контурдың э.қ.к-нің алгебралық
қосындысына тең (онда э.қ.к-нің таңбасы контурды айналып өту бағытымен сәйкес келген
жағдайда алынған); R22 - екінші контурдың толық немесе өзіндік кедергісі; R21 - минус
таңбасымен алынған, бірінші және екінші тармақтар арасындағы іргелес тармақтардың
кедергісі; E22 - екінші контурдың контурлық э.қ.к-і.
* Жалпы жағдайда k - және m - контурларының арасында іргелес тармақтағы теңдеуге
кіретін (Rkm) кедергінің таңбасы минус болуы тармақтағы контурлық Ikk - және Imm токтарының бағыттары қарама-қарсы болған жағдайда өтеді, ал егер бұл токтардың
бағыттары бір-біріне сәйкес келсе, онда кедергі оң таңбамен алынады.
Егер схемада контурлар саны екіден көп болса, мысалы үшеу болса, онда теңдеулер
жүйесі мынадай түрде болады:

(16)
немесе матрицалық түрде

(17)
Әр түрлі индексті кедергілірдегі таңбалар біркелкі болу үшін контурлық токтарды
бір бағытқа бағыттау керек, яғни мысал үшін ол сағат тілінің айналу бағыты болғаны
дұрыс деп ұсынылады.
Теңдеулер жүйесін шешу барысында, бір немесе бірнеше контурлық токтардың таңбалары
теріс болуы мүмкін.
Екі көршілес контурлардың арасы (мысалы 8 - суретіндегі схемадағы тармақтағы R1 және R2 - кедергілер) іргелес болмаған жағдайдағы тармақтардағы табылған контурлық
ток тармақтың нақты тогы болады.
Іргелес тармақтардың контурлық токтар арқылы тармақтың токтарды анықтайды.
Мысалы, R5 - кедергісі бар тармақ арқылы жоғарыдан төмен қарай жүретін токтардың
айырымы I11 - I22.

Егер электр тізбегінде п тәуелсіз контурлар болса, онда теңдеулер саны
да п болады.
Сонымен п - теңдеулер жүйесінің Іkk - токпен салыстырғандағы жалпы шешуі мынадай
болады:
(18)

мұндағы
- жүйенің анықтаушы.
∆km - нің алгебралық толықтырмасы ∆ - анықтаушынан k - шы бағананы және m - ші
жолды сызып тастау арқылы және сол алынған анықтаушты (-1)k+m - не көбейту арқылы
алынған.
Егер анықтауыштың жоғарғы сол жақ шеткі бұрышынан оның оң жақ төменгі
бұрышына (бас диагональ) диагональ жүргізсек және Rkm = Rmk теңдігін ескерсек, онда
анықтауыштың екі бөлікке бөлініп, айнадағы кескін секілді олар бірін-бірі қайталайтына
көз жеткізуге болады. Анықтауыштың осындай қасиетін бас диагональға
салыстырғандағы симметрия деп айтады. Анықтауыштың бас диагональға қатысты
симметриясына байланысты ∆km = ∆mk теңдігі орындалады.

Тәжірибелік №11
Резисторды параллель жалғау. Резисторлардың қосылуы
Резисторларды әртүрлі конфигурацияларға қосу көбінесе электротехника мен
электроникада қолданылады.
Мұнда біз резисторлардың байланысын қамтитын тізбектің бір бөлігін ғана қарастырамыз.
Резисторлардың қосылуы 1-суретте көрсетілген қатар, параллель және аралас (яғни қатар
және параллель) жасалуы мүмкін.

Сурет 1. Резисторлардың қосылуы.
Резисторлардың сериялық қосылуы-бұл бір резистордың соңы Екінші резистордың
басына, екінші резистордың соңы үшінші резистордың басына және т.б. қосылатын
қосылыс (2-сурет).

Резисторлардың сериялық қосылуы
Сурет 2. Резисторлардың тізбекті қосылуы.
Яғни, сериялық қосылу кезінде резисторлар бір-біріне қосылады. Мұндай
қосылыстың көмегімен бір жалпы ток резисторлар арқылы өтеді.
Сондықтан резисторлардың сериялық қосылуы үшін А және В нүктелерінің арасында
токтың бір ғана жолы бар деп айту әділетті болады.
Осылайша, тізбектелген резисторлардың саны неғұрлым көп болса, олар ток ағымына
соғұрлым көп қарсылық көрсетеді, яғни R жалпы кедергісі артады.
Тізбектелген қосылған резисторлардың жалпы кедергісі келесі формула бойынша
есептеледі:
R жалпы = R1 + R2 + R3+...+ Rn.
Резисторлардың параллель қосылуы
Резисторлардың параллель қосылуы-бұл барлық резисторлардың бастаулары бір жалпы
нүктеге (А), ал ұштары басқа жалпы нүктеге (Б) қосылатын қосылыс (3-суретті қараңыз).

Сурет 3. Резисторлардың параллель қосылуы.
Бұл жағдайда әр резистордың өз тогы болады. Ток А нүктесінен В нүктесіне
параллель қосылған кезде оның бірнеше жолы болады.
Осылайша, параллель қосылған резисторлар санының көбеюі ток ағымының жолдарының
ұлғаюына, яғни ток ағынына қарсы тұрудың төмендеуіне әкеледі. Бұл дегеніміз, параллель
қосылған резисторлардың саны неғұрлым көп болса, тізбектің осындай бөлігінің жалпы
кедергісінің мәні соғұрлым аз болады (А және В нүктелері арасындағы кедергі.)
Параллель қосылған резисторлардың жалпы кедергісі келесі қатынаспен анықталады:
1 / R Жалпы = 1 / R1+1 / R2 + 1 / R3+ ... +1 / Rn
Айта кету керек, мұнда "аз - аз"ережесі қолданылады. Бұл дегеніміз, жалпы кедергі
әрқашан кез-келген параллель қосылған резистордың кедергісінен аз болады.
Параллель қосылған екі резистор үшін жалпы кедергі келесі формула бойынша
есептеледі:
Rжалпы = R1 * R2 / R1+R2
Егер бірдей кедергісі бар параллель қосылған екі резистор болса, онда олардың
жалпы кедергісі олардың біреуінің кедергісінің жартысына тең болады.
Резисторлардың аралас қосылуы
Резисторлардың аралас байланысы-сериялық және параллель қосылыстың тіркесімі.
Кейде мұндай комбинация сериялық-параллель қосылыс деп аталады.
4-суретте резисторлардың аралас қосылысының қарапайым мысалы көрсетілген.

Сурет 4. Резисторлардың аралас қосылуы.
Бұл суретте R2 R3 резисторлары параллель, ал R1, R2 R3 және R4 комбинациясы
дәйекті түрде қосылғанын көруге болады.
Мұндай қосылыстардың кедергісін есептеу үшін бүкіл тізбек параллель немесе сериялы
қосылған резисторлардан қарапайым бөліктерге бөлінеді. Келесі алгоритмді орындаңыз:
1. Резисторлардың параллель байланысы бар учаскелердің эквивалентті кедергісін
анықтаңыз.
2. Егер бұл бөлімдерде тізбектелген резисторлар болса, алдымен олардың қарсылығын
есептеңіз.

3. Резисторлардың эквивалентті кедергісін есептегеннен кейін тізбек қайта жасалады.
Әдетте тізбектелген эквивалентті кедергілерден тізбек алынады.
4. Алынған тізбектің кедергісін есептеңіз.
Резисторлардың аралас қосылысы бар тізбектің ауданын есептеу мысалы 5-суретте
келтірілген.

Сурет 5. Резисторлардың аралас қосылуымен тізбек бөлігінің кедергісін есептеу.
1 есеп

Кедергі арқылы ток i r1  100 t A және i r 2  10 sin( 314 t ) А заңдары бойынша
өзгереді. Кедергінің мәні r = 10 Ом. Анықтау керек: кедергідегі ur1, ur2 кернеулердің
өзгеру заңдарын; pr1, pr2 қуаттардың өзгеру заңдарын; t = 1c уақыт ішіндегі кедергіде
шығарылған энергиялардың шамаларын.
ir(t)

r

ur(t)
Шешімі
Кедергінің токтары мен кернеулердің арасындағы ара қатынастар Ом заңы бойынша
анықталады:

ur  i rr . Демек: u r1  i r1r  100 t  10  1000t

В;

ur 2  i r 2r  10 sin( 314t)  10  100 sin( 314t) В.
Кедергінің қуаты: p r  u r i r . Демек:
p r1  u r1i r1  1000t  100t  105 t 2 Вт;
pr 2  ur 2i r 2  100 sin( 314 t)  10 sin( 314 t)  103 sin 2 (314 t)Вт.
t



Кедергіде шығарылған энергия: Wr  p r dt . Демек:
0

t

1

5 3

10 t
Wr1   p r1dt   10 t dt 
3
0
0
5 2

t

t 1

105

 3,33  104 Дж;
3

1

10 3
10 3 t
Wr 2   p r 2dt   10 sin (314 t )dt 
t
sin( 628t )  500 Дж.
2
4

314
0
0
t 1
3

2

2 есеп
Кедергідегі кернеу келесі заңдары бойынша өзгереді: ur1  100 t A және

u r 2  100 sin( 314 t ) А. Кедергінің мәні r = 5 Ом. Анықтау керек: кедергідегі ir1, ir2
токтардың өзгеру заңдарын; pr1, pr2 қуаттардың өзгеру заңдарын; t = 1c уақыт ішіндегі
кедергіде шығарылған энергиялардың шамаларын.
3 есеп
Кедергідегі токтың графигі ir(t) 1 суретте келтірілген, кедергінің шамасы r = 10 Ом.
ur(t) кернеу графигін тұрғызыңыз.

i, A
2

ir ( t)

1

0

t, c

0

0.005

0.01

0.015

.

0.02

t
1 сурет
4 есеп
Сыйымдылықтағы кернеу келесі заңдары бойынша өзгереді: uС1  1000 t В; және

uС2  100 sin( 314 t  450 ) В. Сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Анықтау керек:
сыйымдылық арқылы токтың iС1(t) және iС2(t) өзгеру заңдарын; pr1, pr2 қуаттардың өзгеру
заңдарын; t = 1 с уақыттың моменті үшін сыйымдылықтың электр өрісі энергиясының
мәнін.
iC(t
)

C

uc(t)

Шешімі

du C
. Демек:
dt
du
d(1000  t)
i C1  C C1  10  4
 0.1 А;
dt
dt
0
du C2
 4 d 100 sin( 314t  45 )
i C2  C
 10
 3,14 cos( 314t  45 0 ) А;
dt
dt
Сыйымдылықтың қуаты: p С  u С i С . Демек:
Сйымдылықтың тогы: i C  C





p С1  u С1i С1  1000  t  0,1  100  t Вт;
p С 2  u С 2 i С 2  100 sin( 314t  45 0 )  0.1 cos( 314t  45 0 )  5 sin( 628  90 0 ) Вт,
1
өйткені: sin   cos   sin( 2) .
2
Cu C2
Сыйымдылықтың электр өрісінің энергиясы: WC 
; мұнда uC – уақыттың дәл осы
2
моментіндегі сыйымдылықтағы кернеудің мәні. t = 1 c сыйымдылықтың кернеулер
шамасын анықтаймыз. uC1 t 1  1000  t t 1  1000 B.


uC2 t 1  100 sin( 314t  450 ) t 1  100 sin( 314  )  70,7 B.
4

Сыйымдылықтың электр өрісі энергияларының мәндері:

Cu C2 2 10 4  (70,7) 2
Cu C2 1 10 4  (10 3 ) 2

 0,25 Дж.
WC1 

 50 Дж; WC 2 
2
2
2
2
5 есеп
Сыйымдылық uС(t) кернеуінің графигі 2 суретте келтірілген, сыйымдылықтың шамасы С
= 100 мкФ. iC(t) тогының графигін тұрғызыңыз.
u, B

100

uc ( t)

t, c

0

100

0

0.005

0.01

0.015

0.02

t
2 сурет
Жауабы: 3 суретте қара

t, c

.

4
2
ic ( t)

.

0
2
4

0

0.005

0.01

0.015

0.02

t

Тәжірибелік №12
Электр энергиясының параллельді бірігуі.
1 есеп
1 суреттегі электр тізбек сұлбасы үшін түйіндік потенциалдар әдісімен токтарды есептеу
үшін теңдеулер жүйесін құрастыру керек. Алынған теңдеулер жүйесін матрицалық түрде
жазыңыз.
E1

E1
R

R5

2

1
R4

E2

R2

3
R3

R6
E4

E3
4

1 сурет
Шешімі:
Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша теңдеулер саны түйіндер санынан бірге кем.
Төртінші түйіннің потенциалын нөлге тең етіп қабылдап, жалпы түрде түйіндік
потенциалдар үшін теңдеулер жүйесін жазамыз:

V1G 11  V2G 12  V3G 13  I 11 ;
V1G 21  V2G 22  V3G 23  I 22 ;
V1G 31  V2G 32  V3G 33  I 33 ;
1
1
1
1
1
1
1
1
1


; G 22 


; G 33 


;
мұнда: G 11 
R1 R 4 R 5
R2 R6 R5
R1 R 2 R 3

1
1
1
;
; G 23  G 32  
; G 13  G 31  
R2
R5
R1
1
1
1
1
1
1
I 11   E1
 E2
 E4
 E3
; I 33  E1
; I 22   E 2
.
R1
R1
R2
R2
R4
R3
G 12  G 21  

Теңдеулердің матрицалық жазу түрі:

2 есеп
Бос үріс режімінде, нормалы сұлбасымен жалғанған, аккумуляторлық батареясының әр
элементінің тогы нөлге тең болатындығын дәлелдеңіз.
+
1

I1

I3
I2

E

E

E

U12
Rв

Rв

Rв
–

2

2 сурет
Шешімі:

E
Екі түйін әдісі бойынша түйіндік кернеу: U12 

Тармақтардағы токтар:

I1  I 2  I 3 

1
1
1
E
E
RВ
RВ
RВ
E .
1
1
1


RВ RВ RВ

E  U12
0.
RВ

3 есеп
Көздердің біреуі қате қосылып қалған кезде, аккумуляторлық батареясының әр
элементінің тогын анықтау керек (3 сурет). E = 24 B; RВ = 0,4 Ом. Бір көздің номинал
тогы IHИ = 5 А.
1

I1

–

+
E

Rв

I3
+

I2
E

U12
Rв

E

Rв

Шешімі:
Екі түйін әдісі бойынша түйіндік кернеу:

E
U12 

1
1
1
E
E
RВ
RВ
R В E 24
 
 8 B.
1
1
1
3
3


RВ RВ RВ

Тармақтардағы токтар:

I1  I 3 

E  U 12 24  8
E  U 12 24  8


 80 А.
 40 А; I 2 
RВ
RВ
0,4
0,4

Бос жүріс режімде, осындай жалғану сұлбасында көздердің токтары көп есе олардың
номинал мәндерінен асады, яғни, осы сұлбамен жиналған аккумуляторлар батареясы істен
шығады.
4 есеп
Электр тізбек сұлбасының берілген параметрлері бойынша түйіндік потенциалдар
әдісімен тармақтардағы токтарды анықтау керек (4 сурет).
E1 = 24 B; E2 = 12 B; E3 = 18 B; E4 = 9 B; R1 = 6 Ом; R2 = 4 Ом; R4 = 12 Ом; R5 = 4 Ом; R6
= 4 Ом;
E1

E1
R

R5

I5

1

I1

U13
2 I2 R2

E2
3

I4
R4

U21 R6

U24

U14
E4

U32

I3

I6

4

E3
Шешімі:
4 сурет
4-ші түйіннің потенциал мәнін нөлге тең етіп қабылдаймыз: V4  0 . Сонда 4-ші түйіннің
потенциалы V3  E3  18 B. Белгісіз потенциалдарды табу үшін екі теңдеуді
құрастыруға жеткілікті:

V1G11  V2G12  V3G13  I11; V1G 11  V2G 12   V3G 13  I 11 ;
V1G 21  V2G 22  V3G 23  I 22 ; V1G 21  V2G 22   V3G 23  I 22 ;
1
1
1
1 1 1


 
  0,5 См;
мұнда: G 11 
R 1 R 4 R 5 6 12 4

1
1
1 1 1 1


    0,75 См;
R 2 R6 R5 4 4 4
1
1
1
1
G12  G 21  
   0,333 См;
   0,25 См; G13  G 31  
R1
R5
6
4
1
1
G 23  G 32  
   0,25 См;
R2
4
1
1
1
1
I11  E1
 E4
 24   9  3,25 См;
R1
R4
6
12
1
1
1
1
I 22  E2
 12   3 А; V3G13  E3
 18   4,5 А.
R2
R2
4
4
G 22 

Алынған мәндерді бастапқы теңдеулерге қойып, кейбір түрлендірулерден кейін аламыз:

0,5V1  0,25V2  0,25;
 0,25V1  0,75V2  7,5;
Анықтауыштардың көмегімен алынған теңдеулер жүйесін шығарамыз:

V1 
V2 

V1 1,688

 5,4 B;

0.313

V2 3,688

 11,8 B.

0.313

Түйінаралық теңдеулердің мәндерін анықтаймыз: U 21  V2  V1  11,8  5,4  6,4 B;

U 13  V1  V3  5,4  18  12,6 B;

U 14  V1  V4  5,4  0  5,4 B;

U 24  V2  V4  11,8  0  11,8 B;

U 32  V3  V2  18  11,8  8,2 B.
Тармақтардағы токтардың мен контурларды айналып өту таңдап алынған бағыттары үшін
Кирхгофтың екінші заңының негізінде, тармақ пен түйіндік кернеумен құрылған
контурлар үшін теңдеулер құрастырамыз. Осы теңдеулерден тармақтардағы токтардың
мәндерін анықтаймыз:

E1  U13 24  12,6

 1,9 A;
R1
6
E2  U 32 12  8,2

 4,55 A;
I 2 R 2  U 32  E2 ; I 2 
R2
4
E 4  U 14 9  5,4

 0,3 A;
I 4 R 4  U14  E4 ; I 1 
R4
12
I1R1  U13  E1 ;

I1 

I 5 R 5  U 21  0;

I5 

U 21 6,4

 1,6 A;
R5
4

I 6 R 6  U 24  0;

I6 

U 24 11,8

 2,95 A.
R6
4

Үшінші тармақтағы токтың шамасын Кирхгофтың бірінші заңы теңдеуінің негізінде
анықтаймыз:

I 3  I 2  I1  4,55  1,9  2,65 A.
Көздердің қосынды қуаты:

Р И  E1I1  E2I 2  E3I 3  E4I 4  24  1,9  12  4,55  18  2.65  9  0,3  150,6 Вт.
Қабылдағыштардың қосынды қуаты:

Р П  I12 R1  I 22 R 2  I 42 R 4  I 52 R 5  I 62 R 6 
 1,92  6  4,552  4  0,32  12  1.62  4  2,952  4  150,6 Вт.
Қуат тепе-теңділігінің теңдеуі орындалады:

РИ  РП
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07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану»
(мамандықтың шифры және толық атауы)
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СОӨЖ тапсырмалары - 6 сағат
№
СОӨЖ тақырыптары
1
2
3
4
5
6

Электрлік өрістің жұмыс күші
Биполярлы және өрістік транзистор
Электр сұлбалары
Балама кедергілер. Жалғануы.
Тармақталған электрлік тізбек.
Резисторды параллель жалғау.

Сағат саны
1
1
1
1
1
1

Ұсынылған
әдебиеттер және
басқа әдеби көздер
Негізгі әдебиеттер
[1-7]
Қосымша
әдебиеттер [8-13]

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау
Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын
көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі
болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып,
оқытушымен бағаланады.
Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып,
оны аудитория алында қорғау керек.
Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол
оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады.
Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер топқа
бөлініп шығарылады және ол осы топпен қорғалады.
Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді шығарып, оқыту
алдында қорғайды.
Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар
жазып, оны оқытушыға тексертеді.
Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім
алушылар жазбаша жауап береді.
Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін
жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық материалдар және есептер шығару
жатады.
Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім
алушы тобына тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды

Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған материалдар
«Электроника негізіндегі электротехника»
(пәннің коды және толық атауы)
07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану»
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021

Тест сұрақтары
І-нұсқа
1. Электр тогы өтетін жолы үшін жасалған құрылғылар мен нысандар жиынтығы не деп
аталады?
А) электр тізбегі
В) нысандар жиынтығы
С) түйін
D) сұлба
Е) тармақ
2. Белгілі функция атқаратын, электр тізбегі құрамына кіретін жеке-жеке құрылғылар . . . .
деп аталады.
А) электр қозғалтқыштары
В) электр тізбегіндегі элементтер
С) приборлар
D) тұтынушылар
Е) аспаптар
3. Механикалық, жылулық, химиялық және жарықтық энергияларды электр энергиясына
түрлендіретін электр қондырғысы
А) электр шамдары
В) қабылдағыштар
С) электр энергиясының көздері
D) трансформаторлар
Е) қозғалтқыштар
4. Электр энергиясын басқа энергия түріне түрлендіретін электр қондырғысы?
А) электр энергиясының қабылдағыштары
В) генераторлар
С) электр энергиясының көздері
D) трансформаторлар
Е) аккумуляторлар
5. Электр тізбегіндегі элементтерді шарт бойынша белгілеп, графикалық түрде бейнелеуін
және элементтердің бір-бірімен жалғануын . . . . . көрсетеді
А) электр энергиясының элементтері
В) электр тізбегінің сұлбасы
С) электр тізбегі
D) Жауаптардың бәрі дұрыс
Е) тармақ
6. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде электр тоғының өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) А (Ампер)
С) Вт (Ватт)
D) Кл (Кулон)
Е) Ом
7. Ток мөлшері

А) U=φ1-φ2
В) R = U/I
С) I=U/R
D) I= φ1-φ2+E1/R
Е) i(t)=dq/dt
8. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде кернеудің өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) ВА (Вольт Ампер)
С) Вт (Ватт)
D) В (Вольт)
Е) Вб (Веббер)
9. I1+I2-I3+In=0 қай заңға негізделген формула
A) Кирхгофтың екінші заңы
B) Джоуль-Ленц заңы
C) Максвелл заңы
D) Кирхгофтың бірінші заңы
E) Ом заңы
10. Өткізгіштіктің формуласы
A) G = 1/R
B) I = U/R
C) R = U/I
D) P = U/G
E) I = U•G
11. Индуктивтіліктің шартты әріптік белгіленуі
A) G
B) I
C) R
D) P
E) L
12. Қабылдағыш кедергісінің әріптік шартты бергіленуі және өлшем бірлігі
A) G (См)
B) I (А)
C) R (Ом)
D) P (Вт)
E) L (Гн)
13. R кедергісі бар тұрақты ток тізбегінің бөлігі үшін, төменде келтірілген өрнектерінің
қайсысы дұрыс емес.
A) G = 1/R
B) I = U/R
C) R = U/I
D) P = U/G
E) I = U•G
14. Элементтердің бірізді қосылуы деп.........
A) тізбек бойымен тоқтардың тармақталуын айтады
B) онымен бір ток аққанын айтады

C) онымен тоқ жүрмейтінін айтады
D) элементтердің көпірше сұлбасын құрап жалғануын айтады
E) дұрыс жауап жоқ
15. Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/3
B) 2R
C) 6R
D) 3R
E) R/2
16. Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/3
B) 2R
C) 6R
D) 9R
E) R/2
17. Бес элементтерден тұратын және екі үшбұрыш жалғану сұлбасын құрайтын электр
тізбектердің сұлбалары не деп аталады.
A) Үшбұрышса жалғану сұлбасы
B) Жұлдызша жалғану сұлбасы
C) Көпірше сұлбасы
D) В және С
E) А және В
18. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 3 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 1 А, түйінге.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
19. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 6 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
20. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 6,6 А, түйінге.
B) 5,001 А, түйінге.
C) 2,025 А, түйіннен.
D) 3,2 А, түйіннен.
E) 4,6 А, түйінге.

21. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану
тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші
заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша - 3
B) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша – 3
C) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 4
D) бірінші бойынша – 2, екінші бойынша – 4
E) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 2
22. Электр тізбек сұлбасындағы балама түрлендіру деп ....... атаймыз?
A) түрлендірген сұлбаның бөлігінің кірісіндегі кернеу мен тогы, берілген сұлбадағы
мәндері сияқты болып қалатынын
B) түрлендірген сұлбаның бөлігінің кірісіндегі кернеу мен тогының өзгеруін
C) түрлендірген сұлбаның бөлігінің кірісіндегі тек қана кернеуінің сақталуын
D) түрлендірген сұлбаның элементтер санының сақталуын
E) жауаптың бәрі дұрыс
23. Тізбектің бір ток жүретін бөлігі қалай аталады?
A) Тармақ
B) Тізбек
C) Түйін
D) Контур
E) Бөлік
24. Магнит энергиясы жинақталатын элемент
A) конденсатор
B) индуктивтік
C) резистор
D) сйыймдылық
E) кедергі
25. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R
B) 2R
C) 1.5R
D) 3R
E) R/2
ІІ-нұсқа
1. Элементтердің бірізді қосылуы деп.........
A) тізбек бойымен тоқтардың тармақталуын айтады
B) онымен бір ток аққанын айтады
C) онымен тоқ жүрмейтінін айтады
D) элементтердің көпірше сұлбасын құрап жалғануын айтады
E) дұрыс жауап жоқ
2. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/2
B) 2R
C) 4R

D) 3R
E) R
3. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде кернеудің өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) ВА (Вольт Ампер)
С) Вт (Ватт)
D) В (Вольт)
Е) Вб (Веббер)
4. Екі кедергі параллель жалғанғанда балама кедергіні анықтау
A) R=R1+R2/R1•R2
B) R=R1•R2
C) R=R1+R2
D) R=R1+R2+ R1•R2
E) R=R1•R2/R1+R2
5. Тізбектің бір ток жүретін бөлігі қалай аталады?
A) Тармақ
B) Тізбек
C) Түйін
D) Контур
E) Бөлік
6. Егер электр тізбектің сұлбасында бірізді және параллель жалғанған элементтердің
фрагменттері бар болса..............деп атайды.
A) ондай жалғануды параллель
B) ондай жалғануды тізбектей
C) ондай жалғануды аралас
D) ондай жалғануды көпірше
E) ондай жалғануды жұлдызша
7. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану
тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші
заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша - 3
B) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша – 3
C) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 4
D) бірінші бойынша – 2, екінші бойынша – 4
E) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 2
8. Индуктивтіліктің шартты әріптік белгіленуі
A) G
B) I
C) R
D) P
E) L
9. Механикалық, жылулық, химиялық және жарықтық энергияларды электр энергиясына
түрлендіретін электр қондырғысы
А) электр шамдары
В) қабылдағыштар

С) электр энергиясының көздері
D) трансформаторлар
Е) қозғалтқыштар
10. Электр тогы өтетін жолы үшін жасалған құрылғылар мен нысандар жиынтығы не деп
аталады?
А) электр тізбегі
В) нысандар жиынтығы
С) түйін
D) сұлба
Е) тармақ
11. Магнит энергиясы жинақталатын элемент
A) конденсатор
B) индуктивтік
C) резистор
D) сйыймдылық
E) кедергі
12. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R
B) 2R
C) 1.5R
D) 3R
E) R/2
13. I1+I2-I3+In=0 қай заңға негізделген формула
A) Кирхгофтың екінші заңы
B) Джоуль-Ленц заңы
C) Максвелл заңы
D) Кирхгофтың бірінші заңы
E) Ом заңы
14. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/2
B) 2R
C) 4R
D) 3R
E) R
15. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 3 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 1 А, түйінге.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
16. Қабылдағыш кедергісінің әріптік шартты бергіленуі және өлшем бірлігі
A) G (См)
B) I (А)
C) R (Ом)

D) P (Вт)
E) L (Гн)
17. Электр тізбегіндегі элементтерді шарт бойынша белгілеп, графикалық түрде
бейнелеуін және элементтердің бір-бірімен жалғануын . . . . . көрсетеді
А) электр энергиясының элементтері
В) электр тізбегінің сұлбасы
С) электр тізбегі
D) Жауаптардың бәрі дұрыс
Е) тармақ
18. Латын тілінен аударғанда — қарсыласамын деген мағынаны білдіретін элемент
A) конденсатор
B) катушка
C) индуктивтік
D) резистор
E) латр
19. Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/3
B) 2R
C) 6R
D) 3R
E) R/2
20. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде өткізгіштің өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) См (Сименс)
С) Вт (Ватт)
D) Дж (Джоуль)
Е) Вб (Веббер)
21. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 8 А, түйінге.
B) 3 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.

22. Кең таралған үш фазалы жүйесін, үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышын
ойлап-құрастырған ғалым
A) М.О. Доливо-Добровольский
B) М. Фарадей
C) П.Н. Яблочков
D) А.С. Попов
E) Г. Герц
23. Бірізді жалғанған кедергілері бірдей үш резистордан тұратын электр тізбектің балама
кедергісі 9 Ом тең. Әрбір резистордың кедергісін анықтаңыз.
A) 3 Ом
B) 2 Ом
C) 9 Ом
D) 4 Ом
E) 1.5 Ом
24. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.

A) R
B) 2R
C) 1.5R
D) 3R
E) R/2
25. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде электр тоғының өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) А (Ампер)
С) Вт (Ватт)
D) Кл (Кулон)
Е) Ом
ІІІ-нұсқа
1. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R
B) 2R
C) 1.5R
D) 3R
E) R/2
2. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/2
B) 2R
C) 4R
D) 3R
E) R
3. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/2
B) R
C) 4R
D) 3R
E) 2R
4. Элементтердің бірізді қосылуы деп.........
A) тізбек бойымен тоқтардың тармақталуын айтады
B) онымен бір ток аққанын айтады
C) онымен тоқ жүрмейтінін айтады
D) элементтердің көпірше сұлбасын құрап жалғануын айтады
E) дұрыс жауап жоқ
5. Бес элементтерден тұратын және екі үшбұрыш жалғану сұлбасын құрайтын электр
тізбектердің сұлбалары не деп аталады.
A) Үшбұрышса жалғану сұлбасы
B) Жұлдызша жалғану сұлбасы
C) Көпірше сұлбасы
D) В және С
E) А және В
6. Егер электр тізбектің сұлбасында бірізді және параллель жалғанған элементтердің
фрагменттері бар болса..............деп атайды.
A) ондай жалғануды параллель
B) ондай жалғануды тізбектей
C) ондай жалғануды аралас

D) ондай жалғануды көпірше
E) ондай жалғануды жұлдызша
7. Кедергілері бірізді жалғанған сұлбаны балама түрлендіру
A) R=R1+R2/R1•R2
B) R=R1•R2
C) R=R1+R2+ R1•R2
D) R=R1+R2
E) R=R1•R2/R1+R2
8. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 3 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 1 А, түйінге.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
9. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 6 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
10. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану
тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші
заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша - 3
B) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша – 3
C) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 4
D) бірінші бойынша – 2, екінші бойынша – 4
E) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 2
11. Индуктивтіліктің шартты әріптік белгіленуі
A) G
B) I
C) R
D) P
E) L
12. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде электр тоғының өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) А (Ампер)
С) Вт (Ватт)
D) Кл (Кулон)
Е) Ом
13. Латын тілінен аударғанда — қарсыласамын деген мағынаны білдіретін элемент
A) конденсатор
B) катушка
C) индуктивтік
D) резистор
E) латр
14. Механикалық, жылулық, химиялық және жарықтық энергияларды электр энергиясына
түрлендіретін электр қондырғысы

А) электр шамдары
В) қабылдағыштар
С) электр энергиясының көздері
D) трансформаторлар
Е) қозғалтқыштар
15. Электр энергиясын басқа энергия түріне түрлендіретін электр қондырғысы?
А) электр энергиясының қабылдағыштары
В) генераторлар
С) электр энергиясының көздері
D) трансформаторлар
Е) аккумуляторлар
16. Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/3
B) 2R
C) 6R
D) 3R
E) R/2
17. Екі кедергі параллель жалғанғанда бала кедергіні анықтау
A) R=R1+R2/R1•R2
B) R=R1•R2
C) R=R1+R2
D) R=R1+R2+ R1•R2
E) R=R1•R2/R1+R2
18. сыйымдылықтың шартты әріптік белгіленуі
A) G
B) С
C) R
D) P
E) L
19. Электр өрісінің энергиясы жинақталып және сақталатын қасиеті бар элемент
A) катушка
B) индуктивтік
C) резистор
D) сйыймдылық
E) кедергі
20. Электр энергиясын кернеуі бойынша түрлендіруге және кернеуді реттеуге арналған
электр магниттік құрылғы
A) сақтандырғыш
B) генератор
C) қозғалтқыш
D) трансформатор
E) жауаптардың бәрі дұрыс
21. Ток мөлшері
А) U=φ1-φ2
В) R = U/I
С) I=U/R
D) I= φ1-φ2+E1/R
Е) i(t)=dq/dt
22. Бірізді жалғанған кедергілері бірдей үш резистордан тұратын электр тізбектің балама
кедергісі 9 Ом тең. Әрбір резистордың кедергісін анықтаңыз.
A) 3 Ом

B) 2 Ом
C) 9 Ом
D) 4 Ом
E) 1.5 Ом
23. Кең таралған үш фазалы жүйесін, үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышын
ойлап-құрастырған ғалым
A) М.О. Доливо-Добровольский
B) М. Фарадей
C) П.Н. Яблочков
D) А.С. Попов
E) Г. Герц
24........... электрондар мен кемтіктер кристалл ішінде жылулық хаосты қозғалыстың
салдарынан орын ауыстырады.
A) Сыртқы электр өрісі болмаған жағдайда
B) Сыртқы электр өрісі болған жағдайда
C) тыныштық күйде
D) сырттан магнит өрісі әсер етсе
E) дұрыс жауап жоқ
25. 1831 ж. электромагниттік индукция құбылысын кім ашты, өрнектеді.
A) М.О. Доливо-Добровольский
B) М. Фарадей
C) П.Н. Яблочков
D) А.С. Попов
E) Г. Герц
ІV-нұсқа
1. Кең таралған үш фазалы жүйесін, үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышын ойлапқұрастырған ғалым
A) М.О. Доливо-Добровольский
B) М. Фарадей
C) П.Н. Яблочков
D) А.С. Попов
E) Г. Герц
2. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/2
B) 2R
C) 4R
D) 3R
E) R
3. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде кернеудің өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) ВА (Вольт Ампер)
С) Вт (Ватт)
D) В (Вольт)
Е) Вб (Веббер)
4. Элементтердің бірізді қосылуы деп.........
A) тізбек бойымен тоқтардың тармақталуын айтады
B) онымен бір ток аққанын айтады
C) онымен тоқ жүрмейтінін айтады
D) элементтердің көпірше сұлбасын құрап жалғануын айтады

E) дұрыс жауап жоқ
5. Егер электр тізбектің сұлбасында бірізді және параллель жалғанған элементтердің
фрагменттері бар болса..............деп атайды.
A) ондай жалғануды параллель
B) ондай жалғануды тізбектей
C) ондай жалғануды аралас
D) ондай жалғануды көпірше
E) ондай жалғануды жұлдызша
6. Латын тілінен аударғанда — қарсыласамын деген мағынаны білдіретін элемент
A) конденсатор
B) катушка
C) индуктивтік
D) резистор
E) латр
7. Ток мөлшері
А) U=φ1-φ2
В) R = U/I
С) I=U/R
D) I= φ1-φ2+E1/R
Е) i(t)=dq/dt
8. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 3 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 1 А, түйінге.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
9. Механикалық, жылулық, химиялық және жарықтық энергияларды электр энергиясына
түрлендіретін электр қондырғысы
А) электр шамдары
В) қабылдағыштар
С) электр энергиясының көздері
D) трансформаторлар
Е) қозғалтқыштар
10. Электр тогы өтетін жолы үшін жасалған құрылғылар мен нысандар жиынтығы не деп
аталады?
А) электр тізбегі
В) нысандар жиынтығы
С) түйін
D) сұлба
Е) тармақ
11. Магнит энергиясы жинақталатын элемент
A) конденсатор
B) индуктивтік
C) резистор
D) сйыймдылық
E) кедергі
12. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R
B) 2R
C) 1.5R
D) 3R

E) R/2
13. Бес элементтерден тұратын және екі үшбұрыш жалғану сұлбасын құрайтын электр
тізбектердің сұлбалары не деп аталады.
A) Үшбұрышса жалғану сұлбасы
B) Жұлдызша жалғану сұлбасы
C) Көпірше сұлбасы
D) В және С
E) А және В
14. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/2
B) 2R
C) 4R
D) 3R
E) R
15. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын
анықтаңыз.
A) 6,6 А, түйінге.
B) 5,001 А, түйінге.
C) 2,025 А, түйіннен.
D) 3,2 А, түйіннен.
E) 4,6 А, түйінге.

16. Қабылдағыш кедергісінің әріптік шартты бергіленуі және өлшем бірлігі
A) G (См)
B) I (А)
C) R (Ом)
D) P (Вт)
E) L (Гн)
17. Электр тізбегіндегі элементтерді шарт бойынша белгілеп, графикалық түрде
бейнелеуін және элементтердің бір-бірімен жалғануын . . . . . көрсетеді
А) электр энергиясының элементтері
В) электр тізбегінің сұлбасы
С) электр тізбегі
D) Жауаптардың бәрі дұрыс
Е) тармақ
18. Электр тізбек сұлбасындағы балама түрлендіру деп ....... атаймыз?
A) түрлендірген сұлбаның бөлігінің кірісіндегі кернеу мен тогы, берілген сұлбадағы
мәндері сияқты болып қалатынын
B) түрлендірген сұлбаның бөлігінің кірісіндегі кернеу мен тогының өзгеруін
C) түрлендірген сұлбаның бөлігінің кірісіндегі тек қана кернеуінің сақталуын
D) түрлендірген сұлбаның элементтер санының сақталуын
E) жауаптың бәрі дұрыс
19. Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
A) R/3
B) 2R
C) 6R
D) 3R
E) R/2

20. Халықаралық бірліктердің (СИ) жүйесінде өткізгіштің өлшем бірлігі
А) ВАр (Вольт Ампер реактив)
В) См (Сименс)
С) Вт (Ватт)
D) Дж (Джоуль)
Е) Вб (Веббер)
21. 13. I1+I2-I3+In=0 қай заңға негізделген формула
A) Кирхгофтың екінші заңы
B) Джоуль-Ленц заңы
C) Максвелл заңы
D) Кирхгофтың бірінші заңы
E) Ом заңы
22. Бірізді жалғанған кедергілері бірдей үш резистордан тұратын электр тізбектің балама
кедергісі 9 Ом тең. Әрбір резистордың кедергісін анықтаңыз.
A) 3 Ом
B) 2 Ом
C) 9 Ом
D) 4 Ом
E) 1.5 Ом
23........... электрондар мен кемтіктер кристалл ішінде жылулық хаосты қозғалыстың
салдарынан орын ауыстырады.
A) Сыртқы электр өрісі болмаған жағдайда
B) Сыртқы электр өрісі болған жағдайда
C) тыныштық күйде
D) сырттан магнит өрісі әсер етсе
E) дұрыс жауап жоқ
24. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану
тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші
заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша - 3
B) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша – 3
C) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 4
D) бірінші бойынша – 2, екінші бойынша – 4
E) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 2
25. 1831 ж. электромагниттік индукция құбылысын кім ашты, өрнектеді.
A) М.О. Доливо-Добровольский
B) М. Фарадей
C) П.Н. Яблочков
D) А.С. Попов
E) Г. Герц

1-нұсқа
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2-В
3-С
4-А
5-В
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