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АЛҒЫ СӨЗ
Курстың мақсаты – «Электронды құралдар мен құрылғылар» курсын 

сәтті меңгеруге ықпал ету.
Пәнді оқу міндеттері. Курсты оқу нәтижесінде студент жартылай 

өткізгіш құрылғылардың принциптері мен физикалық негіздерін, олардың 
сипаттамалары мен параметрлерін, сондай-ақ аналогты электронды 
тізбектерді, сигнал генераторларын, интегралды схемалардың жұмыс істеу 
принциптерін игеруі керек, сонымен қатар студент интегралды логикалық 
элементтердің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін, комбинациялық 
және сериялық типтегі логикалық құрылғыларды синтездеу әдістерін үйренуі 
керек.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
- білуге тиіс: жартылай өткізгіш аспаптардың құрылысы,

дифференциалдық және операциялық күшейткіштердің ерекшеліктері мен 
негізгі параметрлері, негізгі цифрлық құрылғылар;

- істей алу керек: көп сатылы күшейткіштерді, шешуші
күшейткіштерді, электрлік тербеліс генераторларын құру, сандық 
құрылғылардың әртүрлі түйіндерін синтездеу;

- тәжірибесі болуы керек: жартылай өткізгіш құрылғылардың негізгі
сипаттамаларын, күшейткіштерді алып тастау және әртүрлі электрондық 
тізбектердің параметрлерін анықтау, элемент базасын таңдау;

- түсінікке ие болу: заманауи аналогты және цифрлық интегралды
схемалардың жұмыс істеу принципі туралы.

Курстың құрылымы
Бұл диаграммада «Электронды құралдар мен құрылғылар» курсының 

барлық модульдері көрсетілген. Курсты меңгерудің ұсынылатын реттілігі –
төменнен жоғары қарай. Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша 
жылжытылған сайын жоғарылайды. Әр түрлі оқу орындарында модульдердің 
өту тәртібі өзгеруі мүмкін.



7

Э
Л

Е
К

Т
РО

Н
Д

Ы
Қ

 Қ
Ұ

РЫ
Л

ҒЫ
Л

А
Р 

М
Е

Н
 Қ

Ұ
РЫ

Л
ҒЫ

Л
А

Р

1 модуль. Метрологияның, стандарттау мен 
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай 
отырып және ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып сызбалар мен схемаларды 
құрудың негізгі ережелерін қолдану

2 модуль. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, 
кернеу мен қуаттың жоғалуын анықтау, Электр 
және электрондық құрылғылардың параметрлері 
мен элементтерін есептеу

3 модуль. Электрондық құрылғылар мен 
құрылғыларда қолдану үшін олардың қасиеттерін 
талдау негізінде материалдарды таңдау

4 модуль. Кәсіби қызметте есептеу техникасы 
құралдарын қолдану

5 модуль. Кәсіби қызметте Менеджмент және 
маркетинг негіздерін қолдану және техникалық 
шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық 
жағдайды талдау

6 модуль. Техникалық пайдалану, Еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы қағидаларын қолдану

7 модуль. Жартылай өткізгіштер мен 
микроэлектрондық техниканың физикалық 
негіздерін анықтау

8 модуль. Электрондық аспаптар мен 
құрылғыларды құрастыруды, монтаждауды және 
демонтаждауды орындау

9 модуль. Электрондық аспаптар мен құрылғыларды 
баптау, реттеу және сынауды орындау

10 модуль. Электрондық аспаптар мен құрылғыларға 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу
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1 БӨЛІМ. МЕТРОЛОГИЯНЫҢ, СТАНДАРТТАУ МЕН 
СЕРТИФИКАТТАУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАЙ ОТЫРЫП 
ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП 
СЫЗБАЛАР МЕН СХЕМАЛАРДЫ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІН 

ҚОЛДАНУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульді оқу нәтижелері бойынша студенттер:
1. Стандарттау және сертификаттау метрологиясының негізгі

принциптері мен ережелерін түсіну, білу және қолдану
2. Машиналардың бөлшектері, тораптары мен агрегаттарының,

құрастыру сызбаларының техникалық сызбаларын, сызбалары мен
эскиздерін орындау және эскиздер мен көшірмелер бойынша жалпы
түрдегі сызбаларды ресімдеу

3. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып, конструкторлық
және технологиялық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы
бағдарламалар пакеттерін пайдалану

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады

Қажетті оқу материалдары
1. Қарындаш және қағаз
2. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар ДК

КІРІСПЕ
Бұл модуль сызбаларды әзірлеу, жобалау және технологиялық 

құжаттаманы ресімдеу және оқу үшін қажетті білім мен дағдыларды алуға 
мүмкіндік береді, стандарттау саласындағы негізгі ережелерді меңгеру үшін 
қажетті білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.

1.1 СТАНДАРТТАУ, СЕРТИФИКАТТАУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ 
НЕГІЗДЕРІ

1.1.1 Метрологияның негізгі түсініктері мен анықтамалары
Метрология (грек тіл. "metron" – өлшем," logos " – ілім) - өлшем 

бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары және олардың қажетті 
дәлдігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары туралы ғылым.

Кез-келген ғылым, егер оның өзіндік объектісі, пәні және зерттеу 
әдістері болса, жүзеге асырылады. 

Метрологияның пәні объектілердің (ұзындық, масса, тығыздық, ток, 
кернеу және т.б.) және процестердің (ағым жылдамдығы, электрондар мен 
тесіктердің ағу қарқындылығы және т. б.) қасиеттерін берілген дәлдік пен 
сенімділікпен өлшеу болып табылады.
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Физикалық шама-көптеген физикалық объектілер үшін сапалық 
жағынан ортақ, бірақ сандық жағынан әр физикалық объект үшін жеке 
болатын физикалық объектінің қасиеттерінің бірі.

Өлшем-бұл белгілі бір мөлшердегі физикалық шамаларды көбейтуге 
арналған өлшеу құралы.

Физикалық шамалар өлшенетін және бағаланатын болып бөлінеді.
Өлшенетін физикалық шамалар белгіленген өлшем бірліктерінде 

(физикалық шама бірліктерінде) сандық түрде көрсетілуі мүмкін.
Бағаланатын физикалық шамалар-бұл өлшем бірліктерін енгізу мүмкін 

емес шамалар. Олар белгіленген шкалалардың көмегімен анықталады.
Физикалық шамалар құбылыстардың келесі түрлері бойынша 

жіктеледі:
а) заттық-олар заттардың, материалдардың және олардан жасалған 

бұйымдардың физикалық және физикалық-химиялық қасиеттерін 
сипаттайды;

б) энергетикалық-энергияны түрлендіру, беру және сіңіру (пайдалану) 
процестерінің энергетикалық сипаттамаларын сипаттайды;

в) уақыт өте келе процестердің жүруін сипаттайтын физикалық 
шамалар. Физикалық шаманың бірлігі-белгілі бір мөлшердегі физикалық 
шаманы атайды, ол шартты түрде бірлікке тең сандық мән беріледі және 
онымен біртекті физикалық шамаларды сандық білдіру үшін қолданылады.

Физикалық шамалардың негізгі және туынды бірліктерін ажыратыңыз. 
Кейбір физикалық шамалар үшін бірліктер ерікті түрде орнатылады, мұндай 
физикалық шамалардың бірліктері негізгі деп аталады. Физикалық 
шамалардың туынды бірліктері физикалық шамалардың негізгі бірліктерінен 
формулалар арқылы алынады.

Физикалық шамалар бірліктерінің жүйесі - белгілі бір шамалар 
жүйесіне жататын физикалық шамалардың негізгі және туынды бірліктерінің 
жиынтығы.

Сонымен, SI (халықаралық жүйе) бірліктерінің халықаралық жүйесінде 
физикалық шамалардың жеті негізгі бірлігі қабылданды: уақыт бірлігі –
секунд (с), ұзындық бірлігі – метр (м), масса – килограмм (кг), электр 
тогының бірлігі – ампер (а), термодинамикалық температура – кельвин (К), 
жарық күші – кандела (кд) және зат мөлшерінің бірлігі – моль (моль).

Физикалық шама бірлігінің эталоны-белгілі бір шаманы басқа өлшеу 
құралдарына беру мақсатында физикалық шама бірлігін сақтауға және 
көбейтуге арналған өлшеу құралы.

Өлшем бірлігі ұғымы олардың нәтижелері заңдастырылған бірліктерде 
көрсетілген кезде өлшемдердің күйін сипаттайды, ал қателіктер белгілі және 
берілген ықтималдылықтың белгіленген шегінен шықпайды.

Өлшеу қателігі-өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың нақты мәнінен 
ауытқуы.
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Өлшеу және бақылау құралдарының метрологиялық 
сипаттамалары

Нәтижеге және оның қателігіне әсер ететін өлшеу құралдарының 
бірінің бұл сипаттамасы.

Өлшеу және бақылау құралдарының жиі кездесетін метрологиялық 
сипаттамаларын қарастырыңыз:

Құрылғы шкаласын бөлу бағасы-шкаланың екі іргелес белгілеріне 
сәйкес келетін шамалардың айырмашылығы. Ол әрқашан құрылғы 
шкаласында көрсетіледі.

Құрылғы шкаласының бөліну ұзындығы-бұл құрылғы шкаласының 
іргелес белгілерінің осьтері (орталықтары) арасындағы нақты қашықтық.

Шкаланың бастапқы және соңғы мәні-осы өлшеу құралының шкаласы 
бойынша санауға болатын өлшенетін шаманың ең кіші және ең үлкен мәні.

Өлшеу құралының көрсеткіштері диапазоны-бұл шкаланың бастапқы 
және соңғы мәндерімен шектелген құрылғы шкаласының мәндерінің аймағы. 
Бастапқы мәні нөлге тең емес өлшеу құралдары бар (мысалы, 
микрометриялық нутромер).

Өлшеу күші-бұл өлшенетін беті бар құрылғының өлшеу ұшының 
байланыс аймағында пайда болатын күш.

Өлшеу күшінің айырмасы-көрсеткіштер диапазонының шегінде 
көрсеткіштің екі жағдайы кезіндегі өлшеу күшінің айырмасы.

Сезімталдық-өлшеу құралының өлшенетін шаманың өзгеруіне жауап 
беру қабілеті. Өлшеу құралдарының шығыс сигналының өзгеруінің оның 
өзгеруіне әкелетін өлшенетін шамаға қатынасы ретінде анықталады.

Өлшеу құралдарының сезімталдық шегі физикалық шаманың 
өзгеруінің ең кіші мәні болып табылады, оның көмегімен осы шаманы 
өлшеуді бастауға болады.

Өлшеу құралының оқуларының вариациясы-өлшенетін шаманың үлкен 
және кіші мәндері жағынан көрсеткіш элементінің (көрсеткі) осы нүктесіне 
тегіс жақындаған кезде көрсеткіштер диапазонының сол нүктесіндегі 
құрылғы көрсеткіштерінің айырмашылығы.

Сертификаттаудың негізгі ұғымдары мен функциялары
Сертификаттау-өндірістік қызмет нәтижелерінің, тауарлардың, 

көрсетілетін қызметтердің нормативтік талаптарға сәйкестігін растау рәсімі, 
оның негізінде үшінші тарап осы өнімнің белгіленген талаптарға сәйкес 
келетіндігін құжатпен куәландырады.

Бірінші тарап-өндіруші немесе сатушы.
Екінші тарап-сатып алушы немесе тұтынушы.
Сертификаттау процедурасындағы үшінші тарап дегеніміз-өнімнің 

сапасын бағалауды жүзеге асыратын тәуелсіз құзыретті ұйым.
Өз құзыреттілігін растау үшін үшінші тарап аккредиттеу рәсімінен 

өтеді, яғни бақылаудың тиісті түрлерін жүзеге асыру мүмкіндіктерін ресми 
растау.

Сертификаттау стандарттарға негізделген және сертификаттау 
стандарттарына негізделген.
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Сертификаттаудың негізгі тұжырымдамасы сәйкестік сертификаты 
болып табылады (анықтама жоғарыда келтірілген).

Сертификаттау жүйесі-өз ережелері, сертификаттау және сәйкестік 
рәсімдері бар жүйе, яғни бір жүйе шегінде сертификаттау бірыңғай 
ережелерге сәйкес жүргізілуі керек.

Сертификаттау схемасы-нақты өнімге (нақты технологиялық процеске, 
өнімге, қызметке) қолданылатын сертификаттау жүйесі.

Сәйкестік сертификаты-бұл өнімнің белгілі бір стандарттарға немесе 
осы өнімге қойылатын басқа да талаптарға сәйкес келетіндігін көрсететін 
Сертификаттау жүйесінің ережелеріне сәйкес берілген құжат.

Сәйкестік белгісі-бұл өнімнің белгілі бір стандарттарға немесе оған 
қойылатын басқа да талаптарға сәйкес келетіндігін растайтын заңмен 
қорғалатын белгі (әріптердің, сандардың, графикалық символдардың 
үйлесімі).

Сәйкестік туралы декларация-дайындаушы өзі жеткізетін өнімнің 
берілген талаптарға сәйкес келетінін куәландыратын құжат.

Сертификаттаудың негізгі функциясы-әлеуметтік функция. Ол адамды 
(оның өмірі мен денсаулығын), оның мүлкін, қоршаған ортаны ғылыми-
техникалық прогрестің теріс әсерінен, сондай-ақ жосықсыз өндірушілер мен 
сатушылардан қорғаудан тұрады.

Бұл функция ерікті және міндетті сертификаттау арқылы жүзеге 
асырылады. Міндетті сертификаттау тауарлар мен қызметтер адамдардың 
денсаулығы мен өмірімен байланысты қызмет түрлеріне қолданылады.

Ерікті сертификаттау өнімнің басқа түрлеріне қолданылады, бұл 
нарықта салауатты бәсекелестіктің дамуын қамтамасыз етеді, бұл өз 
кезегінде әлеуметтік ортаға жағымды әсер етеді.

Экономикалық функция ұлттық нарықты жосықсыз шетелдік 
бәсекелестерден қорғау болып табылады. Сертификаттау Халықаралық 
экономикалық ынтымақтастықтың кеңеюіне де әсер етеді. Сондай-ақ, 
тұтынушылардың (қарапайым сатып алушының) толық қанағаттануын 
қамтамасыз етеді, өндіріс шығындарын азайтады, өндірушінің кірісін 
арттырады, сатып алушының шығындарын азайтады.

Қоғам деңгейінде сертификаттаудың экономикалық функциясы салық 
төлемдері, кедендік алымдар, сондай-ақ денсаулық сақтау шығындарының 
төмендеуі есебінен мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдердің өсуі ретінде 
көрінеді.

Сертификаттаудың құқықтық негіздері
Қазақстанда сертификаттау келесі заңдарға сәйкес ұйымдастырылады 

және жүргізіледі:
1 «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»
2 «Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау туралы»
3 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы»
4 «Стандарттау туралы»
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Сондай-ақ, өрт қауіпсіздігі, ветеринария және т.б. нақты салаларға 
қатысты заңдар. Заңдардан басқа, сертификаттау қызметі Президент 
жарлықтарымен және үкімет актілерімен реттеледі.

"Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" заң тауарларды сату 
кезінде тұтынушылар мен өндірушілер арасында туындайтын қатынастарды 
реттейді. Тұтынушының өмірі мен денсаулығы үшін тиісті сапалы және 
қауіпсіз тауарды сатып алу құқығын белгілейді. Өнім және оны өндіруші 
туралы ақпарат алуға кепілдік береді. Міндетті сертификаттауға жатады:

1 заң актілері мемлекеттік стандарттарда адамдар өмірінің, 
денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қоршаған ортаны қорғауға 
және тұтынушылардың мүлкін қорғауға бағытталған талаптар белгіленген 
тауарлар (жұмыстар, қызметтер);

2 адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін құралдар.

"Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау туралы" ҚР Заңы 
сертификаттаудың келесі мақсаттарын анықтайды:

1. Халықаралық саудаға және ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа 
қатысу үшін Қазақстанның бірыңғай тауар нарығында меншіктің барлық 
нысанындағы ұйымдардың қызметі үшін жағдайлар жасау.

2. Тұтынушыларға тауарды сауатты таңдауға жәрдемдесу және оларды 
адал емес дайындаушылар мен сатушылардан қорғау.

3. Адамдардың өмірі мен денсаулығы, олардың мүлкі мен қоршаған 
ортасы үшін өнімнің қауіпсіздігін бақылау.

4. Дайындаушы мәлімдеген өнім сапасының көрсеткіштерін растау. 
Сертификаттауды жүргізу кезінде келесі принциптер орындалуы керек:

1) сертификаттаудың құқықтық негізділігі.
2) Сертификаттау жүйесінің ашықтығы (осы жүйенің ережелерін 

орындайтын барлық меншік нысанындағы кәсіпорындардың қолжетімділігі).
3) сертификаттау ережелерін халықаралық ережелермен үйлестіру.
4) сертификаттау жөніндегі құпия ақпараттың ашықтығы және 

құпиялылығы.
Үш деңгейлі сертификаттау жүйесі бар:
1. Халықаралық;
2. Ұлттық;
3. Өңірлік
Сертификаттау жүйесін кәсіпорын мен ұйымның мемлекеттік басқару 

органдары жасайды және осы жүйеде белгіленген ережелерге сәйкес 
сертификаттауды жүзеге асыратын сертификаттауға қатысушылардың 
жиынтығы болып табылады.

Бір сертификаттау жүйесі бірнеше кіші жүйелерді қамтуы мүмкін және 
осыған байланысты әртүрлі тауар номенклатурасын қамтуы мүмкін. Бұл 
ретте әрбір жүйе біртекті өнімді сертификаттайды. Мұндай жүйелер белгілі 
бір өнімге қатысты үлкен жүйеде берілген жалпы талаптарды нақтылау 
қажет болған жағдайда жасалады.
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Әрбір сертификаттау жүйесі өзінің сәйкестік белгісін белгілейді. Бұл 
белгілер Қазақстанның мемлекеттік стандартында тіркеледі. Қазіргі уақытта 
міндетті сертификаттаудың 15-тен астам жүйесі бар.

1.2. ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА
Инженерлік графикадағы графикалық есептерді шешудегі негізгі 

элемент-сурет. 
Сурет дегеніміз-заттардың немесе олардың бөліктерінің графикалық 

бейнесі. Сызбалар белгіленген талаптар мен конвенцияларды сақтай отырып, 
жобалау ережелеріне қатаң сәйкестікте орындалады. Сонымен қатар, 
сызбалардағы заттарды немесе олардың құрамдас элементтерін бейнелеу 
ережелері барлық салалар мен құрылыста бірдей болып қалады. 

Сызбадағы заттың бейнесі оның пішінін тұтастай, оның жеке 
беттерінің пішінін, оның жеке беттерінің тіркесімі мен өзара орналасуын 
орнатуға болатындай болуы керек. Басқаша айтқанда, объектінің бейнесі 
оның пішіні, құрылымы, өлшемдері, сондай-ақ зат жасалған материал туралы 
толық түсінік беруі керек, ал кейбір жағдайларда затты жасау әдістері туралы 
ақпаратты қамтуы керек. Суреттегі заттың және оның бөліктерінің 
шамасының сипаттамасы-бұл сызбада қолданылатын өлшемдер. 
Сызбалардағы заттардың бейнесі, әдетте, " берілген масштабта орындалады. 

Конструкторлық құжаттама жиынтығына кіретін схемалардың 
номенклатурасын әзірлеуші бұйымның құрамы мен ерекшеліктеріне 
байланысты айқындайды. Схемалар түрлерінің саны минималды болуы 
керек, бірақ олардың жиынтығында өнімді жобалау, дайындау, орнату, 
пайдалану және жөндеу үшін қажетті ақпараттың толық көлемі болуы керек.

Схемалар, егер схема автоматтандырылған әдіспен орындалса, негізгі 
форматтарды және МЕМСТ 2.004-79 (ст СЭВ 4405-83) басым қолданумен 
МЕМСТ 2.301-68 (ст СЭВ 1181-78) белгіленген форматтарда масштабты 
сақтамай орындалады. Схемалар бірнеше парақтарда орындалуы мүмкін, ал 
парақтардың пішімі мүмкіндігінше бірдей болуы керек.

Схеманы бірнеше парақта немесе бір типтегі схемалардың жиынтығы 
түрінде орындау кезінде ұсынылады:

1) Өнімнің жұмыс принциптерін (функционалды, принципті) 
түсіндіруге арналған схемалар үшін әр схемада белгілі бір функционалды 
топты, функционалды тізбекті (сызық, жол және т. б.) бейнелеу керек.);

2) қосылыстарды айқындауға арналған схемалар үшін (қосылыстар 
схемасы) әрбір парақта немесе әрбір схемада кеңістіктің немесе белгілі бір 
функционалдық тізбектің белгілі бір жерінде орналасқан бұйымның 
(қондырғының) бөлігін бейнелеуге міндетті.

Таңдалған формат схеманың ықшам орындалуын қамтамасыз етуі 
керек, оның көрінуін және оны пайдалану ыңғайлылығын бұзбауы керек. 
Схемалар форматтарын таңдау кезінде: осы схеманың көлемі мен 
күрделілігін; схемаларды сақтау және олардың айналысы шарттарын; 
схемаларды орындау, репродукциялау және (немесе) микрофильмдеу 
техникасының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін; схемаларды есептеу 
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техникасы құралдарымен өңдеу мүмкіндігін; схеманың мақсатына 
байланысты деректерді егжей-тегжейлі көрсетудің қажетті дәрежесін ескеру 
қажет.

Схеманы құру. Схемалар масштабты сақтамай орындалады, 
бұйымның (қондырғының) құрамдас бөліктерінің нақты кеңістіктік 
орналасуы ескерілмейді немесе шамамен ескеріледі. Элементтердің шартты 
графикалық кескіндерін, егер бұл сызбаны оқуды қиындатпаса, бұйымда 
орналасқан тәртіппен орналастыруға жол беріледі. Элементтердің 
(құрылғылардың, функционалдық топтардың) графикалық белгілері және 
оларды қосатын байланыс желілері схемада бұйымның құрылымы және оның 
құрамдас бөліктерінің өзара іс-қимылы туралы ең жақсы түсінікті 
қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылады.

Бір типтегі схеманы басқа типтегі схемалардың жеке элементтерімен, 
өнімнің құрамына кірмейтін элементтермен және құрылғылармен 
толықтыруға болады, бірақ негізгі схеманың жұмыс принциптерін түсіндіру 
үшін қажет. Мұндай элементтер мен құрылғылардың графикалық белгілері 
сызбада осы элементтердің орналасқан жерін және басқа да қажетті 
деректерді көрсете отырып, сызылған сызықтармен бөлінеді.

Бұйымда параллель жалғанған бірнеше бірдей элементтер 
(құрылғылар, функционалдық топтар) болған жағдайда, барлық тармақтарды 
бейнелеудің орнына "сандық индекспен немесе тармақтарды графикалық 
белгілеумен (1.1-сурет) бір тармақты бейнелеуге рұқсат етіледі.

Сур. 1.1 Бірдей элементтері бар параллель қосылыстың рұқсат 
етілген бейнесі

Үш (немесе одан да көп) бірдей элементтерді (құрылғыларды, 
функционалдық топтарды) тізбектей жалғаған кезде, олардың арасындағы 
байланыстарды штрих сызықтармен көрсете отырып, тек бірінші және соңғы 
элементтерді бейнелеу ұсынылады. Бұл жағдайда бірдей элементтердің 
жалпы саны сызық сызығынан жоғары көрсетіледі. Бұл жағдайда элементтер 
бір жолдағы элементтер тізіміне жазылады. Элементтерге (құрылғыларға, 
функционалдық топтарға) белгілер беру кезінде схемада (1.2-сурет) 
бейнеленбеген элементтерді (құрылғылар, функционалдық топтар) ескеру
қажет.

Схемаларды бұйымның конструкциясын оңайлатылған түрде 
бейнелейтін шартты контур шегінде орындауға рұқсат етіледі. Мұндай 
жағдайларда шартты контурлар байланыс желілерінің қалыңдығына тең 
сызықтармен орындалады.
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Сур. 1.2 Бірдей элементтері бар сериялық қосылыстың рұқсат 
етілген бейнесі

Егер қосылатын элементтердің графикалық белгілері бір-бірінен едәуір 
алыстаса немесе схема бірнеше парақта орындалса, электр байланыс 
желілерінің үзілістері қолданылады. Сызықтардың үзілуі қосу орны 
көрсетілген бағыттамалармен аяқталады (1.3-сурет).

Сур.1.3 Электр байланыс желілерінің үзілу бейнесі

Схемаларда Жалпы қолданылатын шартты графикалық белгілер
Өнімнің құрамына кіретін элементтер схемаларда, әдетте, ESKD 

Стандарттарымен белгіленген шартты графикалық белгілер түрінде 
бейнеленген. Схема элементтері арасындағы байланыс шартты түрде 
құбырлар, сымдар, кабельдер, біліктер және т. б. болып табылатын байланыс 
сызықтарын көрсетеді.

Шартты графикалық белгілерді салу үшін қарапайым геометриялық 
кескіндердің салыстырмалы түрде аз саны қолданылады (нүкте, түзу сызық 
сегменті, шеңбер және оның бөліктері, тіктөртбұрыш, үшбұрыш және т.б.), 
олардың әрқайсысы бөлек немесе басқалармен бірге қолданылады. Сонымен 
қатар, шартты түрдегі әр геометриялық кескіннің мағынасы көптеген 
жағдайларда оның қандай геометриялық жолмен қолданылатынына 
байланысты болады.

ГОСТ 2.721-74 "Жалпы қолдану белгілері" жалпы қолданудың келесі 
шартты графикалық белгілерін белгілейді:

- токтың, сигналдың, ақпараттың және ағынның таралу бағыттары;
- энергия, сұйықтық, газ (1.4-сурет);
- қозғалыс бағыттары (1.5-сурет);
- элементтердің механикалық байланыс сызықтары (1.6-сурет);
- қозғалыс берілісі (1.7-сурет);
- реттеу, өзін-өзі реттеу және қайта құру (1.8-сурет)
- жетек элементтері (1.9, 1.10-суреттер)
- басқару құрылғылары (1.11-сурет)
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Сур.1.4 Тарату бағыттарының шартты графикалық белгілері:
а-в-ток, сигнал, Ақпарат және энергия ағыны (г-беру, д-қабылдау); е-з-

энергия (Е-ток жүргізуші шинадан, ж-ток жүргізуші шинаға); және, к, н -
сұйықтық ағыны; л, м - газ (ауа) ағыны; А, и, л, н - бір бағытта; з, к, м - екі 
бағытта; б – бір мезгілде емес; в – бір мезгілде

Сур.1.5 Қозғалыс бағыттарының шартты графикалық белгілері:
а-ж-тік сызықты; з, м - айналмалы; а, з - біржақты; б, и-қайтарымды; в, 

к - бір жақты, бір жақты тоқыраумен; г - қайтарымды тоқтаумен; д, л -
қозғалыс бағытында шектеумен; е, м - берілген шамаға қозғалысты 
шектеумен (е - 40 мм, м - 450)

Сур.1.6 Схемалардағы механикалық байланыс желілері:
гидравликалық және пневматикалық (а), электрлік (Б - ж), эластикалық 

элементі бар (в); 900 (г), 450 (д) бұрышта тармақталу, 900 (е), 450 (ж) бұрышта 
қиылысу)
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Сур.1.7 Механикалық байланыс желілері: 
а, б, ж-бағыттамалармен көрсетілген бағыттағы қозғалысты беретін; тік 

сызықты (А), айналмалы (б), бұрандалы (ж); в - кезең - кезеңімен іске 
қосылатын; г - сатылы қозғалыспен; Е-уақыт ұстамасы бар; ж-жетектеуші 
күш жоғалғаннан кейін тыныштық күйіне дейін автоматты қайтарумен 
(бағыттама бағытына оралу)

Сур.1.8 Басқару органдарын іске қосу арқылы реттеу (А-и)
Автоматты (к), жоласты (л); физикалық процестерден немесе 

шамалардан туындаған өзін-өзі реттеу (м, н); түрлендіру функциясы, мысалы 
Аналогты - сандық (о); жоласты реттеуі бар конденсатордың мысалы (п); 
сызықтық (а, м), сызықты емес (б, н), тегіс (в), сатылы (г); реттеудің 
функционалдық тәуелділігі, мысалы логарифмдік (д); тәсілдер: е - сыртқа 
шығарылған қаламмен; ж, з құралмен (ж - сырттан реттеу элементі, з - ішкі); 
и-реттелетін шама ұлғаятын қозғалыс бағытының жебесі көрсетілген 
тұтқамен

Сур.1.9 Қол жетегі: 
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а-Жалпы белгілеу; қозғалысқа келтірілетін: Б-кілтпен; в, г-алынбайтын 
тұтқамен (в), алмалы-салмалы тұтқамен (г); д-дөңгелек тұтқамен; е-и-
кнопкамен: басу (е), қол жетімділігі шектеулі түймені басу (ж), созу (з), 
бұрылу (и); к - рычагпен; л-авариялық іске қосылу; м-аяқ жетегі, н - дененің 
басқа бөліктерімен жетегі

Сур.1.10 Жетектер:
а - механикалық энергия аккумуляторы (жалпы белгілеу); б -

электромагниттік; в - пневматикалық немесе гидравликалық; г - электр 
машинасы; д - жылу; Е - мембраналық; ж - қалқымалы; з - орталықтан 
тепкіш; и - биметалл көмегімен; к - ағынды; л-жұдырықшалы; м-сызғышпен( 
рейкамен); н-пиропатрон; а, н-механикалық серіппе; р-тісті, c-зондпен немесе 
қысқыш планкамен

Сур.1.11 Басқару құрылғылары:
а, б - бекіту механизмі (Б - бекіту жағдайында); в-д - ілмекті механизм 

(г - оңға қозғалуға кедергі келтіреді, д - бекітілмеген күйде); е - еркін 
ажырату механизмі; ж-и - муфта (З - ажыратылған және - қосылған); к-м -
тежегіш (л - босатылған күйде, м - тежеу жағдайында); Н - қорғасын; о -
жұдырық; п - сызғыш (рейка); р - серіппе; c - итергіш; т - ролик; у - тежегіш 
бір бағытта іске қосылатын ролик; а, в, ж, к - жалпы белгілеу
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1.12-суретте шартты графикалық белгілердің жалпы элементтері, 
схеманың бөліктерін бөлектеу немесе бөлу және экрандау сызықтары 
көрсетілген. Стандартта белгіленген белгілердің өлшемдері тиісті сызбаларға 
қолданылады. 1.8-сурет бойынша реттеу элементтерінің белгілерін қолдану 
элементтің шартты графикалық белгісімен қиылысуды көздейді (1.8-сурет, 
п).

Сур.1.12 Аспап немесе құрылғы (А, б):
электровакуумдық жартылай өткізгіш аспаптың баллоны (в, г); 

электродтар жүйесін бөлек бейнелеген кезде құрамдастырылған 
электровакуумдық аспаптар (д); құрылғыларды, функционалдық топтарды, 
схема бөліктерін бөлуге арналған желі (е); экрандау (ж); элементтер тобын 
экрандау (з); электр байланыс желілері (және)

Жоғарыда айтылғандардан басқа, 2.721-74 стандарты сонымен қатар 
келесі белгілерді қамтиды: жерге қосу және оқшаулаудың мүмкін 
зақымдануы; электр байланыстары, сымдар, кабельдер, шиналар; ток және 
кернеу түрлері; Электр өнімдеріндегі орамалардың түрлері; импульстар, 
сигналдар формалары; модуляция түрлері; белгілі бір мәндерге жеткенде 
реакциялардың пайда болуы; заттар (орта); әсерлер, әсерлер, тәуелділіктер; 
алфавиттік-цифрлық баспа құрылғыларында орындалатын басқа да біліктілік 
белгілері.

Схемаларды орындау кезінде келесі белгілер қолданылады:
а) ЕСКД стандарттарында белгіленген, сондай-ақ олардың негізінде 

құрылған шартты графикалық белгілер;
б) тіктөртбұрыштар;
в) жеңілдетілген сыртқы сұлбалар (оның ішінде аксонометриялық).
Қажет болған жағдайда стандартталмаған шартты графикалық белгілер 

қолданылады. Стандартталмаған шартты графикалық белгілерді және 
жеңілдетілген сызбаларды қолдану кезінде схемада тиісті түсіндірмелер 
беріледі.

Геометриялық пішінде немесе егжей-тегжейлі дәрежесінде 
ерекшеленетін орындаудың бірнеше жол берілетін (балама) нұсқалары 
белгіленген шартты графикалық белгілерді сызбада графикалық құралдармен 
берілуі қажет ақпаратқа байланысты әзірленетін схеманың түрі мен типіне 
сүйене отырып қолданған жөн. Бұл ретте құжаттама жиынтығына кіретін бір 
үлгідегі барлық схемаларда белгілеудің бір таңдалған нұсқасы қолданылуы 
тиіс.

Көрсетілген стандарттарда өлшемдері белгіленбеген элементтердің 
шартты графикалық белгілері сызбада олар тиісті стандарттарда шартты 
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графикалық белгілерге орындалған мөлшерде бейнеленуге тиіс. Рұқсат 
етіледі:

- схеманың анықтығын сақтай отырып, барлық белгілерді 
пропорционалды түрде азайтыңыз;

- түсіндірме белгілерді енгізу кезінде шартты графикалық белгілерді 
көбейтіңіз;

- егер олар басқа элементтерді белгілеудің құрамдас бөлігі ретінде 
қолданылса, шартты графикалық белгілерді азайтыңыз, мысалы, 
ромбтық антеннадағы резистор;

- шартты графикалық белгілеуді стандартта келтірілген бейнемен 
салыстырғанда 45о еселік бұрышқа бұруға немесе Айнадай бұрылған 
етіп бейнелеуге (әріптік-цифрлық белгілеулермен сағат тіліне қарсы 
тек 45о немесе 90о ашуға рұқсат етіледі).
Жеке графикалық белгілер арасындағы қашықтық 2 мм-ден кем 

болмауы керек.
Байланыс желілері схеманың форматтарына және графикалық 

белгілердің өлшемдеріне байланысты қалыңдығы 0,2-ден 1,0 мм-ге дейін 
орындалады. Жалпы жағдайда байланыс желілерінің және графикалық 
белгілердің қалыңдығы бірдей (0,3-тен 0,4 мм-ге дейін ұсынылады). 
Байланыс желілері көлденең және тік сегменттерден тұруы керек және ең аз 
сынықтар мен өзара қиылыстар болуы керек. Байланыс желілері арасындағы 
қашықтық кемінде 3 мм болуы тиіс. Егер Байланыс желілері схеманы оқуды 
қиындатса, оларды жебемен аяқтап, осы жолға тағайындалған белгіні немесе 
атауды (мысалы, сым нөмірі, сигнал атауы, құбыр нөмірі, әріппен, санмен 
шартты белгі) көрсетуге болады. 

1.3 КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Компьютерлерді пайдалану жазу, баспа технологиясын түбегейлі 

өзгертті. Әр түрлі мәтіндермен жұмысты жеңілдетуге деген ұмтылыс осы 
мәселелерді шешуге бағытталған қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы 
жасауға әкелді. Мәтіндік құжаттарды дайындау бағдарламаларының екі 
негізгі тобы бар: мәтіндік редакторлар және мәтіндік процессорлар. Мəтіндік 
редакторлар-бұл пішімдеу элементтерінсіз мәтіндік файлдарды жасайтын 
бағдарламалар. Мұндай редакторлар компьютерлік бағдарламалардың 
мәтіндерін құруда өте қажет, олар түсінікті және қолдануға оңай. Windows 
амалдық жүйесінің Блокнот редакторы (NotePad) бейресми мәтін 
редакторының мысалы болып табылады [8].

Мəтіндік процессорлар мәтінді пішімдеуге, құжатқа графика мен басқа 
нысандарды енгізуге мүмкіндік береді. Мәтіндік процессордың мысалы-MS 
Word (Windows ОЖ). Қазіргі заманғы мәтіндік редакторлардың көпшілігі 
WYSIWYG технологиясына негізделген (сіз экранда не көресіз, не аласыз), 
яғни құжаттың экранда және оның қағаз көшірмесінде сәйкестігін 
қамтамасыз етеді [8].

Мәтіндік процессорлардың негізгі мүмкіндіктеріне мәтіндермен жұмыс 
жасау технологиясының негізін құрайтын келесі операциялар кіреді:
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- құжатты құру;
- құжатты өңдеу (мәтін бойынша жылжыту; таңбаларды қою және 

ауыстыру; мәтін фрагменттерін жою, жылжыту, көшіру, іздеу және 
ауыстыру; пәрмендерді жою; әртүрлі құжаттар арасында фрагменттер 
алмасу);

- сыртқы жадта (дискілерде) құжаттарды сақтау және сыртқы жадтан 
жедел жадқа оқу;

- құжаттарды форматтау, яғни құжаттың сыртқы түрін өзгертетін 
түрлендірулерді орындау (жеке символдарды, абзацтарды, тұтастай құжат 
беттерін безендіру – Жолдың ұзындығын, жоларалық қашықтықты, мәтінді 
туралау, шрифт түрі мен өлшемін өзгерту және т. б.).);

- Құжаттарды басып шығару;
- құжаттағы мазмұн кестелері мен көрсеткіштерді автоматты түрде 

құрастыру;
- кестелерді құру және пішімдеу;
- құжатқа суреттер, формулалар және т. б. енгізу.;
- тыныс белгілері мен емлені тексеру.
Объектіге бағытталған заманауи тәсіл нысандарды ендіру және енгізу 

механизмдерін – OLE-технологиясын (Object Linking and Embedding) жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Бұл технология нысандарды бір қосымшадан 
екіншісіне көшіруге және қоюға мүмкіндік береді. Мысалы, MS Word 
қосымшасында жасалған мәтіндік құжатқа суреттерді, анимацияларды, 
дыбысты және тіпті бейнеклиптерді кірістіруге болады, осылайша әдеттегі 
құжаттан мультимедиялық құжатты алуға болады[8].

Мультимедиялық технологиялар
Мультимедиа технологиясы бір уақытта ақпаратты ұсынудың әртүрлі 

әдістерін қолдануға мүмкіндік береді: сандар, мәтін, графика, анимация, 
бейне және дыбыс.

Мультимедиялық технологияның маңызды ерекшелігі-интерактивті 
құжаттарды құру мүмкіндігі. Мультимедиялық жобалардың графикалық 
интерфейсі әдетте әртүрлі басқару элементтерін қамтиды (ауысу түймелері, 
мәтіндік терезелер, айналдыру жолақтары, таңдау тізімдері және т.б.) [8].

Мультимедиялық қосымшалардың бір түрі-компьютерлік 
презентациялар. Презентация-бұл мультимедиялық нысандарды қамтитын 
слайдтардың тізбегі: сандар, мәтін, графика, анимация, бейне және дыбыс.

Дүниежүзілік ғаламтордағы Жарияланымдар мультимедиялық веб-
сайттар түрінде жүзеге асырылады, олар мәтіннен басқа иллюстрациялар, 
анимациялар, дыбыстық және бейне ақпараттарды қамтуы мүмкін.

AutoCAD
AutoCAD бағдарламалық пакеті Autodesk компаниясының негізгі өнімі 

болды және болып қала береді. Ол пайда болған кезде AutoCAD екі өлшемді 
жалпақ сызбаларды жасауға, ғылымның, техниканың, өнердің және адам 
қызметінің көптеген басқа салаларында қолданылатын күрделі көлемді және 
рамалық құрылымдарды модельдеуге мүмкіндік беретін графикалық 
жұмыстарды автоматтандырудың қолданбалы жүйесі болды. Жүйенің атауы 
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ағылшын тіліндегі "Automated Computer Aided Drafting and Design" сөз 
тіркесінен құралған, ағылшын тілінен аударғанда "автоматтандырылған сызу 
және ЭЕМ көмегімен жобалау" дегенді білдіреді және "автоматтандырылған 
жобалаудың бағдарламалық жүйесі"ұғымының баламасы болып табылады[9].

Нақты сурет және графикалық жұмыстарды автоматтандырудан басқа, 
кеңейтімдері бар AutoCAD (AutoSolid, AutoFlix, 3D-STUDIO және т. б.) 
келесі мүмкіндіктерді ұсынады:

1. Сызбалар мұрағатын құру және жүргізу.
2. Сызбалардың стандартты элементтерінің кітапханаларын құру және 
жүргізу.
3. Графикалық модельдеу.
AutoCAD тағы бір үлкен артықшылығы бар – кірістірілген 

бағдарламалау тілінің болуы – Autolisp. Autocada (бұдан әрі – ACAD) бөлігі 
бола отырып, Автолисп әртүрлі типтегі айнымалылармен жұмыс істеуге және 
деректерді енгізу кезінде олардың мәндерін ACADa командаларына беруге, 
сандық мәндер мен белгілі бір айнымалылардың мәндерінде әртүрлі 
арифметикалық және шартты операцияларды орындауға мүмкіндік береді 
[9].

Жүйені қолдану жұмыстың көп еңбекті қажет ететін бөлігін 
автоматтандыруға мүмкіндік береді - сызбаларды әзірлеу мен рәсімдеуге 
жобалық жұмыстың жалпы еңбек шығындарының шамамен 70% - ы, 15% -
мұрағатты ұйымдастыру мен жүргізуге, және 15% - конструкцияны әзірлеуді, 
есеп айырысуды қамтитын жобалауға тиесілі [9].

AutoCad қазіргі уақытта болып табылады. графикалық бағдарламалық 
өнімдер арасында көшбасшы. AutoCad Windows операциялық жүйесінің 
әмбебаптығы мен икемділігін қолданады. Әдепкі бойынша, AutoCad файлды 
сақтау кезінде кеңейтімді ұсынады .dwg. Осы сызбаны жұмыс барысында 
кейінгі сақтау бұл файлды қатты дискіде үнемі жаңартып отырады, ал 
сызбаның алдыңғы нұсқасына кеңейтім тағайындалады .bak.

AutoCad терезесінде: мәзір, құралдар тақтасы, графикалық аймақ, 
командалық және күй жолдары бар

Графикалық редактордың жұмыс терезесі
- Терезенің айдары
- Құлаған мәзір
- Құралдар тақтасы-пиктограммалары бар батырмалар жиынтығы 

(қалауыңыз бойынша жылжытуға болады)
- Графикалық өріс-графикалық құрылыстарға арналған экранның 

бөлігі.
- Пәрмен жолы-командаларды енгізу және AutoCad диалогын 

жүргізу 
- Күй жолағы-жүгіргі мен батырманың координаттары.-off 

(өшірулі). сызу режимдері.
Құлаған мəзір:
- Файл-файлдармен жұмыс,
- Графикалық өрістің бөліктерін өңдеу-өңдеу.
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- Көрініс-суреттермен жұмыс, масштабтау, панорамалау, 
көзқарастар және т. б. 

- Кірістіру [біріктіру] - блоктармен жұмыс және т. б.
- Пішім-қабаттармен, түспен, сызық түрімен, мәтін стилімен және 

т. б. жұмыс.
- Қызмет [құралдар] - AutoCad жұмыс ортасының параметрлері 
- Сурет салу [сызу] – нақты сызу.
- Өлшемдері-өлшемді орнату, өлшемді басқару параметрлері.
- Өңдеу [Өңдеу] – сурет элементтерін өңдеу.
- Терезе-құралдар тақталарын бекіту және т. б.
- Анықтама [көмек] – AutoCad 14 анықтамалығы [2000…] 
Командаларды басқару үш құралдың біреуінің көмегімен жүзеге 

асырылады: мәзір командалары, құралдар тақтасындағы түймелер немесе 
пернетақта командалары. Командаларды басқару үшін контекстік мәзірлер де 
қолданылады. Олар таңдалған нысандарға қатысты жиі қолданылатын 
командаларды көрсетеді. Мәтінмәндік мәзірді шақыру үшін тінтуірдің оң жақ 
батырмасымен басу керек [9]. 

Командаларды орнату тәсілдері. - Пад. мәзір, құралдар тақтасы. 
Пәрмен Кеңесі. Сұрауларға жауап.

Командаларды аяқтау тәсілдері. - Аяқтау-Enter. Төтенше Жағдай-Esq.
Операцияны орындауды болдырмау. - Падающ. Мәзір, Өңдеу. 

Болдырмау
Режимдерді өзгерту. 
F2-режимді ауыстыру: мәтіндік-графикалық
F6-Перекл. реж. Ағымдағы күй жолағында көрсету. координаттар 
F7-тордың көрінуі, F8-ОРТО, F9 - қадамдық байланыстыру 
Еѕс-экран мәзірінен шығу немесе нүктені таңдаудан бас тарту.
Жұмыс өрісін орнату - диалдан. қызмет[құралдар] мәзіріндегі орнату 

терезелері [опциялар] ]
Ішкі мәзір: жалпы [Файл] - АВТО сақтау, сақтық көшірме жасау және 

т.б.
Экран-түстер (графикалық редактордың фоны, мәтін және т.б.), 

қаріптер 
Қондырғыларды таңдағаннан кейін ОК қолданыңыз.
Экрандағы панельдерді орнату-қазіргі уақытта қажетті панельдерді 

экранда көрініс мәзіріндегі [құралдар тақтасы] диалогтық терезесін 
пайдаланып немесе тінтуір меңзерін экранда ұсынылған панельдердің кез-
келгеніне апарған кезде тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы 
мәтінмәндік мәзір арқылы шақыруға болады [9].

Кем дегенде панельдер болуы керек: объектілердің қасиеттері, 
стандартты, нысанды байланыстыру, 

Сурет Салу, Өңдеу [Өңдеу], Анықтама.
Қажет кеңестер
Жүйені іске қосу. Бастау терезесі. Шебер [сиқыршы] шаблондар.
Шеберді (шеберді)шақыру, Шаблонсыз, ескі жасалған. (Acad.dwt) 
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(жылдам және Кеңейтілген орнату)
А. Жаңа сызбаны жасау, жүктеу.
AutoCad іске қосылғаннан кейін "жаңа сурет салу" диалогтық терезесі 

шақырылады, ол бастапқы қондырғыларды орындауға көмектеседі. Әдепкі 
бойынша орнатылған автоматты қондырғыларды қолдана отырып, жаңа 
сызбаны тез жасау үшін "шаблонсыз" батырмасын таңдау керек [9]. 

Жаңа файл жасау қажет болса, оны пайдалану керек:
- пернетақта командасы New;
- мәзірден жаңа файл пәрмені;
- "стандартты"құралдар тақтасындағы тиісті түйме. [9]
Б. бар сызбаны жүктеу.
- Open C пернетақта командаларының көмегімен;
- мәзірден файлды ашу пәрмені;
- "стандартты"құралдар тақтасындағы тиісті түймемен. [9]

C. Сызбаны сақтау.
- Save пернетақтасы бар команда;
- "стандартты" құралдар тақтасындағы тиісті түймемен
Аты жоқ суретті сақтау қажет болса немесе жаңа атаумен сурет 

көшірмесін жасау қажет болса:
- пернетақтаны сақтау пәрмені;
- Файл мәзірінен басқаша сақтау пәрмені;
AutoCad өзі автоматты түрде Save Time пернетақтасынан пәрменмен 

берілген уақыт аралықтары арқылы сызбаны сақтайды (мин). [9]
Д. жұмыстың аяқталуы.
- пернетақтадан QUIT пәрменімен;
- файл мәзірінен шығу пәрмені;
- құралдар тақтасындағы тиісті түймемен "стандартты P. S.
AutoCad 2007-2011 іске қосылған кезде бізді жұмыс кеңістігін таңдау 

ұсынылады, ол біздің тапсырмаларымызға сәйкес келеді: AutoCa 
классикалық нұсқасы.

3D модельдеу және т. б. Алдымен әдепкі бойынша жүктелетін 3 
өлшемді модельдеуге артықшылық беріледі. Дегенмен, жаңадан 
бастаушылар классикалық AutoCad - тен басталуы керек. [9]

Компас бағдарламасы туралы жалпы мәліметтер
Компас-бұл ЕСКДжәне СПДСталаптарына сәйкес жобалық және 

жобалық құжаттаманы құру және жобалау үшін қызмет ететін 
САПРотбасының өнімі.

Бұл отбасының бағдарламалары үш өлшемді модельдердің 
ассоциативті түрлерін автоматты түрде жасайды, соның ішінде кесулер, 
бөлімдер, жергілікті кесулер, жергілікті түрлер, көрсеткі түрлері, жыртылған 
түрлер. Бағдарлама модельдің сызбалармен байланысты байланысын 
қамтамасыз ете алады, яғни модель өзгерген кезде сызбада өзгерістер 
автоматты түрде орын алады. Бағдарлама өте пайдалы және белгілі бір 
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жұмыс түрлеріне жобалық құжаттаманы жасау кезінде белгілі бір өнім 
түрлеріне арналған нұсқаулықтарды дайындауда кеңінен қолданылады [7].

"Компас"бағдарламасы "Аскон" компаниясының өнімі болып 
табылады, ал "Компас" атауының өзі "автоматтандырылған жүйелер кешені" 
деген сөз тіркесінің акронимі болып табылады, сауда маркаларында бас 
әріптермен "КОМПАС"деп жазылған.

Бұл бағдарлама посткеңестік кеңістіктегі CAD нарығында өте сенімді 
"сезінеді", бұл бірқатар себептерге байланысты:

• интерфейс толығымен орысша жазылған;
• барлық сызбаларды салу және құжаттаманы ресімдеу 

конструкторлық құжаттамаға қойылатын талаптарға сәйкес жүргізіледі;
• интерфейс интуитивті және бастаушы пайдаланушы үшін оңай;
• AutoCAD, Solid Works және т. б. сияқты шетелдік әріптестерден 

еш кем түспейтін мүмкіндіктер, ал аталған өнімдерден айырмашылығы, ол 
еркін қол жетімді;

• осы бағдарламалық жасақтаманы дамытуға қатысу мүмкіндігі, 
бұл да қызықты;

1989 жылы "Компас 1.0" бағдарламасының алғашқы нұсқасы пайда 
болған кезде оны дамыту мен ұсынудың бастапқы нүктесі деп санауға 
болады, бірақ қарапайым пайдаланушылар үшін 1997 жылдың тағы бір күні 
қызығушылық тудырады.осы жылы Windows – тың алғашқы нұсқасы -
"Компас 5.0"шықты. 2000 жылы "Компас 5.10", ал 2003 жылы – "Компас 
6.0", 2004 жылы – "Компас 7.0", 2007 жылы – "Компас 8.0"шығарылды. Әрі 
қарай жаңартулар жылына бір рет қайталана бастады. Біз 2014 жылдың 17 
наурызында шыққан "Компас 15" бағдарламасының соңғы нұсқасын 
қолданамыз [7].

КОМПАС отбасының негізгі өнімдері графикалық нысандармен –
сызбалармен, сондай-ақ қатты күйдегі модельдермен қамтамасыз ету және 
жұмыс істеу үшін қолданылады. Отбасының негізгі өнімдерін шартты түрде 
сызбалар жасауға қызмет ететіндерге және сызбалар жасауға да, модельдер 
жасауға да қызмет ететіндерге бөлуге болады, оларды ақылы және ақысыз 
нұсқаларға жіктеуге болады [7].

Графикалық өнімдерге мыналар жатады:" компас графигі"," компас 
СПДС"," Компас 3D"," Компас3D Home","Компас3D LT". Олардың барлығы 
сызбалар, ерекшеліктер және басқа құжаттарды жасауға қызмет етеді. 
"Компас графигі" екі конфигурацияда шығарылады,сызбаларды құруға 
арналған бағдарлама, соныменқатар сызбалар мен 3D модельдерін жасауға 
арналған бағдарлама ретінде қызмет ете алады.

Қатты күйдегі модельдерді құруға арналған өнімдерге "Компас 3D"," 
Компас 3D Home","Компас 3D LT" жатады.
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Сур.1.13 КОМПАС отбасының негізгі өнімдері

Сур.1.13 КОМПАС отбасының негізгі өнімдерін көрсетеді. Төменде біз 
олардың жіктелуін береміз.

Компасграфигі-автоматтандырылған жобалаудың әмбебап жүйесі. Әр 
түрлі профильдегі жұмыстарды автоматтандырылған жобалаудың кең 
мүмкіндіктерін ұсынады. Жүйе 2D жобалау және құжаттаманы орындау 
мәселелерін шешеді. Бағдарламаның барлық құралдары жоғары сапалы 
сызбалар, схемалар, ерекшеліктер, түсіндірме, есептік жазбалар, техникалық 
шарттар мен нұсқаулықтар жасауға бағытталған [9].

Бұл өнімнің артықшылығы - құжаттаманың 50-ден астам стилі, 
ұйымның қажеттіліктері негізінде құжаттаманы рәсімдеу мүмкіндігі, 
сызбаларды кейіннен оқылатын және басқа бағдарламалық құралдармен 
форматтарға түрлендіру мүмкіндігі бар, яғни дизайнер Тапсырыс берушіге 
назар аудармауы керек және оның графикалық редакторы қандай екендігі 
туралы ойлануы керек.

Компас – График бағдарламасының мүмкіндіктері:
• графикалық ақпаратпен жұмыс істеудің көп деректі режимі;
• көптеген парақ сызбаларын қолдау;
• сурет бойынша ұжымдық жұмыс мүмкіндігі;
• сызбаларды құрудың әртүрлі және ыңғайлы әдістері;
• ақылды байланыстыру режимдері;
• сызықтардың, люктердің, мәтіннің кез-келген стилі;
• параметрлік элементтерді құру құралдары;
• типтік элементтер каталогын құру мүмкіндігі;
• кіріктірілген кесте редакторы;
• біліктер мен берілістерді есептеу мүмкіндігі бар;
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ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Нормативтік құжаттарға мысалдар келтіру (стандарттар, ережелер, 

ұсынымдар және т.б.) олардың талаптарының сипатын көрсету: міндетті, 
ұсынымдық.

2. ҚР СТ стандарттарының қатарынан негіз қалаушы стандарттардың 
бірнеше атауын келтіріңіз, олардың қолданылу саласын көрсетіңіз.

3. Суретте көрсетілген үш түрі бар бөліктің құрылысын орындаңыз 

4. Салу аксонометрическую жобаларына жатады усеченных конустың 
және пирамидалар.

5. MS Word редакторында іскери құжат жасаңыз

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Стандарттау әдістері қандай және әр әдістің мәнін түсіндіріңіз. 
2. Сертификаттау және сәйкестікті растау анықтамасын беріңіз.
3. Сертификаттаудың ұйымдастырушылық негізін қандай органдар 

құрайды және олардың функциялары қандай? 
4. Көмекші құрылыстарды қандай сызықтар орындайды?
5. Геометриялық құрылыс неден басталады?
6. Графикалық құрылыс дегеніміз не?
7. Шеңбердің немесе доғаның ортасы қандай құралдарды қолданады?
8. Қарсылықты анықтаңыз.
9. Мәліметтер базасының негізгі ақпараттық-логикалық модельдерін 

сипаттаңыз.
10. MS Access мүмкіндіктерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін 

тізімдеңіз
Қысқаша қорытынды

Бұл модуль жобалық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу, 
жобалау және оқу үшін қажетті дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді, 
стандарттау саласындағы оның рөлі мен негізгі ережелерін түсіну үшін 
қажетті дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді.

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: стандарттаудың рөлі 
мен мәнін, өзара алмастырушылық пен Техникалық өлшемдердің негізгі 
мәселелерін, әртүрлі қосылыстарға арналған рұқсаттамалар мен қонуларды 
регламенттейтін стандарттарды, әмбебап өлшеу құралдарының құрылысын, 
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олардың пайдаланылуын, таңдау әдістемесі мен тәртібін, өлшеу құралдарын 
тексеруді ұйымдастыру мен тәртібін меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар бөлшектердің сызбаларын, 
эскиздер мен көшірмелер бойынша жалпы түрдегі сызбаларды орындауды, 
конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және 
технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (БТЖЖ) талаптары 
негізінде орындалған ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 
конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы 
бағдарламалар пакеттерін пайдалануды, конструкторлық және техникалық 
құжаттаманы ресімдеу қағидаларын регламенттейтін стандарттарды 
пайдалануды, өлшеу және бақылау құралдарын таңдауды және оларды 
пайдалануды үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ
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2‑БӨЛІМ. ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЛШЕУ, 
КЕРНЕУ МЕН ҚУАТТЫҢ ЖОҒАЛУЫН АНЫҚТАУ, ЭЛЕКТРЛІК 

ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН 
ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЕСЕПТЕУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

- Электр тізбектері мен электрондық құрылғыларды есептеуде 
практикалық дағдыларды білу, білу және меңгеру. 
- Электрлік шамаларды, электронды құрылғыларды өлшеу құралдарын 
мақсатына, жұмыс режиміне, өткізгіштік қасиеттеріне, қосылу әдістеріне, 
тиімділік өлшемдеріне, олардың мақсатына, негізгі электрлік параметрлерге, 
құрылымдық және технологиялық сипаттамаларға, жұмыс ортасының түріне 
және т. б. қарай жіктеңіз.

Алдын ала қойылатын талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті стандартты бағдарламалық жасақтамасы бар және 

орнатылған ElectronicWorkBench, multisim, matcad, matlab 
бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер.

2. Өлшеу құралдары: вольтметр, амперметр, мультиметр және т. б.

КІРІСПЕ
Бұл модуль электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, кернеу мен қуаттың 

жоғалуын анықтау, электрлік және электрондық құрылғылардың 
параметрлері мен элементтерін есептеу бойынша білімді, дағдыларды 
сипаттайды.

2.1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
2.1.1 Электростатика

Электр заряды және оның қасиеттері
Электр заряды-бұл бөлшектердің немесе денелердің электромагниттік 

өзара әрекеттесуге қабілеттілігін сипаттайтын физикалық шама. Электр 
заряды әдетте q немесе Q әріптерімен белгіленеді. СИ жүйесінде электр 
заряды Кулондарда (Кл) өлшенеді. 1 Кл бос заряд-бұл табиғатта іс жүзінде 
кездеспейтін үлкен заряд мөлшері. Әдетте, сіз микрокулондармен (1мкл=10–

6кл), нанокулондармен (1нкл=10–9Кл) және пикокулондармен (1пкл=10–12кл) 
айналысуыңыз керек. Электр заряды келесі қасиеттерге ие [1]:

1. Электр заряды-бұл заттың бір түрі.
2. Электр заряды бөлшектің қозғалысына және оның жылдамдығына 

байланысты емес.
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3. Зарядтар бір денеден екіншісіне берілуі мүмкін (мысалы, тікелей 
байланыс арқылы). Дене салмағынан айырмашылығы, электр заряды 
берілген дененің ажырамас сипаттамасы емес. Әр түрлі жағдайда бірдей дене 
әртүрлі зарядқа ие болуы мүмкін.

4. Шартты түрде оң және теріс деп аталатын электр зарядтарының екі 
түрі бар.

5. Барлық зарядтар бір-бірімен әрекеттеседі. Бұл жағдайда бірдей 
зарядтар итеріледі, әр түрлі зарядтар тартылады. Зарядтардың өзара 
әрекеттесу күштері орталық болып табылады, яғни зарядтардың 
орталықтарын байланыстыратын түзу сызықта жатыр.

6. Қарапайым заряд деп аталатын ең аз мүмкін (модуль) электр заряды 
бар. Оның мәні:

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1,602177 ∙ 10−19Кл ≈ 1,6 ∙ 10−19Кл (2.1)

Кез-келген дененің электр заряды әрқашан элементар зарядқа 
көбейтіледі:

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 (2.2)

мұндағы: n-бүтін сан. Назар аударыңыз, 0,5 е; 1,7 е; 22,7 е және т.б. тең 
зарядтың болуы мүмкін емес. Тек дискретті (үздіксіз) қабылдай алатын 
физикалық шамалар сандық деп аталады. E элементар заряды-бұл электр 
зарядының кванты (ең аз бөлігі).

7. Электр зарядының сақталу заңы. Оқшауланған жүйеде барлық 
денелер зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болып қалады:

𝑞𝑞𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞3 + ⋯+ 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.3)

Электр зарядының сақталу заңы денелердің жабық жүйесінде тек бір 
таңбалы зарядтардың пайда болуы немесе жоғалуы мүмкін емес деп 
тұжырымдайды. Зарядтың сақталу заңынан, егер q1 және q2 зарядтары бар 
бірдей мөлшерде және пішіндегі екі дене (зарядтың қандай белгісі маңызды 
емес) байланысып, содан кейін қайтадан сұйылтылса, онда денелердің 
әрқайсысының заряды тең болады:

𝑞𝑞𝑞𝑞′ = 𝑞𝑞𝑞𝑞1+𝑞𝑞𝑞𝑞2
2

(2.4)

Қазіргі көзқарас бойынша заряд тасымалдаушылары элементар 
бөлшектер болып табылады. Барлық қарапайым денелер атомдардан тұрады, 
олардың құрамына оң зарядталған протондар, теріс зарядталған электрондар 
және бейтарап бөлшектер – нейтрондар кіреді. Протондар мен нейтрондар 
атом ядроларының құрамына кіреді, электрондар атомдардың электронды 
қабығын құрайды. Протон мен электронның электр заряды бірдей және 
элементар зарядқа тең (яғни мүмкін болатын ең аз) e [1].

Бейтарап атомда ядродағы протондар саны қабықтағы электрондар 
санына тең. Бұл сан Атом нөмірі деп аталады. Берілген заттың атомы бір 
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немесе бірнеше электронды жоғалтуы немесе артық электрон алуы мүмкін. 
Мұндай жағдайларда бейтарап атом оң немесе теріс зарядталған ионға 
айналады. Оң протондар атом ядросының құрамына кіретінін ескеріңіз, 
сондықтан олардың саны тек ядролық реакциялар кезінде өзгеруі мүмкін. 
Денелерді электрлендіру кезінде ядролық реакциялар болмайтыны анық. 
Сондықтан кез-келген электр құбылыстарында протондар саны өзгермейді, 
тек электрондар саны өзгереді. Сонымен, денеге теріс заряд туралы хабарлау 
оған қосымша электрондардың берілуін білдіреді. Ал оң зарядтың 
хабарламасы, жиі кездесетін қатеге қарамастан, Протондарды қосуды емес, 
электрондарды алуды білдіреді. Зарядты бір денеден екіншісіне тек 
электрондардың бүтін саны бар бөліктерде беруге болады.[1]

Кейде тапсырмаларда электр заряды белгілі бір денеге таралады. Бұл 
үлестірімді сипаттау үшін келесі мәндер енгізіледі:

1. Сызықтық заряд тығыздығы. Зарядтың жіп бойымен таралуын 
сипаттау үшін қолданылады:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝐿𝐿𝐿𝐿

(2.5)
мұндағы: L-жіптің ұзындығы. Кл / М өлшенеді.
2. Зарядтың беттік тығыздығы. Зарядтың дененің бетіне таралуын 

сипаттау үшін қолданылады:
𝜎𝜎𝜎𝜎 = 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑆𝑆𝑆𝑆
(2.6)

мұндағы: s-дененің беткі ауданы. Кл/м2 өлшенеді.
3. Зарядтың көлемдік тығыздығы. Зарядтың дененің көлеміне таралуын 

сипаттау үшін қолданылады:
𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑉𝑉
(2.7)

мұндағы: V-дене көлемі. Кл/м3 өлшенеді.
Электронның массасы тең екеніне назар аударыңыз:

me = 9,11∙10-31 кг. (2.8)

Кулон Заңы
Нүктелік заряд дегеніміз-зарядталған дене, оның мөлшерін осы 

тапсырма жағдайында елемеуге болады. Көптеген тәжірибелер негізінде 
Кулон келесі заңды орнатты [3]:

Қозғалмайтын нүктелік зарядтардың өзара әрекеттесу күштері заряд 
модульдерінің көбейтіндісіне тура пропорционал және олардың арасындағы 
қашықтықтың квадратына кері пропорционал:

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 |𝑞𝑞𝑞𝑞1||𝑞𝑞𝑞𝑞2|
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟2

(2.9)
мұндағы: ε-ортаның диэлектрлік тұрақтысы-берілген ортадағы 

электростатикалық әсерлесу күші вакуумға қарағанда қанша есе аз 
болатындығын көрсететін өлшемсіз физикалық шама (яғни қоршаған орта 
өзара әрекеттесуді қанша есе әлсіретеді). Мұнда k-Кулон Заңындағы 
коэффициент, зарядтардың өзара әрекеттесу күшінің сандық мәнін 
анықтайтын шама. SI жүйесінде оның мәні тең деп қабылданады:

k = 9∙109 м/Ф (2.10)
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Нүктелік қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесу күштері 
Ньютонның үшінші заңына бағынады және бірдей заряд белгілері бар бір-
бірінен итергіш күштер және әртүрлі белгілермен бір-біріне тартылыс 
күштері болып табылады. Бекітілген электр зарядтарының өзара әрекеттесуі 
электростатикалық немесе кулондық өзара әрекеттесу деп аталады. 
Кулонның өзара әрекеттесуін зерттейтін электродинамика бөлімі 
Электростатика деп аталады.

Кулон заңы нүктелік зарядталған денелер, біркелкі зарядталған 
сфералар мен шарлар үшін жарамды. Бұл жағдайда R қашықтықтары үшін 
сфералардың немесе шарлардың орталықтары арасындағы қашықтық 
алынады. Іс жүзінде, егер зарядталған денелердің өлшемдері олардың 
арасындағы қашықтықтан аз болса, Кулон заңы жақсы орындалады. СИ 
жүйесіндегі k коэффициенті кейде келесі түрде жазылады:

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 9 ∙ 109 м
Ф

(2.11)

мұндағы: ε0 = 8,85∙10-12 ф/м – электрлік тұрақты.
Тәжірибе көрсеткендей, кулонның өзара әрекеттесу күштері 

суперпозиция принципіне бағынады: егер зарядталған дене бір уақытта 
бірнеше зарядталған денелермен әрекеттессе, онда берілген Денеге әсер 
ететін күш барлық басқа зарядталған денелерден осы Денеге әсер ететін 
күштердің векторлық қосындысына тең болады. [3]

Екі маңызды анықтаманы да есте сақтаңыз:
Өткізгіштер-құрамында электр зарядының бос тасымалдаушылары бар 

заттар. Өткізгіштің ішінде зарядты тасымалдаушы электрондардың еркін 
қозғалысы мүмкін (электр тогы өткізгіштер арқылы ағып кетуі мүмкін). 
Өткізгіштерге металдар, электролиттердің ерітінділері мен балқымалары, 
иондалған газдар, плазма жатады.

Диэлектриктер (оқшаулағыштар) - бос заряд тасымалдаушылары жоқ 
заттар. Диэлектриктердің ішіндегі электрондардың еркін қозғалысы мүмкін 
емес (олар арқылы электр тогы ағып кете алмайды). Диэлектриктер 
диэлектрлік тұрақты ε бірлігіне тең емес.

Заттың диэлектрлік тұрақтысы үшін мыналар дұрыс (электр өрісі 
дегеніміз не):

𝜀𝜀𝜀𝜀 = 𝐸𝐸𝐸𝐸ввакууме
𝐸𝐸𝐸𝐸ввеществе

(2.12)

Электр өрісі және оның кернеуі
Қазіргі идеяларға сәйкес, электр зарядтары бір-біріне тікелей әсер 

етпейді. Әрбір зарядталған дене қоршаған кеңістікте электр өрісін жасайды. 
Бұл өріс басқа зарядталған денелерге әсер етеді. Электр өрісінің негізгі 
қасиеті - белгілі бір күшпен электр зарядтарына әсер ету. Осылайша, 
зарядталған денелердің өзара әрекеттесуі олардың бір-біріне тікелей әсер 
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етуімен емес, зарядталған денелерді қоршап тұрған электр өрістері арқылы 
жүзеге асырылады.[2]

Зарядталған денені қоршап тұрған электр өрісін сынақ заряды деп 
аталатын – зерттелетін зарядтардың айтарлықтай қайта бөлінуіне әкелмейтін 
кішкентай нүктелік зарядтың көмегімен зерттеуге болады. Электр өрісін 
сандық анықтау үшін күш сипаттамасы енгізіледі - электр өрісінің күші E.

Электр өрісінің күші деп өрістің берілген нүктесіне орналастырылған 
сынақ зарядына әсер ететін күштің қатынасына тең физикалық шаманы 
атайды:

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ = �⃗�𝐹𝐹𝐹
𝑞𝑞𝑞𝑞

(2.13)

�⃗�𝐹𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ (2.14)

Электр өрісінің кернеулігі-векторлық физикалық шама. Кернеу 
векторының бағыты кеңістіктің әр нүктесінде оң сынақ зарядына әсер ететін 
күш бағытымен сәйкес келеді. Уақыт өте келе қозғалмайтын және
өзгермейтін зарядтардың электр өрісі электростатикалық деп аталады.

Электр өрісін көрнекі түрде көрсету үшін қуат сызықтары 
қолданылады. Бұл сызықтар әр нүктедегі кернеу векторының бағыты 
тангенстің күш сызығына бағытымен сәйкес келетін етіп жасалады. Қуат 
сызықтары келесі қасиеттерге ие.

- Электростатикалық өрістің қуат сызықтары ешқашан қиылыспайды.
- Электростатикалық өрістің күш сызықтары әрқашан оң зарядтардан 

теріс зарядтарға бағытталған.
- Электр өрісін күш сызықтарын қолдана отырып бейнелеген кезде 

олардың тығыздығы өріс күші векторының модуліне пропорционал 
болуы керек.

- Күш сызықтары оң зарядтан немесе шексіздіктен басталып, теріс 
немесе шексіздікпен аяқталады. Сызықтардың тығыздығы неғұрлым 
көп болса, соғұрлым шиеленіс болады.

- Кеңістіктің осы нүктесінде тек бір күш сызығы өтуі мүмкін, өйткені 
кеңістіктің осы нүктесіндегі электр өрісінің күші біркелкі орнатылады.
Егер кернеу векторы өрістің барлық нүктелерінде бірдей болса, электр 

өрісі біртекті деп аталады. Мысалы, біртекті өріс жалпақ конденсаторды 
жасайды-шамасы тең және белгіге қарама-қарсы зарядпен зарядталған, 
диэлектрик қабатымен бөлінген, ал пластиналар арасындағы қашықтық 
пластиналардың өлшемінен әлдеқайда аз.[2]

Біртекті өрістің барлық нүктелерінде Е кернеулігі бар біртекті өріске 
енгізілген Q зарядына F = Eq тең шама мен бағытта бірдей күш әсер етеді. 
Сонымен қатар, егер Q заряды оң болса, онда күш бағыты кернеу 
векторының бағытымен сәйкес келеді, ал егер заряд теріс болса, онда күш 
пен кернеу векторы қарама-қарсы бағытталған [4].

Суретте оң және теріс нүктелік зарядтардың кулондық өрістерінің күш 
сызықтары көрсетілген:
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Сурет 2.1. Кулон өрістерінің күш сызықтары 

Суперпозиция принципі
Егер сынақ зарядының көмегімен бірнеше зарядталған денелер 

тудыратын электр өрісі зерттелсе, онда алынған күш әр зарядталған дененің 
жағында жеке-жеке сынақ зарядына әсер ететін күштердің геометриялық 
қосындысына тең болады. Сондықтан кеңістіктің белгілі бір нүктесіндегі 
зарядтар жүйесі шығаратын электр өрісінің кернеулігі сол нүктеде зарядтар 
арқылы пайда болатын электр өрістерінің кернеулерінің векторлық 
қосындысына тең [4]:

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ = 𝐸𝐸𝐸𝐸1����⃗ + 𝐸𝐸𝐸𝐸2����⃗ + ⋯+ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛����⃗ (2.15)

Электр өрісінің Бұл қасиеті өрістің суперпозиция принципіне 
бағынатындығын білдіреді. Кулон Заңына сәйкес, одан r қашықтықта Q
нүктелік заряды нәтижесінде пайда болатын электростатикалық өрістің 
кернеуі модульге тең:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0

|𝑄𝑄𝑄𝑄|
𝑟𝑟𝑟𝑟2

= 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜀𝜀𝜀𝜀

|𝑄𝑄𝑄𝑄|
𝑟𝑟𝑟𝑟2

(2.16)

Бұл өріс кулоновский деп аталады. Кулон өрісінде кернеу векторының 
бағыты зарядтың белгісіне байланысты Q: егер Q> 0 болса, онда кернеу 
векторы зарядқа бағытталған, егер Q< 0 болса, онда кернеу векторы зарядқа 
бағытталған. Кернеу шамасы зарядтың мөлшеріне, заряд орналасқан ортаға 
байланысты және қашықтықтың жоғарылауымен төмендейді [4].

Оның бетіне жақын зарядталған жазықтық жасайтын электр өрісінің 
күші:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = |𝛿𝛿𝛿𝛿|
2𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0

(2.17)

Зарядтардың өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясы
Электр зарядтары бір-бірімен және электр өрісімен әрекеттеседі. Кез-

келген өзара әрекеттесу потенциалды энергиямен сипатталады. Екі нүктелі 
электр зарядтарының өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясы мына 
формула бойынша есептеледі:

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑞𝑞𝑞𝑞1𝑞𝑞𝑞𝑞2
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀

(2.18)

Зарядтарда модульдердің жоқтығына назар аударыңыз. Қарама-қарсы 
зарядтар үшін өзара әрекеттесу энергиясы теріс мәнге ие. Бірдей формула 
біркелкі зарядталған сфералар мен шарлардың өзара әрекеттесу энергиясы 



35

үшін де жарамды. Әдеттегідей, бұл жағдайда R қашықтығы шарлардың 
немесе сфералардың орталықтары арасында өлшенеді. Егер зарядтар екі 
емес, одан да көп болса, онда олардың өзара әрекеттесу энергиясы келесідей 
қарастырылуы керек: зарядтар жүйесін барлық мүмкін болатын жұптарға 
бөліп, әр жұптың өзара әрекеттесу энергиясын есептеп, барлық жұптар үшін 
барлық энергияны есептеңіз [4].

Осы тақырыптағы тапсырмалар механикалық энергияның сақталу заңы 
сияқты шешіледі: алдымен өзара әрекеттесудің бастапқы энергиясы, содан 
кейін соңғы. Егер тапсырмада зарядтардың қозғалысы бойынша жұмыс табу 
сұралса, онда ол зарядтардың өзара әрекеттесуінің бастапқы және соңғы 
жалпы энергиясы арасындағы айырмашылыққа тең болады. Өзара әрекеттесу 
энергиясы кинетикалық энергияға немесе энергияның басқа түрлеріне де 
ауысуы мүмкін. Егер денелер өте үлкен қашықтықта болса, онда олардың 
өзара әрекеттесу энергиясы 0-ге тең болады [4].

Назар аударыңыз: егер тапсырмада қозғалыс кезінде денелер 
(бөлшектер) арасындағы ең аз немесе максималды қашықтықты табу қажет 
болса, онда бұл шарт бөлшектер бірдей жылдамдықпен бір бағытта 
қозғалатын уақытта орындалады. Сондықтан шешімді сол жылдамдық 
орналасқан Импульстің сақталу заңын жазудан бастау керек. Содан кейін 
екінші жағдайда бөлшектердің кинетикалық энергиясын ескере отырып, 
энергияның сақталу заңын жазу керек.

Потенциал. Потенциалдар айырмасы. кернеулі
Электростатикалық өріс маңызды қасиетке ие: зарядты Өрістің бір 

нүктесінен екінші нүктесіне жылжытқан кезде электростатикалық өріс 
күштерінің жұмысы траектория формасына тәуелді емес, тек бастапқы және 
соңғы нүктелердің орналасуымен және зарядтың шамасымен анықталады [4].

Жұмыстың траектория формасынан Тәуелсіздігінің салдары келесі 
тұжырым болып табылады: заряд кез-келген жабық траектория бойымен 
қозғалғанда электростатикалық өріс күштерінің жұмысы нөлге тең.

Электростатикалық өрістің потенциалдық қасиеті (жұмыстың 
траектория формасынан тәуелсіздігі) электр өрісіндегі зарядтың 
потенциалдық энергиясы ұғымын енгізуге мүмкіндік береді. 
Электростатикалық өрістегі электр зарядының потенциалдық энергиясының 
осы зарядтың шамасына қатынасына тең физикалық шаманы электр өрісінің 
φ потенциалы деп атайды:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑞𝑞𝑞𝑞

(2.19)

Φ потенциалы-электростатикалық өрістің энергетикалық сипаттамасы. 
Халықаралық бірліктер жүйесінде (SI) потенциал бірлігі (демек, 
потенциалдар айырмасы, яғни кернеу) - вольт [В] [5]. Потенциал-скалярлық 
шама.

Көптеген электростатикалық мәселелерде потенциалды энергия мен 
потенциал мәндері нөлге айналатын тірек нүктесі үшін потенциалдарды 
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есептеу кезінде шексіз алыс нүктені қабылдау ыңғайлы. Бұл жағдайда 
потенциал ұғымын келесідей анықтауға болады: кеңістіктің белгілі бір 
нүктесіндегі өрістің потенциалы берілген нүктеден шексіздікке бірлік оң 
зарядты алып тастағанда электр күштері жасайтын жұмысқа тең.

Екі нүктелік зарядтың өзара әрекеттесуінің потенциалдық 
энергиясының формуласын еске түсіріп, оны потенциалдың анықтамасына 
сәйкес зарядтардың біреуінің шамасына бөліп, Q нүктесінің өрісінің 
потенциалы шексіз алыс нүктеге қатысты одан r қашықтықта болатындығын 
аламыз:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟

(2.20)

Осы формула бойынша есептелген Потенциал оны жасаған зарядтың 
белгісіне байланысты оң және теріс болуы мүмкін. Дәл осы формула r ≥ r
(шардың немесе сфераның сыртында) біртекті зарядталған шардың (немесе 
сфераның) өріс потенциалын білдіреді, мұндағы r – шардың радиусы, ал R
қашықтық шардың ортасынан есептеледі [4].

Электр өрісін көрнекі түрде көрсету үшін қуат сызықтарымен қатар 
эквипотенциалды беттер қолданылады. Барлық нүктелерде электр өрісінің 
потенциалы бірдей болатын бет эквипотенциалды бет немесе тең потенциал 
беті деп аталады. Электр өрісінің күш сызықтары әрқашан эквипотенциалды 
беттерге перпендикуляр болады. Нүктелік зарядтың Кулон өрісінің 
эквипотенциалды беттері-концентрлік сфералар.

Электр кернеуі-бұл жай потенциалдар айырмасы, яғни электр 
кернеуінің анықтамасын формула арқылы анықтауға болады [5]:

𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2 (2.20)

Біртекті электр өрісінде өріс күші мен кернеу арасында байланыс бар:

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (2.21)
∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ ∆𝑙𝑙𝑙𝑙 (2.22)

Электр өрісінің жұмысын зарядтар жүйесінің бастапқы және соңғы 
потенциалдық энергиясының айырмашылығы ретінде есептеуге болады:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑊𝑊𝑊𝑊1 −𝑊𝑊𝑊𝑊2 (2.23)

Жалпы жағдайда электр өрісінің жұмысы формулалардың біріне сәйкес 
есептелуі мүмкін:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑞𝑞𝑞𝑞 ∙ ∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑞𝑞𝑞𝑞(𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2) (2.24)

В однородном жолында өткізу кезінде заряд бойына оның күш 
сызықтарының жұмыс өрісінің болуы мүмкін сондай-ақ, есептелген формула 
бойынша:
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𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (2.25)
Бұл формулаларда:

- φ – электр өрісінің потенциалы;
- ∆φ-потенциалдар айырмасы;
- W - сыртқы электр өрісіндегі зарядтың потенциалдық энергиясы;.
- A-зарядты (зарядтарды) жылжыту бойынша электр өрісінің жұмысы);
- q – сыртқы электр өрісінде қозғалатын Q заряды;
- U – напряжение;
- E-электр өрісінің кернеуі;
- d немесе ∆l-заряд күш сызықтары бойымен қозғалатын қашықтық.

Алдыңғы барлық формулаларда бұл электростатикалық өрістің
жұмысы туралы болды, бірақ егер тапсырмада "жұмыс істеу керек" немесе 
"сыртқы күштердің жұмысы" туралы айтылған болса, онда бұл жұмыс 
өрістің жұмысы сияқты қарастырылуы керек, бірақ қарама-қарсы белгісі бар.

Потенциалдың суперпозиция принципі
Электр зарядтары тудыратын өріс кернеулігінің суперпозиция 

принципінен потенциалдар үшін суперпозиция принципі шығады (өріс 
потенциалының белгісі өрісті құрған зарядтың белгісіне байланысты болады) 
[5]:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜑𝜑𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑𝜑𝜑2 + ⋯+ 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.26)

Потенциалдың суперпозиция принципін кернеуден гөрі қолдану 
қаншалықты оңай екенін ескеріңіз. Потенциал-бағыты жоқ скалярлық шама. 
Потенциалдарды қосу-бұл сандық мәндерді қорытындылау.

Электр сыйымдылығы. Тегіс конденсатор
Заряд өткізгішке хабарлағанда, әрқашан белгілі бір шек болады, одан 

артық денені зарядтау мүмкін болмайды. Дененің электр зарядын жинақтау 
қабілетін сипаттау үшін электрлік сыйымдылық ұғымы енгізіледі. Жалғыз 
өткізгіштің сыйымдылығы оның зарядының потенциалға қатынасы деп 
аталады:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜑𝜑𝜑𝜑

(2.27)

СИ жүйесінде сыйымдылық Фарадтарда [Ф] өлшенеді. 1 Фарад-өте 
үлкен сыйымдылық. Салыстыру үшін, бүкіл жер шарының сыйымдылығы бір 
фарадтан әлдеқайда аз. Өткізгіштің сыйымдылығы оның зарядына да, 
дененің потенциалына да байланысты емес. Сол сияқты, тығыздық дененің 
массасына да, көлеміне де байланысты емес. Сыйымдылығы тек дененің 
пішініне, оның мөлшеріне және қоршаған ортаның қасиеттеріне байланысты.

Екі өткізгіш жүйенің электр сыйымдылығы-өткізгіштердің біреуінің Q
зарядының олардың арасындағы Δφ потенциалдар айырмашылығына 
қатынасы ретінде анықталған физикалық шама:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
∆𝜑𝜑𝜑𝜑

= 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑈𝑈𝑈𝑈

(2.28)
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Шамасы электроемкости өткізгіштер байланысты нысандары мен 
мөлшерін өткізгіштер мен қасиеттері диэлектрик бөлісетін өткізгіштер. 
Электр өрісі кеңістіктің белгілі бір аймағында шоғырланған 
(локализацияланған) өткізгіштердің конфигурациялары бар. Мұндай жүйелер 
конденсаторлар деп аталады, ал конденсаторды құрайтын өткізгіштер 
плиталар деп аталады.

Қарапайым конденсатор-бұл пластиналардың өлшемдерімен 
салыстырғанда бір-біріне параллель орналасқан және диэлектрик қабатымен 
бөлінген екі жалпақ өткізгіш пластиналар жүйесі. Мұндай конденсатор 
жалпақ деп аталады. Тегіс конденсатордың электр өрісі негізінен 
пластиналар арасында локализацияланған.

Жазық конденсатордың зарядталған тақталарының әрқайсысы оның 
бетіне жақын жерде электр өрісін жасайды, оның кернеу модулі жоғарыда 
келтірілген қатынас арқылы көрінеді. Содан кейін екі пластинадан жасалған 
конденсатор ішіндегі соңғы өрістің кернеу модулі:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝜎𝜎𝜎𝜎
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0

(2.29)

Конденсатордың сыртында екі пластинаның электр өрістері әртүрлі 
бағытта бағытталған, сондықтан алынған электростатикалық өріс E = 0. Тегіс 
конденсатордың электр сыйымдылығын формула бойынша есептеуге 
болады:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀0𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.30)

Осылайша, жалпақ конденсатордың электр сыйымдылығы 
пластиналардың ауданына тура пропорционал және олардың арасындағы 
қашықтыққа кері пропорционал. Егер плиталар арасындағы кеңістік 
диэлектрикпен толтырылса, конденсатордың электр сыйымдылығы ε есе 
артады. Назар аударыңыз, S бұл формулада тек бір конденсатор төсемінің 
ауданы бар. Қашан міндетте туралы айтады "алаңында орау жабындарының", 
бастамайынша осы шамасын. 2-де оны көбейту немесе бөлу ешқашан қажет 
емес.

Конденсатордың зарядының формуласын тағы бір рет береміз. 
Конденсатордың заряды деп тек оның оң қабатының заряды түсініледі:

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈 (2.31)

Конденсатор тақталарының тартылыс күші. Әрбір төсемге әсер 
ететін күш конденсатордың толық өрісімен емес, қарама-қарсы төсеммен 
құрылған өріспен анықталады (төсемнің өзі жұмыс істемейді). Бұл өрістің 
кернеулігі толық өрістің кернеулігінің жартысына тең, ал пластиналардың 
өзара әрекеттесу күші [5]:

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸
2

(2.32)
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Конденсатор энергиясы. Оны конденсатор ішіндегі электр өрісінің 
энергиясы деп те атайды. Тәжірибе көрсеткендей, зарядталған конденсаторда 
энергия қоры бар. Зарядталған конденсатордың энергиясы конденсаторды 
зарядтауға жұмсалатын сыртқы күштердің жұмысына тең. Конденсатордың 
энергиясы үшін формуланы жазудың үш балама формасы бар (олар бір-
бірінен кейін келеді, егер сіз арақатынасты қолдансаңыз 𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈):

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑞𝑞𝑞𝑞2

2𝐶𝐶𝐶𝐶
= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈2

2
= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑈𝑈𝑈𝑈

2
(2.33)

"Конденсатор көзге қосылған"деген фразаға ерекше назар аударыңыз. 
Бұл конденсатордағы кернеу өзгермейді дегенді білдіреді. Ал "Конденсатор 
зарядталған және көзден ажыратылған" деген тіркес конденсатордың заряды 
өзгермейді дегенді білдіреді [4].

Электр өрісінің энергиясы
Электр энергиясын зарядталған конденсаторда сақталатын 

потенциалдық энергия ретінде қарастырған жөн. Қазіргі идеяларға сәйкес, 
конденсатордың электр энергиясы конденсатордың төсеніштері арасындағы 
кеңістікте, яғни электр өрісінде локализацияланған. Сондықтан оны электр 
өрісінің энергиясы деп атайды. Зарядталған денелердің энергиясы электр 
өрісі бар кеңістікте шоғырланған, яғни электр өрісінің энергиясы туралы 
айтуға болады. Мысалы, конденсаторда энергия оның төсеніштері 
арасындағы кеңістікте шоғырланған. Осылайша, жаңа физикалық 
сипаттаманы – электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығын енгізу 
мағынасы бар. Тегіс конденсатордың мысалын қолдана отырып, энергияның 
көлемдік тығыздығы үшін осындай формуланы алуға болады (немесе электр 
өрісінің бірлік көлемінің энергиясы):

𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜀𝜀𝜀𝜀𝐸𝐸𝐸𝐸2

2
(2.34)

Конденсаторлардың қосылыстары
Конденсаторлардың параллель қосылуы-сыйымдылықты арттыру үшін. 

Конденсаторлар бірдей зарядталған пластиналардың ауданын ұлғайтқандай, 
бірдей зарядталған тақталармен байланысады. Барлық конденсаторлардағы 
кернеу бірдей, жалпы заряд конденсаторлардың әрқайсысының 
зарядтарының қосындысына тең, ал жалпы сыйымдылық параллель қосылған 
барлық конденсаторлардың сыйымдылықтарының қосындысына тең [5]. 
Конденсаторларды параллель қосу формулаларын жазамыз:

𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞𝑞𝑞3 + ⋯+ 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.35)
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = ⋯ = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.36)
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + ⋯+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.37)
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Конденсаторлар тізбектей қосылған кезде конденсаторлар 
батареясының жалпы сыйымдылығы әрқашан батареяға кіретін ең кіші 
конденсатордың сыйымдылығынан аз болады. Конденсаторлардың бұзылу 
кернеуін арттыру үшін сериялық қосылыс қолданылады. Конденсаторларды 
сериялық қосу формулаларын жазамыз. Сериялы қосылған 
конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы:

1
𝐶𝐶𝐶𝐶

= 1
𝐶𝐶𝐶𝐶1

+ 1
𝐶𝐶𝐶𝐶2

+ ⋯+ 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛

(2.38)

Зарядтың сақталу заңынан көрші тақталардағы зарядтар тең болады:

𝑞𝑞𝑞𝑞1 = 𝑞𝑞𝑞𝑞2 = 𝑞𝑞𝑞𝑞3 = ⋯ = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.39)

Кернеу жеке конденсаторлардағы кернеулердің қосындысына тең.

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈2 + ⋯+ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 (2.40)

Екі қатарлы конденсатор үшін жоғарыдағы формула бізге жалпы 
сыйымдылық үшін келесі өрнек береді:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐶𝐶𝐶𝐶1+𝐶𝐶𝐶𝐶2

(2.41)

N бірдей тізбектелген конденсаторлар үшін:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝑁𝑁𝑁𝑁

(2.42)
Өткізгіш сфера
Зарядталған өткізгіштің ішіндегі өріс күші нөлге тең. Әйтпесе, электр 

күші өткізгіштің ішіндегі бос зарядтарға әсер етеді, бұл зарядтарды 
өткізгіштің ішінде қозғалуға мәжбүр етеді. Бұл қозғалыс, өз кезегінде, 
зарядталған өткізгіштің қызуына әкелуі мүмкін, бұл іс жүзінде болмайды.

Өткізгіштің ішінде электр өрісі жоқ екенін басқаша түсінуге болады: 
егер ол зарядталған бөлшектер қайтадан қозғалатын болса және олар осы 
өрісті өз өрісімен нөлге дейін жеткізу үшін дәл қозғалатын болса, өйткені іс 
жүзінде олар қозғалғысы келмейді, өйткені әр жүйе тепе-теңдікке ұмтылады. 
Ерте ме, кеш пе, барлық қозғалатын зарядтар өткізгіштің ішіндегі өріс нөлге 
тең болатындай жерде тоқтайды [4].

Өткізгіштің бетінде электр өрісінің кернеуі максималды болады. 
Зарядталған шардың оның шегінен тыс электр өрісінің кернеулігінің шамасы 
өткізгіштен алыстаған сайын азаяды және қашықтық шардың ортасынан 
есептелетін нүктелік заряд өрісінің кернеулігі үшін формулаларға ұқсас 
формула бойынша есептеледі [5].

Зарядталған өткізгіштің ішіндегі өрістің кернеуі нөлге тең 
болғандықтан, өткізгіштің ішіндегі және бетіндегі барлық нүктелердегі 
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потенциал бірдей (тек осы жағдайда потенциалдар айырмасы, демек кернеу 
нөлге тең). Зарядталған шардың ішіндегі Потенциал бетіндегі потенциалға 
тең. Доптың сыртындағы Потенциал доптың ортасынан қашықтықтар 
есептелетін нүктелік зарядтың потенциалы үшін формулаларға ұқсас 
формула бойынша есептеледі.

Радиус шарының электр сыйымдылығы R:

𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜀𝜀𝜀𝜀

= 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝐶𝐶𝐶𝐶
→ 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝜀𝜀

𝑘𝑘𝑘𝑘
= 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0𝑅𝑅𝑅𝑅 (2.43)

Егер доп диэлектрикпен қоршалған болса, онда:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜀𝜀𝜀𝜀𝑅𝑅𝑅𝑅 (2.44)

Электр өрісіндегі өткізгіштің қасиеттері
1. Өткізгіштің ішінде өріс күші әрқашан нөлге тең болады.
2. Барлық нүктелердегі өткізгіштің потенциалы бірдей және 

өткізгіштің беткі потенциалына тең. Тапсырмада "өткізгіш потенциалға 
зарядталған ... В" деп айтылған кезде, олар бетінің потенциалын білдіреді.

3. Өткізгіштен оның бетіне жақын жерде өріс күші әрқашан бетіне 
перпендикуляр болады.

4. Егер өткізгіш заряд туралы хабарласа, онда ол өткізгіштің бетіне 
жақын өте жұқа қабатқа таралады (әдетте өткізгіштің барлық заряды оның 
бетіне таралады деп айтылады). Мұны оңай түсіндіруге болады: зарядты 
денеге хабарлау арқылы біз оған бір белгінің заряд тасымалдаушыларын, 
яғни бірдей зарядтарды береміз. Сонымен, олар бір-бірінен мүмкін болатын 
ең үлкен қашықтыққа қашуға тырысады, яғни.өткізгіштің шетінде жиналады. 
Нәтижесінде, егер ядро өткізгіштен алынып тасталса, онда оның 
электростатикалық қасиеттері өзгермейді.

5. Өткізгіштің сыртында өріс күші неғұрлым үлкен болса, 
өткізгіштің беті қисық болады. Кернеудің максималды мәніне өткізгіш 
бетінің ұштары мен өткір сынықтарының жанында қол жеткізіледі.

2.1.2 Тұрақты және айнымалы ток тізбектері
Электр тізбегі-бұл электр тогы үшін жасанды түрде жасалған жол. 

Электр тізбегінің мысалы 2.2 суретте келтірілген.

Сурет 2.2. Схемалық электр схемасы
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Электр тізбегінің негізгі мақсаты-электр және басқа энергия түрлерін 
бөлу және өзара түрлендіру.

Электр тізбегі үш негізгі элементтен тұрады:
- электр энергиясының көзі;
- электр энергиясын қабылдағыштың;
- жалғау сымдары.

Осы тізбек элементтерінің әрқайсысын толығырақ қарастырыңыз.
Электр энергиясының көздері әртүрлі: гальваникалық элементтер, 

аккумуляторлар, генераторлар, термоэлектрлік және күн батареялары және 
т. б.

Олар химиялық, механикалық, жылу, жарық немесе басқа түрлердің 
энергиясын электр энергиясына айналдырады.

Схемаларда энергия көздері 2.3-суретте көрсетілгендей көрсетіледі.
Барлық жерде RO-бұл энергия көзінің ішкі кедергісі.

Сурет 2.3. Көздердің шартты белгілері

Элементтер мен аккумуляторларда ішкі кедергі электролиттің кедергісі 
және электролит пен электродтар арасындағы шекаралық қабаттар, 
генераторларда бұл орамалардың мыс кедергісі.

Энергия көзінің негізгі мақсаты-тізбектегі потенциалдар айырмасын, 
электр деңгейлерінің айырмашылығын құру және үнемі ұстап тұру; электр 
зарядтарының реттелген қозғалысы, яғни ток пайда болатын электрлік қысым 
сияқты жасаңыз. Көздің жоғарғы потенциалының қысқышы " + " белгісімен, 
ал төменгі потенциалдың қысқышы "−"белгісімен белгіленеді.

Электрлік потенциалдар айырмасы сандық түрде электр қозғаушы күш 
немесе қысқа ЭМӨ деп аталатын шамамен анықталады және схемаларда "Е"
әрпімен белгіленеді»

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2 (2.45)

мұндағы𝜑𝜑𝜑𝜑1 - көздің жоғары потенциалы немесе деңгейі;𝜑𝜑𝜑𝜑2 - көздің 
төменгі потенциалы.

ЭМӨ әрекетінің бағыты төменгі потенциалдан жоғарыға, яғни " − " -
тен "+" - ке бағытталған жебемен көрсетіледі.

Көздің жұмысы сыртқы сипаттаманың көмегімен жақсы бағаланады.
Сыртқы сипаттама-бұл көздің терминалдарындағы кернеудің көзден 

өтетін ток мөлшеріне функционалды тәуелділігі.
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Электр энергиясы көздерінің сыртқы сипаттамаларының шамамен 
көрінісі 2.4 және 2.5 суреттерде көрсетілген.

Сурет 2.4. Кернеу көзінің сыртқы сипаттамасы

Сурет 2.5. Ток көзінің сыртқы сипаттамасы

Сипаттамадан токтың жоғарылауымен Көздің терминалдарындағы 
кернеу R0 ішкі кедергісіндегі кернеудің жоғалуына байланысты біршама 
азаятындығы байқалады . Жалпы алғанда, токтың өсуімен көздегі кернеу көп 
немесе аз тұрақты болып қалады.

Мұндай сипаттамалар гальваникалық элементтерге, батареяларға, 
тұрақты ток генераторларына, түзеткіштерге ие.

2.5-суретте электр энергиясының басқа түрінің сыртқы сипаттамасы 
келтірілген.

Мұнда көздің терминалдарындағы кернеудің айтарлықтай өзгеруімен 
көзден алынған ток көп немесе аз тұрақты болып қалады.

Мұндай көздердің ерекшелігі-бұл электр энергиясының 
қабылдағышының кедергісінен едәуір асатын ішкі қарсылықтың өте үлкен 
мөлшері. Бұл көздер арнайы схемаларға негізделген және қазіргі 
электроникада кеңінен қолданылады.
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Тұрақты ток тізбектері теориясының негізгі анықтамалары
Тұрақты ток тізбегі-бұл ЭҚК, Токтар мен кернеулер тұрақты болып 

қалады және уақытқа тәуелді емес тізбек.
Тізбектер екі үлкен сыныпқа бөлінеді:
- сызықтық;
- сызықты емес.
Тек сызықтық вольтампер сипаттамалары бар элементтерден тұратын 

электр тізбектері сызықтық тізбектер деп аталады. Сызықты емес 
сипаттамалары бар элементтері бар электр тізбектері сызықты емес тізбектер 
деп аталады.

Қатаң айтқанда, кез-келген тізбек сызықты емес, алайда, егер сызықтық 
емес дәреже аз болса, онда ол назардан тыс қалады және мұндай тізбекті 
сызықтық деп санайды.

Болашақта біз тек сызықтық тізбектерді қарастырамыз, өйткені олар 
тек ОМ заңына бағынады және аналитикалық әдістермен есептелуі мүмкін.

Электр тізбегінің жұмыс режимдері
Кез-келген электр тізбегі екі бөлімнен тұрады:
1. R кедергісі бар тізбектің сыртқы бөлімі;
2. R0 кедергісі бар тізбектің ішкі бөлімі.
Тізбектің сыртқы бөлігі немесе сыртқы тізбек-бұл көздің 

қысқыштарына сырттан қосылатын тізбектің бөлігі.
Электр тізбегінің ішкі бөлігі немесе ішкі тізбек-бұл электролит немесе 

генератор орамалары арқылы қысқыштар арасындағы энергия көзінің ішінде 
өтетін тізбектің бөлігі.

Электр тізбектері жабық және ашық болып бөлінеді.
Жабық тізбек-бұл токтың үздіксіз жолы бар және тізбектің жалпы 

кедергісі шексіздіктен аз,
𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 <∝ (2.46)

Ашық тізбек-бұл ток жолы үзіліп, жалпы кедергі шексіздікке тең 
болатын тізбек

𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 =∝ (2.47)

ОМ Заңы бойынша толық тізбек үшін бізде

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜀𝜀𝜀𝜀+𝜀𝜀𝜀𝜀0

(2.48)

Егер 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 <∝ болса , онда𝐼𝐼𝐼𝐼 > 0𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅0 =∝ болады 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0
Осыдан қорытынды шығады:
9. тек тұйықталған тізбекте ток ағып кетуі мүмкін;
10. ашық тізбекте ток жоқ, бірақ кернеу немесе ЭМӨ болуы мүмкін.
Ток тізбектің өткізгіші арқылы өтеді, сондықтан ток көрсеткісі 

өткізгіштің өзінде белгіленеді.
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Оң бағыт ток сыртқы тізбекте қабылданды бағыттау жоғары әлеуетті 
төмен, яғни "+" және "−".

Ішкі тізбектегі токтың оң бағыты үшін төменгі потенциалдан жоғарыға, 
яғни " − " - тен "+"бағыты қабылданады.

Тізбектің кез-келген бөлігіндегі кернеу токқа реакция болып табылады, 
сондықтан кернеу көрсеткісі элементке параллель және әрқашан бұрын 
белгіленген ток көрсеткісіне қарсы белгіленеді.

Сурет 2.6. Ток және кернеу көрсеткілері

Электр тізбегі әртүрлі режимдерде жұмыс істей алады, бірақ бұл 
режимдердің барлығы, қанша болса да, екі экстремалды режимнің арасында -
бос және қысқа тұйықталу.

Тізбектің бос режимі жүктеме кедергісі, яғни сыртқы тізбек ашық 
болатын 𝑅𝑅𝑅𝑅 =∝режим деп аталады (қараңыз. сурет 2.7). Демек,

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜀𝜀𝜀𝜀+𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 𝐸𝐸𝐸𝐸
∝+𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 0 (2.49)

Сурет 2.7. Бос режим

Бос режимде жұмыс істемейтін ток нөлге тең.
Тізбектің қысқа тұйықталу режимі жүктеме кедергісі, яғни сыртқы 

тізбек қысқа тұйықталған𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0 режим деп аталады (қараңыз. сурет 2.8).
Демек,

𝐼𝐼𝐼𝐼кз = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜀𝜀𝜀𝜀+𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 𝐸𝐸𝐸𝐸
0+𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜀𝜀𝜀𝜀0

= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (2.50)
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Сурет 2.8. Қысқа тұйықталу режимі

Осылайша, қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток максималды және 
тек энергия көзінің RO ішкі кедергісімен шектеледі.

Қысқа тұйықталу тогы көзді бұзбауы үшін оның ішкі кедергісі тым аз 
болмауы керек.

Егер біз Кирхгофтың екінші заңына сәйкес 1-суретте көрсетілген 
тізбектің электрлік күйінің теңдеулерін жазсақ, онда аламыз

𝐸𝐸𝐸𝐸 − ∆𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 0, осыдан, 𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 − ∆𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑅𝑅𝑅𝑅0𝐼𝐼𝐼𝐼 (2.51)
Өрнектен (2.51) мынаны білдіреді
𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 кезінде 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0
Көздің ЭМӨ бос тұрған кезде оның терминалдарындағы кернеуге тең.
Көздің ЭҚК көздің кернеуінен көздің ішіндегі кернеудің жоғалуынан 

ерекшеленеді.
ЭМӨ-бұл бос тұрған кезде көзді дамыта алатын ең үлкен кернеу.
(2.51) өрнегінен көздің ішінде кернеудің үлкен жоғалуы болмауы үшін 

ішкі кедергі минималды болуы керек.
(2.50) және (2.51) шарттарынан Көздің R0 ішкі кедергісі шамасының 

оңтайлы мәні таңдалады.
Кирхгоф Заңдары
Осы уақытқа дейін біз қарапайым немесе тармақталмаған тізбектерді 

қарастырдық. Бұл тізбектер ОМ Заңының көмегімен шешіледі. Күрделі 
немесе тармақталған тізбектер Кирхгоф заңдарының көмегімен есептеледі.

Кирхгоф заңдары Электротехниканың негізгі есептеу заңдары болып 
табылады. Ом заңы Кирхгоф заңдарының ерекше жағдайы.

Күрделі немесе тармақталған тізбек таратудың бірнеше жолы бар 
тізбек деп аталады.

Сурет 2.9. Күрделі тұрақты ток тізбегі
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А және В тізбегінің тармақталу нүктелері-тізбектің түйіндері.
Түйіндер үш немесе одан да көп өткізгіштер өзара байланысқан тізбек 

нүктелері деп аталады.
Түйіндерді өзара байланыстыратын өткізгіштер бұтақтар деп аталады.
Филиалдар екі түрлі: белсенді және пассивті.
Белсенді филиал-бұл қарсылықты ғана емес, сонымен бірге энергия 

көздерін де қамтитын филиал.
Пассивті тармақ тек қарсылықты қамтитын, бірақ энергия көздері жоқ 

филиал деп аталады.
Осылайша, күрделі тізбек түйіндер мен бұтақтардан тұрады, яғни 2 

элементтен тұрады, сондықтан Кирхгоф заңдары екі. Кирхгофтың бірінші 
заңы түйіндерді, ал екіншісі бұтақтарды (контурларды) басқарады.

Кирхгофтың алғашқы Заңында былай делінген:
Күрделі тізбектің кез-келген түйінінде токтардың алгебралық 

қосындысы нөлге тең болады.
(∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=3 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0 (2.52)

мұндағы i-қарастырылатын түйінмен байланысқан токтардың Саны; а-
қарастырылатын түйіннің белгіленуі.

Бірінші заң электр зарядының тізбектің бір нүктесінде жинақтала 
алмау принципіне негізделген.

Тізбектің түйіндеріне ағып жатқан токтар оң деп саналады және плюс 
белгісімен қабылданады, ал түйіндерден ағып жатқан токтар теріс деп 
саналады және минус белгісімен қабылданады.

Кирхгофтың бірінші заңын біздің тізбектің А және В түйіндеріне 
жазамыз (сурет.2.9)

(∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖=3
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼𝐼𝐼3 = 0 (2.53)

(∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖=3
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 Б = −𝐼𝐼𝐼𝐼1 − 𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼3 = 0 (2.54)

Теңдеулерді бір-бірімен салыстыра отырып, олардың біреуі екіншісінің 
салдары екенін көреміз. Сондықтан тізбекте тәуелсіз деп аталатын түйіндер 
бөлінеді.

Тәуелсіз түйіндер бір-бірінен кем дегенде бір токпен ерекшеленетіндер 
деп аталады.

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша құрылған тәуелсіз теңдеулердің 
саны күрделі тізбектегі тәуелсіз түйіндердің санына тең және тізбектегі 
түйіндердің жалпы санына тең.

Тәуелсіз түйіндер саны =n-1
мұндағы n-күрделі тізбектің түйіндерінің жалпы саны. Күрделі 

тізбектің тармақтары контур құрайды.
Кирхгофтың екінші Заңында былай делінген:
Күрделі тізбектің кез-келген тізбегінде ЭМӨ мен осы тізбектегі 

кернеулердің алгебралық қосындысы нөлге тең.
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∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 = 0 (2.55)

мұндағы i – қарастырылып отырған тізбектегі ЭМӨ көздерінің саны; k-
осы тізбекке кіретін кернеулердің саны.

Егер тізбектегі кернеу көрсеткілері ток көрсеткілеріне қарсы орналасса, 
бұл тұжырым дұрыс.

Ескерту.
Кейбір әдеби көздерде кернеу көрсеткілері ток көрсеткілеріне сәйкес 

жіберіледі. Егер сіз Кирхгофтың екінші заңының келесі тұжырымын 
қолдансаңыз, бұл рұқсат етіледі:

Күрделі тізбектің кез-келген тізбегінде ЭМӨ алгебралық қосындысы 
әрқашан осы тізбекте әрекет ететін кернеулердің алгебралық қосындысына 
тең болады.

∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (2.56)

Кирхгофтың екінші заңы тек тәуелсіз контурлар үшін жазылады.
Күрделі тізбектің тәуелсіз тізбектері бір-бірінен бұрын көрсетілген 

тізбектерде пайдаланылмаған тізбектің кем дегенде бір элементімен 
ерекшеленетіндер деп аталады.

Кирхгофтың екінші заңы бойынша құрылған тәуелсіз теңдеулер саны 
тізбектегі тәуелсіз тізбектер санына тең.

Кирхгофтың 2-ші Заңына сәйкес теңдеулер саны = q-n + 1, мұндағы q-
бүкіл тізбектің тармақтарының жалпы саны.

Контур бойынша айналып өту кезінде айналып өту бағытына сәйкес 
келетін ЭМӨ және кернеулер қосу белгісімен, қарсы бағытталған - алу 
белгісімен алынады.

Контурдың электрлік күйінің теңдеулерін жазамыз (сурет.2.9) 
Кирхгофтың екінші заңы бойынша:

а) солдан оңға қарай айналып өту кезінде𝐸𝐸𝐸𝐸1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈2 − 𝑈𝑈𝑈𝑈1 = 0 ;
б) оңнан солға айналып өту кезінде −𝐸𝐸𝐸𝐸1 + 𝑈𝑈𝑈𝑈1 − 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = 0
Сондықтан контурларды айналып өту бағытын ерікті түрде таңдауға 

болады.
Кирхгоф заңдары ең күрделі тізбектерді есептеуге мүмкіндік береді.
Электр тізбегіндегі қуат балансы
Электр тізбегіндегі энергия тепе-теңдігін қарастырыңыз. Көрініс тізбегі 

берілсін

Сурет 2.10. Қуат балансына
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Берілді: 𝐸𝐸𝐸𝐸1,𝐸𝐸𝐸𝐸2,𝑅𝑅𝑅𝑅01,𝑅𝑅𝑅𝑅02,𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐸𝐸𝐸𝐸1 > 𝐸𝐸𝐸𝐸2
Табу: баланс жасаңыз
Ток пен кернеу көрсеткілерін Кирхгофтың екінші заңына сәйкес 

орналастырғаннан кейін тізбектің электрлік күйі жазылады

𝐸𝐸𝐸𝐸1 − 𝑈𝑈𝑈𝑈1 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑈𝑈2 − 𝐸𝐸𝐸𝐸2 = 0

Осыдан, 𝐸𝐸𝐸𝐸1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅01𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝑅𝑅02 + 𝐸𝐸𝐸𝐸2
Теңдіктің екі бөлігін де i токқа көбейтеміз, аламыз

𝐸𝐸𝐸𝐸1𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅01𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅02𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸2𝐼𝐼𝐼𝐼
Демек, 
𝑃𝑃𝑃𝑃Г = 𝑃𝑃𝑃𝑃1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸1𝐼𝐼𝐼𝐼 - тізбекте пайда болатын қуат.
𝑃𝑃𝑃𝑃н = 𝑅𝑅𝑅𝑅01𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅02𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸2𝐼𝐼𝐼𝐼 - тұтынылатын энергия.
Осылайша, 𝑃𝑃𝑃𝑃Г − 𝑃𝑃𝑃𝑃н = 0
Энергияның сақталу заңына сәйкес тізбекте өндірілетін энергия 

мөлшері әрқашан тізбек тұтынатын энергия мөлшеріне тең болады. Тізбекте 
энергия тепе-теңдігін құру кезінде әрдайым есте ұстаған жөн, тізбекте жұмыс 
істейтін кез-келген энергия көзі генератор бола бермейді, атап айтқанда:

Көз арқылы нақты ток көздің ЭМӨ бағытына сәйкес келсе, онда бұл 
көз энергия шығарады, яғни генератор.

Нақты ток көзі арқылы ЭМӨ көзіне қарай ағып кетсе, онда бұл көз 
энергияны тұтынады, яғни жүктеме болып табылады (мысалы: батареяны 
зарядтау).

Кирхгоф заңдары негізінде есептеу әдістері
Бұл есептеу әдістерінің ең көнесі. Ол Кирхгофтың бірінші және екінші 

заңдары бойынша теңдеулерді құруға және оларды тармақтардағы ағымдағы 
токтарға қатысты шешуге негізделген. Мұндағы теңдеулер жүйесінің реті 
белгісіз токтардың санына тең

Кирхгоф заңдарын күрделі тізбекті есептеуге тікелей қолдану өте қиын 
есептеулерге әкеледі, өйткені жүйені көптеген теңдеулермен шешуге тура 
келеді. Сондықтан, бұл әдіс іс жүзінде оның үнемділігіне байланысты өте 
сирек қолданылады.

Контурлық ток әдісі
Контурлық ток әдісін әйгілі ағылшын физигі және электротехнигі 

Джеймс к ұсынған. Максвелл. Бұл әдіс бойынша тізбек бір-бірімен 
байланысқан бірқатар тізбектерге бөлінеді.

Есептеу кезінде әр тізбек тек өзіне тән токпен, яғни контурлық ток деп 
аталады деп болжанады. Тізбектегі тәуелсіз тізбектер сияқты тізбектік 
токтар. Тізбектегі тізбектер әрқашан филиалдар санынан аз болғандықтан, 
тізбектегі контурлық токтар әрқашан нақты токтардың санынан аз болады.

Осылайша, Кирхгоф заңдары әдісіне қарағанда тізбектік ток әдісінің 
басты артықшылығы-есептеу теңдеулерінің санын азайту.
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Белгілі контурлық токтарға сәйкес нақты токтар қарапайым алгебралық 
қосу арқылы анықталады.

Контурлық ток әдісі есептеу уақытын үнемдеуге байланысты 
инженерлік тәжірибеде кеңінен қолданылады.

Түйіндік потенциалдар әдісі
Түйіндік потенциалдар әдісі Кирхгофтың бірінші Заңына және Ом 

заңына негізделген. Әдістің артықшылығы-бұл есептеу теңдеулерінің санын 
азайтуға және осылайша есептеу жұмысын азайтуға мүмкіндік береді.

Әдіске сәйкес, тізбектің түйіндерінің бірі ақылға негізделген, бұл 
тізбектің жұмысына әсер етпейді. Қалған түйіндердің Потенциалы арнайы 
теңдеулер жүйесін шешуден анықталады.

Тармақтардағы токтар түйіндер арасындағы қарсылықты ескере 
отырып, түйіндер арасындағы потенциалдар айырмашылығымен 
анықталады.

Тізбектегі түйіндер әрқашан бұтақтардан аз болғандықтан, әдіс өте 
үнемді.

Түйіндік кернеу әдісі
Бұл екі түйіннің тізбегі үшін түйіндік потенциал әдісінің ерекше 

жағдайы.
Тармақтардағы токтар дұрыс есептелуі үшін түйіндік кернеудің мәнін 

үлкен дәлдікпен табу керек. Бұл түйіндік кернеу әдісінің үлкен 
кемшіліктерінің бірі.

Бұл әдіс есептеу практикасында оның есептеу жұмысындағы 
үнемділігіне байланысты есептеу практикасында өте кең қолданылды.

Сызықтық түрлендіру әдісі
Бұл әдіс ОМ Заңын және кедергілердің сериялық, параллель, аралас 

қосылыстарының формулаларын қолдануға, сондай-ақ қарсылықтардың 
қосылысынан үшбұрышқа жұлдызға ауысуға негізделген. Біріншіден, күрделі 
тізбек өте қарапайым және Ом заңы бойынша шешіледі-тікелей жол. Содан 
кейін алынған шешім тізбектің берілген конфигурациясына – кері жолға 
орналастырылады.

Әдістің қолданылуының негізгі шарты-тізбекте тек бір қуат көзі болуы 
керек.

Балама генератор әдісі
Балама генератор әдісі барлық басқа токтарды есептемей, RI кедергісі 

бар күрделі тізбектің бір тармағындағы токты анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістің мәні мынада, қажетті тармаққа қатысты барлық сыртқы тізбек 

қысқыштардағы 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋кернеумен және кейбір ішкі қарсылықпен балама 
генератор ретінде ұсынылған𝑅𝑅𝑅𝑅кз .
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Бастапқы схеманы түрлендіру нәтижесінде алынған тізбектің 
эквивалентті тізбегі суретте көрсетілген.2.11. Нәтижесінде қажетті ток ОМ 
заңымен анықталады.

Сурет 2.11. Балама генератор

Толық айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы, кернеу үшбұрышы
Толық айнымалы ток тізбегі-бұл белсенді, индуктивті және 

сыйымдылық элементтері бір-бірімен тізбектелген тізбек.
Көбінесе мұндай тізбектер RLC тізбектері деп аталады . Толық тізбек 

суретте көрсетілген.2.12.

Сурет 2.12. Толық айнымалы ток тізбегі

Синусоидалы кернеу тізбектің кірісіне әсер етсін 
𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. R, L және C тізбегінің параметрлері белгілі. Кіріс тогы 

мен кернеу арасындағы токтың I және лездік I мәндері мен фазалық ығысуды 
амплитудалық Im табамыз𝜑𝜑𝜑𝜑.

Мәселені шешу үшін амплитудаға векторлық диаграмма саламыз, 2.13-
сурет.

Сурет 2.13. Векторлық диаграмма
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Тізбектің физикалық күйінің негізгі теңдеуін Кирхгофтың екінші заңын 
қолдана отырып жазуға болады

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚���� = 𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + (𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 + �𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚� ; (2.57)

𝑈𝑈𝑈𝑈�𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 + ( 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

) 𝐼𝐼𝐼𝐼�̅�𝑚𝑚𝑚 (2.58)

Өрнек (2.57) 2.13 – суреттегі көлеңкеленген үшбұрышпен суреттелген, 
оны кернеу үшбұрышы деп атайды.

Ток амплитудасының шамасын анықтау үшін кернеу үшбұрышы үшін 
Пифагор теоремасын қолданамыз

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝑅𝑅𝑅𝑅2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚2 + (𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

)2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚2 (2.59)

амплитудалық мәндердегі айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңын қайдан 
аламыз

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚

�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝜔𝜔𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)2

(2.60)

Өрнектің екі бөлігін (2) бөліп, біз Ом заңын √2қолданыстағы мәндерде 
аламыз

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑈𝑈𝑈𝑈

�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝜔𝜔𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)2

(2.61)

Өрнектің өлшемі берілген 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − [𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔] = � 1
сек

∙ сек ∙ Ом� = [Ом],өрнектің
қарсылық өлшемі бар екенін көреміз, сондықтан оны индуктивті реакция деп 
атайды. Ол белгіленеді:

𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔 (2.62)

Индуктивті қарсылық катушкалар өзін-өзі индукция ЭМӨ қарсы 
сипатын ескереді, сурет 2.14.

Сурет 2.14. Катушканың индуктивті кедергісі

Катушканың индуктивті кедергісі іс жүзінде жоқ. Шындығында, 
тізбекте токқа қарсы индуктор бар. Егер сіз катушканың өзіндік 
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индукциясының нақты 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿ЭМӨ кедергісін есептеулерге енгізсеңіз, оның 
әсерін ескеруге болады. Еңсеру қарсыласу 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿жұмсалады, сонша кернеу көзі, 
қанша жүріп жатыр, оны жеңу ЭҚК өздік. Өзін-өзі индукцияның ЭҚК токқа 
реакция болғандықтан, индуктивті кедергі катушканың реактивті кедергісі 
деп аталады. Мән жиілікке 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿сызықтық байланысты. Тұрақты ток 𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0үшін,
сондықтан𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0 . Тұрақты токтағы индуктивтіліктің реакциясы жоқ. 
Айнымалы ток жиілігі неғұрлым жоғары болса, катушканың реакциясы 
соғұрлым жоғары болады𝜋𝜋𝜋𝜋 →∝ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 →∝.

Өрнектің өлшемі, 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

∙ � 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶
� = � 1

1 сек� ∙сек Ом�
� = [Ом]біз бұл өрнектің 

қарсылық өлшемі бар екенін көреміз, сондықтан оны сыйымдылық 
реакциясы деп атайды. Ол белгіленеді:

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

= 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝐶𝐶𝐶𝐶

(2.63)

Сыйымдылықтың кедергісі сыйымдылықтың ЭМӨ-нің қарама-қарсы 
сипатын ескереді, см. сурет 2.15.

Сурет 2.15. Сыйымдылық кедергісі

Сыйымдылық кедергісі іс жүзінде жоқ. Конденсатор 
диэлектрикасының ЭҚК поляризациясының кернеуіне қарсы іс жүзінде бар. 
Егер сіз конденсатордың диэлектрик поляризациясының 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐нақты ЭМӨ 
орнына есептеулерге кедергі енгізсеңіз, оның әсерін ескеруге болады. 
Шамасы𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐-жиілікке кері пропорционал. Тұрақты ток 𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0үшін,
сондықтан𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 =∝ . Конденсатор тұрақты ток өткізбейді. Айнымалы токтың 
жиілігі неғұрлым жоғары болса, реактивті сыйымдылықты кедергінің мәні 
соғұрлым төмен болады𝜋𝜋𝜋𝜋 →∝ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 → 0 . Катушкалар мен конденсатордың 
сериялық қосылу жағдайында алынған жалпы x реакциясы

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

= 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝐶𝐶𝐶𝐶

(2.64)

Реакция индуктивтілік пен сыйымдылықтың ЭМӨ-нің қарсы сипатын 
ескереді. Сыйымдылық кедергісі алдындағы "минус" белгісі индуктивтілік 
пен сыйымдылықтың ЭМӨ-нің қарама-қарсы әсерін ескереді. Индуктивтілік 
және сыйымдылық, катушка және конденсатор-бұл екі "жау", бір-бірін 
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жеңуге тырысатын екі қарама-қайшылық. Катушкалар мен 
конденсаторлардың бұл ерекшелігі іс жүзінде кеңінен қолданылады, мысалы, 
резонанстық режимдерде жұмыс істейтін тізбектерді құру кезінде.

𝑍𝑍𝑍𝑍 = �𝑅𝑅𝑅𝑅2 + (𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶

)2 = �𝑅𝑅𝑅𝑅2 + (𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐)2 = √𝑅𝑅𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋𝑋𝑋2 (2. 65)

Z мәні-айнымалы токтың толық кедергісі деп аталады. Жалпы, Z R-ден 
үлкен. Мұның себебі айнымалы ток тізбегінде кедергі тек өткізгіш 
материалдың ғана емес, сонымен қатар ЭМӨ индуктивтілігі мен 
сыйымдылығының қарсыласуымен де анықталады. Біз (2.65) (2.61) 
ауыстырамыз, аламыз

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑈𝑈𝑈𝑈

�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝜔𝜔𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)2

= 𝑈𝑈𝑈𝑈
�𝜀𝜀𝜀𝜀2+(𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿−𝑋𝑋𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐)2

= 𝑈𝑈𝑈𝑈
√𝜀𝜀𝜀𝜀2+𝑋𝑋𝑋𝑋2

= 𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑍𝑍𝑍𝑍

(2.66)

Пайдалану кезінде (2.66) тамыр әрқашан "плюс" белгісімен алынады, 
өйткені Um және Im амплитудалары әрқашан оң болып саналады.

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат
P белсенді қуаты бойынша t кезеңіндегі p лездік қуатының орташа мәні 

түсініледі.
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇
0 = 1

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇
0 (2.67)

мұндағы u және i-сәйкесінше тізбектің кірісіндегі кернеу мен токтың 
лездік мәні. Егер ток болса,𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 онда тізбектегі кернеу, жалпы 
жағдайда, фазада белгілі бір бұрышқа 𝜑𝜑𝜑𝜑ауысады және келесі түрде 
ұсынылуы мүмкін:𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝜑𝜑𝜑𝜑) . Сонда

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝜑𝜑𝜑𝜑)𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇

0 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚
2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 (2.68)
мұндағы U және I - кернеу мен токтың белсенді мәндері.
Белсенді қуат физикалық түрде R кедергісіндегі тізбек бөлігіндегі 

жылу түрінде уақыт бірлігіне бөлінетін энергияны білдіреді. Шынында да, 
жұмыс𝑈𝑈𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅; демек,

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑅𝑅 (2.69)

Белсенді қуат ваттпен (Вт) өлшенеді. Реактивті қуат Q мәні деп 
түсініледі:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 (2.70)

Реактивті қуат әдетте реактивті (var) вольт-амперде өлшенеді. 
Егер𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 > 0 болса, онда𝑄𝑄𝑄𝑄 > 0, егер 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑 < 0 болса, онда 𝑄𝑄𝑄𝑄 < 0 болады. 
Физикалық реактивті қуат Q генератор мен қабылдағыш алмасатын және 
тізбекте магниттік және электр өрістерін құруға кететін энергияны 
сипаттайды.
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Тізбек тұтынатын толық (көрінетін) қуат

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼 (2.71)

Ол вольт-ампермен (ВА) өлшенеді. S, Q және P арасында байланыс бар

𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄𝑄𝑄2 = 𝑆𝑆𝑆𝑆2 (2.72)

Графикалық түрде бұл байланыс дұрыс үшбұрыш түрінде ұсынылуы 
мүмкін (2.16-сурет). Ол қуат үшбұрышы деп аталады.

Сурет 2.16. Қуат үшбұрышы

2.1.3 Электромагнетизм және электромагниттік индукция
Электромагниттік индукция құбылысы
Электромагниттік индукция құбылысын Фарадей 1831 жылы ашқан. 

Оның эксперименттерінің схемасы суретте көрсетілген.2.17 екі электр тізбегі 
түрінде. Бірінші тізбек 1 өткізгіш тізбектен, E0 ЭМӨ ток көзінен, R
реостатынан тұрады, оның көмегімен магнит өрісін құратын ток күшін 
өзгертуге болады.

Сурет 2.17. Электромагниттік индукция құбылысы

Екінші тізбек электромагниттік индукция құбылысын бақылау үшін 
қызмет ететін сақина және гальванометр түрінде 2 өткізгіш тізбектен тұрады.
1-тізбек құрған өрістің магниттік индукция сызықтары 2-өткізгіш тізбекпен 
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шектелген бетке енеді. Егер 1-тізбекте тұрақты ток болса, онда гальванометр 
екінші тізбектегі токты тіркемейді.

2-тізбектің орналасқан жеріндегі магнит өрісін әртүрлі жолдармен 
өзгертуге болады: 1-тізбектегі токты қосу және өшіру, осы токтың күшін 
өзгерту, тізбектерді бір-біріне жақындату немесе алып тастау, олардың өзара 
бағытын өзгерту. Барлық осы жағдайларда гальванометр екінші тізбектегі 
токты тіркейді, ал екінші тізбектегі ток ток қосылған кезде немесе бірінші 
тізбекте көбейгенде немесе тізбектердің өзара жақындасуында бірдей 
бағытқа ие болады. Екінші тізбектегі Ток ток өшірілгенде немесе бірінші 
тізбекте азайғанда немесе тізбектерді өзара алып тастағанда қарама-қарсы 
бағытқа ие болады.

Магнит өрісін құратын тізбекті тұрақты магнитпен ауыстыруға болады. 
Сонымен қатар, магнит пен өткізгіш контурды өзара жақындастыру немесе 
алып тастау немесе олардың өзара бағытын өзгерту кезінде гальванометр әлі 
де токты тіркейді.

Егер сіз 2 өткізгіш тізбегін тегіс етіп алсаңыз және оны тәжірибе 
жүргізген кезде магниттік индукция сызықтары контурдың жазықтығы 
бойымен сырғып кетпейтін етіп орналастырсаңыз, гальванометр токтың 
болуын тіркемейді.

Екінші тізбектегі токтың пайда болуы анықталған барлық тәжірибелер
үшін ортақ нәрсе-екінші өткізгіш тізбекпен шектелген бет арқылы магнит 
ағынының өзгеруі.

Ф = ∫ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆 (2.73)

Магнит ағынының контурмен шектелген бет арқылы өзгеруінен 
туындаған өткізгіш тізбектегі токтың пайда болу құбылысы электромагниттік 
индукция құбылысы деп аталады. Бұл жағдайда пайда болатын ток 
индукциялық ток деп аталады.

Бағыты индукциялық ток бойынша анықталады ереже ленц 
заңдарының дифференциалдық түрі: индукциялық ток контуры бар мұндай 
бағыт, ол құрылған, оларға магнит өрісі кедергі өзгерту магнит 
ағынының арқылы контур, вызвавшему бұл ток.

- Сур. 2.18 және 2.19 Ленц ережесі бойынша индукциялық токтың 
бағытын анықтауға мысалдар келтірілген.

Бірінші тізбектегі ток азайған кезде (сурет.2.18), магниттік индукция 
және ол шығаратын магниттік индукция ағыны да азаяды. Ленц ережесі 
бойынша екінші тізбектегі индукциялық токтың бағыты осы азайтуға кедергі 
болатындай болуы керек. Бұл индукциялық ток тудыратын өрістің магниттік 
индукция сызықтары (суреттегі нүктелі сызықтар. 2), бірінші контурдың 
магниттік индукция тогының сызықтары сияқты бағытталуы керек (суреттегі 
қатты сызықтар. 2).

Сондықтан, екінші тізбекте индукциялық токтың бағыты бірінші 
тізбектегі токтың бағытымен бірдей.
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2.18 және 2.19 суреттер. Ленц ережесі бойынша индукциялық токтың 
бағыттары

               
Бірінші тізбектегі ток көбейген кезде (сурет.2.19), магниттік индукция 

және ол шығаратын магниттік индукция ағыны да артады. Ленц ережесі 
бойынша екінші тізбектегі индукциялық токтың бағыты бұл өсуге кедергі 
болатындай болуы керек. Бұл индукциялық ток тудыратын өрістің магниттік 
индукция сызықтары (суреттегі нүктелі сызықтар.2.19), бірінші тізбектегі 
токтың магниттік индукция сызықтарына қарама-қарсы бағытта (суреттегі 
қатты сызықтар.2.19). Сондықтан, екінші тізбекте индукциялық токтың 
бағыты бірінші тізбектегі ток бағытына қарама-қарсы.

Электромагниттік индукция құбылысы контурлардың механикалық 
өзара әрекеттесуімен бірге жүреді: бірдей бағыттағы токтар тартылады 
(сурет.2.18), ал керісінше (сурет.2.19). Бұл Ленц ережесіне сәйкес келеді. 
Бірінші жағдайда (сурет.2.18) контурлардың тартылуы 2-ші контурдың 
қозғалысына сәйкес келеді, онда оның ағыны бірінші контур жасаған магнит 
ағынының төмендеуіне жол бермейді. Екінші жағдайда (сурет.2.19) 
контурлардың серпілісі 2-ші контурдың осындай қозғалысына сәйкес келеді, 
мұнда оның ағыны бірінші контур жасаған магнит ағынының ұлғаюына жол 
бермейді.

Фарадей Заңы
Біртекті магнит өрісінде сыртқы күш әсерінен магниттік индукция 

сызықтарына перпендикуляр 𝐵𝐵𝐵𝐵�⃗ жылдамдықпен қозғалатын жылжымалы 
өткізгіштен тұратын жүйені 𝑢𝑢𝑢𝑢�⃗ қарастырыңыз (сурет.2.20). Өткізгіш оның 
қозғалысы жүретін өткізгіштермен жақсы электрлік байланыста болады. 
Өткізгіштің ішіндегі заряд тасымалдаушылар да онымен бірге магнит 
өрісінде қозғалады.

Демек, Лоренц күші оларға әсер етеді:

�⃗�𝐹𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑢𝑢𝑢𝑢�⃗ ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵�⃗ � (2.74)
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Сурет 2.20. Біртекті магнит өрісіндегі сыртқы күштің әсері

Лоренц күшінің әсерінен қозғалмалы өткізгіштегі бос электрондардың 
қозғалысы жүреді. Өткізгіштердің жабық тізбегінде ток пайда болады-
индукциялық ток. Индукциялық токтың бағыты Ii. күшпен.

Бұл жағдайда (суреттегі майлы көрсеткілер.2.20) Ленц ережесіне 
сәйкес келеді: өткізгіштің қозғалысы өткізгіш тізбегімен шектелген аймақтың 
ұлғаюына байланысты магниттік индукция ағынының артуымен бірге 
жүреді. Индукциялық токтың магнит өрісінің сызықтары (суреттегі нүктелі 
сызықтар.2.20) сыртқы өрістің магниттік индукция сызықтарына қарама-
қарсы жаққа бағытталған (суреттегі тұтас сызықтар.2.20).

Қарастырылғандардан Лоренц күші тізбектің "жылжымалы" бөлігінде 
әрекет ететін үшінші тарап күшінің рөлін атқарады.

Энергияның сақталу заңына сүйене отырып, электромагниттік 
индукция құбылысын сипаттайтын электр қозғаушы күшті (индукция ЭҚК) 
есептейміз.

Тұрақты кернеу көзі 𝜀𝜀𝜀𝜀0C ЭМӨ және ұзындығы L жылжымалы өткізгіші 
бар тікбұрышты өткізгіш тізбекті қарастырыңыз.

B магниттік индукция сызықтары контурдың жазықтығына 
перпендикуляр болатындай етіп тізбекті магнит өрісіне орналастырамыз 
(сурет.2.21). Ампер күшінің𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴����⃗ әсерінен жылжымалы өткізгіш қозғалады және 
DT кезінде dx қашықтығына ауысады. Өткізгіш контурмен жабылған беттің 
ауданы мөлшерге артады𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 .

Бұл жағдайда механикалық жұмыс жасалады, мұндағы𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸ФI-
тізбектегі ток мөлшері, DF-тізбекпен жабылған бет арқылы магниттік 
индукция ағынының өзгеруі. Толық кедергісі R болатын контур бойымен I
токтың өтуі жылу шығарумен бірге жүреді.

Сурет 2.21. Магниттік индукция сызықтары B
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Джоуль-Ленц заңы бойынша, dt кезінде шығарылған жылу мөлшері 
тең𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 . Өткізгіште шығарылатын механикалық энергия мен жылу 
зарядтың 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸жабық тізбек бойымен қозғалуы арқылы ток көзінің 
жұмысына𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 байланысты пайда болады:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (2.75)

Энергияны сақтау заңы бойынша

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸или𝜀𝜀𝜀𝜀0𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸Ф (2.76)

Теңдеудің сол және оң бөліктерін (2.76) бөліңіз, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸нәтижесінде 
тізбектегі ток күші үшін өрнек аламыз:

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝜀𝜀𝜀𝜀0−𝑑𝑑𝑑𝑑Ф 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜀𝜀𝜀𝜀
(2.77)

(5) формуланы ОМ Заңының өрнегімен салыстыру [2] жабық тізбек 
үшін ЭМӨ көзінен басқа деген қорытындыға әкеледі𝜀𝜀𝜀𝜀0 :

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1
𝜀𝜀𝜀𝜀
∑ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (2.78)

Өткізгіш тізбекте қарама-қарсы белгінің индукциялық ЭМӨ пайда 
болады, ол осы тізбекпен шектелген бет арқылы магниттік индукция 
ағынының өзгеру жылдамдығына тең:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑑𝑑𝑑𝑑Ф
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.79)

Алынған формула (2.79) электромагниттік индукцияның негізгі заңын –
Фарадей Заңын білдіреді.

N тізбектелген бірдей бұрылыстардан тұратын өткізгіш контур 
жағдайында (2.79) формуланы келесі түрде қайта жазу керек:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑑𝑑𝑑𝑑Ѱ
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.80)

мұндаѰ = 𝑁𝑁𝑁𝑁Ф ағындық байланыс (толық магнит ағыны) деп аталады.
Электромагниттік индукция Заңы (Фарадей заңы): өткізгіш жабық 

тізбекпен шектелген бет арқылы магниттік индукцияның ағымының кез-
келген өзгеруімен электромагниттік индукцияның ЭҚК осы тізбекте "минус" 
белгісімен алынған ағынның өзгеру жылдамдығына тең болады.

Электромагниттік индукцияның көптеген мысалдарынан өзін-өзі 
индукция және өзара индукция құбылыстары ерекшеленеді.

Өздік және өзара индукция құбылыстары. Индуктивтілік түзу
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Өзін-өзі индукциялау құбылысы-тізбектегі индукция ЭҚК-нің пайда 
болуы, ондағы ток күші өзгерген кезде.

Индукциялық ЭМӨ бұл жағдайда өзін-өзі индукциялық ЭМӨ деп 
аталады және Фарадей Заңына сәйкес:

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑆𝑆𝑆𝑆 = −𝑑𝑑𝑑𝑑Ѱ
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.81)

Электр тізбегіндегі ток өшірілгенде, өздігінен индукцияның ЭҚК ауа 
аралығының бұзылуына және ажыратқыштың контактілері арасында ұшқын 
пайда болуына жеткілікті үлкен мәндерге жетуі мүмкін.

Өткізгіш тізбекпен шектелген бет арқылы магниттік индукция ағыны 
магниттік индукция шамасына пропорционал. Био-Савар-Лаплас Заңына 
және суперпозиция принципіне сәйкес магнит өрісінің индукциясы ток 
күшіне тура пропорционал.

Демек, ағын мен ағым өткізгіш тізбектегі ток күшіне тура 
пропорционал:

Ѱ = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 (2.82)

мұндағы l пропорционалдылық коэффициенті тізбектің (тізбектің) 
индуктивтілігі деп аталады.

Индуктивтілік-контурдың (тізбектің) сипаттамасы, ол оның дизайн 
ерекшеліктеріне және ортаның магниттік қасиеттеріне байланысты. Мұны 
ұзын соленоидтың индуктивтілігін есептеу мысалында көрсетеміз.

Соленоидтің магнит өрісі біртекті деп есептеп, сонымен қатар осы 
өрісті индукциялау үшін формуланы қолдана отырып, біз дәйекті 
түрлендірулер нәтижесінде аламыз:

Ѱ = 𝑁𝑁𝑁𝑁Ф = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜇𝜇𝜇𝜇0𝜇𝜇𝜇𝜇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝜇𝜇𝜇𝜇0𝜇𝜇𝜇𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑙𝑙𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝜔𝜔𝜔 (2.83)

мұндағы Ψ – ағын байланысы; N-соленоид бұрылыстарының саны; Φ –
бір айналым арқылы өтетін ағын; B – соленоид ішіндегі I ток арқылы пайда 
болатын өрістің магниттік индукциясы; S – соленоидтің көлденең қимасы; L 
– оның ұзындығы; n = N/ L – Ораманың тығыздығы (соленоид ұзындығының 
бірлігіне айналу саны); µ0 – магниттік тұрақты, µ-ортаның магниттік 
өткізгіштігі (соленоид өзегі материалы).

2.2 Электр радиоөлшеу
2.2.1 Метрология, өлшеулер және өлшеу құралдары туралы негізгі 

мәліметтер
Өлшеу-өлшенетін шама мен салыстыру бірлігі ретінде қабылданған 

оның кейбір мәні арасындағы сандық қатынасты эмпирикалық жолмен алу 
процесі. 
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Өлшенетін шаманың өлшем бірлігіне қатынасын білдіретін сан 
өлшенетін шаманың сандық мәні деп аталады. Оның үстіне, ол бүтін немесе 
бөлшек болуы мүмкін, бірақ бұл дерексіз Сан.

Өлшем бірлігі ретінде қабылданған шаманың мәні осы бірліктің 
өлшемі деп аталады.

Содан кейін негізгі өлшеу теңдеуін келесі түрде жазуға болады:

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑢𝑢𝑢𝑢 (2.84)
мұндағы Х-өлшенетін шама;
А-өлшенетін шаманың сандық мәні;  
u-өлшем бірлігі.
А мәні таңдалған u өлшем бірлігінің мөлшеріне байланысты. Мысалы, 

x=1m=100cm=10dm.
Кез-келген өлшемнің нәтижесі-аталған сан.
Өлшеу әдетте өлшеу объектілерінде жүзеге асырылады. Өлшеу

объектісі (OI) – бұл физикалық шама. Физикалық шама (ФШ) - физикалық 
объектінің (құбылыстың, процестің) қасиеттерінің бірі, ол көптеген 
физикалық объектілер үшін сапалық жағынан және әрқайсысы үшін сандық 
жағынан жеке болып табылады. Физикалық шамалардың мысалдары: 
температура, нақты ауырлық, тығыздық, ұзындық және басқалар. 
Физикалық шаманың мөлшері-бұл объектідегі "физикалық шама"ұғымына 
сәйкес келетін мүліктің сандық мазмұны. Физикалық өлшем бірлігінің
мөлшері, жалпы айтқанда, кез-келген болуы мүмкін. Алайда өлшеулер 
жалпы қабылданған бірліктерде жүргізілуі керек.

Өлшеу үшін таңдалған физикалық шаманы өлшенетін шама деп 
атайды. Өлшеу құралы (СИ) – өлшеу кезінде пайдаланылатын және 
нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар техникалық құрал (2.2.1-
сурет).

Х-өлшенетін шама;
У-өлшеу ақпаратының сигналы;

О-оператор
Сурет 2.2.1. Өлшеу процесінің схемасы

Әсер ететін физикалық шама (ВФВ) – СИ мәліметтерімен өлшенбейтін, 
бірақ осы құралмен өлшеу нәтижесіне әсер ететін физикалық шама 
(қоршаған орта температурасы, ауа ылғалдылығы, электромагниттік өріс, 
діріл және т.)
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Өлшеу нәтижесі-оны өлшеу арқылы табылған физикалық шаманың 
мәні.

А) физикалық шаманың шын мәні – объектінің тиісті қасиетін 
сапалық және сандық қатынастарда нақты көрсететін физикалық шаманың 
мәні. Философиялық аспект бойынша шынайы мағынасы әрқашан белгісіз. 
Өлшеулерді жетілдіру физикалық шаманың шын мәніне жақындауға 
мүмкіндік береді;

б) физикалық шаманың нақты мәні – эксперименттік жолмен 
табылған және нақты мәнге жақындаған физикалық шаманың мәні, осы 
мақсат үшін оның орнына қолдануға болады, үлгілі өлшеу құралының 
көмегімен эмпирикалық жолмен анықталады.

Орындалған немесе болжанған Өлшеу туралы түсінік қалыптастыру 
үшін оның негізгі сипаттамаларын білу қажет (өлшеу принципі, өлшеу әдісі 
және өлшеу қателігі (кейде дәлдік)).

Өлшеу принципі-өлшеу негізделген физикалық құбылыстардың 
жиынтығы.

Өлшеу әдісі-өлшеу принциптері мен құралдарын қолдану әдістерінің 
жиынтығы.

SI өндірісінің жетілмегендігі, оларды бітірудің дәл еместігі, VFV 
әрекеті, адамның субъективті қателігі және басқа да факторлар өлшеу 
қателігінің сөзсіз пайда болуына себеп болады.

Өлшеу қателігі-өлшеу нәтижесінің 𝑋𝑋𝑋𝑋измөлшенетін шаманың нақты 
(шынайы) мәнінен𝑋𝑋𝑋𝑋дейст ауытқуы

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋изм − 𝑋𝑋𝑋𝑋действ (2.85)

Өлшеу дәлдігі өлшеу қатесінің нөлге жақындау дәрежесін сипаттайды, 
яғни өлшеу кезінде алынған шаманың өлшенетін шаманың нақты мәніне
жақындауы.

Сандық дәлдікті білдіруге болады

𝜀𝜀𝜀𝜀 = �𝑋𝑋𝑋𝑋ист
∆
� (2.86)

Қателер мен дәлдікті анықтау кезінде физикалық шаманың нақты 
мәнінің 𝑋𝑋𝑋𝑋исторнына оның нақты мәнін қолдануға болады.

Өлшеу құралдарын жіктеу келесі критерийлер бойынша жүргізілуі 
мүмкін.

1. Дәлдік сипаттамасына сәйкес өлшеулер тең және тең емес болып 
бөлінеді.

Физикалық шаманы бірдей өлшеу дегеніміз-бірдей бастапқы 
жағдайларда бірдей дәлдікке ие өлшеу құралдарының (SI) көмегімен 
жасалған белгілі бір шаманың бірқатар өлшемдері.
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Физикалық шаманың тең емес өлшемдері-бұл әртүрлі дәлдікпен және 
(немесе) әртүрлі бастапқы жағдайларда өлшеу құралдарының көмегімен 
жасалған белгілі бір шаманың бірқатар өлшемдері.

2. Өлшеулер саны бойынша өлшеулер бір реттік және көп реттік болып
бөлінеді.

Бір өлшем - бір рет жасалған бір өлшемді өлшеу. Іс жүзінде бір өлшеу 
үлкен қателікке ие, осыған байланысты қатені азайту үшін осы типтегі 
өлшеулерді кем дегенде үш рет орындау ұсынылады, нәтижесінде олардың 
арифметикалық орташа мәні алынады.

Бірнеше өлшеулер дегеніміз-төрт немесе одан да көп рет орындалған 
бір немесе бірнеше шамаларды өлшеу. Бірнеше өлшем-бұл бір өлшемнің 
сериясы. Өлшеуді бірнеше деп санауға болатын өлшемдердің ең аз саны –
төрт. Бірнеше өлшеудің нәтижесі барлық жүргізілген өлшеулер 
нәтижелерінің арифметикалық ортасы болып табылады. Бірнеше өлшеу 
кезінде қате азаяды.

3. Өзгеру түрі бойынша өлшеу шамалары статикалық және
динамикалық болып бөлінеді.

Статикалық өлшеулер дегеніміз-тұрақты, өзгермейтін физикалық 
шаманы өлшеу. Уақыт өте келе мұндай тұрақты физикалық шаманың 
мысалы жер учаскесінің ұзындығы болуы мүмкін.

Динамикалық өлшеулер-өзгеретін, тұрақты емес физикалық шаманы 
өлшеу.

4. Мақсаты бойынша өлшеу техникалық және метрологиялық болып
бөлінеді.

Техникалық өлшеулер-бұл техникалық өлшеу құралдарымен 
орындалатын өлшеулер.

Метрологиялық өлшеулер-бұл эталондарды қолдану арқылы 
жүргізілетін өлшеулер.

5. Өлшеу нәтижесін көрсету әдісіне сәйкес олар абсолютті және
салыстырмалы болып бөлінеді.

Абсолютті өлшеулер дегеніміз-негізгі шаманы тікелей, тікелей өлшеу 
және (немесе) физикалық тұрақты қолдану арқылы жүзеге асырылатын 
өлшеулер.

Салыстырмалы өлшеулер дегеніміз-біртекті шамалардың қатынасы 
есептелетін өлшемдер, ал алым салыстырылатын шама, ал бөлгіш салыстыру 
негізі (бірлік) болып табылады. Өлшеу нәтижесі салыстыру базасы ретінде 
қандай мән алынатынына байланысты болады.

6. Нәтижелерді алу әдістеріне сәйкес өлшеулер тікелей, жанама,
жиынтық және бірлескен болып бөлінеді.

Тікелей өлшеулер-бұл шаралар арқылы жүзеге асырылатын өлшеулер, 
яғни өлшенетін шама оның өлшемімен тікелей салыстырылады. Тікелей 
өлшеулердің мысалы-бұрыш шамасын өлшеу (өлшеу-протектор).

Жанама өлшеулер дегеніміз-өлшенетін шаманың мәні тікелей өлшеу 
арқылы алынған шамалардың көмегімен есептелетін өлшемдер және осы 
мәндер мен өлшенетін шаманың белгілі бір тәуелділігі.
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Жиынтық өлшеулер дегеніміз-өлшенетін шамалардың мүмкін 
комбинацияларын өлшеу нәтижесінде алынған теңдеулерден тұратын кейбір 
теңдеулер жүйесінің шешімі.

Бірлескен өлшеулер-бұл олардың арасындағы тәуелділікті анықтау 
үшін кем дегенде екі гетерогенді физикалық шамалар өлшенетін өлшемдер.

Мақсатына және оларға ұсынылатын дәлдікке байланысты өлшеулер 
зертханалық (дәл) және техникалық болып бөлінеді.

Зертханалық (дәл) өлшеулер-бұл, әдетте, бірнеше рет қайталанатын 
және жоғары дәлдіктегі өлшеу құралдарының көмегімен орындалатын 
өлшеулер.

Техникалық өлшеулер-бұл тиісті бірліктерде аяқталған жұмыс 
(Техникалық) өлшеу құралдарының көмегімен бір рет орындалатын 
өлшеулер. 

Өлшем-берілген өлшемнің физикалық шамасын көбейтуге арналған SI. 
Жіктеу белгісі-өлшеу кезінде өлшемнің болуы немесе болмауы.

2.2.2 Қателіктер және өлшеу нәтижелерін өңдеу
Кез-келген өлшеудің ажырамас бөлігі өлшеу қателігі болып табылады. 

Аспап жасау мен өлшеу әдістерінің дамуымен адамзат бұл құбылыстың 
өлшеудің соңғы нәтижесіне әсерін азайтуға тырысады.

Пайда болу себептеріне, өзгерістердің сипатына және көріну 
жағдайларына байланысты өлшеу қателіктері ажыратылады.

Өлшеудің шынайы қателігі-физикалық шаманы (нақты мәнді) өлшеу 
нәтижесінің оның нақты мәнінен ауытқуы. Өлшеу кезінде, әдетте, өлшенетін 
шаманың нақты мәні белгісіз. Өлшеудің нәтижесі шынайы мәнді бағалау 
болып табылады, ол көбінесе онымен сәйкес келмейді. Нақты мән белгілі 
немесе белгісіз болғанына қарамастан, қатені белгілі бір сенімділік 
деңгейімен нақты мәні бар сенімділік интервалы деп атайды. Қате абсолютті 
және салыстырмалы қате түрінде көрсетіледі.

Абсолютті қате-бұл өлшенетін шаманың бірліктерінде көрсетілген 
қате. Ол өрнекпен анықталады.

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋0 (2.87)

мұндағы X-өлшеу нәтижесі; x0 - осы шаманың шын мәні.
Өлшенетін шаманың шын мәні белгісіз болып қалатындықтан, іс 

жүзінде олар өрнекпен анықталған абсолютті өлшеу қателігін шамамен 
бағалауды қолданады

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋д (2.88)

мұндағы CD-бұл өлшенетін шаманың нақты мәні, оны анықтаудағы 
қателікпен нақты мән ретінде қабылданады.

Салыстырмалы қателік дегеніміз-абсолютті өлшеу қатесінің 
өлшенетін шаманың нақты мәніне қатынасы:
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𝜎𝜎𝜎𝜎 = ∆
𝑋𝑋𝑋𝑋Д

(2.89)

Қателіктің пайда болу заңдылығына сәйкес өлшеу жүйелі, прогрессивті
және кездейсоқ болып бөлінеді.

Жүйелік қателік-бұл бірдей шаманы қайта өлшеу кезінде тұрақты 
немесе тұрақты түрде өзгеретін өлшеу қателігі.

Прогрессивті қате-бұл алдын-ала болжанбайтын қате, уақыт өте келе 
баяу өзгереді.

Өлшеу құралдарының жүйелі және үдемелі қателіктері шақырылады:
 біріншісі - шкаланы бітірудің қателігі немесе оның аз ығысуы;
 екіншісі-өлшеу құралдары элементтерінің қартаюы.
Жүйелік қателік тұрақты болып қалады немесе бірдей шаманы бірнеше 

рет өлшеу кезінде тұрақты түрде өзгереді. Жүйелік қатенің ерекшелігі-оны 
түзетулер енгізу арқылы толығымен жоюға болады. Ерекшелігі үдемелі 
қателіктер болып табылады, олар түзетілуі мүмкін, тек осы уақытта. Олар 
үздіксіз түзетуді қажет етеді.

Кездейсоқ қате-бұл өлшеу қателігі кездейсоқ өзгереді. Бірдей шаманы 
қайта өлшеген кезде. Кездейсоқ қателіктерді бірнеше өлшеу кезінде ғана 
анықтауға болады. Жүйелік қателіктерден айырмашылығы, өлшеу 
нәтижелерінен кездейсоқ жою мүмкін емес.

Шығу тегі бойынша өлшеу құралдарының аспаптық және әдістемелік
қателіктерін ажыратады.

Аспаптық қателер-бұл өлшеу құралдарының қасиеттерінің 
сипаттамасынан туындаған қателер. Олар өлшеу элементтері элементтерінің 
жеткіліксіз жоғары сапасына байланысты пайда болады. Бұл қателіктерге 
өлшеу құралдарының элементтерін жасау және жинау жатады; құрылғы 
механизміндегі үйкеліс салдарынан қателер, оның элементтері мен 
бөлшектерінің жеткіліксіз қаттылығы және т. б. Аспаптық қателік әр өлшеу 
құралы үшін жеке болатындығын атап өтеміз.

Әдістемелік қателік-бұл өлшеу әдісінің жетілмегендігінен, өлшенетін 
шаманы бағалау үшін қолданылатын арақатынастың дәлсіздігінен 
туындайтын өлшеу құралының қателігі.

Өлшеу құралдарының қателіктері
Абсолютті өлшеу қателігі-оның номиналды мәні мен ол шығаратын 

шаманың нақты (нақты) мәні арасындағы айырмашылық:

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋н − 𝑋𝑋𝑋𝑋Д (2.90)

мұндағы Хн-өлшемнің номиналды мәні; ХД-өлшемнің нақты мәні
Өлшеу құралының абсолютті қателігі-бұл құрылғы көрсеткіші мен 

өлшенетін шаманың нақты (нақты) мәні арасындағы айырмашылық:

∆= 𝑋𝑋𝑋𝑋п − 𝑋𝑋𝑋𝑋Д (2.91)
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мұндағы ХП-аспаптың көрсеткіштері; ХД - өлшенетін шаманың нақты 
мәні.

Өлшемнің немесе өлшеу құралының салыстырмалы қателігі-бұл 
өлшемнің немесе өлшеу құралының абсолютті қателігінің көбейтілетін 
немесе өлшенетін шаманың нақты (нақты) мәніне қатынасы. Өлшемнің 
немесе өлшеу құралының салыстырмалы қателігі % - бен көрсетілуі мүмкін.

Өлшеу құралының келтірілген қателігі - өлшеу құралының 
қателігінің нормалау мәніне қатынасы. Нормалау мәні XN-бұл өлшеудің 
жоғарғы шегіне немесе өлшеу диапазонына немесе шкаланың ұзындығына 
тең шартты қабылданған мән. 

Өлшеу құралдарының рұқсат етілген қателігінің шегі-өлшеу 
құралының белгі ескерілмеген ең үлкен қателігі, ол танылуы және қолдануға 
рұқсат етілуі мүмкін. Бұл анықтама негізгі және қосымша қателіктерге, 
сондай-ақ көрсеткіштердің өзгеруіне қолданылады. Өлшеу құралдарының
қасиеттері сыртқы жағдайларға байланысты болғандықтан, олардың 
қателіктері де осы жағдайларға байланысты, сондықтан өлшеу құралдарының 
қателіктері әдетте негізгі және қосымша болып бөлінеді.

Негізгісі-қалыпты жағдайда қолданылатын өлшеу құралының қателігі,
ол әдетте осы өлшеу құралының нормативтік-техникалық құжаттарында 
анықталады.

Қосымша-әсер етуші шамалардың қалыпты мәндерден ауытқуына 
байланысты өлшеу құралының қателігінің өзгеруі.

Өлшеу құралдарының қателіктері статикалық және динамикалық
болып бөлінеді.

Статикалық-бұл тұрақты шаманы өлшеу үшін қолданылатын өлшеу 
құралының қателігі. Егер өлшенетін шама уақыт функциясы болса, онда 
өлшеу құралдарының инерциясына байланысты жалпы қатенің құрамдас 
бөлігі пайда болады, ол өлшеу құралдарының динамикалық қателігі деп 
аталады.

Сондай-ақ, өлшеу құралдарының жүйелі және кездейсоқ қателіктері 
бар, олар бірдей өлшеу қателіктеріне ұқсас.

Өлшеу қателігіне әсер ететін факторлар.
Қателер әртүрлі себептермен пайда болады: бұл экспериментатордың 

қателіктері немесе құрылғыны дұрыс пайдаланбау салдарынан қателер болуы 
мүмкін және т. б. Өлшеу қателігіне әсер ететін факторларды анықтайтын 
бірқатар ұғымдар бар

Құрылғы көрсеткіштерінің өзгеруі-өлшенетін шаманың бірдей нақты 
мәні және өзгермейтін сыртқы жағдайлар кезінде алға және кері бағытта 
алынған көрсеткіштердің ең үлкен айырмашылығы.

Аспаптың дәлдік сыныбы-бұл рұқсат етілетін негізгі және қосымша 
қателіктердің шектерімен, сондай-ақ өлшеу құралдарының дәлдігіне әсер 
ететін басқа да қасиеттерімен айқындалатын өлшеу құралдарының 
(аспаптың) жалпыланған сипаттамасы, оның мәні өлшеу құралдарының 
жекелеген түрлеріне белгіленеді.
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Құрылғының дәлдік сыныптары шығарылған кезде орнатылады, оны 
қалыпты жағдайда үлгілі Құрылғы бойынша аяқтайды.

Дәлдік-санауды қалай дәл немесе нақты жасауға болатындығын 
көрсетеді. Ол екі бірдей өлшемнің нәтижелері бір-біріне қаншалықты жақын 
екенін анықтайды.

Құрылғының ажыратымдылығы-бұл құрылғы жауап беретін 
өлшенетін шаманың ең аз өзгеруі.

Құрылғының ауқымы-ол тағайындалған кіріс сигналының 
минималды және максималды мәнімен анықталады.

Құрылғының өткізу қабілеті-бұл ең төменгі және максималды жиілік 
арасындағы айырмашылық.

Құрылғының сезімталдығы-шығыс сигналының немесе құрылғы 
оқуының кіріс сигналына немесе өлшенетін шамаға қатынасы ретінде 
анықталады.

2.2.3 Кернеу мен ток күшін өлшеу
Электр тізбегі арқылы өтетін ток күшін өлшеу амперметрдің көмегімен 

жүзеге асырылады.
Токты өлшеу алдында оның жиілігі, формасы, күтілетін мәні, қажетті 

мән дәлдігі және өлшеу жүргізілетін тізбектің кедергісі туралы түсінік болуы 
керек.

Токты өлшеу үшін тікелей бағалау әдісі және салыстыру әдісі 
қолданылады.

Тікелей бағалау әдісі Тікелей көрсететін құрылғылардың-
Амперметрлердің көмегімен жүзеге асырылады. Амперметр құрылғы 
тізбектің жұмыс режиміне әсер етпеуі үшін тізбектің үзілуіндегі жүктемені 
кезекпен қосады, оның ішкі кедергісі аз болуы керек.

Сурет 2.2.2. Амперметрді қосу схемасы

Салыстыру әдісі жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді.
1. Электромеханикалық амперметрлер магнитоэлектрлік, 

ферродинамикалық, электродинамикалық, электромагниттік механизмдер 
негізінде орындалады.

Магнитоэлектрлік амперметрлерде берілген катушканың орамасы жұқа 
сымнан жасалады, сондықтан магнитоэлектрлік амперметрлер тек микро 
немесе миль амперлерін тікелей өлшей алады.

Үлкен тұрақты токтарды өлшеу үшін электр шунты қысқыштарға 
параллель қосылады, бұл тікбұрышты манганин плитасы.

Шунт-бұл мыс,манганин, нихром және т. б. болуы мүмкін төмен омды 
резистор немесе сым. Шунт электр өлшеуіш аспаптарда – амперметрлерде 
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немесе вольтметрдің көмегімен тізбектегі ток күшін өлшеу үшін 
қолданылады.

50А жоғары токтарды өлшеу үшін сыртқы шунттар қолданылады.
Шунттар бір немесе бірнеше рет жасалады. Шунтталған амперметр 

шунт жасаудың дәл болмауына байланысты жоғары қателікке ие. 
Электродинамикалық және ферродинамикалық амперметрлерде екі 
катушкалар параллель немесе қатар қосылады.

I I

I

Сурет 2.2.3. Токты өлшеу үшін ЭДМ катушкаларын қосу.

Тасымалданатын Амперметрлердің 5м-ден 10а-ға дейінгі шәкілдері 
болады.

Тікелей қосылатын қалқанды амперметрлер 1-ден 200а-ға дейінгі 
өлшеу шектерімен шығарылады. Шектерді 6 А дейін кеңейту токтың өлшеу 
трансформаторларының көмегімен жүзеге асырылады.

Электромагниттік амперметрлерде катушкалар 5А токтың номиналды 
мәніне есептелген мыс сымнан жасалған. Бұрылыстар саны номиналды ток 
кезінде амперметр көрсеткішінің толық ауытқу жағдайынан анықталады. 
Қалқанды амперметрлер 100ма-дан 500А-ға дейінгі шкаламен жасалады. 
Айнымалы токты өлшеу шегін кеңейту үшін өлшеу трансформаторлары 
қолданылады.

Кернеуді өлшеу үшін тікелей бағалау әдісі және салыстыру әдісі 
қолданылады.

Тікелей бағалау әдісі Тікелей көрсететін аспаптардың – өлшенетін 
шаманың бірліктерінде (вольттарда) градуирленген шәкілдері бар 
вольтметрлердің көмегімен жүзеге асырылады.

Вольтметр тізбектің бөлігіне параллель қосылады, ондағы кернеудің 
төмендеуі өлшенуі керек. Құрылғы тізбектің жұмыс режиміне әсер етпеуі 
үшін вольтметрдің ішкі кедергісі жүктеме кедергісінен бірнеше есе көп 
болуы керек RH (RV ≥ RH)  бұл шарттың орындалмауы Жүйелік әдістемелік 
қателікке әкеледі, ол шамамен  RH/RVқатынастарының мәніне сәйкес келеді.

Сурет 2.2.4. Кернеуді вольтметрлермен өлшеу
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Іс жүзінде, электр тізбектеріндегі учаскелердің зақымдалуын өлшеу 
кезінде тізбектің әртүрлі бөліктеріндегі кернеулер шамаларын бір 
вольтметрмен өлшеп, оны тізбектің әртүрлі нүктелеріне бекітеді.

Сурет 2.2.5. Әртүрлі учаскелердегі кернеуді бір вольтметрмен өлшеу

Төмен𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅Н ток тізбектеріндегі үлкен кедергісі бар аудандардағы 
(жүктемелердегі) кернеуді өлшеу кезінде шартты орындау өте қиын. Ол үшін 
электронды вольтметрлер қолданылады.

Мұндай вольтметрлер салыстыру әдісімен жұмыс істейді.
Салыстыру әдісі жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді. Бұл әдіспен жұмыс 

істейтін құрылғылар үлкен кіріс кедергісіне ие.
Электромеханикалық вольтметрлер магнитоэлектрлік, 

электродинамикалық, ферродинамикалық ,электромагниттік, 
электростатикалық өлшеу механизмдеріне негізделген.

Магнитоэлектрлік вольтметрлерде магнитоэлектрлік механизм электр 
тізбегінің бөлігіне параллель қосылады. Жылжымалы катушканың 
орамасының кедергісі аз, сондықтан үлкен кернеулерді өлшеу кезінде өлшеу 
механизміне қосымша кедергі қосылады. МЭС вольтметрлері тек тұрақты 
кернеуді өлшейді.

Сурет 2.2.6. Вольтметр шектерін кеңейту схемасы

Электромагниттік вольтметрлерде катушкалар осы ток мәніндегі 
көрсеткішті үнемі ауытқуға жеткілікті жұқа мыс сымның көптеген 
бұрылыстарынан жасалған. Электромагниттік жүйенің вольтметрлері 
тұрақты және ауыспалы кернеуді өлшейді.

Тікелей қосылатын қалқан вольтметрлері 7,5-тен 250 В-қа дейінгі 
шкалалармен және 450, 600, 750-ге қосылған кедергілермен шығарылады: 
дәлдік класы 1,5.

Тікелей қосылатын электродинамикалық вольтметрлер 7,5-тен 600 
В-қа дейін тасымалданатын 450 В дейінгі шкаламен шығарылады. Тұрақты 
және ауыспалы кернеуді өлшеңіз. Өлшеу шегін 30 кв дейін кеңейту үшін 
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өлшеу кернеу трансформаторлары қолданылады.
Ферродинамикалық вольтметрлерде бекітілген катушкалар 

ферромагниттік материалдың өзегіне салынған, бұл моменттің едәуір 
ұлғаюын және сыртқы магнит өрістерінен жақсы қорғауды қамтамасыз етеді, 
өзектің болуы құрылғының қателігінің артуына әкеледі.

Электродинамикалық және ферродинамикалық жүйені вольтметр 
ретінде пайдаланған кезде катушкалар 4-суретте көрсетілгендей қосылады.

U
U

Сурет 2.2.7. Вольтметр ретінде жұмыс істеу үшін ЭМӨ катушкасын 
жалғаңыз.

Электростатикалық вольтметрлер жиілігі 20 Гц-тен 30 МГц-ке 
дейінгі тұрақты және айнымалы ток тізбектеріндегі кернеуді өлшеу үшін 
қалқан және портативті вольтметрлер мен киловольтметрлерді орындайды.

Түзеткіш құралдар
Айнымалы кернеулер мен токтар электр энергиясының барлық 

саласында кеңінен қолданылады. Айнымалы токтың ең толық ақпараттық 
сипаттамасы-бұл кезеңдегі ток немесе кернеу қисығы. Тәжірибеде жиі 
қандай негізгі параметрлері айнымалы токтар және кернеулер: орташа 
квадраттық (қолданыстағы) мәні, средневыпрямленное, амплитудное 
(жоғары), орта.

Шың мәні𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚-бұл кезеңдегі кернеудің ең үлкен лездік мәні.
Периодтың орташа мәні𝑈𝑈𝑈𝑈ср (кернеудің тұрақты компоненті) – бұл 

периодтың лездік мәндерінің арифметикалық орташа мәні.
Орташа түзетілген мән𝑈𝑈𝑈𝑈св (кернеудің жарты периодты түзетілуі 

қарастырылады) – абсолютті лездік мәндердің арифметикалық ортасы.
Кезеңдегі u-нің орташа квадраттық мәні кернеу квадратының орташа 

мәнінің квадрат түбірі ретінде анықталады.
Берілген нақты форманың ең жоғары (амплитудалық), орташа 

квадраттық және орташа түзетілген кернеу мәндері арасындағы байланыс 
амплитудасы Ка = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 /𝑈𝑈𝑈𝑈мен қисық формасының Кф =  𝑈𝑈𝑈𝑈/𝑈𝑈𝑈𝑈св .

Синусоидалы кернеу формасы үшін.
Ка = 1,41 
Кф =  1,11

Түзеткіш түрлендіргіштер – айнымалы бағыттағы кіріс электр тогын 
тұрақты токқа (яғни, бір бағытты ток), нақты жағдайда тұрақты Шығыс 
электр тогына түрлендіруге арналған құрылғы ауыспалы Токтар мен 
кернеулердің орташа мәндерін түрлендіргіштер болып табылады. Жарты 
толқындық және жарты толқындық түзету схемалары бар. Көпірді түзету 

Rд 
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схемалары ең кең таралған.

Сурет 2.2.8. Түзеткіш түрлендіргіш схемасы

Сурет 2.2.9. Түрлендіруге дейінгі және одан кейінгі қисықтардың 
осциллограммалары

Ауыспалы кіріс кернеуі көпірдің бір диагоналіне беріледі, ал шығатын 
импульстік кернеу басқа диагональдан алынады.

Кіріс кернеуінің оң жарты кезеңінде Vd1 және Vd4 диодтары ашық, ал 
Vd2 және VD3 диодтары жабық. Ішінде теріс полупериода Vд1 және Vд4

жабылды, ал Vд2 және Vд3 ашылды. Ток жүктеме арқылы екі жарты циклге 
өтеді, егер магнитоэлектрлік өлшеу механизмі жүктеме ретінде қосылса, онда 
айнымалы ток пен кернеуді өлшеуге қабілетті түзеткіш өлшеу құралын алуға 
болады.

Аспаптардың шәкілдері синусоидальды ток кезінде қолданыстағы 
мәндерде градуирленеді. Өлшенген ток (кернеу) қисығының пішіні 
синусоидалы қисық сызықтан ауытқыған кезде аспаптардың 
көрсеткіштерінде қате пайда болады.

Ток және кернеу құрылғыларын өлшеу шектерін кеңейту үшін шунттар 
мен қосымша қарсылықтар қолданылады.

Температураның қателігін азайту үшін температураны өтеудің әртүрлі 
схемалары қолданылады.

Жиілік қатесін өтеу үшін қосымша кедергілерге параллель 
сыйымдылықтар қосылады.

Өнеркәсіп көп өлшемді түзеткіш ампервольтметрлерді көрсетеді және 
өзін-өзі жазады.

Түзеткіш вольтметрлердің артықшылығы-жоғары сезімталдық; өзіндік 
қуатты аз тұтыну; тар жиілік диапазоны (200 кГц дейін).

Кемшіліктері-дәлдіктің төмендігі және көрсеткіштердің қисық 
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формасына тәуелділігі.
Қазіргі уақытта түзеткіш құрылғылардың қателіктерін азайту үшін 

жұмыс күшейткіштеріне негізделген белсенді түзеткіштер қолданылады.
Термоэлектрлік түрлендіргіштер айнымалы Токтар мен кернеулердің 

орташа квадраттық мәндерін түрлендіргіштер болып табылады.
Термоэлектрлік түрлендіргіш термопара мен жылытқыштан тұрады. 

Жылытқыш ретінде жұқа сым қолданылады (нихром, константан). 
Термопаралар-хром-копель немесе Алтын-палладий, платина-платинородий.

Контактілі және байланыссыз жылу түрлендіргіштерін ажыратыңыз.
Жылу энергиясы тікелей термоэлектрлік түрлендіргіштер деп аталатын 

электр энергиясына айналады. Термоэлектрлік түрлендіргіштің термопарасы 
әртүрлі материалдардан жасалған (мысалы, мыс және тұрақты) екі металл 
өткізгіштен тұрады және олардың ұштарымен бірге дәнекерленген.

Дәнекерлеу нүктесі мен екі өткізгіштің басқа екі ұшы арасындағы 
температура айырмашылығында ЭМФ пайда болады, ол бірінші жуықтауда 
осы температура айырмашылығына тура пропорционал болады. Бірнеше 
милливольтке тең бұл Термо-ЭМӨ жоғары сезімтал вольтметрлердің 
көмегімен тіркелуі мүмкін. Егер вольтметр Цельсий градусында 
бағдарламаланса, онда термоэлектрлік түрлендіргішпен бірге алынған 
құрылғыны температураны тікелей өлшеу үшін қолдануға болады.

Өлшенген ток жылытқыш арқылы өткен кезде термопарада 
дәнекерлеуді қосу орнында өлшенген токпен бөлінген жылу мөлшеріне 
пропорционалды ТермоЭДС пайда болады. Жылу мөлшері өлшенген токтың 
квадратына пропорционал.

Өлшеу механизмінің тізбегіндегі Ток 

𝐼𝐼𝐼𝐼1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜀𝜀𝜀𝜀

(2.92)

мұндағы Е-Термо-ЭМӨ; R-аспап тізбегінің толық кедергісі.
Термоэлектрлік құрылғы-термоэлектрлік түрлендіргіштің 

магнитоэлектрлік құрылғымен үйлесуі.
Термоэлектрлік амперметрлерді өлшеу шегін кеңейту үшін арнайы РФ 

экрандалған ток трансформаторлары қолданылады.
Термоэлектрлік вольтметрлерде қосымша қарсылықтар бар. 
Артықшылықтары: жиіліктің кең диапазонындағы өлшеудің жоғары 

дәлдігі; оқулардың ток қисығы мен кернеу формасынан тәуелсіздігі.
Кемшіліктері-шамадан тыс жүктеме қабілеті; үлкен өзіндік қуат 

тұтыну; біркелкі емес шкала.
Электрондық вольтметрлер-тұрақты және ауыспалы кернеулерді 

өлшеуге арналған жалпы электр радиоизомераторлар. Олар жоғары 
сезімталдыққа, үлкен кіріс кедергісіне, кіші кіріс сыйымдылығына ие және 
кең жиілік диапазонында жұмыс істейді.

Электрондық вольтметр - бұл өлшеу құралы, оның көрсеткіштері 
электрондық құрылғылардың тогынан, яғни вольтметрдің қуат көзінің 
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энергиясынан туындайды.
Электрондық вольтметрлер бөлінеді:

- Тексеруге арналған вольтметрлер (В1);
- Тұрақты ток вольтметрлері (В2);
- Айнымалы ток вольтметрлері (В3);
- Импульстік вольтметрлер (В4);
- Селективті вольтметрлер (В6);
- Әмбебап вольтметрлер (В7);

Айнымалы токтың электронды Аналогты вольтметрлері өлшенген 
кернеудің сипатына қарай бөлінеді:

А) орташа квадраттық (әрекет етуші) u мәнін өлшейтін вольтметрлер; 
б) UCR орташа түзетілген мәнін өлшейтін вольтметрлер;
в) um амплитудасының мәнін өлшейтін вольтметрлер.
Жиілік диапазоны бойынша вольтметрлер бөлінеді: төмен жиілікті, 

жоғары жиілікті және микротолқынды.
Кіру схемасы бойынша: ашық және жабық кірісі бар
Ақпаратты көрсету арқылы электронды вольтметрлер бөлінеді: 

Аналогты (көрсеткі) және сандық.
Дәлдік тұрғысынан электронды вольтметрлерде дәлдік сыныптары бар 

0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0.

2.2.4 Өлшеу генераторлары
Өлшеу генераторы-электромагниттік сигналды (синусоидалы, 

импульсті, шу немесе арнайы форма) шығаруға арналған өлшем.
Генераторлар радиоэлектрондық құрылғыларды, байланыс арналарын 
тексеру және баптау үшін, өлшеу құралдарын тексеру және калибрлеу 
кезінде және басқа да мақсаттарда қолданылады.

Өлшеу генераторлары келесі түрлерге бөлінеді:
1) төмен жиілікті сигналдардың генераторлары (ГНЧ) –

инфрадыбыстық, дыбыстық және ультрадыбыстық жиіліктердің 
гармоникалық модулденбеген немесе модуляцияланған сигналдарының 
көздері;

2) жоғары жиілік сигналдарының генераторлары (ВНЧ) – жоғары 
және аса жоғары жиіліктердің гармоникалық модулденбеген немесе 
модуляцияланған сигналдарының көздері;

3) тербелмелі жиілік генераторлары (свип-генераторлар) – жиілігі 
белгіленген жиілік белдеуі шегінде автоматты түрде өзгеретін гармоникалық 
сигналдар көздері;

4) импульстар генераторлары-нысаны тікбұрышты сигналдарға жақын 
дара немесе кезеңдік бейне импульсті сигналдардың көздері;

5) арнайы нысандағы сигналдардыңгенераторлары – нысаны тік 
бұрышты сигналдардан өзгеше жеке немесе кезеңдік бейне импульсті 
сигналдардың көздері;
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6) Шу сигналдарының генераторлары – қуатының спектрлік
тығыздығының мәні немесе талап етілетін жиілік белдеуіндегі Шу қуаты 
белгілі электр шу сигналдарының көздері.

Гармоникалық сигналдардың заманауи өлшеу генераторлары жиілік 
диапазонын герцтің мыңнан ондаған гигагерцке дейін жабады. Осы 
диапазонның әртүрлі бөліктерінде жұмыс істейтін аспаптарға тән 
конструктивтік ерекшеліктеріне қарай өлшеу генераторлары: төмен жиілікті 
(300 кГц-ке дейін); жоғары жиілікті (30 кГц-тен 300 МГц-ке дейін); 
коаксиалды шығысы бар аса жоғары жиілікті (300 МГц-тен 18ггц-ке дейін); 
толқынды шығысы бар аса жоғары жиілікті (6ггц-тен жоғары) болып 
бөлінеді. Бұл жіктеу осы жиілік диапазонында жұмыс істеуге жарамды 
тербелмелі тізбектер мен электронды құрылғылардың (транзисторлар, 
диодтар, клистрондар) құрылымдық шешімдерінің ерекшеліктеріне 
байланысты.

Жиілікті орнату және реттеу қолмен немесе автоматты түрде жүзеге 
асырылады. Құрылғылардың жеке тобын жиілікті диапазонды-кварцты 
тұрақтандыратын генераторлар құрайды.

Генераторлардағы нақты сигналдарды модельдеу үшін гармоникалық 
тербелістерді модуляциялау мүмкіндігі қарастырылған. Модуляция түріне 
сәйкес генераторлар амплитудалық және жиіліктік синусоидалы 
модуляциясы бар, амплитудалық, жиіліктік және фазалық импульстік 
модуляциясы бар және бір полюсті модуляциясы бар құрылғыларға бөлінеді.

Өлшеу генераторларының шығыс кернеу (қуат) деңгейі калибрленуі 
немесе калибрленбеуі мүмкін. Калибрленген кернеу деңгейі вольттардың 
оннан жүзден микровольттерге дейін, ал қуаты мкВт бірліктерінен 10-14 Вт –
қа дейін өзгереді. Калибрленбеген деңгейі бар генераторлардың шығу қуаты 
бірнеше Ваттқа жетуі мүмкін. Гармоникалық сигнал генераторларының 
негізгі метрологиялық сипаттамалары жиілікті орнатудың қателіктері және 
сигналдың шығу деңгейі, жиіліктің тұрақсыздығы, модуляция кезіндегі 
Шығыс параметрлері, келісілген жүктемедегі максималды шығу қуаты болып 
табылады.

Импульстік сигнал генераторлары герцтің лобтарынан жүздеген 
мегагерцке дейін қайталану жиілігі бар, наносекунд лобтарынан бірнеше 
секундқа дейін және милливольт бірліктерінен ондаған Вольтқа дейінгі 
амплитудасы бар жалғыз немесе жұптасқан тікбұрышты импульстарды 
құрайды.

Синусоидальды сигналдар генераторларының негізгі метрологиялық 
сипаттамалары мыналар болып табылады: жиілікті орнату қателігі; 
жиіліктің тұрақсыздығы; сигналдың шығу деңгейін орнату қателігі; 
келісілген жүктемедегі сигналдың ең жоғары шығу қуаты; модуляция 
кезіндегі шығу сигналының параметрлері, гармоникалық бұрмалану 
коэффициенті (сызықты емес).

Осы дәріс аясында сигналдардың барлық метрологиялық (техникалық) 
сипаттамаларын қарастырмаймыз. Біз тек гармоникалық бұрмалану 
коэффициентін қарастырумен шектелеміз.
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Сызықтық емес бұрмалау-бұл сызықтық емес элементтері бар құрылғы 
арқылы өту нәтижесінде пайда болатын гармоникалық сигнал пішінінің 
өзгеруі. (Сигнал генераторларында сызықты емес элементтер негізінен түтік 
және жартылай өткізгіш сигнал күшейткіштері болып табылады).

Бұрмаланған гармоникалық емес сигнал өз спектрінде тұрақты 
компонентті, бірінші гармониканы (f негізгі жиілігін) және 2F, 3F жиіліктері 
бар жоғары гармониканы қамтиды ... Гармоникалық сигналдың сызықтық 
емес бұрмалануы Kg гармоникаларының коэффициентімен бағаланады, сигнал

гармоникаларының орташа квадраттық кернеуінің (біріншісінен басқа) 
бірінші гармоника кернеуінің орташа квадраттық мәніне қатынасына тең:

К𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑈𝑈𝑈𝑈22+𝑈𝑈𝑈𝑈32+𝑈𝑈𝑈𝑈42+⋯
𝑈𝑈𝑈𝑈1

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑈𝑈𝑈𝑈1

(2.93)

Гармоника коэффициенті көбінесе пайызбен көрсетіледі.
Кез келген нысандағы сигналдың сызықтық емес бұрмалануы Кн 

сызықтық емес коэффициентімен бағаланады, ол формула бойынша 
есептеледі:

Кн = � 𝑈𝑈𝑈𝑈22+𝑈𝑈𝑈𝑈32+𝑈𝑈𝑈𝑈42+⋯
𝑈𝑈𝑈𝑈12+𝑈𝑈𝑈𝑈22+𝑈𝑈𝑈𝑈32+𝑈𝑈𝑈𝑈42+⋯

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑈𝑈𝑈𝑈с

(2.94)

жоғары гармониканың RMS мәнінің барлық гармониканың кернеуінің 
RMS мәніне қатынасы, яғни сигналдың кернеуіне. (2.93) және (2.94) 
формулалары:

К𝑔𝑔𝑔𝑔 = Кн
�1−Кн2

(2.95)

Сызықты емес бағалаудың басқа әдістері бар-комбинациялық, 
статистикалық, олар радиотехникалық құрылғылардың сызықтық емес 
қасиеттерін сигналдарды бұрмалауға қарағанда көбірек сипаттайды.

Сигналдың сызықтық емес бұрмалануы гармоникалық әдіспен 
өлшенеді, ол екі жолмен жүзеге асырылады – аналитикалық және 
интегралды. 

Аналитикалық әдіс-г генераторының гармоникалық сигналы өлшенген 
ИО объектісінің кірісіне беріледі, оның шығысында АС спектрінің 
анализаторы немесе гармоникалық анализатор қосылады. Спектр 
анализаторының көмегімен шығыс сигналының спектрограммасы алынады, 
жоғары гармоникалық және бірінші гармониканың амплитудасының 
абсолютті немесе салыстырмалы мәндері өлшенеді және (2.93) формула 
бойынша гармоника коэффициенті есептеледі [6]. Егер гармоникалық 
анализатор қолданылса, онда ол әр келесі гармоникаға қолмен реттеледі, 
олардың мәндері жазылады және Kg бірдей формула бойынша есептеледі. 
Аналитикалық әдіс көп уақытты қажет етеді және әр гармониканың рөлін 
жеке-жеке анықтау үшін қолданылады.
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2.2.5 Гармоникалық тербеліс генераторлары

Гармоникалық тербелістер деп аталады, олар синус пен косинустың 
тригонометриялық заңдылықтарын қолдана отырып сипатталады. 
Гармоникалық тербеліс генераторы-кіріс сигналдары болмаған кезде синус 
Заңын сипаттайтын айнымалы кернеуді тудыратын құрылғы. Бұл жағдайда 
тұрақты ток көзінің электр энергиясы белгілі бір жиіліктің, амплитуда мен 
қуаттың Өшпейтін гармоникалық тербелістерінің энергиясына айналады. 
Гармоникалық тербеліс генераторлары іс жүзінде қолданылады: 

– радио құрылғыларында генераторлар ретінде;
– индукциялық жоғары жиілікті қыздыруды қолдана отырып, металдар

мен диэлектриктерді қыздыру мақсатында; 
– материалдарды ультрадыбыспен өңдеу үшін қолданылатын әртүрлі

түрлендіргіштердің бөлігі; 
– жиілік өлшеу аспаптарында.
Генераторлар тербелістердің пайда болу жиілігіне байланысты

бөлінеді: 
− төмен жиілікті (105 Гц дейінгі генерациялайтын жиіліктер);
− жоғары жиілікті (генерациялайтын жиіліктер 105-тен 108 Гц-ке

дейін); 
− аса жоғары жиілікті (микротолқынды) генераторлар (жиілігі 108 Гц-

тен астам). 
Генераторлар болуы мүмкін: тәуелсіз сыртқы қозу; өзін-өзі қоздыру. 

Сыртқы қозуы бар Генератор қуат күшейткіші болып табылады. Тербеліс 
көзі оның кірісіне электр сигналын береді. Мұндай генераторлар үшін 
тербеліс жиілігі қоздыру тербелістерінің жиілігімен анықталады. Өздігінен 
қозуы бар генератордың тербеліс түзгіштері бар, әдетте бұл генераторлар 
автоматты генераторлар деп аталады. Автогенераторлар үшін тербеліс 
жиілігі меншікті жиіліктік беру тізбектерінің параметрлерімен анықталады 
[7]. 

Генератордың схемалық сызбасы (2.2.10-сурет.) мынадай құрылымдық 
элементтері бар: энергия көзі; күшейткіш; оң кері байланыс тізбегі; теріс кері 
байланыс тізбегі; тербеліс түзгіші (LC немесе RC тізбегі). 
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Сурет 2.2.10. Гармоникалық тербеліс генераторының схемалық 
диаграммасы

Автогенератор құрамында: күшейткіш; оң кері байланысы бар жабық 
тізбекке тізбектелген селективті тізбек. Күшейткіш мыналардан тұруы 
мүмкін: сызықтық күшейткіш; жалпы беріліс коэффициенті бар тербеліс 
шектегіші: ku=mku0(1), мұндағы ku0 - сызықтық күшейткіштің берілу 
коэффициенті; M≤1 - тербеліс амплитудасының шектеу коэффициенті 
(шектегіштің берілу коэффициенті). Автоматты генератордағы тербелістерді 
жүзеге асыру екі негізгі шарт орындалған кезде мүмкін болады: оның жабық 
тізбегіндегі Автоматты генератордың құрамдас бөліктерінің берілу 
коэффициенттерінің көбейтіндісі бірлікке тең болуы керек: kuko=1(2), 
мұндағы ko - сайлау тізбегінің берілу коэффициенті. Автоматты генератор 
тізбегіндегі фазалық ығысулардың қосындысы нөлге тең болуы керек: 
φu+φo=0(3), мұндағы φu - күшейткіштегі фазалық ығысу; φo - кері байланыс 
тізбегіндегі фазалық ығысу (сайлау тізбегінде). Автоматты генератордың 
тізбегіндегі беріліс коэффициенті тербелістердің амплитудасына байланысты 
айнымалы болып табылады. Егер тербелістердің амплитудасы аз болса, онда 
беріліс коэффициенттерінің көбейтіндісі бірліктен артық болуы керек: ku0ko> 
1, мұндағы m=1, бұл жағдайда автоматты генераторда пайда болатын 
тербелістердің амплитудасы артады. Тербелістер орнатылған кезде олардың 
амплитудасы тиісті тізбекпен шектеледі. Белгіленген режимде (2) шарт 
орындалады. Бұл жағдайда m Автоматты генератор үшін қозудың екі режимі 
бар: жұмсақ, онда тербелістер өздігінен қозғалады; сыртқы "итеру"қажет 
болған кезде қатты. Автоматты генератордағы амплитудалық тепе-теңдік 
күшейткіш пен шектегіштің бірлескен жұмысын қамтамасыз етеді. M 
коэффициенті реттеуші параметр ретінде әрекет етеді, оның көмегімен 
амплитудалық тепе-теңдік сақталады. Автогенератордағы фазалық тепе-
теңдік негізінен оң кері байланысты жүзеге асырумен қамтамасыз етіледі. 
Әдетте амплитудасының шектелуі тербеліс формасының бұрмалануымен 
бірге жүреді. Бұл жағдайда автогенератордың селективті тізбегі тербелістерді 
сүзіп, алғашқы гармониканы шығарады [7]. 

Автогенераторлардағы сайлау тізбектерінің рөлін: LC тізбектері, RC 
тізбектері, кварц резонаторлары, шанышқы резонаторлары, ұзын сызық 
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сегменттері орындайды. Кварц және шанышқы резонаторлары тұрақты 
жиіліктегі тербелістерді алу үшін қолданылады. UHF және микротолқынды 
тербелістерді жасау үшін ұзын сызықтар мен қуыс резонаторлар 
қолданылады. Ең көп таралған сайлау тізбегі-LC тізбегі. Ол сыртқы көзге 
параллель немесе қатар қосылады. LC - контурдың параллель қосылуында 
оның кедергісі: Z=Z0/1 + jxQ, мұндағы: Z0 - эквивалентті параллельді жоғалту 
кедергісі (резонанс жиілігіндегі тізбектің эквивалентті кедергісі); Q=ρ/r -
контурдың сапасы; ρ=�L/C - сипаттамалық кедергі; r - жоғалту кедергісі; x -
жалпыланған бұзылу. ω0 = 1 /√LC - тізбектің резонанстық жиілігі [7]. 

Сериялық LC тізбегі ω0: J=J0/1+jxQ жиілігінде өткізгіштікпен 
сипатталады, мұндағы J0=1/r=Qρ.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Егер зарядтан өріс нүктесіне дейінгі қашықтық 6 см болса, 12нкл 

нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеуін табыңыз.
2. Электр өрісінің нүктесіне дейінгі қашықтықты 300н/Кл кернеумен 

анықтаңыз, егер заряд 3нкл болса.
3. Егер кернеу 4мкн/Кл болса және электр өрісінің нүктесіне дейінгі 

қашықтық 3 см болса, нүктелік зарядтың мәні қандай болады.
4. 20 см жағы бар шаршы жақтау 0,01 Ом кедергісі бар сымнан 

жасалған және индукция сызықтарына перпендикуляр біртекті магнит өрісіне 
орналастырылған. Егер 0,10 c уақыт ішінде жақтау бір жағынан 1800 
бұрышқа бұрылса, жақтаудағы орташа ток күшін анықтаңыз. Магниттік 
индукция векторының модулі 5,0 мТл.

5. 50 және 400 В кернеуінің екі мәні бірдей абсолютті 1в қатесімен 400 
В номиналды мәні бар вольтметрмен өлшенеді. Көрсетілген кернеу 
мәндерінің қайсысын анықтау қажет, өлшеу қателігі аз.

6. 4ma тогын өлшеу үшін екі миллиамметр бар: біріншісі - 20mA 
жоғарғы шегі бар 1% дәлдік класы және екіншісі - 5ma жоғарғы шегі бар 
2,5% дәлдік класы. Берілген токты қай құрылғымен аз салыстырмалы 
қатемен өлшеуге болатындығын анықтау қажет.

7. 2.0 дәлдік класының амперметрімен (0...50)а шкаласы өлшенген ток 
мәні 0; 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50а. Абсолютті, салыстырмалы және келтірілген 
негізгі қателіктердің өлшеу нәтижесіне тәуелділігін есептеңіз. Нәтижелері 
түрінде ұсыну кестелер мен графиктер.

8. Электр тізбегінде: R1=60om, R2=30om, R3=20om, R4=8om, U = 120V. 
Тізбектің эквивалентті кедергісін, тармақталмаған аудандардағы және тізбек 
резисторларындағы кернеу тізбегінің тармақтарындағы токтарды анықтаңыз. 
Қуат балансын жасаңыз.
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9. Егер генератор паспортында дәлдік класы көрсетілсе және абсолютті 
қатені есептеу формуласы берілсе, жиілік пен кернеуді орнатудың қателігін 
есептеңіз.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Электр заряды дегеніміз не?
2. Зарядтар өзара әрекеттесетін күш қалай аталады?
3. Электростатикалық өрістің кернеуін анықтаңыз.
4. Тұрақты ток тізбектері (қолданылатын тізбек элементтерінің 

құрамы мен ерекшеліктері). Электр тізбегінің жұмыс режимдері (бос жүріс, 
қалыпты, номиналды, қысқа тұйықталу). 

5. Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары.
6. Тұрақты ток тізбегін контурлық ток әдісімен есептеу (мысалмен 

талдау)
7. Токтың және оның магнит өрісінің бағыты. Буравчика ережесі
8. Өлшеу әдістері қандай белгілерге сәйкес жіктеледі
9. Өлшеу шарттары дегеніміз не? Қандай олар қандай болады?
10. Өлшеудің тікелей, жанама, бірлескен және жиынтық түрлерін 

анықтаңыз.
11. Абсолютті қатемен салыстырғанда салыстырмалы қатенің мәні 

неде?
12. Өлшеу қателіктерін не үшін білу керек?
13. Жанама өлшеудің қателігі қалай есептеледі: а) бір реттік 

өлшеулерде; б) тікелей бақыланатын шамалардың бірнеше рет қайталанатын 
өлшеулерінде.

14. Жүктемеге қатысты схемада амперметр қалай қосылады?
15. Амперметрдің ішкі кедергісі қандай болуы керек?
16. Түзеткіш құрылғылардың кемшіліктері қандай
17. Импульстік вольтметрлердің мақсаты
18. Өлшеу генераторлары шығыс сигналының формасына 

байланысты қалай ерекшеленеді?
19. Генераторлар жиілік сипаттамаларына қалай бөлінеді?
20. Гармоникалық тербеліс генераторының өзін-өзі қоздыру 

шарттары қандай? Олар қандай әдістермен жүзеге асырылады?

Қысқаша қорытынды
Бұл модуль Электротехника және электроника заңдарын қолдану, 

тұрақты және ауыспалы токтың электр тізбектерін қолдану, 
Электромагнетизм, электр тізбектеріндегі физикалық процестерді білу, 
Электр тізбектерін есептеу әдістері, электр, электрондық және магниттік 
тізбектердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістері, ток пен кернеудің өлшеу 
трансформаторларының жұмыс принципі мен қолданылуы, электронды 
технологияның даму перспективалары, электр және радиотехникалық 
шамаларды өлшеу әдістері мен әдістері, электр өлшеу құралдарын қосу 
схемалары.
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Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: электрлік және 
электрондық құрылғылардың параметрлері мен элементтерін есептеуді, 
электрлік схемаларды құрастыруды және олардың жұмысын, физикалық 
шамалардың өлшемдері мен өлшем бірліктері, өлшеу құралдарының 
метрологиялық көрсеткіштері, өлшеу қателіктері, өлшеу құралдарының 
негізгі түрлері және олардың сыныпталуы, құрылғының жұмыс істеу 
принципі туралы білімді, кәсіби қызмет саласындағы электрлік және 
электрлік емес шамаларды өлшеуге арналған дағдыларды меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар үлгілік электрондық 
аппаратураның қарапайым схемаларын оқуды, оларды қолдану 
ерекшеліктеріне қарай электрондық аспаптардың түрлерін таңдауды, өлшеу 
әдістерін қолдануды, электрондық құрылғыларды пайдалануды, электрлік 
және электрлік емес параметрлерді өлшеуді, шамаларды өлшеу шектерін 
анықтауды, бөлу бағасын анықтауды, өлшеу шектерін кеңейтуді, электрлік 
параметрлерді әмбебап өлшеу аспаптарымен өлшеуді, өлшеу қателіктерін 
анықтауды үйренеді.
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3 БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР МЕН 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДА ҚОЛДАНУ ҮШІН ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН 

ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ МАТЕРИАЛДАРДЫ ТАҢДАУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Өндірісте қолданылатын материалдардың қасиеттерін анықтау және 
жіктеу

2. Электрондық аспаптар мен құрылғыларды өндіруде қолданылатын 
электр радиоматериалдарды анықтау

3. Электрондық аспаптар мен құрылғыларды жобалау кезінде 
электротехникалық материалдардың қасиеттерін пайдалану

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту

ұсынылады 

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуі бар дербес компьютер
2. Өлшеу аспаптары, радиокомпоненттер.

КІРІСПЕ
Бұл модуль технологияда кеңінен қолданылатын металдардың 

физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттайтын, металдар мен 
қорытпалардың жіктелуі мен қасиеттерін, материалдардың параметрлерін 
өлшеу және қасиеттерін анықтау әдістерін, материалдардың негізгі электрлік, 
механикалық және жылу қасиеттерін, сымдар мен кабельдердің алуан түрін, 
электрлік оқшаулау материалдарының электрлік беріктігінің сипаттамаларға 
тәуелділігін сипаттайтын білімді, дағдыларды сипаттайды

3.1. МАТЕРИАЛТАНУ, ЭЛЕКТР РАДИОМАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ 
РАДИОКОМПОНЕНТТЕР

3.1.1 Материалтанудың физика-химиялық негіздері
Материалтану-технологияда қолданылатын металл және металл емес 

материалдарды, олардың қасиеттерінің химиялық құрамына, құрылымына, 
өңдеу әдістері мен пайдалану жағдайларына тәуелділігінің объективті 
заңдылықтарын зерттейтін және қасиеттерді басқару жолдарын жасайтын 
ғылым [1] (сурет.3.1.1).
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Сурет 3.1.1. Ғылымдардың жалпы құрылымындағы металтану жағдайы

Материалтанудың негізгі міндеттері:
− өндіріс және пайдалану жағдайларында оларға әртүрлі 

факторлардың әсер етуі кезінде материалдарда болатын құбылыстардың 
физикалық мәнін ашу;

− материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасында 
байланыс орнатыңыз;

− бөлшектердің, құралдар мен өнімдердің жоғары сенімділігі мен 
беріктігін арттыру үшін материалдарды қатайтудың әртүрлі әдістерінің 
теориясы мен практикасын зерттеу;

− қазіргі заманғы материалдардың негізгі топтарын, олардың 
қасиеттері мен қолданылуын зерттеу;

− материалдар мен өнімдердің құрылымын зерттеудің және 
эксплуатациялық қасиеттерін болжаудың заманауи әдістері туралы түсінік 
беру.

Материалтану негіздерімен танысу тек инженерлер мен ғалымдарға 
ғана емес, кез-келген заманауи адамға да қажет.

Қатты дене физикасы (ФТТ) және материалтану саласындағы тәжірибе 
мен кең ғылыми зерттеулер көрсеткендей, белгілі бір қасиеттердің болуы 
қорытпалардың ішкі құрылымымен анықталады. Өз кезегінде қорытпаның 
құрылымы алдын-ала өңдеудің құрамы мен сипатына байланысты.
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Осылайша, материалдың сипаттамалары арасында келесі байланыстарды 
орнатуға болады [2] (сурет.3.1.2):

Сурет 3.1.2. Материалдың сипаттамалары арасындағы байланыс 
схемасы

Ұсынылған байланыстарды зерттеу Материалтану пәні болып 
табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент:

− өнім үшін дұрыс материалды таңдаңыз;
− берілген құрылым мен қасиеттерді алу үшін оны өңдеуді 

тағайындаңыз;
− әр түрлі пайдалану факторларына ұшыраған кезде материалдың 

мінез-құлқын бағалау;
− материалдардың негізгі сипаттамаларын эмпирикалық жолмен 

анықтаңыз.
Материалтану жетістіктері, қолданылатын жаңа құрылымдық 

материалдар көбінесе машиналардың жұмысын, олардың сенімділігі мен 
беріктігін анықтайды.

Материалдарды ұтымды таңдау және оларды өнімдерге қайта өңдеу 
технологиясы белгілі бір уақыт аралығында машиналар мен механизмдерді 
пайдалану мүмкіндігін анықтайды. Материалтану әртүрлі пайдалану 
жағдайларында материалдар қасиеттерінің өзгеруінің ғылыми негізделген 
болжамын жасауға мүмкіндік береді [2].

Материалдардың жіктелуі: металл, металл емес және композициялық 
материалдар. Металл материалдар түсті металдарға, ұнтақ материалдарға 
бөлінеді. Металл емес материалдар: резеңке, Шыны, керамика, Пластикалық 
массалар, ситаллдар. Композициялық материалдар құрамына екі немесе одан 
да көп материалдар (шыныпластиктер) кіретін құрамдас материалдар болып 
табылады.

Жартылай фабрикаттардың түріне байланысты материалдардың 
жіктелуі бар: парақтар, ұнтақтар, түйіршіктер, талшықтар, профильдер және 
т. б.

Материалдарды құру техникасы құрылым бойынша жіктеудің негізі 
болып табылады.
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Металл материалдар олардың негізіндегі компонентке сәйкес топтарға 
бөлінеді. Қара металлургия материалдары: болат, шойын, ферроқорытпа, 
қорытпалар, оларда негізгі компонент – темір. Түсті металлургия 
материалдары: алюминий, мыс, мырыш, қорғасын, никель, қалайы.

Қазіргі заманғы технологияның негізін металдар мен металл 
қорытпалары құрайды. Бүгінгі таңда металдар материалдардың ең әмбебап 
класы болып табылады. Өнімнің сапасы мен сенімділігін арттыру үшін жаңа 
материалдар қажет. Бұл мәселелерді шешу үшін композициялық, полимерлі, 
ұнтақты материалдар қолданылады.

Металдар-икемділік, жылтырлығы, электр өткізгіштігі және жылу 
өткізгіштігі бар заттар. Техникада барлық металл материалдар металдар деп 
аталады және екі топқа бөлінеді.

Қарапайым металдар-бұл басқа металдардың қоспалары аз болатын 
металдар.

Күрделі металдар-басқа элементтермен негіз ретінде қарапайым 
металдың тіркесімін білдіретін металдар.

Металдардың физикалық және химиялық, технологиялық және
пайдалану қасиеттері.

Машиналар мен жұмыс қондырғыларын өндіруде ең көп қолданылатын 
болат металдар және олардың қорытпалары.

Қорытпа-бұл балқымалардың кристалдануы (қатаюы) нәтижесінде 
пайда болған екі немесе одан да көп заттардың қосындысы.

Машиналардың сенімділігі мен жұмыс қабілеттілігіне әсер ететін 
механикалық және басқа да қасиеттерді одан әрі талдай отырып, 
механизмдердің конструкцияларын жасау үшін металды дұрыс таңдау үшін –
Сіз ішкі құрылымды, механикалық, физика-химиялық және технологиялық 
қасиеттерді, сондай-ақ металды өңдеуді қандай әдіспен жасау керектігін 
және материалдың металды кесуді қажет ететінін білуіңіз керек (егер 
материалды кесу керек болса, мұны плазмалық кесу арқылы жасаған дұрыс) 
[3].

Барлық қатты заттар аморфты және кристалды болып бөлінеді.
Аморфты денелерде атомдар ретсіз, яғни кез-келген жүйесіз 

орналасады. Аморфты денелердің мысалдары шыны, желім, балауыз, Розин 
болуы мүмкін.

Кристалдық денелерде атомдар қатаң анықталған ретпен орналасады. 
Кристалдық құрылымы бар денелерге ас тұзы, кварц, түйіршіктелген қант, 
металдар мен қорытпалар жатады.

Металдар мен қорытпалардың барлық қасиеттерін төрт топқа бөлуге 
болады: физикалық, химиялық, технологиялық және механикалық.

1) Физикалық қасиеттері
Оларға мыналар жатады: балқу температурасы, түсі, тығыздығы, 

сызықтық және көлемдік кеңею коэффициенттері, электр өткізгіштік, жылу 
өткізгіштік, магниттеуге бейімділік. Қорытпалардың физикалық қасиеттері 
олардың құрамы мен құрылымымен анықталады. 
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Металдар мен қорытпалардың құрамы химиялық, спектрлік және 
фазалық талдаулармен анықталады: металл мен қорытпаның құрылымы -
рентген және магнит құрылымдық талдаулар, металлография және магнит 
металлографиясы, қорытпалардың электрлік қасиеттері - олардың электр 
кедергісі. 

Жылу өткізгіштік-денелердің қыздыру және салқындату кезінде жылу 
өткізу қабілеті. Металдар салыстырмалы түрде жоғары жылу өткізгіштікке 
ие, ол неғұрлым жоғары болса, температура металдың көлеміне біркелкі 
бөлінеді және соғұрлым тез қызады. 

Электр өткізгіштік-электр тогын өткізетін металдың қасиеті. 
Магниттік қасиеттері-металдың магниттелу қабілеті (ферромагниттер, 

парамагниттер, диамагниттер).
2) Химиялық қасиеттері
Химиялық қасиеттері-бұл металдың басқа заттармен өзара әрекеттесу 

қабілеті: ауа, су, қышқылдар, сілтілер және т. б. Металдар мен 
қорытпалардың химиялық қасиеттеріне олардың тотығуы, ерігіштігі, 
коррозияға төзімділігі жатады. Химиялық қасиеттерін анықтау үшін 
металдар мен қорытпалар әртүрлі ортадағы жалпы коррозияны, Кристалл 
аралық коррозияны және коррозиялық крекингті сынайды [3].

Тотығу-тотықтырғыштардың әсерінен металдың оттегімен әрекеттесу 
қабілеті.

Ерігіштік-заттың белгілі бір еріткіште еру қабілеті. Металдар күшті 
қышқылдар мен каустикалық сілтілерде ериді.

Коррозияға төзімділік - металдың коррозияға қарсы тұру қабілеті.
3) Технологиялық және пайдалану қасиеттері
− Технологиялық қасиеттер материалдың суық және ыстық өңдеудің 

әртүрлі әдістерінен өту қабілетін сипаттайды.
а) Құю қасиеттері материалдың одан сапалы құймаларды алу 

қабілетін сипаттайды:
- Сұйық сұйықтық-балқытылған металдың құю формасын толтыру 
қабілетін сипаттайды.
- Шөгу (сызықтық және көлемдік) – қатаю және салқындату процесінде 
материалдың сызықтық өлшемдері мен көлемін өзгерту қабілетін 
сипаттайды. Модельдерді құру кезінде сызықтық шөгуді болдырмау 
үшін стандартты емес метрлер қолданылады.
- Ликвация-көлемі бойынша химиялық құрамның гетерогенділігі.
б) Материалдың қысыммен өңдеу қабілеті-бұл сыртқы 

жүктемелердің әсерінен материалдың мөлшері мен пішінін бұзбай өзгерту 
мүмкіндігі. Ол өндіріске барынша жақын жағдайларда жүргізілетін 
технологиялық сынақтар нәтижесінде бақыланады.

Жапырақ материалы сфералық тесікті бүгу және шығару үшін 
сыналады. Сым иілу, бұралу, орау үшін сыналады. Құбырлар тарату, белгілі 
бір биіктікке дейін тегістеу және иілу үшін сыналады. Сынаудан кейін 
ақаулардың болмауы материалдың жарамдылық өлшемі болып табылады.
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в) Дәнекерлеуді – бұл қабілеті материалды құруға ажырамайтын 
қосылыстар талап етілетін сапа. Дәнекерлеу сапасы бойынша бағаланады.

г) Кесу арқылы өңдеу қабілеті материалдың әртүрлі кесу құралдарымен
өңдеуге қабілеттілігін сипаттайды. Құралдың беріктігі және беткі қабаттың 
сапасы бойынша бағаланады.

Пайдалану қасиеттері материалдың белгілі бір жағдайларда жұмыс 
істеу қабілетін сипаттайды.

Тозуға төзімділік-материалдың сыртқы үйкеліс әсерінен беткі бұзылуға 
қарсы тұру қабілеті.

Коррозияға төзімділік - материалдың агрессивті қышқыл, сілтілі ортаға 
қарсы тұру қабілеті.

Ыстыққа төзімділік-бұл материалдың жоғары температурада газ 
ортасында тотығуға қарсы тұру қабілеті.

Ыстыққа төзімділік-бұл материалдың жоғары температурада өз 
қасиеттерін сақтау қабілеті.

Суыққа төзімділік - материалдың теріс температурада пластикалық 
қасиеттерін сақтау қабілеті.

Антифрикционалдылық-материалдың басқа материалға үйрену 
қабілеті.

Бұл қасиеттер бұйымның жұмыс жағдайына байланысты арнайы 
сынақтармен анықталады. Құрылымды құру үшін материалды таңдағанда, 
механикалық, технологиялық және пайдалану қасиеттерін толығымен ескеру 
қажет.

3.1.2 Жартылай өткізгіш материалдар
Жартылай өткізгіш материалдар электр кедергісі бойынша 

өткізгіштер мен диэлектриктер арасында аралық орын алады. Температура 
өзгерген кезде, жарық, сәуле, қысым әсерінен, жартылай өткізгішке аз 
мөлшерде қоспалар енгізілгенде және т.б. жартылай өткізгіш 
материалдардың нақты кедергісі өзгереді. Жоғары температурада өткізгіштік 
бойынша жартылай өткізгіштер өткізгіштерге жақындайды. Жартылай 
өткізгіштердің электр өткізгіштігі жарықтың әсерінен де артады. Жартылай 
өткізгішке қажетті қоспаларды бақыланатын енгізу процесі допинг деп 
аталады. Легирлеу процесі барлық жартылай өткізгіш құрылғыларды құруға 
негізделген [4].

Бір химиялық элементтен тұратын осындай жартылай өткізгіш 
материалдар қарапайым деп аталады. Қарапайым жартылай өткізгіш 
материалдарға германий, кремний, селен, теллур және т. б. жатады.

Германий - қатты және сынғыш материал. Ол әртүрлі типтегі 
диодтарды, транзисторларды және жүктеме жасушаларын жасау үшін 
қолданылады. Германияның оптикалық қасиеттері оны фотодиодтар мен 
фототрансисторларды, оптикалық сүзгілерді және т. б. жасау үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді. Германий негізіндегі жартылай өткізгіш 
аспаптардың жұмыс температурасы плюс 80°C-тан аспауы тиіс. Төмен 
температура мен жоғары қысым кезінде германий өте өткізгіш күйге өтеді.
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Кремний-жартылай өткізгіш электрониканың негізгі материалы. 
Кремнийдің электр өткізгіштігі германия сияқты қоспалардың 
концентрациясына байланысты. Кремний диодтар, транзисторлар, 
тиристорлар, фотодиодтар және т. б. Кремний құрылғылары германийге 
қарағанда жоғары температурада (180-200°C) жұмыс істей алады. Металл 
жылтырлығы бар кристалды кремний сынғыш, химиялық инертті.

Күрделі жартылай өткізгіш материалдарға Бейорганикалық және 
органикалық қосылыстар жатады: кремний карбиді, бордың химиялық 
қосылыстары, индий, галлий, азотпен алюминий және т.б. [4].

Кремний карбиді-бұл кремнийдің көміртегі бар қосылысы. Кремний 
карбиді негізінде +700°C дейінгі температурада жұмыс істейтін жартылай 
өткізгіш құрылғылар жасалады. Бұл құрылғылар жоғары температуралық 
процестерді бақылау үшін қажет. Кремний карбиді 1500°C дейін максималды 
температураға арналған электр пештеріне арналған силит жылытқыштарын 
өндіруде тағы бір қолдануды тапты. Кремний карбиді жоғары беріктікпен 
сипатталады, қаттылығы алмаздан сәл төмен, химиялық төзімді.

Галлий арсениді (мышьякпен қосылыс) жоғары жиіліктер мен 
температурада (300-400°C) жұмыс істейтін жартылай өткізгіш құрылғыларды 
жасау үшін қолданылады.

3.1.3 Өткізгіш материалдардың қасиеттері
Әр түрлі металдар және, әрине, олардың қорытпалары қатты өткізгіш 

материалдарға жатады. Қатты өткізгіш материалдардың қасиеттерін аздап 
қарастырыңыз. Еркін электрондар металдардағы электр зарядтарының 
тасымалдаушысы екені белгілі. Олар сыртқы электр өрісі болмаған кезде 
кездейсоқ қозғалады. Бір белгілі бір бағытта өткізгіштегі бос электрондар 
электр өрісінің әсерінен қозғала бастайды, нәтижесінде электр тогы пайда 
болады [4].

Өткізгіш қасиеттерін металдар, металл қорытпалары, графит 
(көміртекті модификациялау) және электролиттер көрсетеді. Металдар 
электронды өткізгіштігі бар өткізгіштерге жатады. Электролиттерде 
(қышқылдардың, тұздардың, сілтілердің ерітінділері) электр зарядтарын 
беруді иондар жүзеге асырады.

Өткізгіштің негізгі сипаттамасы оның электр өткізгіштігі болып 
табылады. Өздеріңіз білетіндей, кез-келген денеде кернеу қолданылған кезде 
ток ағып кетуі керек. Металдардың қасиеті электр тогының жақсы 
өткізгіштігімен түсіндіріледі, яғни металл бос электрондардың үлкен 
тығыздығына ие. Химиялық таза металдар аз қарсылыққа ие.

Әдетте, таза металдармен салыстырғанда қорытпалар үлкен 
қарсылыққа ие. Температураның жоғарылауымен металдардың кедергісі арта 
түсетіні белгілі. Өткізгіш материалдарды таңдау үшін есептеулер жүргізу 
кезінде мұны ескеру қажет, өйткені олар электр тогының өтуі кезінде 
қызады. 

Металдар үшін заряд тасымалдаушылары электрондар болып 
табылады. Металдағы электрондардың шамамен саны шамамен 10 дана/см 
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құрайды. Егер сіз әдеттегі металл атомдарының концентрациясын 
бағаласаңыз,онда ол шамамен бірдей болады. Бұл дегеніміз, барлық атомдар 
иондалған және электрондар әр атомға жатпайды, бірақ бүкіл кристалда 
әлеуметтенеді. Металдардың классикалық теориясы электрондарды идеалды 
газ ретінде қарастырды, оның бөлшектері тордың ақауларымен, атомдардың 
тербелістерімен соқтығысады, соның арқасында олардың жылдамдығы 
электр өрісінде шектеулі болып қалады. 

Практикадан белгілі, металдың электр өткізгіштігі неғұрлым көп болса, 
соғұрлым оның жылу өткізгіштігі теориялық негізге ие болады. Шынында да, 
жылу өткізгіштік пен электр өткізгіштік бір-біріне пропорционалды. 

Тәжірибе үшін металдардың электр өткізгіштігі температураға 
байланысты. Кейбір жағдайларда бұл тәуелділік сызықтық тәуелділікке 
жақын екендігі эксперименталды түрде анықталды. Электр сымдары үшін 
кедергінің мәні маңызды фактор болып табылады. Ол сымдардағы электр 
қуатын жоғалтудың нақты қуатын, яғни сымның көлем бірлігіндегі қуатты 
анықтайды.

Сымдардағы ток тығыздығына байланысты шығындар айтарлықтай 
өзгеруі мүмкін. Белгілі бір қуатты электр желісі арқылы өткізгенде, мысалы, 
үш фазалы желі үшін Р=3 және 1 желінің кернеуі неғұрлым көп болса, сол 
ток мәні соғұрлым көп болады. Шығындар токпен анықталатындықтан және 
берілетін қуат кернеуге ток көбейтіндісімен анықталатындықтан, Жоғары 
кернеу сыныптарына ауысу тиімдірек болады. Сондықтан олар электр 
сымдарында энергияның салыстырмалы түрде аз бөлігі жоғалуы үшін 
жоғары кернеулерге ауысады. 

Өткізгіш материалдар механикалық қасиеттері бойынша ерекшеленеді: 
созылу, иілу, қаттылық және т.б. Электр қондырғыларын жобалау және 
жобалау кезінде осы қасиеттер ескеріледі. Өткізгіш материалдарды таңдау 
және қолдану кезінде химиялық қасиеттер ескеріледі. Мысалы, егер 
өткізгіштерді жоғары ылғалдылық жағдайында қолдану қажет болса, онда 
олар герметикалық қабықтарға орналастырылады немесе тіпті кейбір 
жағдайларда коррозияға қарсы жабындармен қорғалған. Сондай-ақ, 
өткізгіштерді таңдау маңызды

Өткізгіштердің аса өткізгіштігі. Температура төмендеген кезде жеке 
өткізгіштердің нақты кедергісі төмендейді, мысалы: алюминийдің нақты 
кедергісі 20°к сұйық сутегі температурасында 0,05, яғни 20°c 293°к 
температурадан 524 есе аз. Абсолютті нөлге жақын белгілі бір критикалық 
температураға дейін салқындаған кезде, алтын, мыс, күміс және басқа 
металдардан басқа көптеген өткізгіштер электр кедергісін нөлге дейін 
төмендетеді. Бұл қасиет өткізгіштерде суперөткізгіштік деп аталады. 
Өткізгіштердегі токтың ағымы әрқашан энергияның жоғалуымен, яғни 
энергияның электр түрінен жылу түріне ауысуымен байланысты. Бұл ауысу 
қайтымсыз, кері ауысу тек термодинамика айтқандай жұмыс жасаумен 
байланысты. Жылу энергиясын деп аталатын электр энергиясына ауыстыру 
мүмкіндігі бар.термоэлектрлік эффект, екі өткізгіштің екі түйіспесі 
қолданылған кезде, біреуі қызады, ал екіншісі салқындатылады. 
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Суперөткізгіштік эксперименттерде абсолютті нөлдік температураға жақын 
өте төмен температурада анықталды. Абсолютті нөлге жақындаған сайын 
тордың тербелісі қатып қалады. Токтың ағымына қарсылық классикалық 
теорияға сәйкес төмендейді , бірақ белгілі бір критикалық температурада 
нөлге дейін, ол тек кванттық заңдарға сәйкес төмендейді. 

Қазіргі уақытта өткізгіштік құбылысы кеңінен қолданылады, мысалы, 
трансформаторларды, жалпы мақсаттағы қуатты қондырғыларды салу 
кезінде.

3.1.4 Диэлектрлік материалдар
Диэлектрик-негізгі электрлік қасиеті электр өрісінде поляризация 

қабілеті болатын материал. Диэлектрлік материал оның диэлектрлік 
қасиеттерін пайдалануға арналған. Диэлектриктердің маңызды қасиеті -
олардың жоғары электрлік кедергісі (107 КРОм м).

Диэлектриктің поляризация құбылысы-сыртқы әсерлердің әсерінен 
дененің электрлік моментінің пайда болуы (барлық сыртқы электр өрісінен 
жиі). Сандық жағынан, заттың электрлік поляризациясы полярланған р 
(Кл/м2) - заттың белгілі бір көлемінің электрлік моментінің осы көлемге 
қатынасының шегіне тең векторлық шамамен сипатталады.

Диэлектриктің поляризация механизмі оның құрылымына байланысты. 
Диэлектриктер полярлы және полярлы емес.

Полярлық диэлектрик құрамында электрлік диполдар бар-диполь 
моменті бар және сыртқы электр өрісінде қайта бағыттауға қабілетті 
молекулалар. Өріс болмаған кезде олар хаотикалық жылу қозғалысында 
болады және кездейсоқ бағытталған. Электр өрісі қолданылған кезде 
молекулалардың диполь моменттері негізінен өріс бойымен бағытталады 
және диэлектрик полярланады.

Полярлы емес диэлектриктер электронды поляризациямен 
сипатталады, бұл диэлектриктегі ядроларға қатысты серпімді араласуынан 
және электрон қабықтарының деформациясынан туындайды. Электрондық 
поляризация барлық диэлектриктерде байқалады және поляризацияның басқа 
түрлерімен бірге жүреді.

Иондық поляризация-диэлектриктегі тепе-теңдік жағдайына қатысты әр 
түрлі зарядталған иондардың серпімді ығысуына байланысты электрлік 
поляризация. Поляризацияның бұл түрі иондық құрылымның 
диэлектриктерінде кездеседі.

Материалдардың диэлектрлік қасиеттері абсолютті 𝜀𝜀𝜀𝜀цжәне 
салыстырмалы𝜀𝜀𝜀𝜀, диэлектрлік тұрақтылықпен және абсолютті және 
салыстырмалы диэлектрлік сезімталдықпен сипатталады.

Абсолютті диэлектрлік тұрақты-диэлектриктің диэлектрлік 
қасиеттерін сипаттайтын шама. Изотропты зат үшін бұл электрлік ығысу 
Модулінің қатынасына және Е электр өрісінің кернеу модуліне тең скаляр 
шама, анизотропты зат үшін – тензор.

Салыстырмалы диэлектрлік тұрақты-абсолютті диэлектрлік тұрақты 
𝜀𝜀𝜀𝜀цэлектр өткізгіштікке қатынасы 𝜀𝜀𝜀𝜀0:
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𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜀𝜀𝜀𝜀0

, %                                           (3.1)

Абсолютті диэлектрлік сезімталдық - диэлектриктің электр өрісінде 
полярлану қасиетін сипаттайтын шама. Изотропты зат үшін бұл полярланған 
модульдің электр өрісінің кернеу модуліне қатынасына тең скаляр шама, 
анизотропты зат үшін – тензор.

Салыстырмалы диэлектрлік сезімталдық - абсолютті диэлектрлік 
сезімталдықтың 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢электрлік тұрақтыға қатынасы𝜀𝜀𝜀𝜀п .

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜀𝜀𝜀𝜀0 3.2.

Салыстырмалы диэлектрлік тұрақты салыстырмалы диэлектрлік 
сезімталдыққа байланысты

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 3.3.
ал электрлік ығысу 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸 (3.4)

Заттың салыстырмалы диэлектрлік тұрақтысы қолданылатын электр 
өрісінің жиілігі, температура, қысым сияқты сыртқы факторларға 
байланысты. Электрондық және иондық диэлектриктердің диэлектрлік 
тұрақтысы әдетте қолданылатын өрістің жиілігіне тәуелді емес немесе әлсіз. 
Бұл поляризацияның тән уақыты 1013-1015c болғандықтан және қазіргі 
электротехникада қолданылатын жиіліктерде жартылай период кезінде тепе-
теңдік орнатуға уақыт бар.

Электрондық диэлектриктердің диэлектрлік тұрақтысы 
температураның жоғарылауымен аздап төмендейді, ал иондық 
диэлектриктерде ол соңғысына байланысты болады, көбінесе 
температураның жоғарылауымен аздап артады. Полярлық диэлектриктерде 
диэлектрлік тұрақты әдетте максимумнан өтеді: ол алдымен диэлектриктің 
тұтқырлығының төмендеуіне байланысты артады, содан кейін 
температураның электрлік диполдарға бағытталуы нәтижесінде төмендейді.

Диэлектриктерді диэлектрлік материалдар ретінде пайдаланған кезде 
сыртқы әсерлер кезінде қыздыруға төзімділік, жылу соққыларына төзімділік, 
суыққа төзімділік, доғаға төзімділік, химиялық төзімділік, радиациялық 
төзімділік, тәжге төзімділік, трекингке төзімділік, ылғалға төзімділік, суға 
төзімділік, су сіңіру, гропиге төзімділік, зеңге төзімділік, диэлектриктің 
ылғал сіңірілуі және қартаюы сияқты сипаттамалар ескеріледі.

Өнеркәсіп шығаратын диэлектрлік материалдардың саны мен құны 
бойынша ең үлкен бөлігі электр оқшаулағыш материалдар ретінде 
пайдалануға арналған. ГОСТ 21515-76 сәйкес электрлік оқшаулау 
материалдары келесі түрлерге бөлінеді.

Электр оқшаулағыш қабатты пластик- термосет 
байланыстырғышымен байланысқан талшықты толтырғыш қабаттарынан 
тұратын электр оқшаулағыш материал. Пластиналық электрлік оқшаулағыш 
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қабатты пластик парақтар түрінде шығарылады, пішінді – көлденең қиманың 
әртүрлі формалары түрінде (өзектер, түтіктер, цилиндрлер). Талшықты 
толтырғыштың түріне байланысты гетинакс, текстолит, асбестекстолит, 
асбогетинакс, шыны текстолит өндіріледі.

Электр оқшаулағыш фольга материалы-бір немесе екі жағынан металл 
фольгамен қапталған табақ немесе орамалы электр оқшаулағыш материал.

Миканит, слюдинит және слюдопласт-сәйкесінше Слюда, слюдинит 
және слюдопласт қағаздарының пластиналарына негізделген Слюда бар 
электр оқшаулағыш материалдар. Мақсаты бойынша коллекторлық, төсеу, 
қалыптау, икемді және таспалы миканит, слюдинит және слюдопласт 
шығарылады.

Құрамында үлдір бар электр оқшаулағыш материал-түрлі электр 
оқшаулағыш қағаздармен, маталармен, картондармен және басқа да икемді 
материалдармен желімделген полимерлі үлдірден тұратын табақ немесе 
рулонды материал. Иілгіш электр оқшаулағыш түтік-цилиндрлік қуыс икемді 
материал. Өндіріс әдісі мен мақсатына сәйкес лакталған, эластомерлі, 
пластикалық және жылу сіңіретін икемді электр оқшаулау түтіктері 
ерекшеленеді.

Электрлік оқшаулау лак-еріткішті алып тастап, кептіргеннен кейін 
электрлік оқшаулау қасиеттері бар біртекті пленка жасайтын органикалық 
еріткіштерде пленка түзетін ерітінді. Пленканың пайда болу механизміне 
сәйкес ол термопластикалық және термореактивті лактарға, кептіру режиміне 
сәйкес – табиғи және ыстық кептіру лактарына, мақсатына қарай – сіңдіру, 
желімдеу және жабу лактарына бөлінеді.

Электр оқшаулау компаунд-электр оқшаулау материалдарын, электр 
жабдықтарының бөлшектері мен тораптарын тозаңдату, құю немесе сіңдіру 
үшін қолданылатын Ұнтақ тәрізді, тұтқырлығы жоғары немесе еріткішсіз 
сұйық құрам. Композиция термопластикалық және термосет қосылыстарын 
ажыратады, емдеу режиміне сәйкес – табиғи және ыстық емдеу 
қосылыстары.

Электрлік оқшаулау лак матасы-электрлік оқшаулағыш лакпен 
сіңдірілген матадан тұратын орам материалы. Қолданылатын матаның түрі 
бойынша ол мақта-мата және жібек лак-мата, шыны мата және резеңке осте 
кл огка 11 и болып бөлінеді.

Электроқшаулағыш препрег-талшықты негізден және ішінара 
қатайтылған термореактив байланыстырғыштан тұратын икемді материал. 
Алдын-ала орау және қалыптау бар.

Электроқшаулағыш пресс-материал-талшықты толтырғыштан және 
ішінара қатайтылған термореактивті байланыстырғыштан тұратын ұнтақ, 
түйіршіктер немесе борпылдақ байламдар түріндегі материал.

Оқшаулағыш материалдар ретінде қолданылатын диэлектриктердің 
үлкен тобы сұйық диэлектриктер болып табылады.

Электр кристалдарын қолдану айтарлықтай дамыды. Мұндай 
кристалдар дыбыс пен ультрадыбысты шығарады және қабылдайды, 
радиацияның жиілігін тұрақтандырады, жоғары жиілікті телефониядағы 
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жиілік диапазондарын ажыратады, өлшеу құралдарында белсенді элементтер 
ретінде қызмет етеді, лазер сәулесін басқарады және т. б. Электр 
кристалдарының ішінде орталық орын сегния мен пьезоэлектриктерге 
жатады.

3.2. ЭЛЕКТРРАДИОӨЛШЕУ
3.2.1 Жиілік пен уақыт аралықтарын өлшеу

Жиілікті өлшеу әдістері
Осыған байланысты жиіліктердің кең диапазоны қолданылады: 

бірнеше жүз килогерцтен ондаған гигагерцке дейін. Төмен жиілікті жабдық 
20 Гц-тен 120 кГц-ке дейінгі жиілік диапазондарын қамтиды. Жиілік 
диапазонына байланысты практикада әртүрлі өлшеу әдістері қолданылады.

F жиілігі және T уақыты-кері мәндер:

𝜋𝜋𝜋𝜋 = 1/𝑇𝑇𝑇𝑇 (3.5)

мұндағы f Герцпен өлшенеді, ал Т секундпен өлшенеді. Сонымен қатар, 
жиілік белгілі өрнектің толқын ұзындығымен байланысты:

𝜋𝜋𝜋𝜋 =  𝑐𝑐𝑐𝑐/𝜆𝜆𝜆𝜆,                                                  (3.6)

мұндағы c=3·108м / c-бос кеңістіктегі жарық жылдамдығы;𝜆𝜆𝜆𝜆 - толқын 
ұзындығы метрмен. Сондықтан жиілікті, периодты немесе толқын 
ұзындығын өлшеу тең. Жиілік-уақыт параметрлерін өлшеуге арналған 
Аппаратура уақыт пен жиіліктің мемлекеттік бастапқы эталонына 
байланыстыра отырып, өлшеуді қамтамасыз ететін аспаптардың бірыңғай 
кешенін білдіреді.

Жиілікті салыстыру әдісімен, резонанстық әдіспен және дискретті 
есептеу әдісімен өлшеуге болады. Әрбір әдіс өзінің артықшылықтары мен 
кемшіліктеріне және қолдану саласына ие. Жиілікті өлшеуге арналған 
барлық құрылғылар ч кіші тобын құрайды, оның ішінде Ч1 жиілігі мен 
уақытының стандарттары, резонанстық (Ч2), электронды санау (Ч3) және 
гетеродин (Ч4) жиілік өлшегіштері бөлінеді.

Ресейдегі барлық жиілік-уақыттық өлшеулердің негізі стандарттар 
тобы-жоғары дәлдіктегі жиілік пен уақыт өлшемдері, оған сутегі, рубидий, 
цезий және кварц стандарттары кіреді.

Жиілікті өлшеудің осциллографиялық әдістері
Сызықтық калибрленген сканерлеу арқылы жиілікті өлшеу
Сигнал көзін осциллографқа қосу схемасы суретте көрсетілген.3.2.1.

�
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑢𝑢𝑢𝑢гр(𝑐𝑐𝑐𝑐) (3.7)
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Сурет 3.2.1 а. Сигнал көзін осциллографқа қосу схемасы

Өлшенетін UC(t) сигналы y осциллографтың кірісіне беріледі. X CRT 
тақталарына ggойындары(t) сигналы келеді. Осциллограф блоктарының жұмыс 
істеу тәртібі суреттегі құрылымдық схемамен анықталады.3.2.1 б. Экранда 
толқын пішіні байқалады, ол синусоидалы сигнал үшін суретте көрсетілген 
көрініске ие болады.3.2.1 б.

Сурет 3.2.1 б. Сигнал көзін осциллографқа қосу (осциллограмма)

Сигнал кезеңдерінің бүтін санына сәйкес келетін HX [істердің] 
геометриялық өлшемін анықтаймыз. Зерттелетін сигналдың периоды мен 
жиілігі

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛

(3.8)

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐

= 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥

(3.9)

мұндағы n-сигнал кезеңдерінің бүтін саны, m - көлденең ауытқу 
коэффициенті (X осі бойынша бөлу бағасы)�время

дел
�.
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Оның сандық мәні сыпыру жылдамдығының дискретті қосқышының 
орналасуымен анықталады (калибрленген мән).

Кезеңді өлшеу қателігі қатынастардан анықталады:
– жүйелі абсолютті компонент
–

∆𝑇𝑇𝑇𝑇= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛
∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑛𝑛𝑛𝑛
∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 (3.10)

– СҚО кездейсоқ құрамдас бөлігі
–

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 = �(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥)2 + (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥)2 (3.11)

Мұндағы∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥-істердің геометриялық өлшемін Өлшеудің абсолютті 
қателігі𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥;

∆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 - коэффициент тапсырмасының абсолютті қателігі 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 �
время
дел

�
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥 - HX [істер] шамасын өлшеу қателігі]
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 - Коэффициент тапсырмасының қателіктері 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 �

время
дел

�
Үлгі жиіліктің сыртқы генераторымен сызықты сканерлеу арқылы 

жиілікті өлшеу

Сурет 3.2.2. Үлгілі жиілік көзі

Сурет 3.2.3. Осциллограф блоктарының жұмыс істеу тәртібі
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Сурет 3.2.4. Сигналдың бір кезеңіндегі "n" Саны

�
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑢𝑢𝑢𝑢с(𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑐𝑐𝑐𝑐) =  𝑢𝑢𝑢𝑢гр(𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑐𝑐𝑐𝑐) =  𝑢𝑢𝑢𝑢обр(𝑐𝑐𝑐𝑐)

(3.12)

Өлшенетін UC(t) сигналы y осциллографтың кірісіне беріледі. X CRT 
тақталарына ggойындары(t) сигналы келеді. Үлгілі жиілік көзі осциллографтың z 
кірісіне қосылады (сурет.3.2.2). Осциллограф блоктарының жұмыс істеу 
тәртібін суретте көрсетілген құрылымдық схема анықтайды.3.2.3. 
Осциллограммада жарқын белгілер пайда болады. Олардың "n" саны сурет
сигналының бір кезеңінде есептеледі.3.2.4. Өлшенетін жиілік арақатынастан 
анықталады

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋𝜋𝜋0
𝑛𝑛𝑛𝑛

(3.13)
Жағдайда 𝜋𝜋𝜋𝜋0 > 𝜋𝜋𝜋𝜋с
Синусоидальды сыпыру әдісімен жиілікті өлшеу осциллографтың 

екінші негізгі жұмыс режимінде (2-позициядағы П1) жүргізіледі. 
Гармоникалық сигналдар Y және X осциллографтардың кірістеріне беріледі.

3.2.2 Фазалық ығысу мен қуатты өлшеу
Фазалық ығысу-бірдей жиіліктегі екі гармоникалық сигналдың 

аргументтерінің айырмашылық модулі деп аталады:

𝑢𝑢𝑢𝑢1 = 𝑈𝑈𝑈𝑈1sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1) (3.14)
𝑢𝑢𝑢𝑢2 = 𝑈𝑈𝑈𝑈2sin (𝜔𝜔𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝜑𝜑2) ,                      (3.15)

яғни бастапқы фазалардың айырмашылығы𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑𝜑𝜑2 .
Фазалық ығысу тұрақты шама болып табылады және санау сәтіне 

байланысты емес. Сигналдар ∆𝑇𝑇𝑇𝑇бірдей фазаларда болатын сәттер арасындағы 
уақыт аралығын белгілейміз, мысалы, нөлден теріс мәндерге ауысқанда. 
Содан кейін фазалық ығысу 
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𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜔𝜔𝜔𝜔∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜔𝜔

,               (3.16)
немесе 𝜑𝜑𝜑𝜑 = 360∆𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇
мұндағы т-гармоникалық сигналдардың периоды.

Сурет 3.2.5. Гармоникалық сигналдар кезеңі

Фазалық ығысу электрлік сигнал кешіктірілген тізбектен өткен кезде 
көрінеді. Тербелмелі тізбектер, сүзгілер , фазалық ауыстырғыштар және 
басқа төрт терминалдар кіріс және шығыс кернеуі арасындағы фазалық 
ығысуды енгізеді𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐3, мұндағы t3 – секундтағы кідіріс ұзақтығы. Кәдімгі 
типтегі күшейту каскады фазалық ығысуды тең етеді𝜋𝜋𝜋𝜋. Көптеген 
радиотехникалық құрылғылар-радиолокациялық, радионавигациялық, 
телевизиялық, кең жолақты барлық мақсаттағы күшейткіштер, сүзгілер –
басқа параметрлермен қатар фазалық жиілік сипаттамасымен 
сипатталады𝜑𝜑𝜑𝜑(𝜔𝜔𝜔𝜔), яғни фазалық ығысудың жиілікке тәуелділігі.

Егер бірдей жиіліктегі кернеулер синусоидалы емес болса, онда 
фазалық ығысу олардың алғашқы гармоникасы арасында қарастырылады. 
Өлшеу кезінде жоғары гармоникалық кернеу төмен өту сүзгілерінің 
көмегімен сүзіледі.

Фазалық ығысу бұрышын өлшеудің осциллографиялық әдістері
Синусоидальды сыпыру əдісімен фазалық ығысу бұрышын өлшеу 

осциллографтың екінші жұмыс режимінде жүзеге асырылады. Фазалық 
ығысуы бар гармоникалық сигналдар Y және X кірістеріне беріледі𝜑𝜑𝜑𝜑.
Осциллограмма эллипс түрінде қалыптасады, ол үшін X осімен қиылысу 
нүктелері арасындағы l қашықтық және X осіне эллипстің l проекциясы 
анықталады (сурет.3.2.6).
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Сурет 3.2.6. Эллипс түріндегі Осциллограмма

Өлшенетін фазалық ығысу арақатынастан есептеледі

𝜑𝜑𝜑𝜑 = arcsin
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜔𝜔𝜔𝜔

Фазалық ығысу бұрышының әртүрлі мәндеріне арналған 
осциллограмманың сипаттамалық ережелері суретте көрсетілген.3.2.7.

Сурет 3.2.7. Осциллограммаға тән ережелер

Бұл жағдайда экранда Y1 және Y2 осциллографтың кірістеріне берілген 
кернеулердің уақытша сканерлеуі пайда болады. Алынған осциллограммада 
фазалық ығысуға сәйкес келетін l қашықтықты және сигнал кезеңіне сәйкес 
келетін l қашықтықты анықтаңыз. Өлшенген фазалық ығысу бұрышы 
арақатынастан есептеледі

� 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚sin (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝜑𝜑) ,                (3.17)

Сызықтық сканерлеу əдісімен фазалық ығысу бұрышын өлшеу екі 
арналы (екі сәулелік) осциллографтың көмегімен жүзеге асырылады 
(сурет.3.2.8)
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Сурет 3.2.8. Фазалық ығысу бұрышын өлшеу

Бұл жағдайда экранда Y1 және Y2 осциллографтың кірістеріне берілген 
кернеулердің уақытша сканерлеуі пайда болады. Алынған осциллограммада 
фазалық ығысуға сәйкес келетін l қашықтықты және сигнал кезеңіне сәйкес 
келетін l қашықтықты анықтаңыз. Өлшенген фазалық ығысу бұрышы 
арақатынастан есептеледі

𝜑𝜑𝜑𝜑 = �
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜔𝜔𝜔𝜔
�360°

Сандық фазометрлер
Жұмыс негізіне сандық фазометрлердің (CF) теңдеуі (11.1) қойылған, 

оны іске асыру әдісі бойынша CF екі топқа бөлінеді:
1) фазалық ығысуды тұрақты кернеуге аралық түрлендірумен;

2) c уақыт-импульстік түрлендіру:
- бір кезең үшін өлшеумен;
- бірнеше кезеңдердегі орташа мәнді өлшеу (интегралдау).
Фазалық ығысуды тұрақты кернеуге түрлендіретін сандық фазометр
Әдіс келесі құрылымдық схеманың көмегімен жүзеге асырылады:

Сурет 3.2.9. Сандық фазометр

FU1, 2-гармоникалық сигналдан тік фронттары бар сигналды құрайтын 
қалыптастыру құрылғылары.

FU3-калибрленген ең жоғары up мәні бар сигнал қалыптастыру үшін 
қалыптастырушы құрылғы.



99

UCR сигналының тұрақты компонентін бөлуге арналған төмен өту 
сүзгісі. ЦВ - тұрақты кернеудің сандық вольтметрі.

BF-уақыт аралығын қалыптастыру блогы Δtφ.
FNCH шығысындағы кернеудің орташа мәні өрнекпен анықталады:

𝑈𝑈𝑈𝑈ср = 1
𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑐𝑐𝑐𝑐)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝

∆𝑑𝑑𝑑𝑑ф
𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝
360

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑇𝑇𝑇𝑇
0 (3.18)

Демек, ЦВ көрсеткіші фазалық ығысуға пропорционал болады φ
Өлшеу қателігінің көздері:
1) уақыт аралығының түзілу қателігі Δ tφ

2) кернеу тұрақсыздығы Up

3) ЦВ қателігі

Сандық фазометр c уақыт-1 кезеңдегі импульсті түрлендіру.
Мұндай фазометрдің құрылымдық схемасы келесідей:

Сурет 3.2.10. Сандық фазометр

GP-FG жиілігі бар қысқа импульстар генераторы;
Вр. сел. - уақытша селектор( электрондық кілт, электрондық 

коммутатор); импульстік санауыш;
Тг-триггер;
Ар.Мұрт. - арифметикалық құрылғы;
BF-интервалды қалыптастыру блогы Δ tφ (см. алдыңғы схема).
Электр сигналдарының қуатын өлшеу байланыс жүйелерінің, 

радиотехниканың және кез келген радиоэлектрондық құралдардың (РЭҚ) 
маңызды мәселелерінің біріне жатады. Іс жүзінде қуат кең жиілік 
диапазонында өлшенеді – тұрақты токтан оптикалық толқындарға дейін және 
деңгейлер шегінде – 10 -18-ден 108 Вт-қа дейін.

Электромагниттік тербелістердің қуаты. Электр қуаты уақыт 
бірлігіне электромагниттік өріс көзі жасаған жұмыс арқылы анықталады. 
Ватт қуаты: 1 Вт =1 Дж/с.

Әр түрлі жиілік диапазонындағы қуатты өлшеу белгілі бір 
ерекшеліктерге ие. Өнеркәсіптік жиіліктегі қуат өлшегіштер энергия 
есептегіштермен қатар тұрмыста және халық шаруашылығында электр 
энергиясын тұтынуды есепке алудың қолданыстағы жүйесінің негізі болып 
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табылады. Тұрақты ток қуатын, сондай-ақ дыбыстық және жоғары жиілік 
диапазонында өлшеу шектеулі мәнге ие, өйткені бірнеше ондаған мегагерцке 
дейінгі жиіліктерде кернеулерді, Токтар мен фазалық ығысуларды өлшеу 
және қуатты есептеу арқылы анықтау ыңғайлы.

300мгц-тен жоғары жиіліктерде процестердің толқындық сипатына 
байланысты кернеулер мен токтардың мәні бірегейлігін жоғалтады және 
өлшеу нәтижелері құрылғының қосылу орнына байланысты болады. Электр 
желісінің кез-келген көлденең қимасы арқылы қуат ағыны әрдайым өзгеріссіз 
қалатындықтан, кез-келген микротолқынды құрылғының жұмыс режимін 
сипаттайтын негізгі параметр қуат болады.

Бір фазалы айнымалы токтың белсенді (электр тізбегі сіңіретін) қуаты 
келесі формула бойынша анықталады

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼                                             (3.19)

мұндағы U, I-кернеу мен токтың орташа квадраттық мәні; (р-олардың 
лездік мәндері арасындағы фазалық ығысу.

Егер жүктеме rн электр тізбегінде белсенді (φ = 0), онда айнымалы ток 
қуаты

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅н = 𝑈𝑈𝑈𝑈2/𝑅𝑅𝑅𝑅н (3.20)

Айнымалы токтың электр қуатын арнайы құрылғылардың көмегімен 
тікелей өлшеуге болады – ваттметрлер немесе жанама түрде жоғарыда 
аталған қатынастарға кіретін шамаларды өлшеу арқылы. Ваттметрлердің 
жұмыс принципі көбейту операциясын жүзеге асыруға негізделген.

Электрлік тербелістердің қуатын өлшеу үшін тікелей және жанама 
көбейту құрылғылары қолданылады. Тікелей көбейту құрылғыларының 
мысалдары-электродинамикалық жүйенің ваттметрлерінің өлшеу 
механизмдері. Кернеулерді немесе токтарды тікелей көбейтуді Холл 
түрлендіргіштерінің көмегімен қамтамасыз етуге болады (Холл Э.г., 1855-
1938, амер. және т. б. далалық транзисторлардағы арнайы Жанама көбейту 
құрылғыларында шамалардың көбейтіндісі қосу (азайту), дәрежеге көтеру, 
логарифмдеу, Интеграция және т.б. арқылы анықталады. 1 жиіліктегі 
заманауи ваттметрлер... 10мгц жылу түрлендіргіштерін қолдана отырып, 
интегралды көбейткіштер негізінде жасалады.

Төмен жиілікті және жоғары жиілікті тербелістердің қуатын 
өлшеу. Жиілік диапазонында 1...10 кГц электр қуатын өлшеу кезінде 
электродинамикалық жүйенің ваттметрлері қолданылады.

Электродинамикалық жүйенің барлық құрылғыларындағыдай, 
ваттметрдің жұмыс принципі айналу бұрышына негізделген, ал өлшеу 
механизмінің жақтауы (көрсеткі бар) олардың арасындағы φ бұрышының 
косинусына көбейтілген токтардың көбейтіндісіне пропорционалды:

𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼2𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (3.21)
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мұндағы k-берілген құрылғы үшін тұрақты коэффициент.
Гармоникалық кернеудің орташа квадраттық мәні UH қолданылатын 

және кернеуге қатысты φ бұрышына фаза бойынша жылжытылған ih орташа 
квадраттық мәні бар ток өтетін белгілі бір ZH жүктемесімен тұтынылатын 
белсенді қуатты өлшеу қажет болсын.

Ваттметр катушкаларын қосу схемасы суретте көрсетілген.3.2.11. 
Кедергісі аз болуы керек бекітілген катушкалар жүктемемен қатар жүреді, ал 
рамка орамасынан және Rdopқосымша резисторынан тұратын рамка тізбегі 
жүктемеге параллель болады.

Сурет 3.2.11. Ваттметр катушкаларын қосу схемасы

Электродинамикалық жүйенің ваттметрлерін тұрақты және айнымалы 
ток тізбектеріндегі электр қуатын өлшеу үшін қолдануға болады.

Төмен жиілікті және жоғары жиілікті тербелістердің қуатын өлшеу 
үшін интегралды Аналогты көбейткіштердегі ваттметрлер қолданылады.

Көбейткіштерде бірдей, тұрақты параметрлері бар, квадраттық 
вольтампер сипаттамалары бар сызықты емес элементтер қолданылады. 
Сигналдарды тікелей көбейту әдісімен қуатты өлшеудің жоғары дәлдігі 
өнеркәсіптік жиіліктің белсенді қуатын дәл өлшеу түрлендіргіштерінде 
қолданылатын интеграция операциясымен қамтамасыз етіледі.

Өлшенетін электр қуатының деңгейіне сәйкес барлық қуат өлшегіштер 
кіші (10 МВт дейін), орташа (10 МВт) ваттметрлерге бөлінеді... 10Вт) және 
үлкен қуатты (жоғары 10Вт).

Қуатты өлшеудің сандық әдістері
Соңғы жылдары өлшеу техникасында кеңінен енгізілген өлшеу 

процестерін автоматтандыру қуатты өлшеу құралдарына да таралды. 
Автоматтандырудың қажеттілігі; қуатты өлшеу құралдары екі негізгі себепке 
байланысты: біріншіден, автоматты басқару жүйелерінің дамуы, екіншіден, 
көпір схемаларын теңдестірумен байланысты жұмысты басқарудың 
күрделілігі.

Сандық ваттметрлерде әртүрлі қуат түрлендіргіштері, соның ішінде 
термистор қолданылады. Суретте сандық ваттметрдің жеңілдетілген 
құрылымдық диаграммасы көрсетілген.3.2.12.
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Сурет 3.2.12. Сандық ваттметрдің жеңілдетілген құрылымдық схемасы

Ваттметрдің құрылымдық схемасының негізгі элементі-
микропроцессор. УПТ тұрақты ток күшейткіші термоэлектрлік қабылдағыш 
түрлендіргіштің шығу кернеуін ADC блогының тұрақты жұмысын 
қамтамасыз ететін мәнге дейін арттырады. Өлшенетін қуаттың мәніне 
пропорционалды кернеу импульсті түрлендіргіштің көмегімен (жеңілдету 
схемасында көрсетілмеген) тірек жиілігінің импульстарымен толтырылған 
уақыт аралығына айналады. Өлшенетін қуатқа пропорционал уақыт 
аралығын толтырған импульстар саны ЖБО-дағы қуат мәндерінде 
көрсетіледі немесе мамандандырылған болып шығарылады; өлшеу 
ақпаратын өңдеу құрылғысы.

Ваттметр микропроцессорында құрылғының жұмыс режимдерін 
автоматты басқару элементтері және өлшеу шектерін қашықтықтан 
ауыстыру, өлшенетін шаманың шартты белгісін көрсету бар. Айнымалы ток 
Калибраторы ваттметрді өздігінен калибрлеу үшін қолданылады, ал тұрақты 
ток Калибраторы орташа және үлкен қуат деңгейлеріндегі 
түрлендіргіштермен жұмыс істейтін сандық ваттметрді калибрлеу үшін 
қолданылады. Ваттметрдің барлық электронды түйіндері кіріктірілген қуат 
көзіне қосылған.

Қабылдағыш түрлендіргіш стандартты жоғары жиілікті коннекторы бар 
коаксиалды, жолақты немесе толқынды сызықтан, сіңіргіш элементтен, 
термоэлектрлік модульден және "салыстыру үлгісінен"тұрады. Сіңіргіш 
элемент-жылу өткізгіш (бериллий) керамикадағы жұқа пленкалы резистор. 
Коаксиалды трактінің орталық өткізгіші-сыртқы ортаның сіңіргіш элементке 
жылу әсерін болдырмайтын тот баспайтын болаттан жасалған жұқа 
қабырғалы түтік. Микротолқынды диапазондағы шығындарды азайту үшін 
түтік мыс пен күміспен қапталған. Сіңіргіш элементтің бір ұшы тығыз 
орналасуына байланысты орталық өткізгішпен электрлік байланысқа ие, ал 
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екіншісі күміс жабыны бар сәйкес мыс экранға дәнекерленген. Сәйкес экран 
диаметрінің қадамдық өзгеруін қамтамасыз етеді, бұл сіңіргіш элементті 
бүкіл жиілік диапазонында трекпен үйлестіруді қамтамасыз етеді. 
Термоэлектрлік модуль-бұл саңылауы бар диск және ыстық дәнекерлеу 
сіңіргіш элементтің дәнекерлеу орнында сәйкес келетін экранның сыртқы 
бетімен жылу байланысы бар, ал суық дәнекерлеу – c "салыстыру үлгісі". 
Қосылу кабелінің сымдары термоэлектрлік модульдің терминалдарына 
дәнекерленген. Модульді кездейсоқ сыртқы жылу әсерінен қорғау үшін ішкі 
және сыртқы экрандар қолданылады. Сыртқы экранда қабырға нығайтылып, 
экранмен бірге радиатор түзеді. Радиаторды қолдану түрлендіргіштің 
шашырау қуатын арттыруға мүмкіндік береді.

Микропроцессоры бар сандық ваттметр бірқатар автоматтандырылған 
операцияларды жүзеге асырады: электр қуатының деңгейін өлшеу шегін 
автоматты түрде таңдау, нөлді автоматты түрде орнату және өзін-өзі тексеру. 
Бұдан басқа, ваттметрді ақпараттық-өлшеу жүйесінің құрамына қосқан кезде 
ақпараттың жалпы пайдалану арнасына шығуын көздейді.

3.3. ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР
3.3.1 Металл емес өткізгіштер

Металл емес материалдар ұғымы Пластикалық массалар, 
композициялық материалдар, резеңке материалдар, желімдер, бояулар мен 
лактар, ағаш, сондай-ақ Силикат әйнектері, керамика және т. б. сияқты 
көптеген материалдарды қамтиды.

Металл емес материалдар тек металл алмастырғыштар ғана емес, 
сонымен қатар тәуелсіз, кейде тіпті алмастырылмайтын материалдар ретінде 
де қолданылады. Жеке материалдар жоғары механикалық беріктікке, 
жеңілдікке, жылу және химиялық төзімділікке, жоғары электрлік оқшаулау 
сипаттамаларына, оптикалық мөлдірлікке және т.б. ие. Металл емес 
материалдардың негізі полимерлер, негізінен синтетикалық болып табылады.

Металл емес материалдарды қолдану айтарлықтай экономикалық 
тиімділікті қамтамасыз етеді.

Қатты металл емес өткізгіш материалдардың ішінде көміртегі 
негізіндегі материалдар (Электрлік көмір өнімдері, қысқартылған электр 
көмір өнімдері) өте маңызды.

Электротехника мен техникада, байланыста қолданылатын электр 
көмір өнімдеріне мыналар жатады: электр машиналарының коллекторларына 
арналған электр щеткалары, шамдар мен электр пештерінде қолданылатын 
электр көмір, электродтар - гальваникалық элементтерде, көмір 
мембраналарында, көмір ұнтақтарында. Көмірден жоғары омдық 
резисторлар, телефон желілері үшін разрядтағыштар жасалады; көмір 
бұйымдары электровакуумдық техникада қолданылады.

Көмір өнімдерін өндіру үшін шикізат ретінде сіз күйе, графит немесе 
антрацит қолдануға болады. Өзек электродтарын алу үшін көміртегі 
шайыры, кейде сұйық әйнек ретінде қолданылатын байланыстырғышы бар 
ұсақталған масса ауыз қуысы арқылы басылады. Неғұрлым күрделі пішіндегі 
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өнімдер тиісті қалыптарда жасалады. Көмір бланкілері атыс үрдісінен өтеді. 
Күйдіру режимі өнімде көміртегі болатын пішінді анықтайды. Жоғары 
температурада көміртектің графит формасына жасанды аударылуына қол 
жеткізіледі, нәтижесінде мұндай процесс графит деп аталады.

Электр көмірі ұнтақ түрінде де қолданылады, мысалы, микрофондар 
өндірісінде, сондай-ақ электр машиналарының құрылғысында кеңінен 
қолданылатын щеткалар.

Электрощетки
Электр машиналарына арналған қарапайым щеткаларды жағу шамамен 

800°C температурада жүзеге асырылады; графитті щеткалар 2200°C дейін 
қызған кезде қызады.

Щеткалар электр машинасының бекітілген және айналмалы бөліктері 
арасында жылжымалы байланыс қалыптастыру үшін қолданылады, яғни 
токты коллекторға немесе контактілі сақиналарға жеткізу (немесе бұру) 
үшін, сонымен қатар арматура орамасында индукцияланған ЭМӨ ауыспалы 
коммутациясын жүзеге асырады. Сақиналарда жұмыс істеу кезінде щеткалар 
тек коммутациясыз ток беруді және бұруды жүзеге асырады.

Щеткалар аз қарсылыққа, аз тозуға және коллектордың бетіне жақсы 
тегістелуі керек. Құрамында және технологиялық процесінде бір-бірінен 
ерекшеленетін щеткалардың бірнеше маркалары бар.

Жалпы мақсаттағы щеткалар төрт топқа бөлінеді:
1. Көмір-графитті щеткалар (Т2, УГ2, Г20, Г21, Г22 маркалары). 

Кокс, күйе және байланыстырғыш заттар қосылған графиттен жасалған және 
термиялық өңдеуден кейін жұқа мыс қабатымен жабылған. Олар 10-нан 
22А/см2-ге дейінгі номиналды ток тығыздығына арналған, механикалық 
беріктігі, қаттылығы және тозуға төзімділігі жоғары.

2. Графитті щеткалар (GZ, 611m, 6110m маркалары). Графиттен 
жасалған. Олар 20а/см2 номиналды ток тығыздығына арналған, жұмыс 
кезінде олар шамалы шу шығарады.

3. Электрографиттелген (ЭГ2А, ЭГ2АФ, ЭГ-4, ЭГ-8, ЭГ-14, ЭГ-15, 
ЭГ-83 маркалары және т.б.). Көмір-графит щеткалары сияқты жасалады, 
бірақ алғашқы термиялық өңдеуден кейін олар графитизацияға ұшырайды, 
яғни. 2500-2800°C температурада күйдіру. Олар 20а/см2 номиналды ток 
тығыздығына арналған, механикалық беріктігі жоғары. Бұл щеткалар, көмір 
мен көмір графитінен айырмашылығы, жоғары айналу жиіліктерінде және 
жүктеме өзгерістерінде жұмыс істейтін электр машиналарында, мысалы, 
тартқыш электр қозғалтқыштарында қолданылады.

4. Металлографитті (М 1, м З, м б, м 20, МГ, МГО, МГ2, МГ4, МГС, 
МГСО, СМ және т.б. маркалары). Төмен кернеулі электр машиналарында 
металл графит щеткалары қолданылады.

Термикалық мақсаттағы көмір электродтары
Термикалық көмір электродтары қызмет етеді:
1) электр пештерінің қыздыру элементтері ретінде, олар резистор рөлін 

атқарады;
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2) кедергі пештеріндегі көмір түйірлерінен тұратын Қыздыру 
элементіне электр энергиясының өткізгіші ретінде.

Электродтар ферроқорытпалар, электростальдар, кальций карбиді, 
ұнтақтау, алюминий электролизі, Электрмен дәнекерлеу үшін абразивті 
материалдар өндірісінде қолданылады.

Жұмысы жоғары температурада болатын көмір электродтары да өте 
жоғары температурада, 3000°C дейін жағылады. Көмір электродтары, басқа 
көмір өнімдері сияқты, қарсылықтың теріс температуралық коэффициентіне 
ие.

Меншікті кедергі, Ом мм2 / м:
Электродтар............50/70
Көмір түтіктері.....50/80
Дәнекерлеу көмірі.....60/80
Жарықтандыру көмірі
Жарықтандыру үшін вольт доғасының электродтары ретінде көмірдің 

арнайы сорттары қолданылады. Тұрақты және айнымалы токтар үшін көмір 
бар. Тұрақты ток үшін оң электрод әдетте білекпен қолданылады, оның 
диаметрі теріс көмірдің диаметрінен 1,5-2 есе үлкен, өйткені ол қатты 
қызады. Бірдей диаметрлер жағдайында ол тезірек күйіп кетеді.

Жарықтандыру көмірі мыналарға бөлінеді: прожекторлық, 
кинопроекциялық, тұрақты ток үшін, ауыспалы ток, кинотүсірілім және әр 
түрлі маркалар. Көмір диаметрі 5-тен 30 мм-ге дейін, ұзындығы 120-дан 450 
мм-ге дейін шыбықтар түрінде жасалады.

Гальваникалық элементтерге арналған көмір
Бұл көмірлер әр түрлі мөлшердегі цилиндрдегі плиталар түрінде 

гальваникалық элементтердің оң полюсі ретінде қолданылады. Қарапайым 
көмірдің электрлік кедергісі 50-ден 60 мм2/м-ге дейін. Шордың қаттылығы 
40-тан төмен емес.

№ 3.3 кесте.
Реттелетін көмір резисторының кедергісінің қысымға тәуелділігі

Қысым, кг 
Қарсылық, Ом

0,1
23,3

0,2
14,3

0,5
7,7

1,0
4,0

5,0
0,96

10
0,54

15
0,39

20
0,33

Сымсыз резисторлар
Олар сымнан азайтылған өлшемдермен және номиналды кедергінің 

жоғары деңгейімен ерекшеленеді, автоматика, өлшеу және есептеу және 
басқа да Электротехника салаларында кеңінен қолданылады. Олар кернеуге 
қарсылықтың төмен тәуелділігіне ие болуы керек және температура мен 
ылғалдылыққа ұшыраған кезде жоғары тұрақтылыққа ие болуы керек.

Табиғи графит, күйе, пиролитикалық көміртек, борокарбон 
қабықшалары, сондай-ақ жоғары металл қорытпалары және басқа 
материалдар сымды емес сызықтық резисторлардың өткізгіш материалдары 
ретінде пайдаланылуы мүмкін.
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Табиғи графит
Бұл электрлік және механикалық қасиеттердің үлкен анизотропиясы 

бар таза көміртекті қабатты құрылымның модификацияларының бірі.
Айта кету керек, Алмаз модификациясындағы таза көміртек өте 

жоғары кедергісі бар диэлектрик болып табылады.
Сажи
Олар ұсақ көміртекті білдіреді. Пигмент ретінде күйе енгізілген лактар 

төмен қарсылыққа ие және оларды жоғары кернеулі электр машиналарында 
электр өрісін туралау үшін қолдануға болады.

3.3.2 Электр байланыстарына арналған материалдар
Байланыс материалына келесі талаптар қойылады:
1. Жоғары электр өткізгіштік және жылу өткізгіштік.
2. Ауадағы және басқа газдардағы коррозияға қарсы тұрақтылық.
3. Жоғары кедергісі бар пленкалардың пайда болуына қарсы тұру.
4. Қажетті басу күшін азайту үшін төмен қаттылық.
5. Жиі қосу және өшіру кезінде механикалық тозуды азайту үшін 

жоғары қаттылық.
6. Шағын эрозия.
7. Жоғары доғалық төзімділік (балқу температурасы).
8. Доғаның пайда болуы үшін қажет ток пен кернеудің жоғары мәні.
9. Өңдеудің қарапайымдылығы, төмен құны.
Кейбір байланыс материалдарының қасиеттері төменде келтірілген.
Мыс Оң қасиеттері: жоғары электр өткізгіштік және жылу өткізгіштік, 

жиі қосылу және өшіру кезінде қолдануға мүмкіндік беретін жеткілікті 
қаттылық, жоғары UO және Io мәндері, технологияның қарапайымдылығы, 
төмен құны.

Кемшіліктері: төмен балқу температурасы, ауада жұмыс істеу кезінде 
ол жоғары қарсылыққа ие күшті оксидтердің қабатымен жабылған, 
айтарлықтай үлкен қысымды қажет етеді. Мысты тотығудан қорғау үшін 
контактілердің беті электролиттік әдіспен қалыңдығы 20-30 мкм күміс 
қабатымен жабылған. Күміс плиталар кейде негізгі байланыстарға қойылады 
(салыстырмалы түрде сирек қосылатын құрылғыларда). Ол жалпақ және 
дөңгелек шиналар, жоғары вольтты құрылғылардың контактілері, 
контакторлар, машиналар және т. б. үшін материал ретінде қолданылады. 
Доғаның төмен қарсылығына байланысты Қуатты доғаны өшіретін және 
сағатына Көп қосылымдары бар құрылғыларда қолдану қажет емес.

Күміс. Оң қасиеттері: жоғары электр және жылу өткізгіштік, күміс 
оксиді пленкасы төмен механикалық беріктікке ие және байланыс нүктесі 
қызған кезде тез бұзылады. Күмістің байланысы тұрақты, шағын 
механикалық беріктікке байланысты шағын басу жеткілікті (0,05 Н және 
одан жоғары басу кезінде қолданылады). Байланыс тұрақтылығы, шағын 
өтпелі қарсылық күмістің тән қасиеттері болып табылады.
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Теріс қасиеттері: төмен доғаға төзімділік және күмістің жеткіліксіз 
қаттылығы оны қуатты доғаның қатысуымен және жиі қосылып, өшірілгенде 
қолдануға жол бермейді.

Ол реле мен контакторларда 20а дейінгі токтарда қолданылады. 10 к 
дейін жоғары токтарда күміс доғасыз жұмыс істейтін негізгі байланыстар 
үшін материал ретінде қолданылады.

Алюминий. Бұл материал өте жоғары электр өткізгіштікке және жылу 
өткізгіштікке ие. Тығыздығы төмен болғандықтан, алюминийден жасалған 
дөңгелек қиманың мыс өткізгіш сияқты ток өткізетін бөлігі шамамен 48% аз 
массаға ие. Бұл құрылғының массасын азайтуға мүмкіндік береді.

Алюминийдің кемшіліктері: ауада және белсенді ортада жоғары 
механикалық беріктігі мен жоғары кедергісі бар пленкалардың пайда болуы; 
төмен доғалық қарсылық (балқу температурасы мыс пен күмістен әлдеқайда 
аз); төмен механикалық беріктік; мыспен байланысқан кезде күшті 
электрохимиялық коррозияға ұшырайтын бу пайда болады. Осыған 
байланысты, мыспен байланысқан кезде алюминий электролиттік жолмен 
Мыстың жұқа қабатымен жабылуы керек немесе екі металл да күміспен 
жабылуы керек.

Алюминий және оның қорытпалары (дюраль, силумин) негізінен 
аппараттардың шиналары мен конструкциялық бөлшектері үшін материал 
ретінде қолданылады.

Вольфрам. Вольфрамның оң қасиеттері: жоғары доғаға төзімділік, 
эрозияға қарсы үлкен қарсылық, дәнекерлеу. Вольфрамның жоғары 
қаттылығы оны жиі қосуға және өшіруге мүмкіндік береді.

Вольфрамның кемшіліктері: жоғары қарсылық, төмен жылу 
өткізгіштік, күшті оксидтер мен сульфидті қабықшалардың пайда болуы. 
Жоғары механикалық беріктігі мен пленкалардың пайда болуына 
байланысты вольфрам контактілері көп басуды қажет етеді.

Реледе аздап басылған шағын токтарға коррозияға қарсы төзімді 
материалдар қолданылады – алтын, платина, палладий және олардың 
қорытпалары.

Металлокерамические материалы. Таза металдардың қасиеттерін 
қарастыру олардың бірде-біреуі үзілген байланыстарға қойылатын барлық 
талаптарды толық қанағаттандырмайтындығын көрсетеді.

Байланыс материалының негізгі қажетті қасиеттері – жоғары электр 
өткізгіштік және доғаларға төзімділік-күміс және вольфрам, мыс және 
вольфрам сияқты материалдардың қорытпаларынан алынбайды, өйткені бұл 
металдар қорытпалар түзбейді. Қажетті қасиеттері бар материалдар ұнтақ 
металлургия (қыш) әдісімен алынады. Металл-керамикалық контактілерді 
өндіруде металдардың физикалық қасиеттері сақталады. Керамиканың 
доғалық төзімділігі вольфрам, молибден сияқты металдармен байланысады. 
Байланыстың төмен өтпелі кедергісін алу үшін екінші компонент ретінде 
күміс немесе мыс қолданылады. Вольфрам материалында неғұрлым көп 
болса, доғаларға төзімділік, механикалық беріктік, дәнекерлеу кедергісі 
соғұрлым жоғары болады. Бірақ, тиісінше, контактілерге төзімділік артып, 
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жылу өткізгіштік төмендейді. Әдетте, 50% - дан жоғары вольфрам бар 
керамика қысқа тұйықталудың үлкен токтарын өшіретін ауыр жүктелген 
құрылғылар үшін қолданылады.

Жоғары кернеулі құрылғылардың байланыстары үшін ең көп таралған 
металл керамика КМК-А60, КМК-А61, МК-Б20, КМК-Б21.

Төмен кернеулі аппараттарда күмістен және CDO кадмий тотығынан 
жасалған КМК-А10 металл керамикасы кеңінен таралған. Бұл материалдың 
ерекшелігі-CDO-ны кадмий мен оттегі буына бөлу. Шығарылған газ доғаның 
байланыс бетінде тез қозғалуына себеп болады, бұл байланыс 
температурасын едәуір төмендетеді және доғаның деионизациясына ықпал 
етеді.

Күміс пен 10% мыс тотығынан тұратын металл керамика, MK-A20 
КМК-A10-ға қарағанда тозуға төзімді.

Күміс-никель контактілері жақсы өңделеді, электр тозуына қарсы 
жоғары қарсылыққа ие. Контактілер төмен және тұрақты жұмыс істейтін 
өтпелі кедергі береді. Алайда, олар КМК-А60, КМК-Б20, КМК-А10 
материалынан контактілерге қарағанда оңай дәнекерленген.

Күміс-графит және мыс-графит контактілері дәнекерлеуге қарсы 
жоғары қарсылыққа байланысты доға сөндіргіш контактілер ретінде 
қолданылады.

Қорытындылай келе, керамиканы қолдану жабдықтың жұмыс құнын 
арттырғанымен, бұл "қосымша" шығындар тез өтеледі, өйткені құрылғының 
қызмет ету мерзімі артады, тексерулер арасындағы уақыт артады және 
сенімділік айтарлықтай артады.

3.3.3 Магниттік материалдар
Магниттік материалдар оларды магнит өрістеріне енгізген кезде 

магниттелу қабілетіне ие, ал кейбіреулері магнит өрісінің әсерін 
тоқтатқаннан кейін де магниттелуін сақтайды.

Электр машиналары мен аппараттарында олар магнит ағынының 
өткізгіштері (магнит өткізгіштер) рөлін атқарады. Олар магнит ағынының 
көзі бола алады. Магниттік материалдар заманауи генераторлардың, 
қозғалтқыштардың, трансформаторлардың, автоматика құрылғыларының 
және өлшеу техникасының негізі болып табылады. Электр машиналарының 
өлшемдері және олардың салмағы бірлігіне шаққандағы қуаты магниттік 
материалдардың сапасына байланысты.

Магниттік материалдарға темір, никель, кобальт және оларға 
негізделген қорытпалар жатады. Негізгі магниттік материалдар-магниттік 
болаттар мен қорытпалар. Олар екі топқа бөлінеді:

• магнитті қатты-тұрақты магниттерді (хромды және 
хромокобальтты болаттар) дайындауға арналған);

• жұмсақ магнит-айнымалы магнит өрісінде оңай магниттеледі, 
олар айналмалы электр машиналарының, трансформаторлардың, 
электромагниттердің өзектерін (магнит өткізгіштерін) жасау үшін және 
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энергияны аз жұмсау кезінде ең үлкен индукцияға қол жеткізу қажет болған 
кезде өлшеу құралдарында қолданылады.

Магниттік қатты қорытпалар ретінде әдетте хром және хром-
кобальт болаттары қолданылады (ex, EX5K5, EX9K15). Бұл болаттар 
термиялық өңдеуден кейін қолданылады. Магнитті қатты қорытпалардың ең 
жақсы құрылымы-карбидтердің белгілі бір мөлшері бар мартенсит. Темір-
никель-алюминий қорытпалары жоғары қасиеттерге ие; бірақ оларды өңдеуге 
болмайды. Олардың бөліктері құю және керамика әдісімен жасалады.

Тұрақты магниттер вагондардың ірі габаритті бөлшектерінің 
учаскелерін (автотіркеу корпусы, бүйір жақтауы және жүк арбасының 
рессордан тыс арқалығы және т. б.) бақылау кезінде магнитті ұнтақты және 
феррозондты дефектоскопияда, сондай-ақ жаңа буынды вакуумдық 
коммутациялық аппараттарда және т. б. қолданылады.

Жұмсақ магниттік материалдар ретінде таза темір және электрлік 
болаттар (кремниймен темір қорытпасы), сондай-ақ темір никель, кобальт 
және темір никель-кобальт негізіндегі қорытпалар жиі қолданылады. Таза 
темір немесе ұнтақ түріндегі темір оксидтері вагон бөлшектерін (доңғалақ 
жұптарының осьтері, арбалардың бөлшектері және т.б.) бұзбайтын 
бақылаудың магниттік әдістерінде дефектоскопиялық магниттік материал 
ретінде қолданылады.

Электрлік болаттың негізгі легірлеуші элементі болаттағы магниттік 
шығындарды азайтатын кремний болып табылады. Болаттағы кремний 
мөлшері неғұрлым жоғары болса, соғұрлым магниттік шығын азаяды. 
Алайда, кремний Болаттың қаттылығы мен сынғыштығын арттырады, бұл 
оны өңдеуді қиындатады.

Темір никель қорытпалары (пермалло) жоғары никель (70-83% никель) 
және төмен никель (40-50% никель) болып бөлінеді. Пермалло жоғары 
икемділікке ие, жұқа парақтарға оңай оралады, жоғары магнит өткізгіштікке 
ие. Олардың магниттік қасиеттері термиялық өңдеуге өте тәуелді. 
Пермальдардың магниттік қасиеттерін кобальт, марганец, хром, кремний 
және басқа элементтермен қосымша допинг арқылы жақсартуға болады.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Материалдардың негізгі механикалық, технологиялық және 

электрлік қасиеттерін зерттеу.
2. Осы материалдардың негізгі сипаттамаларының кестесін 

толтырыңыз 
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Қасиеті Таза металлдар Қорытпалар
Мыс Алюминий Күміс Қола Латунь

Құрамы
Тығыздығы, (кг/м3)
Еру 
температурасы,
(°С)
Жыртылу кезіндегі 
салыстырмалы 
ұзаруы, %
Созылу 
беріктігінің шегі 
σр, (Н/м2)
Меншікті элекрлік 
кедергісі, (Ом м)
Артықшылықтары
Кемшіліктері
Қолдану саласы

3. Радиотехникалық тізбектердің параметр өлшегішінің негізгі 
метрологиялық сипаттамаларын тізімдеңіз.

4. Тікелей және жанама өлшемдер: анықтама беріңіз, мысалдар 
келтіріңіз.

5. Егер осциллографтың ауытқу коэффициенттері 0,2 мс/іс және 
осциллограмма үшін 1 в/іс болса, сигналдың амплитудасы мен кезеңін 
анықтаңыз

6. Сенімді аралықты анықтаңыз және 37,86 В кернеуді өлшеу 
нәтижесін жазыңыз, бір өлшеу қателігі 0,14 В, егер өлшеу саны 5 болса, 
сенімділік ықтималдығы 0,93.

7. Металл емес Құрылымдық материалдардың негізгі түрлерінің 
құрылымын және оларды қолдану аясын зерттеу және сызу.

8. Болаттар мен шойындардың таңбалануын шешіңіз.
9. Магниттік материалдардың сипаттамаларын анықтаңыз және 

магниттеу сипаттамаларын құрыңыз 
10. Электрлік Контактілерге арналған материалдарды сипаттаңыз.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Материалдар электр өрісіндегі мінез-құлық бойынша қалай жіктеледі?
2. Жартылай өткізгіштерге қандай материалдар жатады?
3. Меншікті өткізгіштіктің қоспадан айырмашылығы неде? 
4. Электрондық осциллографпен сигналдың уақыт параметрлері қалай 

өлшенеді?
5. Жиілікті өлшеу үшін қандай әдістер қолданылады?
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6. Осциллографтың көмегімен жиілікті қалай өлшеуге болады?
7. Сызықтық және сызықты емес элементтермен өзара әрекеттесу кезінде 

сигналдың жиілік спектрін түрлендірудің айырмашылығы неде? 
8. Сызықтық емес сигнал түрлендірулеріне тән сипаттамаларды 

тізімдеңіз. 
9. Осциллографтың көмегімен фазалық ығысуды қалай өлшеуге болады?
10.Әр түрлі жиілік диапазонындағы қуатты өлшеудің негізгі әдістерін 

атаңыз

Қысқаша қорытынды
Бұл модуль электр техникалық материалдарды таңдау үшін қажетті 

дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: өндірісте 

пайдаланылатын негізгі электр техникалық материалдардың түрлерін, 
қасиеттері мен қолдану салаларын, металдар мен қорытпалардың 
сыныптамасы мен қасиеттерін, материалдардың параметрлерін өлшеу және 
қасиеттерін анықтау әдістерін, материалдардың негізгі электрлік, 
механикалық және жылу қасиеттерін, электр оқшаулағыш материалдардың 
электр беріктігінің сипаттамаларға тәуелділігін меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: термиялық, химиялық 
немесе механикалық әсердің әсерінен қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын 
анықтауды, материалдарды сынақтан өткізуді, негізгі электр техникалық 
материалдарды физикалық-механикалық және технологиялық қасиеттері 
бойынша ажыратуды, өндірісте қолданылатын электр техникалық 
материалдардың қасиеттерін анықтауды және жіктеуді үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Радиоматериалы и радиокомпоненты [Электронный реcурc]: 
учеб.поcобие/Н.А.Голов [и др.]. – Электрон. дан. – Моcква: МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 2015

2. Хромоин П.К.Электротехничеcкие измерения: учебное поcобие/2-е 
изд., иcпр. И доп. – М.: ФОРУМ, 2011

3. Хруcталева З.А. Электротехничеcкие измерения: учебник/М.: 
КНОРУC, 2011.

4 А. C.Яcтребов, М. Ю.Волокобинcкий, А. C.Cотенко 
Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты Учебник. М: 
Академия, 2011

5. Шишмарёв В.Ю., Шанин В.И. Электрорадиоизмерения. 3-е изд. 
(2018) 

6. Нефедов В.И., Cигов А.C., Битюков В.К., Cамохина Е.В., 
Электрорадиоизмерения, 2018
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4 БӨЛІМ. КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕ ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ 
ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Есептеу техникасының математикалық және логикалық негіздерін 
қолдану.

2. Есептеу техникасының үлгілік тораптары мен құрылғыларын анықтау
3. Микропроцессордың жұмысын сипаттаңыз және сигналдардың сандық 

өңделуін түсіндіріңіз

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер немесе 

ноутбук

КІРІСПЕ
Бұл модуль электронды-есептеу техникасы, есептеу жүйелері, ақпарат 

түрлері және оларды ұсыну тәсілдері туралы мәліметтерді игеруге қажетті 
білімді, іскерліктер мен дағдыларды, микропроцессорлық жүйелердің 
логикалық негіздері мен негіздерін, есептеу техникасының үлгілік тораптары 
мен құрылғыларын сипаттайды

4.1. ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ МЕН 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

4.1.1 Сандық құрылғылардың арифметикалық негіздері
Әр түрлі заттарды, ұғымдарды, әрекеттерді белгілеу үшін сөздер 

қолданылады. Сөздер алфавит деп аталатын кейбір жиынтықтан алынған 
әріптерден тұрады.

Сандық техникада кодтық сөздер бірдей мақсатта қолданылады. Бұл 
сөздердің ерекшелігі-олардың барлығы бірдей ұзындықта (яғни бірдей 
ұзындықтағы әріптер тізбегі) және оларды құру үшін тек екі әріптен тұратын 
қарапайым алфавит қолданылады. Бұл әріптер әдетте 0 және 1 таңбаларымен 
белгіленеді. Осылайша, сандық технологиядағы код сөзі белгілі бір 
ұзындықтағы 0 және 1 таңбаларының тізбегі болып табылады, мысалы 
10111011. Мұндай сөздер сандарды ұсынуы мүмкін, бұл жағдайда 0 және 1 
мағыналары қарапайым араб цифрларымен сәйкес келеді. Кодтық сөзбен 
сандық емес ақпаратты ұсынған кезде, 0 және 1 әріптерін сандардан ажырату 
үшін біз бұл әріптерді сәйкесінше логикалық нөл және логикалық бірлік деп 
атаймыз.
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Егер кодтық сөздердің ұзындығы N бит болса, онда сіз 2n түрлі 
комбинацияларын - кодтық сөздерді құра аласыз. Мысалы, N=3-те 23 = 8 сөз 
құруға болады: 000, 001, 010, O11, 100, 101, 110, 111.

Сандық жүйе-бұл сандық белгілер жиынтығын қолдана отырып, 
сандарды жазудың ережелері мен әдістерінің жиынтығы. Жүйеде санды жазу 
үшін қажетті сандар саны сандық жүйенің негізі деп аталады.

Компьютерлерде екілік сандық жүйе қолданылады, оның негізі - 2
Саны. Бұл жүйеде сандарды жазу үшін тек екі сан қолданылады - 0 және 1. 
Жалпы қате түсінікке қарамастан, екілік сандық жүйені компьютер 
инженерлері емес, математиктер мен философтар компьютерлер пайда 
болғанға дейін, тіпті ХVII-ХІХ ғасырларда ойлап тапқан [2].

Екілік кодтау жүйесін қолдана отырып, сіз кез-келген мәліметтер мен 
білімді түзете аласыз. Морзе кодын қолдана отырып, ақпаратты кодтау және 
беру принципін есте сақтау арқылы түсіну оңай. Телеграфшы осы алфавиттің 
тек екі таңбасын - нүкте мен сызықшаны қолдана отырып, кез-келген мәтінді 
жеткізе алады.

Екілік жүйе компьютер үшін ыңғайлы, бірақ адам үшін ыңғайсыз: 
сандар ұзақ және оларды жазу және есте сақтау қиын. Әрине, аударуға 
болады саны десятичную систему және жазуға мұндай түрінде, ал содан 
кейін, қашан қажет аударуға кері, бірақ бұл аудармалар трудоемки. 
Сондықтан екілік жүйеге байланысты Сандық жүйелер қолданылады-сегіздік 
және он алтылық.

Екілік сандық жүйенің артықшылығы-компьютерде ақпаратты сақтау, 
беру және өңдеу процестерін жүзеге асырудың қарапайымдылығы. Оны 
жүзеге асыру үшін он емес, екі мүмкін күйі бар элементтер қажет. Тек екі 
мемлекет арқылы ақпарат беру сенімді және шуылға төзімді. Логикалық 
түрлендірулерді орындау үшін логика Алгебрасын қолдану мүмкіндігі.Екілік 
арифметика ондық санға қарағанда қарапайым. 

Екілік сандық жүйенің кемшіліктері екілік сандық жүйеде жазылған 
санның коды-0 және 1 тізбегі. Үлкен сандар өте көп санды алады. Сандар 
санының тез өсуі екілік сандық жүйенің ең маңызды кемшілігі болып 
табылады. 

Екілік сандар жүйесіндегі арифметикалық амалдар
Екілік сандар бойынша арифметикалық амалдарды орындау ережелері 

қосу, азайту және көбейту кестесімен (кесте. 4.1).
1‑кесте.

Қосу Азайту Көбейту
0+0=0 0-0=0 0*0=0
0+1=1 1-0=1 0*1=0
1+0=1 1-1=0 1*0=0
1+1=10 10-1=1 1*1=1

Бірлік-аға разрядқа ауыстыру
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Барлық позициялық сандық жүйелердегі арифметика ережелері ұқсас. 
Екілік сандар жүйесінде арифметикалық қосу екі модуль бойынша қосу 
ережесі бойынша, бірлікті аға санатқа ауыстыруды ескере отырып жүреді. 

Мысал. 13 және 7 сандарының екілік жүйесінде арифметикалық қосу 
амалын орындаңыз.

1310=11012 710 = 01112

Шешім: 
13 01101
+7 +00111
2010 101002

Екі бірлікті қосқанда, операцияның нәтижесі нөлге тең болады және 
бірлік көрші разрядқа беріледі.

4  3   2  1  0
1 0 1 0 02=1*24+0*23 +1*22+0*21+0*20=2010

4.1.2 Негізгі логикалық элементтер
Кез – келген сандық құрылғы-бұл дербес компьютер немесе заманауи 

Автоматика жүйесі белгілі бір күрделі функцияларды орындайтын сандық 
интегралды схемалардан (IMS) тұрады. Бірақ бір күрделі функцияны
орындау үшін бірнеше қарапайым функцияларды орындау керек. Мысалы, 
бір байт өлшеміндегі екі екілік санды қосу "процессор" деп аталатын сандық 
чиптің ішінде жүреді және бірнеше сатыда процессордың ішінде орналасқан 
көптеген логикалық элементтермен орындалады. Екілік сандар алдымен 
процессордың буферлік жадында сақталады, содан кейін олар процессордың 
арнайы "негізгі" регистрлеріне жазылады, содан кейін олар қосылады, 
нәтижені басқа регистрде есте сақтайды және тек қосу нәтижесі буферлік 
жад арқылы процессордан компьютердің басқа құрылғыларына шығарылады.

Процессор функционалды түйіндерден тұрады: кіріс-шығыс 
интерфейстері, жад ұяшықтары – буферлік регистрлер және "батареялар", 
қосқыштар, ығысу регистрлері және т. б. Бұл функционалды түйіндер 
қарапайым логикалық элементтерден тұрады, олар өз кезегінде жартылай 
өткізгіш транзисторлардан, диодтардан және резисторлардан тұрады. 
Қарапайым триггерлік және басқа да электронды импульстік тізбектерді 
жобалау кезінде күрделі процессорлар қолданылмайды, бірақ транзисторлық 
каскадтарды қолданыңыз – "өткен ғасыр". Мұнда олар көмекке келеді –
логикалық элементтер [3].

Логикалық элементтер-бұл қарапайым "текшелер", белгілі бір 
логикалық функцияларды орындайтын сандық чиптің құрамдас бөліктері. 
Сонымен қатар, сандық микросхемада интеграция дәрежесіне байланысты 
бір, бірнеше бірлікке, ондағанға және бірнеше жүз мыңға дейін логикалық 
элементтер болуы мүмкін. Логикалық элементтердің не екенін түсіну үшін 
біз олардың ең қарапайымдарын қарастырамыз. Содан кейін білімді дамыта 
отырып, біз одан да күрделі сандық элементтерді түсінеміз.

Алдымен, сандық ақпарат бірлігі -" бір бит". Ол екі логикалық күйді 
қабылдай алады – кернеу нөлге тең болған кезде логикалық нөл "0" және 
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кернеу чиптің қуат кернеуіне тең болған кезде логикалық бірлік күйі "1" 
(жоғары деңгей).

Қарапайым логикалық элемент электрондық құрылғы болғандықтан, 
оның кірістері (кіріс сымдары) және шығысы (Шығыс сымдары) бар екенін 
білдіреді. Кірістер мен шығулар бір немесе одан да көп болуы мүмкін.

Қарапайым логикалық элементтердің жұмыс принциптерін түсіну үшін 
"ақиқат кестесі" қолданылады. Сонымен қатар, логикалық элементтердің 
жұмыс принциптерін түсіну үшін кірістер олардың санына байланысты: x1,
x2, ... xn, ал шығулар: Y1, Y2, ... yn [4].

Қарапайым логикалық элементтер орындайтын функциялардың 
атаулары бар. Әдетте, функцияның алдына кіріс санын көрсететін сан 
қойылады. Қарапайым логикалық элементтер әрқашан бір ғана нәтижеге ие.

Қарапайым Логикалық элементтерді қарастырыңыз

Сурет 4.1.1. Логикалық элемент емес

"Жоқ" (NOT) – теріске шығару функциясы (сигналды инверсиялау). 
Сондықтан оны жиі "инвертор" деп атайды. Графикалық түрде инверсия 
элементтің (чиптің) Шығыс айналасындағы бос шеңбермен көрсетіледі. 
Әдетте инверсия шеңбері шығысқа қойылады, бірақ күрделі логикалық 
элементтерде ол кіре берісте тұра алады. "Жоқ" элементінің графикалық 
белгіленуі және оның шындық кестесі сол жақтағы суретте көрсетілген.

"Емес" элементінің әрқашан бір кірісі және бір шығысы болады. 
Ақиқат кестесіне сәйкес, егер кірісте логикалық нөл элементі болса, шығуда 
логикалық бірлік болады. Керісінше, егер кірісте логикалық бірлік болса, 
шығуда логикалық нөл болады. Тіктөртбұрыштың ішіндегі "1" Саны 



116

"немесе" функциясын білдіреді, оны "емес" элементінің тіктөртбұрышының 
ішіне салу әдеттегідей, бірақ бұл ештеңе білдірмейді.

D1. 1 белгісі D – сандық логикалық элемент, 1 (бірінші) – жалпы 
схемадағы микросхеманың нөмірі, 1 (екінші) – микросхемадағы элементтің 
нөмірі екенін білдіреді. Басқа логикалық элементтер де дәл осылай шешіледі.

"Жоқ" функциясын орындайтын "транзисторлық-транзисторлық 
логика" (TTL) ең көп таралған микросхемасы-k155ln1 интегралды 
микросхемасы, оның ішінде алты "жоқ"элементі бар. Бұл микросхеманың 
Шығыс нөмірленуі оң жақта көрсетілген [4].

Сурет 4.1.2. Логикалық элемент және

"Және" (AND) – қосу функциясы (егер барлық кірістерде бірлік болса, 
онда шығуда бірлік болады, әйтпесе егер кем дегенде бір кірісте нөл болса, 
шығуда әрқашан нөл болады). Алгебра логикасында "және" элементі 
"конъюнктор" деп аталады. "2И" элементінің графикалық белгіленуі және 
оның шындық кестесі сол жақта көрсетілген.

"2И" элементінің атауы оның екі кірісі бар екенін білдіреді және ол 
"және" функциясын орындайды. Схемада микросхеманың 
тіктөртбұрышының ішіне " & " белгішесі салынады, ол ағылшын тілінде 
"AND" дегенді білдіреді (орыс тіліне аударылғанда – И).

Ақиқат кестесіне сәйкес, "және" элементінің шығуында тек бір 
жағдайда логикалық бірлік болады – екі кірісте де логикалық бірлік болған 
кезде. Егер кем дегенде бір кірісте нөл болса, онда шығуда нөл болады.

"2И" функциясын орындайтын "транзисторлық-транзисторлық 
логика" (TTL) ең көп таралған микросхемасы-k155li1 интегралды 
микросхемасы, оның ішінде "2i"төрт элементі бар. Бұл чиптің Шығыс 
нөмірленуі оң жақта көрсетілген.
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"2I", "3i", "4i" және т.б. не екенін түсіну үшін мен графикалық белгіні 
және "3i"элементінің шындық кестесін беремін.

Сурет 4.1.3. Ақиқат кестесі

Ақиқат кестесіне сәйкес, "3И" элементінің шығуында логикалық бірлік 
болады, егер барлық үш кірісте логикалық бірлік болса. Егер кем дегенде бір 
кірісте логикалық нөл болса, онда элементтің шығуында логикалық нөл де 
болады. "3И" функциясын орындайтын ең көп таралған TTL чипі-K555LI3 
чипі, оның ішінде үш "3И" элементі бар [4].

Сурет 4.1.4. Логикалық элемент және-жоқ

"Және – емес" (NAND) - теріске қосу функциясы (егер барлық 
кірістерде бірлік болса, онда шығуда нөл болады, әйтпесе шығуда әрқашан 
бірлік болады). "2И-НЕ" элементінің графикалық белгіленуі және оның 
ақиқат кестесі 4.1.4-суретте келтірілген.
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Ақиқат кестесіне сәйкес, егер екі кірісте де логикалық бірлік болса, "2I-
емес" элементінің шығуында логикалық нөл болады. Егер кем дегенде бір 
кірісте нөл болса, онда шығуда бірлік болады.

"2I-емес" функциясын орындайтын ең көп таралған TTL чипі –
K155LA3 IMS, ал KMOP микросхемалары (қосымша металл оксиді жартылай 
өткізгіш)-K561LA7 және K176LA7, олардың ішінде төрт элемент бар "2I-
емес". 

Сурет 4.1.5. Логикалық элемент немесе

"Немесе" (OR) – таңдау функциясы (егер кірістердің кем дегенде 
бірінде бірлік болса, онда шығуда бірлік болады, әйтпесе шығуда әрқашан 
нөл болады). Алгебрада-логика, элемент "немесе" "ажыратушы" деп аталады. 

"2 немесе" функциясын орындайтын ең көп таралған TTL чипі-K155L1 
IMS, оның ішінде "2 немесе" төрт элементі бар.

Сурет 4.1.6. Логикалық элемент немесе-жоқ
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"Немесе – емес" (NOR) – таңдау функциясы (егер кірістердің кем 
дегенде бірінде бірлік болса, онда шығуда нөл болады, әйтпесе шығуда 
әрқашан бірлік болады). Сіз түсінгендей, элемент "немесе -" функцияны 
орындамайды "немесе", содан кейін оны"емес" функциясымен өзгертеді.

"2НЕМЕСЕ-жоқ" функциясын орындайтын ең көп таралған TTL чипі –
K155LE1 IMS, ал KMOP чиптері-K561LE5 және K176LE5, олардың ішінде 
төрт элемент бар "2НЕМЕСЕ-жоқ".

4.1.7-сурет"алып тастайтын немесе»

"Шығару НЕМЕСЕ" (XOR) – екі кірістің теңсіздік функциясы (егер 
элементтің екі кірісінде бірдей сигналдар болса, онда шығу нөлге тең болады, 
әйтпесе шығу әрқашан бірлік болады). Ол орындайтын Операция көбінесе "2-
Модуль қосу" деп аталады.

"Эксклюзивті НЕМЕСЕ" элементінің графикалық белгіленуі және оның 
шындық кестесі сол жақта келтірілген.

"Эксклюзивті НЕМЕСЕ" функциясын орындайтын ең көп таралған TTL 
чипі-K155LP5 IMS, ал KMOP чиптері-K561LP2 және K176LP2, олардың 
ішінде төрт "эксклюзивті НЕМЕСЕ" элементі бар. Осы микросхемалардың 
Шығыс нөмірлері оң жақта көрсетілген.

Схемада бізге "эксклюзивті НЕМЕСЕ" функциясын орындайтын 
элемент қажет делік, бірақ бізде тек "2I-емес" элементтері бар, содан кейін 
"эксклюзивті НЕМЕСЕ" функциясын орындайтын келесі схеманы жинауға 
болады»:

Жоғарыда келтірілген логикалық элементтер статикалық 
функцияларды орындайды және олардың негізінде күрделі статикалық және 
динамикалық элементтер (құрылғылар) құрылады: триггерлер, регистрлер, 
есептегіштер, шифрлаушылар, декодерлер, қосқыштар, мультиплексорлар.
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Сандық жүйелердің негізгі артықшылықтары:
1) жоғары сапалы ақпарат беру (сандық сигнал белгіленген мәндерді 

қабылдай алады. Мысалы, егер аналогтық деректерді беру кезінде әлсіз 
деңгейдегі сигналдар кедергілерге көбірек ұшыраса, онда сандық түрде 
сигнал деңгейі кодпен белгіленеді және бірдей Шу мен модуляция түріндегі 
қате мүмкіндігі тек код берілетін таңбалар деңгейлері арасындағы 
айырмашылық дәрежесіне байланысты болады. Цифрлық байланыс кезінде 
міндет тек белгіленген деңгейлерді ажырату болып табылады. аналогтық 
байланыста қабылдау кезінде кез-келген ауытқу қате болады. сандық сигнал, 
егер ол бастапқы деңгейден ауытқып кетсе де, бірақ бұл ауытқу символды 
"болжау" (анықтау) үшін жеткілікті үлкен емес, ол қатесіз қабылданады).

2) сипаттамалардың тұрақтылығы (сандықтан айырмашылығы, 
аналогтық сүзгі аналогтық сигналмен айналысады, оның қасиеттері дискретті 
емес, сәйкесінше беру функциясы оны құрайтын элементтердің ішкі 
қасиеттеріне байланысты.).

3) жоғары шу иммунитеті (шуылға төзімді кодтауды қолдану 
мүмкіндігі).

4) ақпаратты беру сапасын басқару (арнаның сапасына байланысты 
беру жылдамдығын таңдау мүмкіндігі. (көп деңгейлі код позицияларының 
саны) позициялардың көп саны - жылдамдық, бірақ позициялар арасындағы 
"қашықтықтың" төмендеуіне байланысты қате ықтималдығы жоғары).

5) үнемділік (сигналдарды цифрлық нысанда беру және коммутациялау 
жабдықты бірыңғай аппараттық платформаларда іске асыруға мүмкіндік 
береді. Бұл жабдықты өндірудің күрделілігін күрт төмендетуге, оның құнын, 
тұтынылатын қуат пен өлшемдерді едәуір төмендетуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, жүйелерді пайдалану айтарлықтай жеңілдетіліп, олардың 
сенімділігі артады).

4.1.3 Компьютерлерді құрудың жалпы принциптері
Компьютердің құрылымы-бұл оның функционалды элементтері мен 

олардың арасындағы байланыстардың жиынтығы. Элементтер әртүрлі 
құрылғылар болуы мүмкін – компьютердің негізгі логикалық түйіндерінен 
қарапайым схемаларға дейін. Компьютердің құрылымы графикалық түрде 
құрылымдық схемалар түрінде ұсынылған, оның көмегімен сіз кез-келген 
егжей-тегжейлі деңгейде компьютерді сипаттай аласыз.
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Сурет 4.1.8. Дербес компьютердің құрылымдық схемасы

Микропроцессор (МП) - машинаның барлық блоктарының жұмысын 
басқаруға және ақпаратқа арифметикалық және логикалық операцияларды 
орындауға арналған компьютердің орталық блогы.

Микропроцессор келесі функцияларды орындайды:
негізгі жадтан командаларды оқу және декодтау (ОП);
ББ және сыртқы құрылғылар адаптерлерінің регистрлерінен 

деректерді оқу (ВУ);
ВУ қызмет көрсетуге адаптерлердің сұраныстары мен командаларын 

қабылдау және өңдеу;
деректерді өңдеу және оларды ББ және ВУ адаптерлер регистрлеріне 

жазу;
ДК-нің барлық басқа тораптары мен блоктары үшін басқару 

сигналдарын әзірлеу.
Микропроцессордың құрамына келесі құрылғылар кіреді:
- Басқару құрылғысы (UU) белгілі бір басқару сигналдарын қажетті 

уақытта компьютердің барлық блоктарына қалыптастырады және жібереді 
(басқару импульстары, импульстар тізбегі, басқару құрылғысы 
генератордан сағат импульстарын алады).

- Арифметикалық-логикалық құрылғы (АҚҚ)–сандық және 
символдық ақпаратпен барлық арифметикалық және логикалық 
операцияларды орындауға арналған

Микропроцессорлық жад (МПП) есептеулерде пайдаланылатын 
машина жұмысының тікелей таяудағы тактілеріне ақпаратты қысқа 
мерзімге сақтауға, жазуға және беруге арналған.

MPP машинаның жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету үшін 
қолданылады, өйткені негізгі жад (op) әрқашан ақпаратты жазу, іздеу және 
оқу жылдамдығын қамтамасыз ете бермейді.
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МП разрядтылығы 16 - 32 - 64 - 128 - бұл машиналық операцияны бір 
уақытта орындауға болатын екілік санның ең көп саны. Бит тереңдігі 
неғұрлым көп болса, ДК өнімділігі де соғұрлым жоғары болады.

- Микропроцессордың интерфейс жүйесі басқа ДК құрылғыларымен 
байланысуға арналған.

Негізгі жад
Негізгі жад (ОП) компьютердің басқа құрылғыларымен ақпаратты 

сақтауға және жедел алмасуға арналған.
Жад функциялары:
* басқа құрылғылардан ақпарат қабылдау;
* ақпаратты есте сақтау;
* машинаның басқа құрылғыларына сұрау бойынша ақпарат беру.
ОП құрамында ROM және RAM сақтау құрылғыларының екі түрі бар:
- ROM - тұрақты сақтау құрылғысы (ROM-тек оқуға арналған жад –

тек оқуға арналған жад);
ROM тұрақты бағдарламалық және анықтамалық ақпаратты сақтауға 

арналған (BIOS – Basic Input-Output System – негізгі Енгізу-шығару жүйесі). 
ROM-да деректер өндіріс кезінде енгізілген

ROM тек онда сақталған ақпаратты жылдам оқуға мүмкіндік береді 
(ROM-да ақпаратты өзгерту мүмкін емес).

- Жедел жад-жедел жад (RAM – Random access Memory-еркін 
қолжетімді жад).

ЖЖҚ ағымдағы уақыт кезеңінде ДК орындайтын Ақпараттық-есептеу 
процесіне тікелей қатысатын ақпаратты (бағдарламалар мен деректерді)
жедел жазуға, сақтауға және оқуға арналған.

Жедел жадтың басты артықшылығы-оның жоғары жылдамдығы 
және әр жад ұяшығына жеке-жеке жүгіну мүмкіндігі (жадқа тікелей 
адрестік қол жетімділік).

Жедел жадтың жетіспеушілігі ретінде машинаның қуатын 
өшіргеннен кейін ондағы ақпаратты сақтау мүмкін еместігін атап өткен жөн 
(энергияға тәуелділік).

Жедел жады сыйымдылығы: 640кб – 1Мб - 2мб - 4Мб - 8мб-16мб -
32мб - 64Мб – 128МБ – 256мб – 512МБ.

Сыртқы жад компьютердің сыртқы құрылғыларына жатады және 
мәселелерді шешу үшін қажет болуы мүмкін кез-келген ақпаратты ұзақ 
уақыт сақтау үшін қолданылады.

Атап айтқанда, компьютердің барлық бағдарламалық жасақтамасы 
сыртқы жадта сақталады.

Сыртқы жад құрылғылары, әйтпесе сыртқы жад құрылғылары (жад) 
өте алуан түрлі.

Оларды бірқатар белгілер бойынша жіктеуге болады:
- тасымалдаушы түрі бойынша,
- құрылым түрі бойынша,
- жазу және оқу принципі бойынша
- қол жеткізу әдісі бойынша және т. б.
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Процессор-компьютердің орталық құрылғысы.
Процессордың мақсаты:
1) берілген бағдарлама бойынша ЭЕМ жұмысын басқару;
2) ақпаратты өңдеу операцияларын орындауға міндетті.
Микропроцессор (MP) - бұл ДК процессорының функцияларын жүзеге 

асыратын өте үлкен интегралды схема. Микропроцессор күрделі 
микроэлектрондық технологияны қолдану арқылы жартылай өткізгіш 
кристалда (немесе бірнеше кристалдарда) жасалады. Компьютердің 
ақпаратпен жұмыс істеудің әмбебап орындаушысы ретіндегі мүмкіндіктері 
процессор командалары жүйесімен анықталады. Бұл командалық жүйе 
машина командаларының тілі болып табылады. Fosa командаларының ішінен 
компьютерді басқару бағдарламалары жасалады. Жеке пәрмен компьютердің 
жеке әрекетін (әрекетін) анықтайды. Fosa-да арифметикалық және логикалық 
операциялар, командаларды орындау тізбегін басқару операциялары, 
деректерді бір жад құрылғыларынан екіншісіне беру операциялары және т. б. 
орындалатын командалар бар.

Процессор құрылғысы.
Процессордың құрамына келесі құрылғылар кіреді: басқару құрылғысы 

(UU), арифметикалық-логикалық құрылғы (ALU), процессор жадының 
регистрлері. UU берілген бағдарлама бойынша барлық компьютерлік 
құрылғылардың жұмысын басқарады. UU пәрмендер тізілімінен келесі 
команданы шығарады, мәліметтермен не істеу керектігін анықтайды, содан 
кейін тапсырманы орындау үшін әрекеттер тізбегін белгілейді. (Басқару 
құрылғысының функциясын оркестрді басқаратын дирижердің жұмысымен 
салыстыруға болады. УУ үшін өзіндік" партитурасы " бағдарлама болып 
табылады.)

АЛУ-процессордың есептеу құралы; бұл құрылғы бағдарлама 
командалары үшін арифметикалық және логикалық операцияларды 
орындайды.

Регистрлер - бұл процессордың ішкі жады. Регистрлердің әрқайсысы 
процессор есептеулерді орындайтын және аралық нәтижелерді сақтайтын 
жобаның бір түрі ретінде қызмет етеді. Әр тізілімнің белгілі бір мақсаты бар. 
Процессорға екі санды қосу қажет болды делік. Мұны істеу үшін ол жадтан 
бірінші терминді, содан кейін екінші терминді қарастырып, оларды қосып, 
қажет болған жағдайда нәтижені жедел жадқа қайта жіберуі керек. 
Сондықтан процессор бірінші және екінші терминді, содан кейін нәтижені 
бір жерде сақтауы керек. Мұны істеу үшін процессордың ішкі ұяшығы, 
сумматор немесе батарея деп аталады. Сонымен қатар, процессор келесі 
пәрменді қай жедел жад ұяшығынан оқу керектігін білуі керек. Бұл туралы 
оған командалық санауыш деп аталатын ішкі ұяшықтың мазмұны 
хабарланады. Жедел жадтан шығарылғаннан кейін команданың өзі 
командалық регистр ұяшығына орналастырылады. Алынған орындағаннан 
кейін команда нәтижесі болуы мүмкін переписан тіркелімінен ұяшыққа ОЗУ.
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Орындалатын операциялардың түрімен ерекшеленетін регистрлердің 
бірнеше түрлері бар. Кейбір маңызды регистрлердің өз атаулары бар, 
мысалы:

- сумматор-әрбір операцияны орындауға қатысатын АЛУ тіркелімі;
- команда санауышы-мазмұны келесі орындалатын команданың мекен-

жайына сәйкес келетін UU регистрі; сериялық жад ұяшықтарынан 
бағдарламаны автоматты түрде таңдауға қызмет етеді;

- командалық регистр-команда кодын оны орындау үшін қажетті уақыт 
кезеңіне сақтауға арналған КБ регистрі.
Барлық процессор құрылғылары ішкі деректер шинасын пайдаланып 

ақпарат алмасады. Қазіргі процессорлардың басқа бөліктері бар, бірақ 
жоғарыда аталған үш бөлік байланыстырушы буын - Ішкі деректер шинасы -
қажетті минимум.

Микропроцессордың командалық циклі
МП жадымен және ВУ-мен ақпарат алмасып, ЖПҚ құрамында жұмыс 

істейді. МП жұмысының негізінде командалық цикл - жадтан таңдау және бір 
команданы орындау әрекеттері жатыр. Команданың түрі мен форматына, 
адрестеу әдістеріне және Операндтар санына байланысты командалық цикл 
жад пен жадқа әр түрлі қоңырауларды қамтуы мүмкін, сондықтан әр түрлі 
ұзақтығы болуы мүмкін.

Кез-келген командалық цикл (KC) i8080 командаларының ұзындығы 1, 
2 немесе 3 байт болатын PC-де сақталған мекен-жай бойынша команданың 
бірінші байтын жадтан шығарудан басталады, бірінші байтта команданың 
ұзындығы туралы ақпарат бар. 2 немесе 3 байттық команда болған жағдайда, 
көрші (үлкен) мекен-жайлар бойынша жадқа қосымша қоңыраулар 
жіберіледі.

Команданы оқығаннан кейін оны орындау басталады және орындау 
барысында жадқа немесе VU-ға тағы бір немесе бірнеше қоңырау шалу қажет 
болуы мүмкін (операндты оқу, нәтижені жазу).

I8080 командасын іске асыру үшін жадқа 1-ден 5-ке дейін қоңырау 
шалу қажет болуы мүмкін. ЗУ/ВУ-ға өтініштер КО-ның әртүрлі бөліктерінде 
орналасқанына қарамастан, олар МПС интерфейсіне сәйкес келетін бірыңғай 
қағидалар бойынша орындалады және басқару автоматының жалпы 
жабдығында іске асырылады. MPS-тің бір Байт деректерін/пәрменін MP-ге/ -
тен беру әрекеті машина циклі деп аталады.

Машина циклінің жұмысы
Әдетте, бұл процесс келесі кезеңдерге бөлінеді:

- мекен-жайы командалар санауышында сақталатын жад ұяшығынан 
келесі команда таңдалады; команда санауышының мазмұны 
команданың ұзындығына артады;

- таңдалған команда командалық регистр үшін басқару құрылғысына 
жіберіледі;

- басқару құрылғысы команданың мекен-жай өрісін шешеді;
- УУ сигналдары бойынша Операндтар жадтан оқылады және АЛУ-ға 

операндтардың арнайы регистрлеріне жазылады;
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- УУ операция кодын ашады және АЛУ-ға деректерге сәйкес 
операцияны орындау үшін сигнал береді;

- операция нәтижесі процессорда қалады немесе егер командада 
нәтиженің мекен-жайы көрсетілсе, жадқа жіберіледі;

- барлық алдыңғы кезеңдер "тоқтату"командасына жеткенге дейін 
қайталанады.
Енді біз бағдарламаның қалай орындалатынын егжей-тегжейлі 

қарастырамыз, онда екі санның қосылуы да бар. Сонымен:
1. Басқару құрылғысы командалық есептегіште не бар екенін 

бақылайды.
2. Тиісті жедел жад ұяшығынан нөлдер мен бірліктердің жиынтығы 

командалар тізіліміне жазылады. Оны декодтау барысында басқару 
құрылғысы басқа жедел жад ұяшығын қосқышқа шақыру пәрменін таныды.

3. Ұяшық нөмірі - бірінші операнд (бірінші термин) - мекен-жай 
регистріне жазылады.

4. Басқару құрылғысы мекен-жай регистрімен келісе отырып, жедел 
жадтан мәліметтерді қосқышқа оқиды.

Бірінші команданы іріктеу және орындау аяқталды. Осы уақытта 
командалық есептегіш автоматты түрде 1-ге артады.

1. Басқару құрылғысы командалық санауыш көрсеткен келесі жедел 
жад ұяшығының мазмұнын командалық регистрге қайта жазады.

2. Бұл жедел жады ұяшығы бар қосқышты қосу командасы болды. 
Оның мекен-жайы басқару құрылғысымен қосу пәрменін декодтау 
барысында өзгерген мекен-жай регистрінде орналасқан.

3. Деректер ram келген ұяшықты, ол көрсетеді тіркелімі мекен-жайы, 
считывается, және қалыптасады бастап сумматором. Нәтиже қосқышта 
қалады.

Екінші команданы іріктеу және орындау аяқталды. Екі санның 
қосындысы алынды және ол қосқышта орналасқан... Және олай бұдан әрі. 
Іріктеу-орындау операциясы іріктеу-орындау циклі немесе машина циклі деп 
те аталады.

Процессордың сипаттамасы.
http://www.gm4.ru/pril/shamardin2/cpupodr.html - top1. Сағат жиілігі.
Процессор сағат генераторы (GTCH) деп аталатын чиппен тығыз 

жұмыс істейді. GTCH компьютердің барлық түйіндерінің жұмысын 
синхрондайтын мерзімді импульстарды шығарады. Бұл компьютер ішіндегі 
метронның бір түрі. Бұл метрономның ырғағында процессор жұмыс істейді. 
Сағат жиілігі секундына сағат санына тең. Цикл-бұл ағымдағы импульсті 
берудің басталуы мен келесі импульсті берудің басталуы арасындағы уақыт 
аралығы. Әр операцияны орындау үшін процессордың белгілі бір саны 
бөлінеді. Егер "метроном" тезірек соқса, онда процессор тезірек жұмыс 
істейтіні анық. Сағат жиілігі мегагерц - МГц өлшенеді. 1 МГц жиілігі 1 
секундтағы миллион циклге сәйкес келеді. Микропроцессорлардың кейбір 
сипаттамалық сағат жиіліктері: 40 МГц, 66 МГц,100 МГц, 130 МГц және т. б.
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http://www.gm4.ru/pril/shamardin2/cpupodr.html - top2. Процессордың 
сыйымдылығы.

Бит жылдамдығы дегеніміз-бір уақытта процессор құра алатын немесе 
бере алатын екілік код биттерінің максималды саны. Процессордың 
сыйымдылығы өңделетін деректер орналастырылған регистрлердің бит 
тереңдігімен анықталады. Мысалы, егер регистрдің өлшемі 2 байт болса, 
онда процессордың сыйымдылығы 16(8*2); Егер 4 байт болса, онда 32, егер 8 
байт болса, онда 64. Ұяшық-бұл процессордың жеке тобымен өңдеуге 
болатын ақпаратты қамтитын сериялық жедел жад байттарының тобы. Жад 
ұяшығының мазмұны машина сөзі деп аталады. Жад ұяшығы мен машина 
сөзінің мөлшері процессордың бит тереңдігіне тең екені анық. Процессор 
мен ішкі жад арасында ақпарат алмасу машиналық сөздермен жүзеге 
асырылады. Жад ұяшығының мекен-жайы ұяшыққа кіретін кіші байттың 
мекен-жайына (ең кіші байт) тең. Байттар мен жад ұяшықтарын адрестеу 
нөлден басталады. Ұяшықтардың мекен-жайлары машина сөзіндегі байттар 
санына көбейтіледі (2 немесе 4 немесе 8 арқылы өзгереді). Тағы бір рет атап 
өтеміз: ұяшық-бұл ақпарат контейнері, машина сөзі - бұл ұяшықтағы ақпарат.

http://www.gm4.ru/pril/shamardin2/cpupodr.html - top3. Адрестік кеңістік.
Адрестік автобус арқылы процессор адрестік кодты - жад ұяшығының 

немесе сыртқы құрылғының мекен-жайын білдіретін екілік санды береді, 
онда мәліметтер шинасы туралы ақпарат жіберіледі. Мекенжай кеңістігі-бұл 
процессор мекен-жай кодын қолдана отырып қол жеткізе алатын мекен-
жайлар ауқымы (көптеген мекен-жайлар). Егер мекен-жай кодында N бит 
болса, онда мекен-жай кеңістігінің мөлшері 2n байтқа тең болады. Әдетте 
мекен-жай кодының өлшемі мекен-жай шинасындағы сызықтар санына тең 
(мекен-жай шинасының бит тереңдігі). Мысалы, егер компьютерде 16 биттік 
адрестік автобус болса, онда оның процессорының адрестік кеңістігі-216=64 
Кб, ал 32 биттік адрестік шинада адрестік кеңістік-232=4 Гб.

4.1.4 Сақтау құрылғылары
Қазіргі заманғы MPS-тегі микросхемалар саны мен олардың жалпы 

құны бойынша ең үлкен үлес жад жүйесіне ие. Процессор тікелей жүйелік 
автобус арқылы өтетін резиденттік жадпен қатар, магниттік және магниттік-
оптикалық ақпарат тасымалдаушыларында үлкен жады бар сыртқы жад 
қолданылады. Бұл бөлімде тек резиденттік жады қарастырылады.

Резиденттік жад жүйесінің негізгі Элементарлық базасы-бұл сақтау 
құрылғыларының БИС (zu). Ақпаратты енгізу әдісіне сәйкес олар 
жедел/кездейсоқ қол жеткізу жадына (ЖЖҚ/ЖЖҚ) және тұрақты/Оқу 
жадына (ROM/ ROM), жұмыс режиміне сәйкес - статикалық және 
динамикалық, өндіріс технологиясына сәйкес - биполярлы және униполярлы 
(МОП) болып бөлінеді. БИС ЗУДЫҢ жіктелуі суретте келтірілген.4.1.9.

Статикалық типтегі жедел жады мамандандырылған жүйелерде ең көп 
қолданылды, өйткені олар үлкен жылдамдық пен сенімділікке ие. Әмбебап 
құрылғылардың жад жүйелері, әдетте, жадтың үлкен көлеміне ие 
динамикалық типтегі ЖЖҚ көмегімен жасалады.
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Сурет 4.1.9. Сақтау құрылғыларының жіктелуі

MPS тұрақты жад блоктары Маска түріндегі ROM - дан тұрады, оларды 
жасау кезінде ақпарат енгізіледі. Бағдарламалық жасақтаманы күйге келтіру 
кезеңдерінде немесе жүйелердің шағын тираждарында электрлік жазумен 
және өшірумен (EEPROM) немесе ультракүлгін сәулеленумен (UVEPROM) 
электрлік бағдарламаланатын ББЖ (ПБЗ) және қайта бағдарламаланатын РБЗ 
(РПЗУ) пайдаланылады.

Zu негізгі сипаттамалары-сыйымдылық және өнімділік. Zu құрамында 
белгілі бір n санатының с сөзін сақтауға болатын N ұяшықтарының белгілі 
бір саны бар. Жад ұяшықтары екілік сандармен қатар нөмірленеді, ұяшық 
нөмірі мекен-жай деп аталады. Жадта сақталатын ақпарат мөлшері оның 
сыйымдылығын анықтайды. Сыйымдылықты N ұяшықтарының санымен, 
оларда сақталатын N ақпаратының битімен көрсетуге болады: N x n, немесе
биттердегі өнім, мысалы, 512K x 8 немесе 4m.

Zu жылдамдығы екі параметрмен сипатталады: TV іріктеу уақыты, бұл 
іріктеу сигналының берілу сәті мен шығу кезінде санаулы деректердің пайда 
болуы арасындағы уақыт аралығы; және TZ жазу циклі, жазу кезінде іріктеу 
сигналының берілуі мен келесі жадқа жүгіну мүмкін болатын сәт арасындағы 
ең аз рұқсат етілген уақытпен анықталады.

- Сур.4.1.10 сақтау құрылғысының типтік құрылымын көрсетеді. 
Ақпарат дискіде сақталады, ол жолдар мен бағандарда орналасқан жад 
элементтерінен (EP) тұратын матрица болып табылады. Жад элементі 
ақпараттың бір бөлігін сақтай алады (0 немесе 1). Сонымен қатар, zu-да 
деректерді оқу, жазу және сақтау режимдерінде жұмыс істеуді қамтамасыз 
ететін басқару құрылғысы бар.

Мекен-жай кодының биттері екі топқа бөлінеді: s биттерінің бір тобы 
жадта орналасқан жолдың екілік нөмірін, ал k биттерінің екінші тобы баған 
нөмірін анықтайды. Мекен-жай разрядтарының әр тобы ЭП-ны таңдайтын 
басқару сигналын (Si, Ki) шығаратын тиісті декодерге беріледі.
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Сурет 4.1.10 БИС сақтау құрылғысының құрылымы

Оқу кезінде CS кристалын таңдау сигналы жадтың БИС-ке берілген 
кезде, ЭП мазмұны деректер буферіне беріледі. Жазу кезінде, бұдан басқа, уқ 
басқару құрылғысына we жазбасына рұқсат сигналы жіберіледі, нәтижесінде 
деректер буферінен ақпарат биті ЭҮ-ге түседі. Кристалды таңдау сигналы 
болмаған кезде деректер буфері жоғары импеданс күйіне өтеді.

Жедел сақтау құрылғылары
Статикалық жедел жады. Жад элементтері ретінде тікелей 

байланысы бар триггерлер қолданылады, олар қуат қосылған кезде ақпаратты 
шексіз сақтай алады. Олар өте оңай жұмыс істейді, жоғары сенімділікке ие 
және күрделі техникалық қызмет көрсету схемаларын қажет етпейді. Жадты 
интегралды енгізу кезінде жад матрицаларының екі түрі қолданылады: 
шифрлау схемаларынсыз интеграцияның орташа дәрежесі бар жоғары 
жылдамдықты дискілер (цикл уақыты 3 нс жетуі мүмкін) және шифрлау 
схемалары бар ақпараттық сыйымдылығы жоғары дискілер (максимум 64 м 
дейін, минималды цикл уақыты 10 нс дейін).

Динамикалық жедел жады. Жад сыйымдылығының артуы жад 
элементі алатын аймақтың азаюымен байланысты. Бұған ақпарат 
конденсатордың сыйымдылығын зарядтау түрінде сақталатын динамикалық 
ұяшықтарды пайдалану арқылы қол жеткізіледі. МОП құрылымдарындағы 
динамикалық жад элементі суретте көрсетілген, ол бір МОП-транзистор 
болып табылады, онда конденсатордың рөлін жапқыш-субстрат 
сыйымдылығы атқарады. Дискінің ағып кету тогы 10-10А-дан аспайды, ал 
сыйымдылығы - 0,1 пФ, демек, tRC > 1 мс конденсатордың разряд 
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тұрақтысы. Сондықтан зарядты сақтау үшін tr<2ms кезеңімен ақпаратты 
мезгіл-мезгіл қалпына келтіру (қалпына келтіру) қажет.

Динамикалық ЖЖҚ мен статикалық арасындағы негізгі 
айырмашылықтар:

- жадқа жүгінулер болмаған кезде оны қалпына келтіруді қамтамасыз 
ететін құрылғы қажет;

- BSI-ге жүгіну қосымша схемаларды қажет етеді;
- ең аз аумақты қамтамасыз ету үшін дискінің максималды 

қарапайымдылығы;
- қуатты аз тұтыну, өйткені динамикалық элемент оған жетпеген кезде 

токты тұтынбайды.
Ридегі жадтың екі элементін салыстыру.4.1.10.статикалық және 

динамикалық ЖЖҚ БИС сыйымдылығы 1:4 пропорцияда болады деп 
болжауға болады. Демек, қазіргі заманғы технология деңгейіндегі 
динамикалық БИС-тің максималды сыйымдылығы 256 Мбит құрайды, бұл 
оның корпусында жад ұяшығын адрестеу үшін 28 түйреуішті қажет етуі 
мүмкін. 

Тұрақты сақтау құрылғылары ROM-бұл ақпаратты тұрақты сақтау 
үшін, оның ішінде қуат өшірілген кезде де МПС-да қажет бұзылмайтын жад. 
Онда жүйені жүктеу және инициализациялау бағдарламасы, 
мамандандырылған микропроцессорлық контроллердің жұмыс бағдарламасы 
немесе тек деректер, мысалы, өлшеу жүйесінің жауап беру функциясын 
сызуға арналған түзетулер кестесі болуы мүмкін. ROM-ға қойылатын негізгі 
талаптар-бұзылмайтын Оқу, жоғары сенімділік және ақпаратты сақтаудың 
өзгермейтін тәуелділігі.

Сурет 4.1.11. ROM жад элементтері: а) маска түрі; б) балқитын 
секіргіштермен

4.2 ПЕРИФЕРИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН 
ТОПТАРЫ

PU - дің негізгі мақсаты-компьютерге қоршаған ортадан өңдеуге 
арналған бағдарламалар мен деректердің түсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ 
ДК жұмысының нәтижелерін адамның қабылдауына немесе басқа 
компьютерге немесе басқа қажетті нысанда беруге болатын түрде беру. 
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Перифериялық құрылғыларды функционалды мақсаты бойынша бірнеше 
топқа бөлуге болады:

- Енгізу-шығару құрылғылары – тағайындалған енгізу үшін ақпаратты 
ДК шығару үшін қажетті оператордың форматында немесе ақпарат 
алмасу c басқа ӨК. Мұндай типі БП жатқызуға болады сыртқы 
жинақтағыш (таспалы, магнитооптические), модемдер.

- Шығару құрылғылары-ақпаратты оператор үшін қажетті форматта 
шығаруға арналған. Перифериялық құрылғылардың бұл түрі: принтер, 
монитор (дисплей), Аудио жүйе.

- Енгізу құрылғылары-енгізу құрылғылары-бұл компьютерге ақпаратты 
енгізуге болатын құрылғылар. Олардың басты мақсаты-машинаға әсер 
ету. Перифериялық құрылғылардың бұл түрі: пернетақта 
(компьютердің негізгі конфигурациясына кіреді), сканер, графикалық 
планшет және т. б.

- Қосымша PU – мысалы, компьютердің операциялық жүйелерінің 
графикалық интерфейсін ыңғайлы басқаруды қамтамасыз ететін және 
ақпаратты енгізу немесе шығару үшін айқын функцияларды 
қамтымайтын "тінтуір" манипуляторы; Интернетте немесе басқа 
компьютерлер арасында бейне және аудио ақпаратты беруге ықпал 
ететін веб-камералар.

4.2.1 Сыртқы жинақтағыштар
Таспалы (магниттік) дискілер – трансляторлар. Үлкен көлем мен өте 

жоғары сенімділіктің арқасында олар көбінесе кәсіпорындарда және ірі 
компанияларда деректердің резервтік құрылғыларында қолданылады 
(мәліметтер базасының және басқа да маңызды ақпараттың сақтық 
көшірмелерін сақтаңыз). Таспалы дискіде деректердің сақтық көшірмесі ғана 
сақталмайды, сонымен қатар деректер дискісінің бейнесі де жасалады. Бұл 
пайдаланушыға белгілі бір күйді қалпына келтіруге немесе деректерді 
өзгерту сияқты сілтеме деректер банкі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. 
Магниттік медиада жазу принципі тасымалдаушының магниттік қабатының 
жеке бөліктерінің магниттелуін өзгертуге негізделген. Жазу магнит өрісін 
тудыратын магнит басының көмегімен жүзеге асырылады. Ақпаратты оқу 
кезінде магниттелген аймақтар магниттік баста әлсіз токтар жасайды, олар 
жазылғанға сәйкес келетін екілік кодқа айналады.

Магниттік оптикалық дискілер-CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW дискілері. Оларды резервтік құрылғылар ретінде де пайдалануға 
болады, бірақ трансляторлардан айырмашылығы, олардың сыйымдылығы 
әлдеқайда аз (CD-R, CD-RW 700 МБ-қа дейін, DVD-R, DVD-RW-4.7 ГБ-қа 
дейін). CD-R типті магнитті-оптикалық жинақтағыштардағы ақпарат ойықтар 
мен шыңдардың кезектесуімен ұсынылады. Бұл рельеф механикалық өндіріс 
кезінде жасалады. Ақпарат жұқа жолдар бойымен қолданылады. Оқу 
жолдарды лазер сәулесімен сканерлеу арқылы жүзеге асырылады, ол ойықтар 
мен шыңдардан әр түрлі көрінеді. Бірнеше рет қайта жазуға мүмкіндік 
беретін дискілерде магниттік-оптикалық принцип қолданылады, оның негізі 
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физикалық қасиет болып табылады: магниттік жабыны бар дискінің әртүрлі 
магниттелген аймақтарынан лазер сәулесінің шағылысу коэффициенті 
әртүрлі.

4.2.2 Флэш-карталар
Компьютерлер деректер массивін өңдеуді үйренуі керек еді, бұл 

деректерді қайда және қалай сақтау және тасымалдау мәселесі туындады. 
Көптеген шешімдер табылды-қағаз перфокарттардан магниттік таспалар мен 
дискілерге дейін. Әр технологияның көптеген артықшылықтары болды, және 
одан да көп кемшіліктер бар. Біз бәріміз жалқаулыққа бейімбіз, ең жағымды 
және жайлы жағдайларды іздейміз және егер сән талап етпесе, құрбандыққа 
баруға дайын емеспіз. Сондықтан, дербес компьютер беделді және қымбат 
ойыншық мәртебесін жоғалтқаннан кейін, пайдаланушылар неғұрлым 
талапшыл түрде өндірушілерге олармен жұмыс істеудің қолайсыздығын 
көрсете бастады. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы - ауыстырылатын жад. 
Пайдаланушылар жадтың бұл түріне бірнеше қарапайым талаптар қояды:

- Ұшпа емес-яғни. батареяларды қажет етпеңіз, оның күтпеген заряды 
ақпараттың жоғалуына әкеледі.

- Сенімділік-найзағайдың, құлаудың әсерінен немесе шұңқырға түскен 
кезде Деректерді жоғалтпау.

- Ықшам-ойланбау үшін, мұның бәрін өзіңізбен бірге сүйреу керек пе.
- Берік-дүкенге ай сайын жаңасына жүгірмеу үшін, өйткені ескісі өз 

мерзіміне қызмет етті.
- Әмбебап-деректерді қажет етуі мүмкін көптеген құрылғылармен 

үйлесімді.

4.2.3 Модемдер
Қазіргі уақытта модемдердің екі түрі бар: аналогтық және сандық 

(xDSL технологиясы).
Аналогтық модемдер арзан болғандықтан танымал және көбінесе 

Интернетке кіру үшін қолданылады, ал кейде (төмен (56 Кбит/с-қа дейін) 
деректерді беру жылдамдығына байланысты) басқа компьютерлермен 
байланыс үшін қолданылады. Сандық модемдер өте қымбат және Internet 
желісі бар жоғары жылдамдықты қосылыстар үшін немесе ұзақ қашықтықта 
жергілікті желіні ұйымдастыру үшін қолданылады (xDSL модемдері 5-7 км 
қашықтықта 5мбит/с жылдамдықпен ақпарат жіберуге және қабылдауға 
мүмкіндік береді).

Модемдерде компьютердің c қосылыстарының бірнеше түрі бар: com, 
USB немесе (сандық модемдер үшін) желілік карта арқылы. COM порты 
арқылы қосылатын Модем қосымша қуат көзін (блокты) қажет етеді, ал USB 
порты арқылы қосылған кезде қуат көзіне қажеттілік жоғалады. xDSL 
модемдері қосымша қуат көзін қажет етеді.
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4.2.4 Мониторлар
Перифериялық Шығыс құрылғылары ақпаратты операторға қажетті 

форматта шығаруға арналған. Олардың арасында міндетті (компьютердің 
негізгі конфигурациясына кіретін) және қосымша құрылғылар бар.

Монитор - бұл қажетті ақпарат шығаратын құрылғы. Монитор (немесе 
дисплей) алфавиттік-сандық немесе графикалық ақпаратты пайдаланушыға 
оқуға және басқаруға ыңғайлы түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Осыған 
сәйкес екі жұмыс режимі бар: мәтіндік және графикалық. Мәтін режимінде 
экран жолдар мен бағандар түрінде ұсынылған. Графикалық форматта Экран 
параметрлері көлденең нүктелер санымен және тігінен нүктелік жолдар 
санымен анықталады. Экранның көлденең және тік сызықтарының саны 
ажыратымдылық деп аталады. Ол неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп 
ақпаратты экран аймағының бірлігінде көрсетуге болады.

 Сандық мониторлар. Ең қарапайым-монохромды монитор тек ақ-
қара суретті көрсетуге мүмкіндік береді. Сандық RGB-мониторлар (қызыл-
жасыл-көк) монохромды режимді де, түсті де (16 түсті реңктермен) 
қолдайды.

 Аналогты мониторлар. Аналогтық сигнал беру кернеудің әртүрлі 
деңгейлері түрінде жүзеге асырылады. Бұл әртүрлі тереңдіктегі реңктері бар 
бояғышты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

 Көп жиілікті мониторлар. Графикалық карта көлденең жол 
жиілігіне және кадрдың тік қайталану жиілігіне қатысты синхрондау 
сигналдарын жасайды. Монитор Бұл мәндерді тануы және тиісті режимге 
өтуі керек.

Реттеу мүмкіндігі бойынша CRT мониторын бөлуге болады: тек бір 
тіркелген жиіліктің сигналдарын қабылдайтын бір жиілікті мониторлар; 
бірнеше тіркелген жиіліктерді қабылдайтын көп жиілікті; белгілі бір 
диапазондағы синхронды сигнал жиіліктерінің ерікті мәндеріне реттелетін 
көп жиілікті мониторлар.

 Сұйық кристалды дисплейлер (LCD). Олардың пайда болуы 
портативті компьютерлердің өлшемдері мен салмағын азайту үшін күреспен 
байланысты.

Негізгі кемшілік-суреттерді жылдам өзгерту немесе тінтуір 
курсорының жылдам қозғалысы және т.б. мұндай экрандар қосымша 
жарықтандыруды немесе сыртқы жарықтандыруды қажет етеді. Бұл 
экрандардың артықшылығы-зиянды әсерлердің спектрін едәуір азайту.

 Газоплазмалық мониторлар. LCD экрандарында шектеулер жоқ. 
Олардың кемшілігі-электр энергиясын көп тұтыну.

Сенсорлық экрандар тобын ерекше атап өту керек, өйткені олар 
деректерді экранға шығарып қана қоймай, оларды енгізуге мүмкіндік береді, 
яғни олар енгізу/шығару құрылғыларының класына енеді. Бұл салыстырмалы 
түрде жаңа технология әлі кең таралмады. Мұндай экрандар компьютермен 
қарым-қатынастың ең қарапайым және қысқа жолын ұсынады: сізді не 
қызықтыратынын көрсетіңіз. Кіріс құрылғысы мониторға толығымен 
біріктірілген. Ақпараттық анықтамалық жүйелерде қолданылады.
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4.2.5 Принтерлер
Принтер-бұл ақпаратты қағазға шығарудың кең таралған құрылғысы, 

оның атауы ағылшын тіліндегі "басып шығару - Басып шығару" етістігінен 
шыққан. Принтер компьютердің негізгі конфигурациясына кірмейді. 
Принтерлердің әртүрлі түрлері бар:

- Типтік принтер электрлік баспа машинкасына ұқсас жұмыс істейді. 
Артықшылықтары: таңбалардың нақты бейнесі, типтік дискіні 
ауыстыру кезінде қаріптерді өзгерту мүмкіндігі. Кемшіліктері: басып 
шығару кезіндегі шу, төмен басып шығару жылдамдығы (30-40 зн./ 
сек.), графикалық кескінді басып шығару мүмкін емес.

- Матрицалық (ине) принтерлер-бұл күнделікті операциялардың кең 
ауқымы үшін (негізінен мәтіндік құжаттарды дайындау үшін) 
қанағаттанарлық басып шығару сапасын қамтамасыз ететін ең арзан 
құрылғылар. Олар жинақ кассаларында, орамды басып шығару, 
кітаптар мен тығыз карточкаларға және тығыз материалдан жасалған 
басқа тасымалдаушыларға басып шығару қажет болатын өнеркәсіптік 
жағдайларда қолданылады. Артықшылықтары: жақсы бояу таспасы, 
"көшірме астында"басып шығару мүмкіндігі болған жағдайда қолайлы 
басып шығару сапасы. Кемшіліктері: басып шығару жылдамдығы өте 
төмен, әсіресе графикалық кескіндер, шу деңгейі айтарлықтай. Күңгірт 
принтерлердің арасында өте жылдам құрылғылар бар (Shattle 
принтерлері деп аталады).

- Сиялы принтерлер жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді. 
Олар әсіресе түрлі-түсті графикалық кескіндерді шығаруға ыңғайлы. 
Түрлі түсті сияларды қолдану қолайлы САПАНЫҢ салыстырмалы 
түрде арзан бейнесін береді. Түс моделі бояғышты құрайтын негізгі 
түстердің атауларына сәйкес СМУВ (Cyan-Magenta-сары-қара) деп 
аталады.
Сиялы принтерлер әлдеқайда аз шу шығарады. Басып шығару 

жылдамдығы сапасына байланысты. Жарнамалық брошюралар, күнтізбелер, 
құттықтау хаттарын жасауда өте тиімді. Принтердің бұл түрі матрицалық 
және лазерлік принтерлер арасында аралық жинақтауды алады.

- Лазерлік принтерлер-фотосуретке жақын басып шығару сапасы одан да 
жоғары. Олар әлдеқайда қымбат, бірақ басып шығару жылдамдығы 
матрицалық және сиялы принтерлерге қарағанда 4-5 есе жоғары. 
Лазерлік принтерлердің кемшілігі-қағаз сапасына қойылатын қатаң 
талаптар-ол жеткілікті тығыз болуы керек және бос болмауы керек, 
қағазға пластикалық жабындымен басып шығаруға жол берілмейді 
және т. б.
Лазерлік принтерлер әсіресе жоғары сапаны қажет ететін түпнұсқа 

кітаптар мен брошюраларды, іскери хаттар мен материалдарды өндіруде 
тиімді. Олар графиктерді, сызбаларды жоғары жылдамдықпен басып 
шығаруға мүмкіндік береді.

- Жарықдиодты принтерлер лазерге балама болып табылады. 
Әзірлеуші-Oki фирмасы.
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Жылу принтерлері. Фотосурет сапасының түрлі-түсті бейнесін алу 
үшін қолданылады. Арнайы қағаз қажет. Мұндай принтерлер іскери графика 
үшін жарамды. Micro Dry технологиясындағы Принтер. Бұл принтерлер 
толық фотонатуралық түстер береді, жоғары ажыратымдылыққа ие. Бұл 
бәсекеге қабілетті жаңа бағыт. Лазерлік және сиялы принтерлерге қарағанда
әлдеқайда арзан. Әзірлеуші-азаматтық фирма. Оқылған кез келген қағаз және 
картоне. Принтер төмен шуылмен жұмыс істейді.

4.2.6 Плоттерлер (графопостроители)
Бұл құрылғы тек белгілі бір салаларда қолданылады: сызбалар, 

диаграммалар, графиктер, диаграммалар және т.б. плоттерлер автоматты 
жобалау жүйелерінің бағдарламаларымен бірге кеңінен қолданылды, мұнда 
жобалық немесе технологиялық құжаттама бағдарлама нәтижелерінің бір 
бөлігіне айналады. Плоттерлер сәулет жобаларын жасау кезінде де қажет. 
Плоттердің сызу өрісі A0-A4 форматтарына сәйкес келеді, дегенмен ораммен 
жұмыс істейтін құрылғылар көрсетілген сызбаның ұзындығын шектемейді 
(ұзындығы бірнеше метр болуы мүмкін). Яғни, планшет пен барабан 
плоттерлерін ажыратыңыз.

 Планшеттік плоттерлер, негізінен A2-A3 форматтарына арналған, 
парақты бекітеді және екі координатта қозғалатын жазу түйінінің көмегімен 
сурет салады. Олар суреттер мен графиктер басып шығару барабан дәлдігін 
салыстырғанда жоғары қамтамасыз етеді.

 Ролл (барабан) плоттер-іс жүзінде бір координатада қозғалатын 
(қағаз басқа координатта қозғалады) роликті табақпен және жазу түйінімен 
плоттердің жалғыз дамып келе жатқан түрі болып қала береді.

Сызбаны пленкаға шығару үшін кескіш плоттерлер жиі кездеседі, жазу 
түйінінің орнына оларда кескіш бар. Плоттерлер, әдетте, сериялық (COM), 
параллель (LPT) немесе SCSI интерфейсі арқылы компьютермен 
байланысады. Графикалық құрылысшылардың кейбір модельдері 
кіріктірілген буфермен жабдықталған (1 Мб немесе одан көп).

4.2.7 Проекциялық техника
Мультимедиялық проектор үлкен экранда әртүрлі сигнал көздерінен 

алынған ақпаратты ойнатуға мүмкіндік береді: компьютер, 
бейнемагнитофон, бейнекамера, камера, DVD ойнатқышы, ойын консолі. 
Мультимедиялық проектордағы кескін бірнеше негізгі тәсілдермен 
жасалады: сұйық кристалды панельдердің көмегімен (LCD технологиясы) 
және DMD микро айна чиптерінің көмегімен (DLP технологиясы). LCD 
проекторларында шамның жарығы сұйық кристалды панельден өтеді, ол 
кәдімгі пленкадағыдай, бірақ сандық электрондық схеманың көмегімен сурет 
жасалады. Жарық панель мен объектив арқылы өтеді, нәтижесінде экранда 
бірнеше рет үлкейтілген сурет пайда болады. DLP проекторларында шамның 
жарығы электроникамен басқарылатын көптеген микро айналардан көрінеді, 
сонымен қатар линза арқылы экранға түседі.
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4.2.8 Аудиожүйе
Дербес компьютерлерде дыбыстық сигналдарды қалыптастырудың 

әртүрлі схемалары қолданылады - қарапайымнан күрделіге дейін. Дербес 
компьютерлер үшін дыбыс мәселесі түпкілікті шешілген сияқты. Аудио 
контроллермен жабдықталмаған аналық платаларды сирек кездестіресіз. 
Алайда, егер біз аудио карталары бар мәселені жабық деп санасақ та, 
динамиктердің тақырыбы өзекті болып қала береді. Бұл сұрақ өзекті болып 
қала береді, өйткені көптеген пайдаланушылар бейнелерді көрумен және 
көлемді дыбыспен ойнаумен шектелмейді. Нағыз аудиофилдер жеке 
компьютерлерінің көмегімен музыка жасаумен айналысатын энтузиастарды 
айтпағанда, жоғары сапалы стерео дыбысты көлемді дыбыспен және терең 
баспен жақсы көреді. Олар үшін үй студиясының міндетті элементі-бұл 
жоғары сапалы стереоакустика, тіпті қалған рөл дыбыстық тақтасы бар 
компьютерге жүктелген болса да. Қазіргі уақытта нарықта екі белсенді 
динамиктен тұратын және 2.1 жүйесінде жасалған динамиктер өте көп. 
Мұндай жүйелер танымал "қысқыштар" деп аталады, өйткені олар тіпті 
төмен дыбыс деңгейінде де жоғары сапалы дыбысты қамтамасыз ете 
алмайды. Жақында компьютерлік (және тек қана емес) динамиктер 
әлеміндегі идеал 5.1 жүйесі болды (бес жерсерік және бір сабвуфер), бірақ 
жақында акустика өндірушілері өз жүйелерінің мүмкіндіктерін кеңейтті, бұл 
алдымен 6.1 жүйесінің пайда болуына әкелді, кейінірек 8.1

4.2.9 Сканер
Компьютердегі қағаз немесе басқа тасымалдаушыдан графикалық 

ақпаратты тікелей оқу үшін оптикалық сканерлер қолданылады. 
Сканерленген кескін арнайы құрылғының элементтерімен оқылады және 
сандық түрде түрлендіріледі: CCD чиптері. Сканерлердің көптеген түрлері 
мен модельдері бар. Олардың қайсысын таңдау сканер тағайындалған 
тапсырмаларға байланысты. Қарапайым сканерлер тек екі түсті таниды: қара 
және ақ. Мұндай сканерлер штрих-кодты оқу үшін қолданылады.

- Қол сканерлері қарапайым және арзан. Негізгі кемшілігі-адамның өзі 
сканерді объект бойымен жылжытады, ал алынған кескіннің сапасы 
қолдың шеберлігі мен қаттылығына байланысты. Тағы бір маңызды 
кемшілік - сканерлеу жолағының кішкентай ені (10 см-ге дейін), бұл 
кең түпнұсқаларды оқуды қиындатады.

- Барабан сканерлері кәсіби типографиялық қызметте қолданылады. 
Принцип барабандағы түпнұсқа жарық көзімен жарықтандырылады, ал 
фотосенсорлар шағылысқан сәулеленуді сандық мәнге аударады.

- Парақ сканерлері. Олардың алдыңғы екеуінен басты айырмашылығы-
сканерлеу кезінде CCD элементтері бар сызғыш бекітілген, ал 
сканерленген кескіні бар парақ арнайы роликтердің көмегімен оған 
қатысты қозғалады.

- Планшеттік сканерлер. Бұл кәсіби жұмыс үшін ең көп таралған түрі. 
Сканерленген нысан шыны параққа орналастырылған, сурет біркелкі 
жылдамдықпен c оқу басы төменгі жағында орналасқан CCD 
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сенсорларымен оқылады. Планшеттік сканер мөлдір үлдірлер мен 
негативтерді сканерлеуге арналған арнайы слайд-приставкамен 
жабдықталуы мүмкін. Слайдтар мен микро Суреттерді сканерлеу үшін 
бұрын слайд-сканерлер қолданылған.

- Проекциялық сканерлер. Салыстырмалы түрде жаңа бағыт. Түсті 
проекциялық сканер-кез-келген түсті кескіндерді, соның ішінде үш 
өлшемді кескіндерді компьютерге енгізуге арналған қуатты көп 
функциялы құрал. Ол камераны ауыстыруы мүмкін.
Қазіргі уақытта сканерлерде тағы бір қолдану пайда болды - қолмен 

жазылған мәтіндерді оқу, содан кейін таңбаларды танудың арнайы 
бағдарламалары ASC II кодтарына айналады және кейіннен мәтіндік 
редакторлармен өңделуі мүмкін.

Интерфейс әртүрлі болуы мүмкін:
- Жеке интерфейс-сканер өзінің ерекше картасымен бірге келеді және 

тек онымен жұмыс істейді. Бұл карта жеке компьютерде жұмыс 
істемеуі немесе істен шығуы мүмкін.

- SCSI-егер сіз жинақталған картамен бірге емес сканерді қолдансаңыз, 
онда оңай үйлесімділік әрдайым мүмкін емес.

- LPT (және оның нұсқалары, EPP, ECP немесе Bi-Directional 
қолдауымен немесе талабымен) – сканерге жылдам протоколдардың 
бірінің порты қолдауы қажет болуы мүмкін. Егер EPP әдетте әрқашан 
болса, онда Epson сканерлері үшін 8-биттік bi-Directional нұсқасы 
барлық жерде орындалмайды.

- USB-бүгінгі таңда ең көп таралған байланыс нұсқасы. Қосылу оңай 
және барлық драйверлер мен бағдарламалар болған кезде әрқашан 
жұмыс істейді.

4.2.10 Графикалық планшет
Дизайн және дизайн жұмыстарына арналған жұмыс үстелдері он 

жылдан астам уақыт бойы графикалық планшеттермен жабдықталған. Бұл 
құрылғы компьютерге сызбаларды, схемалар мен сызбаларды енгізуді 
айтарлықтай жеңілдетеді. Алдымен планшеттер қымбат құрылғылар болды, 
сондықтан олар тек кәсіби қолдануға арналған. Бірақ бес жыл бойы арзан үй 
модельдері шығарылды. Қолмен сурет салудың жақсы дағдыларына 
қарамастан, сіз тінтуірдің көмегімен графикалық редакторда жақсы нәрсені 
суреттей алмайсыз. Қалам мен планшет жағдайды түбегейлі өзгертеді. Егер 
сіз бұған графикалық редакторлардың жаңа мүмкіндіктерінің пайда болуын 
қоссаңыз. Бұл басу күшіне сезімталдық туралы. Сызықты қанша күш 
салғаныңызға байланысты бағдарлама терезесінде оның қалыңдығы мен 
мөлдірлігі өзгереді. Планшетті жабатын мөлдір пленка түпнұсқаларды 
іздеуге мүмкіндік береді-яғни.оның астына суретті қоюға болады және 
қаламның ұшымен оның сызығын сызып, суретті терезеде қайталаңыз.
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ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Екілік сандар мысалында көп қатарлы сандарды қосуды 

қарастырыңыз. Қосу кезінде санды кіші саннан үлкенге ауыстыруға болады. 
1102+112 =10012.

2. Екілік сандар жүйесінде 110012 × 1102 сандарын көбейту әрекетін 
орындаңыз және нәтиженің дұрыстығын Ондық сандар жүйесіне аудару 
арқылы тексеріңіз.

3. Кодтарды пайдаланып +10 және – 5 сандарын қосыңыз
4. Интернетті жүктеп алыңыз, іздеу жолағына "білім беру 

ресурстарының каталогы"тіркесін енгізіңіз. Интернеттің білім беру 
ресурстарын қамтитын бөлімдерді атаңыз. Үшеуін сипаттаңыз.

5. "FineReader 6.0" бағдарламасын орнатыңыз.Компьютерге жұмыс 
үстелінің" PR1 "қалтасынан" Тренажер". Орнатудың барлық кезеңдерін 
сипаттаңыз. 

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. ДК микропроцессоры не үшін арналған?
2. Микропроцессорлардың қандай жіктелуі бар?
3. Микропроцессорлардың сипаттамаларын атаңыз, оларды түсіндіріңіз
4. Кэш жады, мақсаты, деңгейлері.
5. "Инверсия" логикалық амалының шындық кестесін келтіріңіз.
6. "Конъюнкция"логикалық операциясының шындық кестесін беріңіз.
7. "Ажырату"логикалық амалының шындық кестесін беріңіз.
8. Электрондық схемаларда логикалық элементтер қалай бейнеленген: 

жоқ, және, немесе, және-жоқ, немесе-жоқ?
9. Сақтау құрылғыларының негізгі параметрлерін атаңыз.
10.Әр түрлі ROM түрлерінде қандай жад элементтері қолданылады?

Қысқаша қорытынды
Бұл модуль электрондық есептеу техникасы, Сандық жүйелер, ақпарат 

түрлері және оларды ұсыну тәсілдері туралы мәліметтерді игеруге қажетті 
білімді, іскерлікті және дағдыларды, микропроцессорлық жүйелердің 
логикалық негіздері мен негіздерін, есептеу техникасының үлгілік тораптары 
мен құрылғыларын, электрондық есептеу машиналарының жұмысындағы 
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің өзара іс-қимылын 
сипаттайды. 

Модульді зерделеу нәтижесінде студенттер мыналарды игереді: жұмыс 
принципі, есептеу техникасының жіктелуі және типтік түйіндері, 
микропроцессорлық жүйенің архитектурасы, сигналдарды сандық өңдеудің 
негізгі әдістері, электронды есептеу техникасының сипаттамалары, логика 
алгебрасының негізгі негіздері мен заңдылықтары, микропроцессордың 
командалық жүйелері, командаларды орындау процедуралары, 
микропроцессордың жұмыс циклі.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар материалдарды олардың 
қасиеттері негізінде таңдауға, регистрлерді, дешифраторларды, 
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санауыштарды, сумматорларды сипаттауға, жад құрылғыларын құру 
принциптерін жіктеуге, кәсіби қызметте есептеу техникасы мен 
бағдарламалық қамтамасыз етудің әртүрлі құралдарын пайдалануға, 
ақпаратты өңдеудің әртүрлі түрлерін және оны электрондық есептеу 
машиналарында ұсыну тәсілдерін пайдалануға үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Макcимов Н.В., Партыка Т.Л., Повпов И.И. Архитектура ЭВМ и 
вычиcлительных cиcтем. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006

2. Захаров Н. Г. Вычислительная техника: учебник / Н. Г. Захаров, Р, А. 
Сайфутдинов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007.

3. Cтарков В.В. Архитектура перcонального компьютера. Организация, 
уcтройcтво, работа. М.: Горячая линия-Телеком, 2009

4. Жаворонков М.А., Кузин А.В. Микропроцеccорная техника. М.: 
Академия, 2008.

5. Цилькер Б.Я., Орлов C.А. Организация ЭВМ и cиcтем. М., CПб.: Питер, 
2006.
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5 БӨЛІМ. КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ 
МАРКЕТИНГ НЕГІЗДЕРІН ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 

ШЕШІМДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Салалардағы өндірісті қоғамдық ұйымдастыру нысандарының 
экономикалық тиімділігін анықтау түрлерін, нысандарын, 
көрсеткіштерін, әдістерін сипаттаңыз.

2. Экономикалық жағдайды талдау үшін заманауи менеджмент әдістерін 
қолдану.

3. Қоғамдық қызмет үшін басқарушылық заңдылықты көрсету.

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады 

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер немесе 

ноутбук

КІРІСПЕ
Бұл модуль өндірістік шығындарды, жұмыс сметасын, материалдық 

ресурстарға қажеттілікті есептеу және экономикалық тиімділік пен 
экономикалық қызметке талдау жүргізу, менеджмент жүйесіндегі жоспарлау 
үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды

5.1. САЛА ЭКОНОМИКАСЫ
Сала экономикасы тек теориялық ғана емес, сонымен бірге қолданбалы

ғылым болып табылады, басқа ғылымдардың тұжырымдарын ғана емес, 
сонымен қатар байланысты ғылымдарды саланың қалыптасуы мен даму 
заңдылықтары, оның даму процестері, өндірістің шоғырлану және 
әртараптандыру процестерінің байланысы туралы нақты ақпаратпен 
қамтамасыз етеді.оның өндірістік процесс параметрлерінің тиімділігі 
технологияның қазіргі даму деңгейімен, сонымен қатар әдістемелік 
функцияларды орындайды. Ол басқару органдарын сенімді кері байланыспен 
қамтамасыз етуге, сала экономикасын дамытудың экономикалық процестерін 
басқару саласында өздері қабылдаған шешімдерді негіздеу функциясын 
орындауға тиіс.

Сала экономикасы-біртектес тауарлар мен қызметтерді өндіретін, бір 
типті технологияларды пайдаланатын, табиғаты жағынан ұқсас 
қажеттіліктерді қанағаттандыратын ұйымдардың, кәсіпорындардың, 
мекемелердің жиынтығы. Мыналарды ажыратыңыз: монопродукт өндіретін 
таза салалар (мысалы, көмір өнеркәсібі); салалық өнім өндірумен сала 



140

ұйымдарының негізгі бөлігі айналысатын шаруашылық салалары; ұйымдары 
бір министрлікке, ведомствоға жататын әкімшілік салалар. Материалдық 
өндіріс салаларына өнеркәсіп, ауыл және орман шаруашылығы, құрылыс, 
көлік және байланыс, сауда және қоғамдық тамақтандыру, материалдық-
техникалық қамтамасыз ету (логистика) кіреді. Әлеуметтік-мәдени бағдар, 
қызмет көрсету салалары: мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, ғылым, Менеджмент, Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету. Банк секторы 
экономикасының салалары, ақпараттық технологиялармен байланысты 
қызмет ретінде бөлу заңды.

Экономика-бұл басқа грек тілінен аударылған ғылым – үй 
шаруашылығын басқару мүмкіндігі.

Экономика-бұл бүкіл елдің экономикасы, не кәсіпорындардың қандай 
да бір жүйесі, не шаруашылық жүргізуші субъект, яғни кәсіпорын. Бұл 
ғылым, яғни белгілі бір білім жүйесі. 

Экономика-бұл қоғамның өндірістік күштерін дамытудың осы кезеңіне 
сәйкес келетін өндірістік қатынастардың жиынтығы. Шетелдік экономикалық 
әдебиеттерде олар экономиканы шектеулі ресурстарды ескере отырып, 
адамдар үшін қол жетімді бірқатар әлеуетті мүмкіндіктерден ұтымды іс-
қимыл тәсілін таңдау өнері ретінде сипаттайды, яғни.мүмкіндіктен 
артықшылықты таңдау. 

Кəсіпорын-бұл басқа типтегі ұқсас объектілерден айырмашылығы, 
белгілі бір типтегі шаруашылық жүргізуші субъект, атап айтқанда: заңды 
тұлға болып табылатын одақтар, қауымдастықтар, бірлестіктер, концерндер 
экономикалық тәуелсіздікке ие. Осылайша, кəсіпорын экономикасы-бұл 
кәсіпорынды басқару Ережелері туралы ғылым. 

Осы пәнді оқи отырып, студент нарықтық экономиканың негізгі 
объектісі ретінде кәсіпорын экономикасының негіздерін, нарықтық жағдайда 
кәсіпорынның жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық және өндірістік 
негіздерін білуі керек. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық және өндірістік 
құрылымын құра білу. Кәсіпорынның экономикалық әлеуетін, оны есептеу 
әдістемесін, кәсіпорынның денсаулық жағдайын бағалайтын кәсіпорынның 
техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің мәнін біліңіз. 

Кәсіпорын-нарықтық экономиканың объектісі. Менеджмент 
саласындағы француз мамандарының айтуынша, кәсіпорын-бұл өнімдер мен 
қызметтерді өндіруге арналған еңбек, материалдық және қаржылық 
ресурстардың байланысы, жұмысшылар, меншік иелері арасында пайда бөлу, 
бірақ өндіріске қатысы бар адамдар. Бұл серіктестер арасындағы 
ынтымақтастық пен қақтығыстың орны, сондай-ақ билікті пайдалану сияқты 
қолдану орны.

Кəсіпкерлік белгілі бір нысандар мен бірлестіктер шегінде мүліктік 
жауапкершілікте тәуекел жағдайында жүзеге асырылады. Кәсіпкерлік қызмет 
субъектілері жеке және заңды тұлғалар болып табылады.

Кәсіпкер кез-келген қызметті жүзеге асыра алады: өндірістік, 
инновациялық, делдалдық, сауда, коммерциялық, сондай-ақ бағалы 
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қағаздармен операциялар. Кәсіпкердің шарттық негізде жеке тұлғаларды 
тартуға, олардың қаржы қаражатын, зияткерлік меншік объектілерін 
пайдалануға, бағдарлама қалыптастыруға, өз өнімін берушілер мен 
тұтынушыларды таңдауға, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыруға 
құқығы бар.

Кәсіпкерлік қызмет 2 нысанда жүзеге асырылады: меншік иесінің өзі 
немесе меншік иесінің атынан кәсіпорын менеджері. Өкімдердің шектері 
осындай меншікпен тараптардың өзара міндеттемелерін айқындайтын 
келісім-шартпен реттеледі, онда мүлікті пайдаланудағы және қызметтің 
жекелеген түрлерін жүргізудегі құқықтардың шектеулері көрсетіледі. 
Қаржылық өзара қатынастардың тәртібі мен шарттары, тараптардың 
материалдық жауапкершілігі, сондай-ақ шартты бұзудың негіздері мен 
талаптары көрсетіледі. 

Өндіріс түрлері.
Қазіргі уақытта кәсіпорындарда өндірістің келесі түрлерін ажырату 

керек: жаппай, сериялық, жалғыз, аралас.
Өндіріс түрі, әдетте, жұмыс орындарының мамандану 

коэффициентімен немесе бір жұмыс орнында орындалатын бөлшектердің, 
операциялардың санымен анықталатын сериялық коэффициентпен 
сипатталады. Көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындарда жаппай қолдануға 
арналған бұл коэффициент 3-ке дейін, үлкен көлемде 4-10-дан, орташа 
серияда 11-20-дан, шағын партияда 20-дан асады.

Тән бірлі-жарым өндіріс болып табылады, өзгергіштік 
номенклатурасын, шағын көлемі, әкеледі шектеу мүмкіндіктерін пайдалану 
стандартталған, конструкторлық-технологиялық шешімдер. Бір типтегі 
өнімдерге турбиналар, илемдеу диірмендері, ерекше машиналар жатады.

Сериялық өндіріс өнімнің жұмыс орнына жеке өндірістегі сияқты 1-2
дана емес, мезгіл-мезгіл құрылымдық жағынан бірдей партиялармен, яғни 
сериялармен түсетіндігімен сипатталады. Өндірістің сериялық түрі өнімнің 
салыстырмалы түрде үлкен номенклатурасымен сипатталады, бірақ 
өндірістің жеке түріне қарағанда әлдеқайда аз.

Жаппай өндіріс 1-2 үнемі қайталанатын жұмыс бөлшектерін орындауға 
бағытталған жұмыс орындарының тар мамандануымен сипатталады. Көп 
жағдайда сериялық коэффициент 1-ге тең. Салыстырмалы түрде ұзақ уақыт 
бойы біртекті өнімдердің үлкен көлемін өндірудегі жаппай өндірістің негізгі 
белгісі. Жаппай өндіріс кәсіпорындары шығарылатын өнімдердің шектеулі 
номенклатурасымен сипатталады. 

Кəсіпорындар сандық жəне сапалық белгілері бойынша жіктеледі. 
Біздің жағдайымыздағы сандық кәсіпорындардың шағын, орта және ірі 

болып бөлінуін қамтуы мүмкін. Жіктеу критерийі-осы кәсіпорында жұмыс 
істейтіндердің белгісі. 

Кішігірім жұмысшылар саны 100 адамға дейін. Өнеркәсіпте 100 адам, 
құрылыста 100 адам, көлікте 100 адам, ауыл шаруашылығында 60 адам, 
Ғылыми-техникалық салада 60 адам, көтерме саудада 50 адам, БОН 30 адам, 
бөлшек саудада 30 адам, қалған салаларда 50 адамнан артық емес.
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1000 адамға дейін – орташа, 1000 адамнан астам – ірі. 
Сапалық белгілерге мыналар жатады:
1. ұйымдастыру-құқықтық нысаны бойынша-бұл кешен 
кәсіпорындардың меншік иелері арасындағы, сондай-ақ кәсіпорындар 

мен оларға қатысты басқа да сыртқы шаруашылық субъектілері мен 
мемлекеттік билік органдары арасындағы қатынастарды қалыптастыру 
сипатын, шарттарын, тәсілдерін айқындайтын заңды, құқықтық, 
шаруашылық нормалары.

2. меншік нысаны бойынша жеке, ұжымдық болып бөлінеді, 
коммуналдық және басқа меншік нысандары.
3. қызмет түрлері бойынша.
4. кәсіпорындарды коммерциялық және коммерциялық емес деп 

бөлу. 
Коммерциялық кәсіпорындар қызметінің мақсаты 
пайда. Коммерциялық емес-одақтар, бірлестіктер, қорлар, олардың 

мақсаты жарғылық (жарғыны сақтау). Пайда одан әрі даму үшін бөлінеді.

5.2. МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІ
"Менеджмент" ұғымы 20 ғасырдың басында американдық бизнес 

ортасында пайда болды. Өткен ғасырдың 30-жылдарында оның 
маңыздылығы айқын түсінілді, қызметі мамандыққа, білім саласы – тәуелсіз 
пәнге, ал әлеуметтік қабат – өте ықпалды әлеуметтік күшке айналды. 
"Менеджерлер төңкерісі" деп аталатын оқиға бүкіл әлем бойынша өндірістік 
және сату желілерін кеңейтетін, бүкіл мемлекетпен салыстырылатын үлкен 
экономикалық, өндірістік, ғылыми-техникалық әлеуетке ие ірі 
корпорациялар пайда болған кезде болды. Ірі корпорациялар, банктер ұлы 
ұлттардың экономикалық және саяси күшінің өзегін құрайтыны белгілі, 
үкіметтер оларға тәуелді, демек, ірі корпорацияның басында тұрған 
менеджерлердің шешімдері, мемлекет қайраткерлерінің шешімдері сияқты, 
миллиондаған адамдардың, мемлекеттердің және бүкіл аймақтардың 
тағдырын анықтайды. Шағын бизнес те маңызды. Дамыған елдердің 
экономикасында шағын бизнес кәсіпорындары сандық құрамы бойынша 
барлық фирмалардың 95% - дан астамын құрайды. Экономиканың осы 
саласында одан да қатаң бәсекелестік бар, ал негізгі міндет-тиімді 
менеджментке қарсы тұру, өмір сүру, өсу. Менеджмент дегеніміз не және 
менеджер деген кім?

Менеджмент-бұл еңбек, ақыл-ой, басқа адамдардың мінез-құлқының 
мотивтерін қолдана отырып, мақсаттарға жету мүмкіндігі.

Менеджмент-бұл ұйымның мақсаттарына жету үшін адами, 
материалдық және қаржылық ресурстарды оңтайландыруға бағытталған 
кәсіби қызмет түрі.

Менеджмент-бұл басқару практикасына негізделген ғылыми білім, 
ұсыныстар жүйесі.

Менеджмент-бұл басқару өнерімен көбейтілген ғылым + тәжірибе.
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Қазіргі менеджмент төрт функцияға негізделген: ұйымдастыру, 
жоспарлау, ынталандыру және бақылау. Кез келген деңгейдегі 
менеджменттің интегралдық критерийі 9001:9015 стандарт – сапа 
менеджменті жүйесі (СМЖ) негізінде жүйелік сапа болып табылады. 

Жоспарлау-бұл үшін қажетті іс-шаралар мақсаттарын анықтау, 
мақсаттарға жету әдістерін әзірлеу, ұйымның болашақ дамуын болжау. 
Ұйымдастыру-ұйымның құрылымын қалыптастыру, оны ресурстармен 
қамтамасыз ету: материалдық, қаржылық, еңбек.

Мотивация-қызметкерлерді жандандыру, оларды экономикалық және 
моральдық ынталандыру арқылы ұйымның мақсаттарына жету үшін тиімді 
жұмыс істеуге ынталандыру және қызметкерлердің шығармашылық әлеуетін 
дамытуға жағдай жасау.

Бақылау-жұмыс нәтижелерін сандық және сапалық бағалау және есепке 
алу, жоспарларды, нормаларды, шешімдерді түзету.

Үйлестіру-олардың арасында ұтымды байланыс орнату арқылы 
жүйенің барлық буындарының жұмысында үйлесімділікке қол жеткізу.

ISO 9001:2015 стандарты (ұлттық баламасы – ИСО 9001-2015) Сапа 
менеджментінің (ПМК) келесі негізгі принциптерін белгілейді):

1) тұтынушыға бағдарлану (бұрын - Тапсырыс берушіге бағытталған 
ұйым) - ұйым өз тапсырыс берушілеріне байланысты болады, сондықтан 
Тапсырыс берушінің ағымдағы және болашақ қажеттіліктерін түсінуі, 
Тапсырыс берушінің талаптарын орындауы және Тапсырыс берушінің 
үміттерінен асып түсуге тырысуы керек.

Принцип кез – келген ұйым клиенттердің-олардың тұтынушыларының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құрылған және керісінше емес дейді. 
Сапа менеджменті тұрғысынан ұйымның барлық әрекеттері клиенттердің 
қажеттіліктерін анықтауға, түсінуге және қанағаттандыруға бағытталуы 
керек.

Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• нарықтағы өзгерістерге икемді және жылдам жауап беру арқылы 

кіріс пен нарық үлесінің артуы;
• тұтынушылардың қанағаттанушылығының өсуі есебінен ұйым 

ресурстарын пайдалану тиімділігінің артуы;
• тұтынушылардың адалдығын арттыру және осыған байланысты 

қайталанатын тапсырыстарды көбейту.
2) көшбасшылық (бұрын - көшбасшылық) - көшбасшылар мақсат, 

бағыт бірлігін және ұйымның ішкі ортасын белгілейді. Олар адамдар 
ұйымның мақсаттарына жетуге толықтай қатыса алатын орта жасайды.

Ұйымның мақсаттарына тиімді қол жеткізу үшін барлық деңгейдегі 
қызметкерлер алға қойған мақсаттарына жетуді қалап қана қоймай, осы 
мақсаттарға қол жеткізуде көшбасшы болуға, осы мақсаттарға ұмтылуда үлгі 
болуға тиіс.

Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• ұйым қызметкерлері ұйымның мақсаттарын бөле бастайды, 

соның арқасында олар мақсаттарына жетуге көбірек ынталы болады;
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• ұйымдағы кез-келген әрекетті біртұтас дәйекті қағидаттар 
негізінде құруға, орындауға және бағалауға мүмкіндік бар;

• ұйымдағы басқарудың әртүрлі деңгейлері арасындағы 
сәйкессіздік пен түсінбеушілік азаяды.

3) адамдардың өзара іс - қимылы (бұрын - адамдарды тарту) – барлық 
деңгейдегі қызметшілер-бұл ұйымның мәні және олардың толық қатысуы 
олардың қабілеттерін ұйымның игілігі үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Ұйымдағы адамдар жақсы және тиімді жұмыс істей алады, егер олар өз 
жұмысына құмар болса, олар үшін қызықты болса. Сапа мақсаттарына жету 
үшін ұйым адамдардың өздері атқаратын жұмысына барынша қызығушылық 
танытуы үшін жағдай жасауы керек. Бұған персоналды тиімді басқару 
арқылы қол жеткізуге болады.

Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• мотивация, белсенді қатысу және қызметкерлерді ұйымның 

барлық процестеріне тарту пайда болады, бұл олардың жұмысының 
тиімділігін арттырады;

• қызметкерлер өз жұмысында және тұтастай алғанда ұйымның 
жұмысында ұсыныстар әзірлеуге және инновациялар енгізуге қызығушылық 
танытады, бұл ұйымның мақсаттарына тезірек қол жеткізуге ықпал етеді;

• қызметкерлердің өз ұсыныстары мен инновациялары үшін нақты 
жауапкершілігі пайда болады;

• қызметкерлер өздері қатысуға және ұйымның жұмысын үздіксіз 
жақсарту процесіне көмектесуге тырысады.

4) процестік тəсіл - тиісті ресурстар мен қызметтер өзара байланысты 
процестер жүйесі ретінде басқарылатын кезде, қажетті нәтижеге неғұрлым 
тиімді қол жеткізіледі.

Ұйымдағы кез-келген іс-әрекет процесс ретінде қарастырылуы керек, 
сондықтан ол нақты анықталған және бір мәнді кірістерге, шығуларға, 
ресурстарға, операцияларға және процестің барлық осы компоненттерінің 
өзара байланысына ие болуы керек.

Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• ресурстарды тиімді пайдалану арқылы шығындар азаяды және 

өндірістік цикл азаяды;
• жұмыс нәтижелері болжамды, қайталанатын болады және қажет 

болған жағдайда жақсартуға болады;
• жұмысты жақсарту мүмкіндіктеріне басты назар аударылады.
Бұрын (2008 жылғы стандарттар нұсқасында) тағы бір принцип болды -

басқарудың жүйелік тәсілі. Стандарттардың жаңа нұсқасы осы қағидатты 
процестік тәсіл қағидатымен біріктірді.

5) жақсарту (бұрын - үнемі жақсарту) - үнемі жақсарту ұйымның 
өзгермейтін мақсаты болып табылады.

Бұл принцип ұйымды үнемі дамыту қажеттілігін анықтайды.
Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• ұйымның мүмкіндіктерін арттыру арқылы артықшылықтар алу;
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• ұйымның барлық деңгейінде орындалатын жақсарту жөніндегі іс-
қимылдарды ұйымның бірыңғай стратегиясына құру;

• ұйымның сыртқы және ішкі ортасындағы өзгерістерге тез жауап 
беруге болады.

6) фактілерге негізделген шешімдер қабылдау - шешімдердің тиімділігі 
деректер мен ақпаратты логикалық талдауға негізделеді.

Кез-келген шешім, кез-келген басқару әсері тек объективті мәліметтер, 
объективті дәлелдер негізінде қабылдануы керек, бірақ болжамдар, 
алыпсатарлық немесе субъективті пікірлер негізінде емес.

Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• әрбір шешімді қабылдау шынайы деректер жиынтығымен 

негізделген;
• нақты деректерді талдау арқылы шешімдердің тиімділігін растау 

мүмкіндігі бар;
• бұрын қабылданған шешімдерге негізделген өзгерістер енгізуге 

болады.
7) өзара қатынастар менеджменті (бұрын - жеткізушілермен өзара 

тиімді қатынастар) - ұйым мен оның мүдделі тараптары арасындағы өзара 
тиімді қатынастар ұйымның құндылықтар жасау қабілетін арттырады.

Бұл принцип ұйымды мүдделі тараптармен қарым-қатынасын дамытуға 
бағыттайды. Әрбір мүдделі тарап белгілі бір дәрежеде ұйым қызметінің 
нәтижелеріне әсер етеді. Егер ұйым барлық мүдделі тараптармен қарым-
қатынасты оңтайлы түрде құра алса, онда бұл оның қызмет нәтижелеріне 
байланысты сыртқы және ішкі тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді.

Осы қағиданы жүзеге асырудың негізгі артықшылықтары:
• шығындар мен ресурстарды оңтайландыру бар;
• ұйым ішінде де, одан тыс жерлерде де жағдай өзгерген жағдайда 

Тараптардың бірлескен іс-әрекеттерге деген қызығушылығы бар;
• ұйым мен оның мүдделі тараптары арасындағы өзара 

әріптестіктің құндылығы артады.
Бүкіл сапа жүйесінің жұмысы ұйымның басшылары мен 

қызметкерлерінің сапа менеджменті принциптерін қаншалықты жақсы 
түсінетініне байланысты болады.

9000 сериялы ИСО стандарттары бойынша сапа жүйесін құру ұйымға 
сапа менеджменті принциптерін өз жұмысының тәжірибесіне енгізуге 
мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған принциптердің әрқайсысы ИСО 9001 
стандартында талаптар жиынтығымен көрсетілген. Сондықтан, ұйым өз 
жұмысында осы талаптарды орындау әдістерін жасағанда және енгізгенде, ол 
сапа менеджменті принциптерін енгізеді.

5.3. МАРКЕТИНГ
Маркетинг-бұл сатып алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

арқылы пайда табуды мақсат ететін қызмет. Бұл кез – келген маркетингтік іс-
әрекеттің мәнін көрсететін өте жалпыланған анықтама-өнімді немесе 
қызметті мақсатты аудиторияға сату мүмкіндігі.
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Кең мағынада маркетинг дегеніміз-бұл тауашалар мен бәсекелестерді 
талдау, тұтынушылық сұранысты болжау және мақсатты аудиториямен 
қарым-қатынасты шебер құру қабілетін қамтитын күрделі пән. Бір сөзбен 
айтқанда, кәсіби маркетолог адамдардың (В2С) немесе ұйымдардың (В2В) 
қызметтері мен тауарларына қажеттіліктерін тұтынушылық сұранысқа қалай 
айналдыру керектігін түсінуі керек.

Сонымен, егер сіз маркетингті қысқаша сипаттасаңыз-бұл клиенттердің 
қажеттіліктерін қанағаттандыру әрекеті. Шын мәнінде, бұл компанияның 
барлық маркетингтік стратегияларының басты мақсаты.

Мақсатқа жету үшін маркетологтар бизнестің алдында тұрған келесі 
міндеттерді шешеді:

- Компания жұмыс істейтін тауашада клиенттердің қажеттіліктерін 
талдау. Тауар сұранысқа ие ме, өнімді сатылымға шығарар алдында ОА 
таңдаудың қандай өлшемдерін ескеру қажет?

- Нарықтағы бәсекелестердің ұсыныстарын, сондай-ақ белгілі бір 
тауашадағы бағаны зерттеу. Алынған мәліметтер негізінде 
компанияның баға саясаты әзірленуде.

- Тауарлар мен қызметтердің ассортиментін тұтынушылық сұранысқа 
бейімдеу. Нарыққа шығатын компаниялардың көпшілігі сұранысқа ие 
жұмыс істейді. Сондықтан өтімсіз тауарларды, көбінесе тиімсіз 
кәсіпорынды жылжыту. Екінші жағынан, жаңа өнімді жылжыту үшін 
сұраныс жасау үшін үлкен бюджет қажет, бірақ барлық "Крем" сізге 
түседі.

- Сұранысты арттыруға, өнімді өткізуге бағытталған іс-шараларды іске 
қосу. Бұл онлайн және офлайн ортадағы жарнама, вирустық жарнама, 
ауызша сөйлеу және басқа әдістер.

- Сервистік қызмет көрсету, тұтынушыларды қолдау. Мінсіз маркетинг-
бұл тауарларды жалғыз сату ғана емес, сонымен қатар клиенттерді адал 
клиенттерге айналдыру технологиясы. Бұл жүйеде бәрі маңызды: өнім 
сапасы, қызмет көрсету сапасы, жауапты қолдау.
Маркетинг мәселелерін тиімді шешуге келесі принциптер көмектеседі: 

компанияның өндірістік мүмкіндіктерін түсіну, тауарларды немесе 
қызметтерді сату бойынша іс-шараларды жоспарлау мүмкіндігі. Сонымен 
қатар, компания өзгеріп жатқан сұранысқа икемді жауап бере білуі керек, 
Орталық Азия қажеттіліктеріне сәйкес өнім түрлерін жаңартуы керек.

Функциясы
1. Аналитикалық. Компанияға, нарыққа және тұтынушылық 

сұранысқа әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды зерттеу бойынша іс-
шаралар кешені. Бұған тауашалар мен бәсекелестерді талдау, Орталық 
Азияның қажеттіліктерін зерттеу және тұтынушылардың мінез-құлқын 
болжау кіреді. Сонымен қатар, компанияның ішкі қызметі де талданады –
корпоративтік орта уақыт сұраныстарына қаншалықты сәйкес келеді, 
компания бәсекелестердің фонында қалай көрінеді.

2. Өндірістік. Бұл функциялар өндіріс процесіне жаңа 
технологияларды енгізуге жауап береді. Процестің өзі бірнеше 
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компоненттерге бөлінуі мүмкін: сатып алуды ұйымдастыру, тауарлар мен 
қызметтерді сату, қоймада сақтау және басқалар. Сондай-ақ, өндірістік 
функциялар нарықтағы өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін басқару 
мәселелерін шешеді, өнімнің сапа стандарттарына сәйкестігін бақылайды.

3. Басқару және бақылау. Компаниядағы маркетингтік іс-
шараларды жоспарлау процестеріне жауап береді. Бұған клиенттер мен 
серіктестерді ақпараттық қолдау, тәуекелдерді басқару кіреді.

4. Сату. Кәсіпорынның баға және тауар саясатын қалыптастыруға 
жауап беретін барлық нәрсе. Кең мағынада сатуға тауарлар мен қызметтерге 
сұранысты кеңейту, жаңа нарықтарды дамыту шаралары да кіреді.

5. Инновациялық. Нарыққа жаңа өнімді әзірлеу және енгізу.
Функционалды маркетингтің келесі әдістері қолдайды-сауалнама, 

нарықтық жағдайды талдау, бақылау, тұтынушылық сұранысты зерттеу. 
Өнімді жылжыту тұрғысынан жарнамалық технологиялар онлайн және 
офлайн ортада, PR, жеке сату, кеңес беруде қолданылады.

Құрал-саймандар
Маркетинг-бұл тұтынушыны сатып алушыға айналдыру процесі. Бұл 

тапсырманы орындау үшін маркетинг құралдары қолданылады. Шартты 
түрде оларды төрт топқа бөлуге болады: баға, өнім, сату, жарнама.

- Баға-бұған тауарларды өндіру және сату шығындары, өнім түрлері, 
Орталық Азия таңдау критерийлері, елдегі саяси және қаржылық 
жағдай кіреді. Көбінесе бұл сұраныс деңгейін анықтайтын тауарлардың 
құны.

- Сату-бұл санатқа тұтынушылық сұранысты арттыратын құралдар 
кіреді. Мысалы, жарқын қаптама, шын мәнінде, өнімді сатушы болып 
табылады. Сондай-ақ, жеңілдіктер, акциялар және сатып алушылардың 
қызығушылығын ынталандыратын басқа да шаралар қолданылады. 
Өнімдердің көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуы жаңа өнімді 
нарыққа шығаруға көмектеседі.

- Жарнама-тауарлар мен қызметтерді жылжытудың онлайн және офлайн 
арналары. Бизнесті жан-жақты дамыту үшін екі бағытты қолданған 
жөн. Біріншісі – тұтынушылық сұраныспен тез және тиімді жұмыс 
істейді, екіншісі-компанияның брендингінде таптырмайтын.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Тиеу машинасы 500 сағат, жоспарлы қорда 720 сағат жұмыс істеді. 

Уақыт өте келе пайдалану дәрежесін анықтаңыз, яғни кең жүктеме 
коэффициенті.

2. Станоктың жылдық нақты өнімділігі 27000 тоннаны, техникалық 
өнімділігі 40000 тоннаны құрады. Машинаның қарқынды жүктеме 
коэффициентін анықтаңыз.

3. Жүргізілген маркетингтік зерттеу өнімнің орташа нарықтық бағасы 
5000 теңгеге тең екенін көрсетті. Тұрақты шығындар 10000, тауар бірлігінің 
өзіндік құны 2500 теңге, жөнелту бағасы 3200 теңге. Компания үшін 
шығынсыздық нүктесін анықтаңыз (дана және теңге).
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4. Ағаш екі қабатты терезелер нарығының сыйымдылығы терезе 
конструкцияларының бүкіл нарығының сыйымдылығының 10% құрайды 
және жылына 1,4 млн м2 құрайды. Терезе конструкциялары нарығының 
жалпы сыйымдылығын есептеңіз.

5. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоспарланған шығындар кезінде 
ұзақтығы 8 сағат болатын ауысым үшін екі сағат. Машинаның нақты жұмыс 
уақыты 5 сағатты құрады. Қарқынды жүктеме коэффициентін табыңыз.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Байланыс саласының экономикалық ерекшеліктері.
2. Кіші салалар және байланыс түрлері.
3. Байланыс өнімдерінің экономикалық сипаттамасы.
4. Байланыс өнімдерінің түрлері мен номенклатурасы.
5. Маркетинг пен сатудың айырмашылығы
6. Компания маркетингке айналады деп нені білдіреді?
7. "Компанияның маркетингтік мүмкіндіктері"дегеніміз не?
8. Тұтынушылар топтары қандай белгілер бойынша құрылуы мүмкін?
9. "Менеджмент" және "басқару" ұғымдары»
10.Менеджменттің сипаттамалары мен кезеңдері

Қысқаша қорытынды
Бұл модуль экономикалық тиімділік пен экономикалық қызметке 

талдау жүргізу, менеджмент жүйесіндегі жоспарлау, басқару әдістері жүйесін 
анықтау, стресс пен қақтығыстарды басқару үшін қажетті білім, Дағдылар 
мен дағдыларды сипаттайды.

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: өнеркәсіптің салалық 
құрылымына, жеңіл өнеркәсіптің салалық құрылымына талдау жасауды, 
өнеркәсіп кәсіпорындарының оңтайлы мөлшерін, өндірісті қоғамдық 
ұйымдастыру нысандарының деңгейі мен экономикалық тиімділігін, 
нарықтық билік көрсеткіштерін, әртүрлі нарықтық құрылымдардағы 
шығарылымның оңтайлы көлемін анықтау бойынша есептерді орындауды, 
кейінгі оқыту процесінде Сала экономикасы саласындағы теориялық білімді 
дербес және шығармашылықпен пайдалануды үйренеді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар нарықтың экономикалық 
ұғымдарын, кәсіпорындардың өндірістік қорларын, Менеджмент, Маркетинг 
және өндірісті жоспарлау негіздерін, өндірістік қорлардың экономикалық 
мәнін, сметалық құжаттаманы әзірлеу тәртіптерін, маркетинг және 
менеджмент негіздерін, жоспарлау және есепке алу әдістерін меңгереді.
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6 БӨЛІМ. ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ, ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ҚАҒИДАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Еңбекті және денсаулықты қорғау, кәсіби гигиена, кәсіби санитария 
және өрт қауіпсіздігі негіздері бойынша нормативтік құжаттарды 
қолдану.

2. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін 
сақтау.

3. Жұмыс орнында және өндірістік аймақта санитарлық-технологиялық 
талаптарды, гигиена және еңбекті қорғау нормалары мен талаптарын 
орындау.

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер немесе 

ноутбук

КІРІСПЕ
Бұл модуль салада еңбекті қорғау мәселелерін шешу бойынша қажетті 

білімді, іскерлікті және дағдыларды, өндірісте қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ету, технологиялық жабдықты пайдалану әдістерін меңгеруді 
сипаттайды.

6.1. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Өлшеу және бақылау қоршаған орта мен өндірістік орта 

жағдайларының санитариялық нормативтерге сәйкестігін растаудың негізгі 
әдістері болып табылады. Оларды қолдану ерекшеліктері сынақ 
зертханасының сертификаттау кезінде шешетін міндеттерімен анықталады.

6.1.1 Еңбекті қорғау жөніндегі Негізгі заңнамалық-құқықтық 
актілер

Еңбекті қорғау (ЕҚ) - заңнамалық және нормативтік құжаттар жүйесі, 
олардың негізінде жұмыс орындарында қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ететін және адамның жұмыс қабілетін сақтайтын әлеуметтік-
экономикалық, техникалық және гигиеналық іс-шаралар әзірленеді. Еңбекті 
қорғаудың мақсатын формуламен сипаттауға болады

МАҚСАТ = БС + ЖМ + СЗ + ПР + КТ,
мұндағы BS-апатсыз жағдайларға қол жеткізу;
ЖМ-жарақаттанудың алдын алу;
СЗ-денсаулықты сақтау;
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PR-өнімділікті арттыру;
КТ-еңбек сапасын арттыру.
Осы мақсатқа жету үшін міндеттердің екі тобын шешу қажет. 

Біріншісі-ғылыми, яғни адам – машина жүйелеріндегі математикалық 
модельдер, қауіпті (зиянды) өндірістік факторлар және т.б. Екіншісі-
жабдыққа қызмет көрсету кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын практикалық 
қамтамасыз ету.

Еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық актілер Қазақстан 
Республикасының еңбек құқығының ажырамас бөлігін құрайды, оның негізі 
30.09.95 ж. ҚР Конституциясының 24-бабы болып табылады.

Бұл мақалада әркімнің еңбек бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін 
еркін таңдауға құқығы бар екендігі жазылған:

- "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы" 28.02.2004 ж. № 528-
П ҚР Заңы»;

- "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі 
мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы"07.02.2005 Ж. № 30-
П ҚР Заңы.

Бұдан басқа, еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілерге мыналар 
жатады:

- еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің стандарттары (ЕҚСЖ), 
бекітілетін: мемлекеттік стандарттар (МЕМСТ) - Стандарттау, метрология 
және сертификаттау жөніндегі ТМД мемлекетаралық кеңесі; салалық 
стандарттар (ОСТ) - тиісті министрліктер, ведомстволар, атқарушы биліктің 
басқа да орталық органдары; кәсіпорын стандарттары (СТП) - кәсіпорындар;

-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Бас 
санитарлық-эпидемиологиялық Басқармасы бекітетін санитарлық ережелер, 
нормалар, гигиеналық нормативтер, эргономикалық, физиологиялық және 
басқа да талаптар;

- Қазақстан Республикасы Еңбек министрлігінің Еңбекті қорғау 
Департаментімен келісім бойынша атқарушы биліктің орталық органы және 
тиісті қадағалау және бақылау органы бекітетін салалық мақсаттағы еңбекті 
қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтар;

- министрліктермен, ведомстволармен келісім бойынша Қазақстан 
Республикасы Еңбек министрлігінің Еңбекті қорғау департаменті бекітетін 
салааралық мақсаттағы еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтар.

Нұсқама өткізу. Өндірістік жарақаттануды тексеру, ресімдеу және 
есепке алу

Жарақаттар мен кәсіби аурулар пайда болуы мүмкін әрбір ұйымда 
тұрақты және уақытша жұмысшыларға Нұсқаулық жүйесі болуы керек.

Жаңадан түскен жұмысшылар тікелей жұмыс орнында қауіпсіздік 
техникасы және өндірістік санитария ережелері бойынша кіріспе Жалпы 
нұсқамадан, қауіпсіздік техникасы ережелері бойынша нұсқамадан өткеннен 
кейін ғана жұмысқа жіберілуі мүмкін. Соңғысы басқа жұмысқа ауысқан кезде 
немесе жұмыс жағдайлары өзгерген кезде де қажет.
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Жұмысшылардың кіріспе нұсқаулығын қауіпсіздік инженері немесе 
басқарманың бас инженері қамтамасыз етеді. Жұмысшы қарамағына келіп 
түсетін Прораб (шебер, учаске бастығы) жұмыс орнындағы қауіпсіздік 
техникасы бойынша нұсқама өткізуге міндетті.

Қайталама нұсқама 3 айда бір рет (тоқсанның бірінші жұмыс күні), 
сондай-ақ жұмыс жағдайлары өзгерген, қауіпсіздік техникасы қағидаларын 
өрескел бұзушылықтар анықталған жағдайларда жүргізіледі.

Нұсқаудан басқа, жұмысшылар жұмысқа түскен күннен бастап 3 айдан 
кешіктірмей оларды ұйымның бас инженері бекіткен бағдарлама бойынша 
жұмыстың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне үйрету қажет. Оқуды 
аяқтағаннан кейін және одан әрі жыл сайын куәліктерді бере отырып, білімін 
тексеру жүргізіледі. Тексеру нәтижелері хаттамамен ресімделеді.

Өндіріспен байланысты жазатайым оқиғаларды ресімдеу, тіркеу және 
есепке алу тәртібі ҚР Үкіметі 3.03.2001 ж.бекіткен "жазатайым оқиғаларды 
тергеп-тексеру және есепке алу қағидаларына" сәйкес айқындалады. №326.

Әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шеккен адам немесе көрген адам 
жұмыс берушіге немесе жұмысты ұйымдастырушыға дереу хабарлауға 
міндетті.

Жұмыс беруші зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмекті 
және оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға, сондай-ақ 
тергеп-тексеру басталғанға дейін жазатайым оқиға орнындағы жағдайды 
сақтауға міндетті.

Жұмыс беруші өндірістегі жазатайым оқиға немесе жұмыскерлердің 
денсаулығының өзге де зақымдануы туралы еңбек жөніндегі уәкілетті 
мемлекеттік органның мемлекеттік еңбек инспекциясына, жұмыскерлердің 
өкілдеріне, сақтандыру ұйымымен тиісті шарт болған кезде сақтандыру 
ұйымына, жазатайым оқиға болған жердегі құқық қорғау органына және 
өнеркәсіптік және ведомстволық бақылау мен қадағалау органдарына дереу 
хабарлайды.

Жазатайым оқиғаны тергеп - тексеруді ұйым басшысы ол келіп түскен 
кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде құратын, құрамында: – ұйымның 
төрағасы немесе оның орынбасары; мүшелері-ұйымның еңбекті қорғау 
қызметінің басшысы, қызметкерлердің уәкілетті органының өкілі немесе 
жәбірленушінің сенім білдірілген адамы бар Комиссия жүргізеді.

Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
облыстың, Астана және Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек 
инспекторы басқаратын Комиссия жүргізеді. Үш-бес адам қаза тапқан топтық 
жазатайым оқиғаларды тергеп - тексеруді-еңбек жөніндегі уәкілетті 
мемлекеттік орган, ал бес адамнан көп қаза тапқан кезде Қазақстан 
Республикасының Үкіметі құратын Комиссия жүргізеді.

Қызметкерде кемінде бір күн еңбек ету қабілетінен айрылуына әкеп 
соққан өндіріспен байланысты әрбір жазатайым оқиға Н-1 нысаны бойынша 
жазатайым оқиға туралы актімен ресімделеді.
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6.1.2 Жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын ұйымдастыру
Өндірістік санитария. Жылу әсерлері мен зиянды заттардың адам 

ағзасына әсері
Көптеген өндірістік процестер ауаға әр түрлі ластаушы заттардың 

(булар, газдар, қатты және сұйық бөлшектер) және жылу сәулелерінің (еден 
деңгейінен 2 м биіктікте шектелген кеңістік немесе жұмысшылардың 
тұрақты немесе тікелей (уақытша) болатын орындары бар алаң) бөлінуімен 
бірге жүреді.

Зиянды заттар адам ағзасына әсер ету сипатына қарай бөлінеді:
- бүкіл ағзаның немесе жекелеген мүшелердің қызметін бұзатын уытты 

(қорғасын, сынап, бензол, күшәла және оның қосындылары) заттар);
- тыныс алу жолдарының тіндерінің бетін және шырышты қабықтарды 

тітіркендіретін, зақымдайтын (күкіртті газ, хлор, азот тотығы және т. б.).);
- сенсибилизациялаушы, аллергендер (формальдегид, түрлі еріткіштер 

және нитроқосылыстар негізіндегі лактар және т. б.) ретінде әрекет етеді.);
- қатерлі ісік тудыратын канцерогендік (никель және оның 

қосылыстары, хром оксиді, асбест және т. б.).);
- репродуктивті репродуктивті функцияға әсер ететін (сынап, қорғасын, 

марганец, стирол, радиоактивті заттар және т.б.) тұқым қуалайтын 
ақпараттың өзгеруіне әкелетін мутагендер (қорғасын, марганец, радиоактивті 
заттар және т. б.).

Кәсіби аурулардың мысалы ретінде шаңды ұзақ уақыт деммен жұту 
кезінде пайда болатын пневмокониоздарды келтіруге болады. Ең ауыр бірі 
болып табылады силикоз кезінде туындайтын әсері адам шаңның құрамында 
кремнийдің қостотығы. Бұл ауру құю өндірісінде, құм төсеу кезінде және 
басқаларында кездеседі.

Жұмыс орнындағы микроклимат еңбек жағдайларының сипатына 
үлкен әсер етеді, оның параметрлері температура, салыстырмалы 
ылғалдылық және ауа жылдамдығы болып табылады.

Микроклимат параметрлері өзгерген кезде және әртүрлі ауырлықтағы 
жұмыстарды орындау кезінде адам ағзасының тұрақты температураны ұстап 
тұру қабілеті (36,6°C) терморегуляция деп аталады.

Адам ағзасының жылу беруі негізінен үш жолмен жүзеге асырылады: 
конвекция, сәулелену, тердің булануы.

Өндірістік ортаға әсер ету факторлары қауіпті және зиянды болып 
бөлінеді.

Қауіпті фактор-әсері жұмысшының жарақатына әкелуі мүмкін фактор.
Зиянды өндірістік фактор-әсер ету жұмысшылардың ауруына әкелуі 

мүмкін.
Барлық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар келесі топтарға 

бөлінеді: физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық.
Өндірістік үй – жайлардың микроклиматы-бұл температураның, 

салыстырмалы ылғалдылықтың, ауа жылдамдығының, жылу сәулесінің 
қарқындылығының адамға әсер ететін үйлесімімен анықталатын үй-
жайлардың ішкі ортасының климаты.
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Табиғи желдету: инфильтрация (ұйымдастырылмаған ауа алмасу), 
аэрация (ұйымдастырылған, алдын-ала есептелген ауа алмасу). 
Артықшылығы-үнемділік, кемшілігі-зиянды заттарды тазартуға болмайды, 
қоршаған орта ластанады.

Жасанды желдету-артық жылу, зиянды заттар мен артық ылғалды 
кетіру үшін есептеледі.

Өндірістегі тозаңдану және Газдану. Қорғау шаралары.
Нормалау. Адамдарға әсер ету қаупі бойынша барлық зиянды заттар 

төрт топқа бөлінеді: өте қауіпті (сынап, қорғасын, фосген буы); жоғары 
қауіпті (қалайы, йод, бензол буы); орташа қауіпті заттар (күкірт оксиді, 
қышқыл буы), қауіптілігі төмен (аммиак қосылыстары және көміртегі оксиді)

Жұмыс орындарындағы шаң дезинтеграция (яғни бұзылу), конденсация 
(Жоғары температуралы процестерде түзілетін булар жұмыс аймағының 
ауасына түскен кезде) процестері салдарынан туындауы мүмкін. Шаңның 
әсері кәсіби аурулардың үш түріне әкеледі: а) өкпе ауруы – пневмоканиоз; Б) 
дерматит - тері аурулары; в) конъюнктивит – көздің қабығының қабынуы.

Шаң ауруларының алдын алу шаралары:
а) шаңның пайда болуымен күресу;
б) шаң тұтқыштардың құрылысы;
в) биологиялық профилактика (ультракүлгін сәулелену);
г) жеке қорғаныс құралдары (респиратор, арнайы киім, шаңға қарсы 

көзілдірік).
Газдарды зерттеу үшін сынама алу әдістері:
а) аспирациялық-осы газды сіңіретін қатты немесе сұйық зат арқылы 

газды тарту;
б) бір мезеттік іріктеу. 3-5 литрлік колба алынады, онда вакуум пайда 

болады, колба тығынмен тығыз жабылады. Зерттелетін жерде тығын 
ашылады, ауа оны толтырады, таңдалған ауа талдауға жіберіледі.

Талдау әдістері: экспресс индикаторлық әдіс: химиялық, физика-
химиялық, спектрлік және т.б.

Газбен күресу шаралары:
а) жабдықты герметизациялау;
б) желдету жүйесін ұйымдастыру;
в) жеке қорғаныш құралдары (газтұтқыштар, арнайы киім, пасталар, 

қол мен бетке арналған жақпа).

Шу, діріл, ультрадыбыстық. Өндірістік жарықтандыру. 
Адам құлақ қабілетті қабылдау, дыбыстарды естілетін жиілік 

диапазонында 16Гц-20кГц. Тербелістер c жиілігі төмен 16Гц деп атайды 
инфразвуками, ал одан жоғары 20кГц – ультразвуками.

Шу-бұл адамның есту қабілетіне теріс әсер ететін, оның жұмысы мен 
демалуына кедергі келтіретін дыбыстар жиынтығы. Физикалық тұрғыдан 
алғанда, дыбыс р жиілігімен /қарқындылығымен/ және дыбыстық 
қысымымен сипатталады.
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Дыбыстық толқындардың таралуы кеңістіктегі тербелмелі энергияның 
берілуімен бірге жүреді. Дыбыстық толқынның таралу бағытына 
перпендикуляр орналасқан 1 м2 ауданынан өтетін оның мөлшері дыбыстың 
қарқындылығын немесе күшін анықтайды.

Адамның құлағы дыбыстың қарқындылығына емес, дыбыстық 
толқынның қысымына сезімтал.

Есту арқылы дыбыс ретінде қабылданатын энергияның барлық 
диапазоны осы жағдайларда 13-14Б сәйкес келеді. Ыңғайлы болу үшін олар
ақ емес, бірақ 10 есе аз бірлік – децибел (дБ) пайдаланады, бұл құлақпен 
ерекшеленетін дыбыс күшінің минималды өсуіне сәйкес келеді.

Оның биіктігін анықтайтын дыбыстың үшінші маңызды сипаттамасы-
1C (Гц) ішінде жасалған толық тербелістер санымен өлшенетін тербеліс 
жиілігі. Естілетін жиілік диапазоны шартты түрде октавалық жолақтарға 
бөлінеді, онда жоғарғы шекара жиілігі екі есе төменгі жиілікке тең болады.

Адамға әсер ететін шуды жіктеу
Спектрдің сипаты бойынша: ені 1 октавадан асатын үздіксіз спектрі бар 

кең жолақты Шу; спектрінде айқын реңктері бар тональды Шу.
Уақытша сипаттамалары бойынша: тұрақсыз Шу.
Тұрақты емес шу уақыт бойынша тербелмелі және импульсті болып 

бөлінеді.
Ультрадыбысты гигиеналық жіктеу
Тарату тәсілі бойынша: байланыс және ауа
Ультрадыбыстық тербеліс көздерінің түрі бойынша: қол көздері, 

стационарлық көздер.
Ультрадыбыстық тербелістердің спектрлік сипаттамалары бойынша: 

төмен жиілікті ультрадыбыстық-16 – 63 кГц (октавалық жолақтардың орташа 
геометриялық жиіліктері көрсетілген); орташа жиілікті ультрадыбыстық–125 
– 250 кГц; жоғары жиілікті ультрадыбыстық–1,0-31,5 МГц.

Ультрадыбыстық тербелістерді генерациялау режимі бойынша: 
тұрақты және импульстік.

Ультрадыбыстық тербелістердің сәулелену әдісі бойынша:
а) магнитострикциялық генераторы бар ультрадыбыс көздері;
б) пьезоэлектрлік генераторы бар ультрадыбыстық көздер.
Шуды нормалау ГОСТ 12.1.003-83 - шу, қауіпсіздік талаптары 

бойынша жүзеге асырылады. Тұрақты шу үшін орташа геометриялық 
жиіліктердегі дыбыстық қысым деңгейі қалыпқа келтіріледі.

Акустикалық есептеу 3 кезеңнен тұрады:
а) барлық сегіз орташа геометриялық жиілікте есептеу немесе аспаптық 

әдіспен жұмыс орындарындағы шудың қарқындылығын анықтау;
б) жұмыс орындарындағы есептелген немесе өлшенген шу деңгейін 

нормативтік мәндермен салыстыру;
е) егер ең болмағанда орташа геометриялық жиіліктердің бірінде шу 

деңгейінің артуы байқалса, онда қорғау шаралары әзірленуі тиіс.
Қорғау шаралары:
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а) көздегі шуды азайту. Мысалы, механикалық шу үшін – (майлау), 
аэродинамикалық - (сөндіргіш жүйелер), электромагниттік шу үшін-
пакеттерді толығымен басу;

б) қашықтықты қорғау, процесті қашықтықтан басқару;
в) жабдықтар мен цехтарды ұтымды жоспарлау, яғни ең шулы цехтар 

жел жағында орналасуы керек және қалған ғимараттарға шығуы керек;
г) дыбыс сіңіретін және дыбыс өткізбейтін материалдарды пайдалану.
Қорғау шаралары:
а) көздегі дірілдің төмендеуі;
б) дірілді оқшаулайтын (амортизаторлар) және дірілді сіңіретін (көзді 

жаппай іргетасқа орнату) материалдарды пайдалану;
в) жеке қорғаныс құралдарын пайдалану (жергілікті дірілден қорғау 

үшін виброперчаткалар, вибро-аяқ киім, вибро-гильеталар, қол аспабындағы 
вибро-төсемдер).

20 кГц - тен жоғары жиіліктегі ультрадыбыстық тербелістер кавитация 
құбылысына әкеледі-адам ағзасындағы сұйықтықтың жоғары қысыммен 
және температурамен жарылуы. МЕМСТ ЕҚСЖ 12.1.001-84 бойынша 
нормалау (октавалық жолақтардың үштен бір бөлігіне дыбыстық қысым 
деңгейі.

Қорғау Шаралары:
а) дыбыс өткізбейтін экрандарды қолдану, мысалы-плексигласс;
б) жеке қорғаныс құралдары, көбінесе резеңке қолғаптар.

6.1.3 Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу жөніндегі 
негізгі іс-шаралар

Электр қауіпсіздігі-бұл адамдарды электр тогының, электр доғасының, 
электромагниттік өрістің және статикалық электрдің зиянды және қауіпті 
әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық 
шаралар мен құралдар жүйесі.

Егер оның екі нүктесінің арасында потенциалдық айырмашылық болса, 
электр тогы адам денесі арқылы өтеді. Бір уақытта адамға тиетін ток 
тізбегінің екі нүктесі арасындағы кернеу жанасу кернеуі деп аталады.

Адам ағзасы арқылы өтетін электр тогы жылу, биологиялық және 
электролиттік әсерге ие болуы мүмкін.

Электр тогының келесі түрлері мүмкін: күйік, теріні металдандыру, 
электрлік белгілер, электроофтальмия, электрлік соққылар, механикалық 
зақымданулар.

Электр тогының соғу сипаты және оның салдары токтың мәні мен 
түріне, оның өту жолына, әсер ету ұзақтығына, адамның жеке 
физиологиялық сипаттамаларына және зақымдану кезіндегі оның жағдайына 
байланысты.

Адам ағзасына әсер ету мәніне байланысты токтар сезілетін, 
шығарылмайтын және фибрилляцияға бөлінеді.

Сезілетін токтар-ағзадан өткенде сезілетін тітіркенуді тудыратын 
токтар. Адам айнымалы токтың әсерін (50 Гц) 0,5 – тен 1,5 мА-ға дейін және 
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тұрақты ток-5-тен 7ма-ға дейін сезіне бастайды. Осы мәндер шегінде 
саусақтардың аздап дірілдеуі, қышу, терінің қызуы байқалады (тұрақты 
токпен). Мұндай токтар шекті сезілетін токтар деп аталады.

Шығарылмайтын токтар қол бұлшықеттерінің конвульсиялық 
жиырылуын тудырады. Адам ток өткізетін бөліктерден қолын өздігінен ала 
алмайтын токтың ең кіші мәні шекті жібермейтін ток деп аталады. 
Айнымалы ток үшін бұл Мән 10 – нан 15 ма-ға дейін, тұрақты ток үшін-50-
ден 80 ма-ға дейін. Токтың одан әрі жоғарылауымен жүрек-тамыр жүйесінің 
зақымдануы басталады. Бұл қиын, содан кейін тыныс алу тоқтайды, жүректің 
жұмысы өзгереді.

Фибрилляциялық токтар жүрек фибрилляциясын тудырады-діріл 
немесе аритмиялық жиырылу және жүрек бұлшықетінің релаксациясы. 
Фибрилляция нәтижесінде жүректен қан өмірлік маңызды мүшелерге енбейді 
және ең алдымен мидың қанмен қамтамасыз етілуі бұзылады. Қанмен 
қамтамасыз етілмеген адамның миы 5-8 минут өмір сүреді, содан кейін өледі, 
сондықтан бұл жағдайда жәбірленушіге тез арада алғашқы көмек көрсету өте 
маңызды. Фибрилляциялық токтардың мәні 80-ден 5000 ма-ға дейін.

Электр тогының соғу сипаты оның мәні мен түріне байланысты 6.1-
кестеде келтірілген. Токтың өту жолы зақымдану сипатына айтарлықтай әсер 
етеді. Ең қауіпті-бұл бас пен жұлын, жүрек, өкпе арқылы өтетін жол. 

Адам ағзасынан өтетін токтың мәні қолданылатын кернеу мен дененің 
кедергісіне байланысты. Кернеу неғұрлым көп болса, ток адам арқылы 
соғұрлым көп өтеді.

Кесте 6.1. Адам денесі арқылы өтетін электр тогының мәні мен түріне 
байланысты зақымдану сипаты
I, мА 50 Гц айнымалы ток кезінде Тұрақты ток кезінде
0,6-1,5 Сезімнің пайда болуы,

саусақтардың жеңіл дірілдеуі
Сезілмейді

5-7 Қолдардағы құрысулар Сезімнің пайда болуы,
теріні жылыту

8-10 Қолдар қиын, бірақ әлі де электродтардан 
жыртылуы мүмкін; қолдар мен білектердегі 
қатты ауырсыну

Жылытуды күшейту

20-25 Қолдар парализируются, оторвать их от
электродтар мүмкін емес, тыныс алу қиын

Бұлшықеттің аздап жиырылуы

50-80 Тыныс алуды тоқтату, жүрек 
фибрилляциясының басталуы

Қатты қыздыру, қол бұлшық 
еттерінің жиырылуы, тыныс 
алудың қиындауы

90-100 Тыныс алу және жүрек қызметінің тоқтауы 
(әсер ету ұзақтығы 3C-ден артық болған 
кезде).)

Тыныс алуды тоқтату

Адам денесінің кедергісі тұрақты емес және көптеген факторларға 
байланысты – терінің күйі, байланыс мөлшері мен тығыздығы, қолданылатын 
кернеу және токтың әсер ету уақыты. Электр тогының әсерінен адам 
денесінің қарсылығын 6.1-суретте көрсетілген эквивалентті тізбек түрінде 
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ұсынуға болады. Rr1 кедергісі-бұл ток кіретін жердегі терінің кедергісі, 
мысалы, егер адам қуатталған қондырғының бір бөлігіне тиіп кетсе, қол.

Сурет 6.1. Адам денесінің электр тогына қарсыласуының эквивалентті 
схемасы

Әдетте, электр желілерінің қауіптілігін талдау кезінде және есептеу 
кезінде адам денесінің кедергісі белсенді және 1 комға тең деп саналады.

Зақымданудың сипаты токтың әсер ету уақытына да байланысты. Ток 
ұзақ уақыт әсер еткенде терінің қызуы артады, терлеу салдарынан тері 
ылғалданады, оның кедергісі төмендейді және адам ағзасынан өтетін ток 
күрт артады.

Зақымдану сипаты адамның жеке физиологиялық ерекшеліктерімен де 
анықталады. Егер адам физикалық сау болса, онда электрмен жабдықтау аз 
болады. Жүрек-тамыр жүйесі, тері, жүйке жүйесі ауруларында, мас күйінде 
электр жарақаттары тіпті кішкентай әсер ететін токтармен де өте ауыр болуы 
мүмкін.

Жанасу кернеуінің және токтың өту уақытына байланысты токтың 
рұқсат етілген мәндері 6.2-кестеде келтірілген.

Кесте 6.2. Адам денесі арқылы өтетін uпр, В және ir, мА токтарының 
рұқсат етілген кернеу нормалары
Орнату Нормаланған

Шамасы
Токтың әсер ету ұзақтығы, c
0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 3,0

Айнымалы ток
1000 В дейінгі кернеу кезінде, 
50 Гц жиілікте
Кезде жиілігі 400Гц 

500
500
_
_

250
250
500
500

100
100
200
200

75
75
140
140

50
50
100
100

36
6
36
8

Тұрақты ток 500
500

400
400

250
250

200
200

150
150

100
50

Электр желілерінің қауіптілігін талдау. Адам денесі арқылы өтетін 
Ток электр қондырғысының кернеуіне, адамның қосылу схемасына, бейтарап 
режимге, электр желісінің қарсылығына және жерге қатысты 
сыйымдылығына байланысты.

Адамның кернеудегі электр қондырғыларының бөліктеріне екі және бір 
полюсті жанасуы бар. Екі полюсті жанасу-бұл электр қондырғысының екі 
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полюсіне бір уақытта жанасу. Бір полюсті жанасу деп аталады сыры бір 
полюсу. Егер электр қондырғысы айнымалы ток қондырғысы болса, онда 
мұндай жанасу сәйкесінше екі және бір фазалы деп аталады.

Екі полюсті немесе екі фазалы жанасу ең қауіпті, өйткені бұл жағдайда 
жанасу кернеулері желінің кернеуіне тең болады.

Сурет 6.2. Электр желісіне адамның екі фазалы жанасуы
6.2-суретте адамның электр желісіне екі фазалы қосылу схемасы 

көрсетілген. Адам денесі арқылы ағып жатқан токты келесі өрнектің 
көмегімен анықтауға болады

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈пр
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

= 𝑈𝑈𝑈𝑈Л
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

= √3∙𝑈𝑈𝑈𝑈ф
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

(6.1)

Бұл өрнекте IR-адам арқылы өтетін ток, А; Uпр-жанасу кернеуі, В; uл үш 
фазалы айнымалы ток желілері үшін сызықтық кернеу, В; UF фазалық кернеу, 
В; RK - адам денесінің кедергісі, Ом.

Бір фазалы жанасу кезінде адамның қосылу схемасы және эквивалентті 
ауыстыру схемасы 6.3 суретте көрсетілген. Есептеулерді жеңілдету үшін біз 
жерге қатысты сымдардың сыйымдылығын ескермейміз.

Сурет 6.3. Адамның электр желісіне бір полюсті жанасуы
Адам денесі арқылы өтетін токты формула бойынша анықтауға болады

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈пр
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

(6.2)

Ауыстыру тізбегін қолдана отырып, осы формулаға кіретін жанасу 
кернеуін анықтауға болады
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𝑈𝑈𝑈𝑈пр = 𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ∙𝑟𝑟𝑟𝑟1
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟1

(6.3)

Жалпы токты ауыстыру схемасынан анықтауға болады

𝐼𝐼𝐼𝐼общ = 𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑟𝑟𝑟𝑟2+𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ∙𝑟𝑟𝑟𝑟1/𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟1

(6.4)

Жалпы ток үшін өрнекті жанасу кернеуінің формуласына ауыстыру 
келесі формуланы береді

𝑈𝑈𝑈𝑈пр = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟1𝑟𝑟𝑟𝑟2+𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

(6.5)

(6.4) қолдана отырып, адам денесі арқылы өтетін токты анықтайтын 
формула келесі форманы алады

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈пр
𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

= 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
𝑟𝑟𝑟𝑟1𝑟𝑟𝑟𝑟2+𝑟𝑟𝑟𝑟1∙𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ

(6.6)

Егер 𝑟𝑟𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟𝑟𝑟2 = 𝑟𝑟𝑟𝑟из(𝑟𝑟𝑟𝑟из– оқшаулау кедергісі), онда формулалар (6.5) және 
(6.6) 

𝑈𝑈𝑈𝑈пр = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ
2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟из

(6.7)

𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 1
2𝜀𝜀𝜀𝜀ℎ+𝑟𝑟𝑟𝑟из

(6.8)

Талдай отырып, желінің оқшаулау кедергісінің жоғарылауымен адам 
арқылы өтетін ток азаяды деп қорытынды жасауға болады.

Авариялық режимде бір фаза немесе полюс Жерге тұйықталған кезде 
баламалы схеманы 6.4-суретте көрсетілген схемаға ауыстыру керек

Сурет 6.4. Авариялық режимде электр желісіне адамның бір фазалық 
жанасуы

Төтенше кернеу режимінде жанасу желінің кернеуіне және ток әсерінен 
адам денесі арқылы өтетін токқа тең болады деп қорытынды жасауға болады.

Байланыс құрылғыларын қуаттандыру үшін көп жағдайда оқшауланған 
және Жерге тұйықталған бейтарабы бар үш фазалы желілер қолданылады. 
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Оқшауланған бейтарап с желісіндегі фазалардың біріне тиген кезде адам 
денесі арқылы өтетін Ток оқшаулаудың кедергісіне және фазалардың жерге 
қатысты сыйымдылығына байланысты болады (6.5-сурет).

Сурет 6.5. Оқшауланған бейтарап c үш фазалы желіге бір фазалы 
жанасу

Электр қондырғыларындағы қорғау шаралары
Жарақаттануды талдау электр жарақаттарының жартысынан көбі 

жабдықтың тірі бөліктеріне тиген кезде пайда болатындығын көрсетеді.
Электр қондырғысының ток өткізгіш бөлігі жұмыс режимінде электр 

тогы өтетін бөлік деп аталады. Ток өткізгіш бөліктердің мысалдары сымдар, 
жабдық элементтерінің контактілері және т.б. ток өткізгіш бөліктерге тиюден 
қорғау үшін қоршаулар, құлыптар, оқшаулау қолданылады. Тірі бөліктер қол 
жетімді емес биіктікте орналасқан.

Қоршаулар қаптамалар, шкафтар, тіреулер, қалпақтар, жапсырмалар 
немесе қалқандар түрінде орындалады.

Олар құрылғы дизайнының бөлігі болуы мүмкін немесе портативті 
болуы мүмкін. Қоршаулар тұтас және торлы болуы мүмкін, оларды тек 
құралдардың немесе арнайы құрылғылардың көмегімен алып тастауға және 
жабуға болады (6.1-сурет). Торлы қоршауларда құлыппен жабылатын есіктер 
болуы мүмкін. Блоктау қауіптілігі жоғары жұмыс кезінде қолданылады; олар 
персоналдың қате әрекетін болдырмайды және егер олар кернеуде болса, ток 
өткізгіш бөліктерге кіруді жабады.

Электр блоктау қоршаулардың, шкафтардың есіктерін ашу, 
қаптамаларды алу кезінде блок-контактілердің көмегімен электр тізбегін 
үзіп, электр қондырғысының қоректенуін ажыратады.

Оқшаулау жеткізу сымдарын, кабельдерді механикалық зақымданудан 
ғана емес, сонымен қатар электр тогын да қорғауға қызмет етеді. Резеңкеден, 
Пластмассадан, мақта-мата иірімжіптен жасалған қабық тоқ өткізгіш 
бөліктерді кездейсоқ жанасудан сенімді қорғайды. Қазіргі уақытта жұмыс 
жағдайларына байланысты жұмыс, күшейтілген және қос оқшаулау 
қолданылады.

Адамдардың электр тогымен зақымдану қаупінің алдын алу үшін 
оқшаулау сынақтары мен бақылауларын жүргізу қажет.
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Өлшеулер екі сақтандырғыш немесе автоматтар арасындағы немесе 
сақтандырғыш пен ток қабылдағыштар арасындағы тізбек учаскесінде 
жүргізіледі. Мегаомметр электр қондырғысының номиналды кернеуіне 
есептелуі тиіс . Кернеуі 1000 В дейінгі электр желілерінде тізбектің әрбір 
учаскесінің жұмыс оқшаулауының кедергісі кемінде 0,5 МОм болуы тиіс. 
Қарсылықты 3 жылда кемінде 1 рет бақылау керек.

Тоқ өткізгіш бөліктерді қоршау немесе оқшаулау мүмкін емес немесе 
мақсатқа сай емес жағдайларда (мысалы, электр берудің әуе желілерінің және 
байланыс желілерінің сымдары) тоқ өткізгіш бөліктер қол жетімсіз биіктікке 
орналастырылады. Кернеуі 1000 В дейінгі электр желілерінің сымдары үй-
жайдан тыс жерде кемінде 6 м биіктікте ілінеді. Өндірістік үй-жайларда 
қоршалмаған тоқ өткізгіш бөліктер (троллей, түйіспелі сымдар) еденнен 
кемінде 3,5 м биіктікте орналастырылады.

Адамдарды жұмыс жүргізілетін немесе адамдар болуы мүмкін 
жерлерде электр тогының соғу қаупі туралы ескерту үшін " Жоғары кернеу! 
Өмірге қауіпті", " Тоқта! Жоғары кернеу"; тыйым салатын: "қосуға болмайды 
- адамдар жұмыс істейді"; рұқсат беретін:" осында жұмыс істеу"; еске 
салатын:" жерге қосылған " және басқалар.

6.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Айнымалы ток тұрақты токқа қарағанда өнеркәсіпте және күнделікті 
өмірде әлдеқайда кең таралған, өйткені электр қозғалтқыштарының дизайны 
жеңілдетіліп, синхронды генераторларды тұрақты ток генераторларына 
қарағанда едәуір үлкен қуат пен жоғары кернеуде жасауға болады. 
Айнымалы ток трансформаторлардың көмегімен кернеу мөлшерін оңай 
өзгертуге мүмкіндік береді, бұл электр энергиясын ұзақ қашықтыққа беру 
кезінде қажет.

6.2.1 Айнымалы ток тізбегі
Электр энергиясын беру және тарату кезінде әртүрлі кернеулерді 

қолдану қажет: жоғары – энергияны алыс қашықтыққа беру үшін және төмен 
– энергия қабылдағыштарды қуаттандыру үшін. Мұндай кернеуді түрлендіру 
тек айнымалы токпен оңай жүзеге асырылады.

Ол үшін қарапайым құрылғысы және жоғары тиімділігі бар 
электромагниттік құрылғылар - трансформаторлар қолданылады. Сондықтан 
қазіргі заманғы энергетика электр станцияларында синхронды 
генераторлардың көмегімен алынатын айнымалы токты пайдалануға 
негізделген.

Ең көп таралған синусоидалы ток 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
Уақыт өте келе өзгеретін электр тогы айнымалы ток деп аталады.
Егер оның лездік мәндері мен бағыттары тұрақты уақыт аралығында 

(мезгіл-мезгіл) қайталанса, онда оны мезгіл-мезгіл қайталанатын деп 
атайды.
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Периодты айнымалы токтың электр тізбектері ток қисығының 
формасына және оның жиілігіне, параметрлердің сипатына, Электр 
тізбектерінің күрделілігіне, мақсатына байланысты жіктеледі.

Айнымалы электр тізбектері жіктеледі:
- бір фазалы;
- көпфазалы;
- сызықтық;
- сызықты емес;
- қарапайым;
- күрделі.

Синусоидалы айнымалы ток электр энергетикасында кеңінен 
қолданылады. Әлемдегі барлық электр станцияларының генераторлары 
синусоидалы электр тогын, секірулерсіз және кенеттен ауытқуларсыз 
жасайды, бұл электр машиналары мен құрылғыларының жұмысына жағымды 
әсер етеді. 

Синусоидалы токтың бір фазалы электр тізбегі бірдей жиілігі мен 
бастапқы фазасы бар айнымалы токтың бір немесе бірнеше электр 
энергиясын қамтитын тізбек деп аталады.

Электр шамасының мәндері қайталанатын уақыт аралығы период деп 
аталады (Т).

Кері периодтың мәні F айнымалы ток жиілігі деп аталады. Айнымалы 
ток жиілігі Герцпен (Гц) өлшенеді.

Ω= 2π/Т= 2πο-бұрыштық жиілік деп аталады және рад, c
Ψ1 бұрышы айнымалы токтың бастапқы фазасы деп аталады. Бастапқы 

фаза T=0 уақыт сәтіндегі токтың лездік мәнін анықтайды
Ωt + ψ1 шамасы фаза деп аталады.
R резисторы, l индуктивті катушкасы және C конденсаторы бар электр 

тізбегінің барлық бөліктеріндегі айнымалы ток ұзақ уақыт өмір сүре алады, 
ал ток остиді және Ығысу тогын қалай өткізеді.

Электр тізбегінің барлық элементтері L индуктивтілігіне, c 
сыйымдылығына жəне R электр кедергісіне ие.

L және C элементтерінде магниттік және электр өрістерінің энергиясы 
мезгіл-мезгіл ток жиілігімен өзгереді. Сондықтан айнымалы электр тізбегінің 
L және C элементтері реактивті деп аталады, ал олардың айнымалы токқа 
қарсы тұру қабілеті элементтердің реактивті кедергісі деп аталады.

L элементі үшін бұл кедергі индуктивті деп аталады және XL деп 
белгіленеді, c элементі үшін-сыйымдылық кедергісі және XS деп белгіленеді

Белсенді қарсылық. Айнымалы токтың электр тізбегі үш параметрмен 
сипатталады: белсенді қарсылық; индуктивтілік; сыйымдылық.

Олар айнымалы кернеу кезінде тізбекте пайда болатын айнымалы 
токтың мөлшері мен бастапқы фазасына әсер етеді. Кедергісі бар тізбек 
элементтерінде электр энергиясы жылуға айналады.

Индуктивтілігі мен сыйымдылығы бар тізбектің элементтерінде жылу 
түріндегі энергия шығарылмайды, бірақ мезгіл-мезгіл магнит пен электр 
өрістерінде сақталады, содан кейін электр көзіне оралады. Мұндай тізбек 
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элементтері реактивті деп аталады. Бұл элементтердің айнымалы ток 
шамасына әсері реактивті кедергілермен ескеріледі.

Әдетте тізбекте үш R, L және C параметрлері болады, бірақ кейбір 
жағдайларда оларды елемеуге болады. Мысалы, қыздыру лампалары, 
резисторлар, жылыту құрылғылары әдетте тек белсенді қарсылықпен, 
жүктелмеген трансформаторлар индуктивтілікпен, ал жүктемесі жоқ 
кабельдік желілер сыйымдылықпен сипатталады.

Бір фазалы синусоидалы токтың қарапайым тізбектерін есептеу. 
Гармоникалық токтың сызықтық электр тізбектерін тұрақты режимде 
есептеу тұрақты токтың электр тізбектерін есептеуге ұқсас, тек барлық 
параметрлер күрделі (символдық) түрде жазылады.

Лездік және күрделі мәндерге қатысты белсенді кедергідегі, 
индуктивтіліктегі және сыйымдылықтағы кернеуді елестетіп көріңіз.

1.

2.

мұндағы LjjX L ω= -күрделі түрдегі индуктивті кедергі.

3.

мұнда
c

jjX c ω
1

−=− күрделі түрдегі сыйымдылық кедергісі.

Белсенді, индуктивті және сыйымдылық кедергілерінің тізбектелген 
байланысы бар тізбекті қарастырыңыз.

Біз токты есептейміз, векторлық диаграмма саламыз.
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Сурет 6.6. Белсенді, индуктивті және сыйымдылықты кедергілердің 
тізбектелген қосылуы

Контурдың күрделі кедергісі

𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶)

Токтың күрделі мәні. 𝐼𝐼𝐼𝐼̇ = �̇�𝑈𝑈𝑈
𝑍𝑍𝑍𝑍
𝐴𝐴𝐴𝐴

Учаскелердегі кернеудің төмендеу кешендері:

𝑈𝑈𝑈𝑈�̇�𝜀𝜀𝜀 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼̇
𝑈𝑈𝑈𝑈�̇�𝐿𝐿𝐿 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼̇
𝑈𝑈𝑈𝑈�̇�𝐶𝐶𝐶 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝑋𝑋𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼̇

Біз векторлық диаграмманы саламыз (6.7-сурет), ол үшін ток пен 
кернеудің масштабын таңдау керек: Im , Um

Сурет 6.7. Векторлық диаграмма

Қабылдағыштардың аралас қосылысын қарастырыңыз (6.8-сурет).
Анықтаймыз токтар тармақтары. Векторлық диаграмманы құрыңыз.
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Сурет 6.8. Қабылдағыштардың аралас қосылуы

Күрделі салалық қарсылық:

3

2

1

33

22

11

L

C

L

jXRZ

jXRZ

jXRZ

+=

−=

+=

Электр тізбегінің кедергісі:

32

32
1 ZZ

ZZZZ
+
⋅

+=

Тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі Ток.

Z
UI
•

•

=1

Кирхгоф заңдары айнымалы Токтар мен кернеулердің лездік мәндері 
үшін дифференциалды түрде жазылады. Кирхгофтың бірінші заңы: тізбек 
түйініндегі токтардың лездік мәндерінің алгебралық қосындысы нөлге тең:

∑
=

=
n

K
Ki

1
.0

"+" Белгісімен оң бағыттары қаралатын түйінге бағытталған токтар Ki
жазылады, " - " белгісімен оң бағыттары осы түйіннен бағытталған Ki токтар 
жазылады (немесе керісінше). 

Кирхгофтың екінші заңы: тізбектің кез-келген жабық тізбегіндегі 
барлық кернеу көздерінің лездік ЭМӨ-нің алгебралық қосындысы сол 
тізбектің барлық басқа элементтеріндегі лездік кернеулердің алгебралық 
қосындысына тең: 

.)1(
11
∑∫∑
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=++
n

K
KK

K

n

K

K
KKK edti

Cdt
diLiR
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Кирхгофтың екінші заңы тізбектің тәуелсіз тізбектері үшін жазылады, 
тәуелсіз тізбектер тұрақты ток тізбектері үшін де таңдалады. Лездік 
кернеулер "+" белгісімен жазылады, егер токтардың оң бағыттары мен
контурдың Ki айналу бағыты сәйкес келсе, әйтпесе кернеулер "- "белгісімен 
жазылады. Лездік ЭМӨ Ke " + " белгісімен жазылады, егер оң бағыттар Ke мен 
контурды айналып өту бағыты сәйкес келсе, олай болмаған жағдайда Ke "-
"белгісімен жазылады. 

Кирхгоф заңдары символдық (күрделі) түрде күрделі амплитудалар 
немесе токтардың, кернеулердің, ЭМӨ-нің күрделі белсенді мәндері үшін 
жазылады. Бірінші заң кирхгоф заңдары: алгебралық сомасы кешенді ток 
торабында схемасы нөлге тең: ∑

=

=
n

K
KI

1
.0&

"+" Белгісімен қаралатын түйінге бағытталған KI& токтар жазылады, " - "
белгісімен осы түйіннен бағытталған токтар KI& жазылады (немесе керісінше).

Кирхгофтың екінші заңы: тізбектің кез-келген жабық тізбегіндегі 
барлық кернеу көздерінің күрделі ЭМӨ-нің алгебралық қосындысы сол 
тізбектің барлық басқа элементтеріндегі күрделі кернеулердің алгебралық 
қосындысына тең:

∑∑
==

=−+
n

K
KK

n

K K
KKKK EI

C
jILjIR

11
,)1( &&&&

ω
ω немесе ∑∑

==

=
n

K
K

n

K
KK EIZ

11
.&&

Мұнда ),(
KK CLKK xxjRZ −+= ;1, KCKL CxLx

KK
ωω ==

−= KKR IRU
K

&& белсенді кедергідегі күрделі кернеу; 
−== KLKKL IjxILjU

KK
&&& ω индуктивтіліктегі күрделі кернеу; 

−−=−= KCKKC IjxICjU
KK

&&& ω1 резервуардағы күрделі кернеу.
Егер токтардың

KKK CLR UUU &&& ,, оң бағыттары мен контурдың айналып өту 
бағыты сәйкес келсе, кернеулер " + " белгісімен KI& жазылады, әйтпесе 
кернеулер "- "белгісімен жазылады. ЭҚК KE& " + " белгісімен жазылады, егер 
оң бағыттар мен контурды айналып өту бағыты сәйкес KE& келсе, олай 
болмаған жағдайда "- "белгісімен жазылады. KE&

Синусоидалы ток тізбектері үшін күрделі түрдегі Кирхгоф заңдарын 
білдіретін теңдеулер:. 0

1
=∑

=

n

K
KI& , ∑∑

==

=
n

K
KK

n

K
K EIZ

11

&& тұрақты ток тізбектері үшін 

Кирхгоф заңдарын білдіретін теңдеулерге ұқсас: 

0
1

=∑
=

n

K
KI , ∑∑

==

=
n

K
KK

n

K
K EIR

11
.

Сондықтан синусоидалы ток тізбектерін күрделі әдіспен есептеу 
тұрақты ток тізбектерін есептеуге толығымен ұқсас. Тұрақты ток тізбектерін 
есептеудің барлық әдістері (МКТ, МУП, МЭГ және т.б.) синусоидалы ток 
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тізбектерін есептеу үшін қолданылады, тек ЭМӨ, кернеулер, Токтар мен 
қарсылықтар теңдеулерге күрделі шамалар түрінде енеді: KE& ,

K
U& , KI& , KZ .

6.2.2 Үш фазалы тізбектер
Үш фазалы тізбек-бұл бірдей жиіліктегі синусоидалы ЭМӨ әсер 

ететін, бір-біріне қатысты фазада 120o-ға ауысатын, жалпы көзден пайда 
болатын үш электр тізбегінің жиынтығы. Бірдей ток өтетін үш фазалы 
жүйенің бөлімі фаза деп аталады.

Үш фазалы тізбек үш фазалы генератордан, қосылатын сымдар мен 
қабылдағыштардан немесе бір фазалы немесе үш фазалы болуы мүмкін 
жүктемеден тұрады.

Үш фазалы генератор-синхронды машина. Генератордың статорында 
үш бөліктен немесе фазадан тұратын орамалар бір-біріне қатысты 120o-ға 
кеңістікте орналастырылған. Генератордың фазаларында симметриялы үш 
фазалы ЭМӨ жүйесі индукцияланады, онда электр қозғаушы күштер 
амплитудасы бойынша бірдей және фазада 120o-да ерекшеленеді. Біз ЭМӨ-
нің ағымдағы мәндерінің лездік мәндері мен кешендерін жазамыз.

Симметриялы үш фазалы жүйенің электр қозғаушы күштерінің 
қосындысы кез келген уақытта нөлге тең.

Үш фазалы тізбектердің схемаларында фазалардың басталуы латын 
алфавитінің бірінші әріптерімен (A, B, C), ал ұштары соңғы әріптермен (X, Y, 
Z) белгіленеді. ЭМӨ бағыттары генератор орамасының фазасының соңынан 
оның басына дейін көрсетіледі.

Әрбір жүктеме фазасы генератор фазасына екі сыммен қосылады: 
тікелей және кері. Алты байланыс сымдары бар байланыссыз үш фазалы 
жүйе пайда болады. Байланыстырушы сымдардың санын азайту үшін жұлдыз 
немесе үшбұрыш арқылы жалғанған үш фазалы тізбектерді қолданыңыз.

Егер генератордың барлық фазаларының ұштары жалпы түйінге 
қосылса және фазалардың басталуы үш сәулелі қарсылық жұлдызын 
құрайтын жүктемемен қосылса, сіз жұлдызға қосылған үш фазалы тізбек 
аласыз. Бұл жағдайда үш кері сым нөлдік немесе бейтарап деп аталады. 
Жұлдызға қосылған үш фазалы тізбек 6.9 суретте көрсетілген.

Сурет 6.9. Жұлдызға қосылған үш фазалы тізбек
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Көзден жүктемеге өтетін сымдар желілік сымдар деп аталады, көздің 
бейтарап нүктелерін қосатын сым N және қабылдағыш N' бейтарап (нөлдік) 
сым деп аталады.

Фазалардың басталуы немесе желілік сымдар арасындағы кернеулер 
сызықтық кернеулер деп аталады. Фазаның басы мен соңы немесе сызықты 
және бейтарап сымдар арасындағы кернеулер фазалық кернеулер деп 
аталады.

Қабылдағыштың немесе көздің фазаларындағы токтар фазалық токтар 
деп аталады, сызықтық сымдардағы токтар-сызықтық токтар. Сызықтық 
сымдар бастапқы және қабылдағыш фазалармен қатар жүретіндіктен, жұлдыз 
қосылған кезде сызықтық токтар бір уақытта фазалық токтар болып 
табылады.

6.3. ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРЫ
Электромеханикалық энергияны түрлендірудің физикалық 

принциптері. Электромагниттік индукция құбылыстарын қолданатын және 
электр энергиясын механикалық немесе керісінше түрлендіруге арналған 
машиналар электрлік деп аталады.

Мақсаты бойынша электр машиналары келесі түрлерге бөлінеді:
- механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын электр 

генераторлары. Генераторлар электр станцияларында орнатылады, онда бу 
және гидравликалық турбиналардың көмегімен айналады. Сонымен қатар, 
олар әртүрлі көлік құрылғыларында кеңінен қолданылады: автомобильдерде, 
ұшақтарда, локомотивтерде, кемелерде, жылжымалы электр станцияларында 
және т. б., олар негізінен ішкі жану қозғалтқыштарынан және газ 
турбиналарынан айналады, кейбір жағдайларда генераторлар байланыс 
қондырғыларында қуат көзі ретінде қолданылады, автоматика құрылғылары, 
өлшеу жабдықтары және т. б.;

- электр энергиясын механикалық энергияға айналдыратын электр 
қозғалтқыштары. Электр қозғалтқыштары өнеркәсіпте, ауыл 
шаруашылығында, байланыста, көлікте, әскери істерде және күнделікті 
өмірде қолданылатын әртүрлі машиналарды, механизмдер мен 
құрылғыларды айналдырады. Қазіргі заманғы автоматты басқару 
жүйелерінде олар атқарушы, реттеуші және бағдарламалаушы органдар 
ретінде қолданылады;

- айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіретін және, керісінше, 
айнымалы және тұрақты токтың кернеуін, жиілігін, фазалар санын және т. б. 
өзгертетін Электрлік түрлендіргіштер. Түрлендіргіштер электр энергиясын 
беру және тарату жүйесінде, өнеркәсіпте, авиацияда, көлікте және әскери 
қызметте кеңінен қолданылады;

- әр түрлі сигналдарды шығаратын, түрлендіретін және күшейтетін 
электромеханикалық сигнал түрлендіргіштері. Әдетте электрлік 
микромашиналар түрінде орындалатын бұл түрлендіргіштер автоматты 
басқару жүйелерінде, сондай-ақ өлшеу және есептеу-шешуші құрылғыларда 
әртүрлі сенсорлар, функционалды түрлендіруге арналған құрылғылар, 
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дифференциалдау және біріктіру элементтері, салыстыру және реттеу және т. 
б. сияқты кеңінен қолданылады.

Функциялардың табиғаты бойынша электрлік микромашиналар келесі 
негізгі топтарға бөлінеді:

- оларға берілген электр сигналын біліктің механикалық қозғалысына 
түрлендіретін атқарушы қозғалтқыштар, яғни белгілі бір командаларды іске 
қосу;

- механикалық айналуды электрлік сигналға айналдыратын 
тахогенераторлар-айналу жылдамдығына пропорционалды кернеу;

- ротордың айналу бұрышының бір немесе басқа функциясына 
пропорционал кернеу беретін айналмалы трансформаторлар, мысалы, осы 
бұрыштың синусы немесе косинусы немесе бұрыштың өзі;

- синхронды және синфазалық бұруды немесе өзара механикалық 
байланысты емес екі осьтің айналуын жүзеге асыратын синхронды байланыс 
машиналары;

- әртүрлі төмен қуатты механизмдерді: өзін-өзі жазу аспаптарын, 
желдеткіштерді, магнитофондарды, сорғыларды және т. б. басқаруға қызмет 
ететін жалпы қолданыстағы микроқозғалтқыштар.

Электр машиналары қайтымдылық қасиетіне ие. Айналмалы электр 
машиналары генераторда да, қозғалтқыш режимінде де жұмыс істей алады 
және бір режимнен екіншісіне ауыса алады; әр түрлендіргіш өзі 
түрлендіретін энергияның бағытын өзгерте алады. Алайда, электр 
машиналары шығаратын машиналар, әдетте, генератор немесе қозғалтқыш 
сияқты кез-келген жұмыс режиміне арналған. Сонымен қатар, электр 
машинасын қажетті жұмыс жағдайларына жақсы бейімдеуге, материалдарды 
ұтымды пайдалануға қол жеткізуге, оның салмағын, өлшемдерін азайтуға 
және К.Б. арттыруға болады. Мұндай жағдайлар, мысалы, генератор режимі 
тежеу үшін қолданылатын электр жетектерінде орын алады.

Электр машиналары көптеген салаларда кеңінен қолданылады. Олар 
энергияны, сондай-ақ әртүрлі электрлік және басқа сигналдарды 
түрлендіреді. Олардың артықшылығы-жоғары қуатты электр машиналарында 
95-99%, салмағы мен жалпы өлшемдері салыстырмалы түрде төмен, сонымен 
қатар материалдарды жақсы пайдалану.

Электр машиналары әртүрлі қуаттылықтарда (ватт фракцияларынан 
жүздеген мегаваттқа дейін) және айналу жылдамдығында, әртүрлі ток 
түрлерінде, сондай-ақ кернеу мен жиіліктің әртүрлі мәндерінде жасалуы 
мүмкін. Олар жоғары сенімділік пен беріктікпен, басқару мен техникалық 
қызмет көрсетудің қарапайымдылығымен, энергияны жеткізу мен таратудың 
ыңғайлылығымен, сондай-ақ жаппай және ауқымды өндірісте арзан бағамен 
сипатталады.

Токтың түріне сәйкес электр машиналары айнымалы және тұрақты ток 
машиналарына бөлінеді.

Айнымалы ток машиналары электромагниттік жүйенің ерекшеліктеріне 
байланысты асинхронды, синхронды және коллекторлық болып бөлінеді. 
Оларға трансформаторлар да кіреді-энергияны түрлендіру процесі 



171

айналмалы электр машиналарына ұқсас статикалық электромагниттік 
құрылғылар.

Трансформаторлар электр энергиясын беру және тарату жүйелерінде, 
түзеткіш қондырғыларда, сондай-ақ автоматика, байланыс, Радиоаппаратура, 
есептеу техникасы құрылғыларында, өлшеу және функционалды 
түрлендірулер (айналмалы трансформаторлар) және т. б. үшін кернеуді 
түрлендіру үшін кеңінен қолданылады.

Асинхронды машиналар негізінен үш фазалы токтың электр 
қозғалтқыштары ретінде қолданылады. Олар құрылғының қарапайымдылығы 
мен жоғары сенімділігіне байланысты технологияның әртүрлі салаларында 
кеңінен қолданылады. Автоматты басқару жүйелерінде бір және екі фазалы 
асинхронды қозғалтқыштар, асинхронды тахогенераторлар, сондай - ақ 
синхронды айналдыруды немесе бір-бірімен механикалық байланысы жоқ 
бірнеше осьтерді айналдыруды жүзеге асыратын селсиндер кеңінен 
қолданылады.

Синхронды машиналар айнымалы ток генераторлары мен электр 
қозғалтқыштары ретінде қолданылады. Автоматика құрылғыларында төмен 
қуатты синхронды машиналардың әртүрлі түрлері кеңінен қолданылады 
(реактивті, тұрақты магниттері бар, гистерезис, қадам, индуктор және т.б.).

Айнымалы ток коллекторлары салыстырмалы түрде сирек 
қолданылады және негізінен қозғалтқыштар ретінде қолданылады. Олар 
күрделі дизайнға ие және мұқият күтімді қажет етеді. Автоматика 
құрылғыларында, сондай-ақ әртүрлі тұрмыстық электр құрылғыларында 
тұрақты және ауыспалы токпен жұмыс істейтін әмбебап коллекторлық 
қозғалтқыштар кеңінен қолданылады.

Тұрақты ток машиналары генераторлар, қозғалтқыштар, электр 
машиналары күшейткіштері, айналу жылдамдығын электр сигналдарына 
түрлендіргіштер (тахогенераторлар) және кернеу түрлендіргіштері ретінде 
қолданылады. Соңғы жылдары басқарылатын жартылай өткізгіш 
түрлендіргіштердің дамуына байланысты тұрақты ток қозғалтқыштары бар 
электр жетектері кеңінен қолданыла бастады.

Бір-бірімен механикалық байланысқан бір немесе екі бөлек электр 
машиналары (қозғалтқыш және генератор) түрінде жасалған айналмалы 
электр машиналық түрлендіргіштер байланыс құрылғыларын, әртүрлі 
радиотехникалық қондырғыларды және т. б. электрмен жабдықтау 
жүйелерінде кеңінен қолданылады. Жақында оларды айналмалы 
машиналарға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие статикалық жартылай 
өткізгіш түрлендіргіштер алмастырды.

Қуаты бойынша электр машиналары шартты түрде келесі топтарға 
бөлінеді:

- микромашины бар қуаты үлестерін ватта дейін 500Вт. Бұл машиналар 
қалыпты және жоғары (400-500гц) жиіліктегі тұрақты және айнымалы 
токта жұмыс істейді;

- қуаты аз машиналар - 0,5-тен 10квт-қа дейін. Олар қалыпты немесе 
жоғары жиіліктегі тұрақты және айнымалы токта жұмыс істейді;
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- орташа қуатты машиналар-10-нан бірнеше жүз киловаттқа дейін;
- жоғары қуатты машиналар бірнеше жүз киловаттан асады.

Үлкен және орташа қуатты машиналар әдетте қалыпты жиіліктегі 
тұрақты немесе айнымалы токта жұмыс істеуге арналған. Кейбір ерекше 
жағдайлардан басқа (авиация, Теңіз Флоты және т.б.), кейде өте жоғары 
жиілікті машиналар қолданылады.

Айналу жылдамдығына байланысты машиналар шартты түрде 
бөлінеді:

- 300об / мин дейін айналу жылдамдығы төмен жылдамдықты;
- орташа жылдамдық – 300-1500об/мин;
- жылдамдығы жоғары-1500-6000об / мин;
- өте жылдам – 6000об/мин жоғары.
Микромашиналар айналу жылдамдығы бірнеше – 30000об/мин дейін; 

үлкен және орташа қуатты машиналар-әдетте 3000об/мин дейін.
Айнымалы ток электр машиналарының көпшілігінде статор мен ротор 

жалпы пакетке жиналған электр болатының оқшауланған парақтарынан 
жасалады. Ротор пакеті екі қысым шайбасымен Сығылған күйде ұсталады 
және білікке пресс астында орнатылады. Статор пакеті екі қысым жуғышпен 
бекітіліп, машина корпусына басылады. Осьтік ығысуды және бұрыштық 
жылжуды болдырмау үшін статор пакеті корпуста кілттермен, құлыптау 
түйреуіштерімен және т. б. күшейтіледі.

Электр машиналары барлық алуан түрлілігімен екі топқа бөлінеді:
а) генераторлар-олардың көмегімен электр энергиясы өндірілетін 

электр машиналары;
б) қозғалтқыштар - электр энергиясы механикалық энергияға 

айналатын электр машиналары.
Электр генераторының жұмыс принципі электромагниттік индукция 

заңына негізделген, ол келесідей тұжырымдалады: "өткізгіш тізбекке енетін 
магнит ағынының кез-келген өзгеруімен электр қозғаушы күш (ЭМӨ) осы 
тізбекте пайда болады". Бұл ЭМӨ қолдану механикалық энергияны электр 
энергиясына айналдыруға мүмкіндік береді.

Егер магнит ағыны электр тогы өтетін өткізгішті кесіп өтсе, онда бұл 
өткізгішке механикалық күш әсер етеді, бұл электр энергиясын механикалық 
энергияға айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл принцип бойынша жұмыс 
істейтін электр машинасы қозғалтқыш болып табылады.

Тұтынылатын немесе өндірілетін электр энергиясының түріне қарай 
электр машиналары тұрақты және ауыспалы ток машиналарына бөлінеді.

6.3.1 Трансформаторлар
Электр трансформаторы-айнымалы токтың кернеуін өзгертуге 

арналған құрылғы. Трансформаторлардың жұмыс принципі электромагниттік 
индукция құбылысына негізделген. Бастапқы ораманы айнымалы ток көзіне 
қосқан кезде, екінші реттік орамаларда ЭДМ шақыратын орамаларда магнит 
өрісі пайда болады. Бұл ЭМӨ бастапқы және қайталама орамалардағы 
бұрылыстар санына пропорционалды. Бастапқы обомоткадағы/екіншіліктегі 
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электр қозғаушы күштің қатынасы трансформация коэффициенті деп 
аталады.

Трансформатордың негізгі құрылымдық элементтері-бастапқы және 
қайталама орамалар және ферромагниттік магниттік тізбек (әдетте жабық 
тип). Орамалар магниттік тізбекте орналасқан және бір-бірімен индуктивті 
байланысқан. Магниттік тізбекті пайдалану трансформатор ішіндегі магнит 
өрісінің көп бөлігін жинақтауға мүмкіндік береді, бұл құрылғының 
тиімділігін арттырады. Магниттік тізбек, әдетте, магниттік тізбектің ішінде 
"паразиттік" токтардың пайда болуына жол бермеу үшін оқшауланған металл 
плиталар жиынтығынан тұрады.

Көбінесе қайталама ораманың бір бөлігі бастапқы бөлік ретінде қызмет 
етеді және керісінше. Трансформаторлардың бұл түрі автотрансформаторлар 
деп аталады. Бұл жағдайда бастапқы орамалардың ұштары айнымалы ток 
желісіне қосылады, ал екіншісінің ұштары электр энергиясын 
тұтынушыларға қосылады.

Трансформаторлардың негізгі жіктелуі.
- Мақсаты бойынша: ток, кернеу, қорғаныс, зертханалық, аралық өлшеу 

трансформаторлары.
- Орнату әдісі бойынша: сыртқы, ішкі, Шина, тірек, стационарлық, 

портативті.
- Сатылар саны бойынша: бір сатылы, көп сатылы (каскадты).
- Номиналды кернеу бойынша: төмен вольтты, жоғары вольтты.
- Орамалардың оқшаулау түрі бойынша: құрғақ оқшаулаумен,

қосылыспен, қағаз майымен.
Трансформаторлардың негізгі түрлері 
Күш трансформаторлары-электр трансформаторларының ең көп 

таралған түрі. Олар электр жүйелеріндегі, жарықтандыру желілеріндегі 
немесе электр жабдықтарын қуаттандыру желілеріндегі айнымалы ток 
энергиясын өзгертуге арналған. Олар толық трансформаторлық қосалқы 
станцияларды құру үшін қолданылады.

Фазалар саны мен номиналды кернеу бойынша жіктеледі.
TP және OSM сериялы ең танымал төмен вольтты бір фазалы және үш 

фазалы трансформаторлар.
Қазіргі уақытта энергетикада ең көп қолданылатын жоғары вольтты 

трансформаторлардың ішінде герметикалық резервуарда маймен 
салқындатылған ТМГ трансформаторлары бар.. Осы серияның артықшылығы 
жоғары ПӘК (99% дейін), қызып кетуден қорғаудың жоғары көрсеткіштері, 
жоғары пайдалану сипаттамалары және пайдалану кезінде ең аз қызмет 
көрсету болып табылады.

Қуаттан басқа, әртүрлі типтегі және мақсаттағы трансформаторлар бар: 
үлкен кернеулер мен токтарды өлшеу үшін (өлшеу трансформаторлары), 
синусоидалы кернеуді импульске (пик-трансформаторлар) түрлендіру, ток 
пен кернеудің импульстарын түрлендіру (импульстік трансформаторлар), 
токтың ауыспалы компонентін бөлу, электр тізбектерін гальваникалық 
байланысты емес бөліктерге бөлу, оларды үйлестіру және т. б.
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Айнымалы кернеу көзінен қуат алатын трансформаторлар-қуат беру 
кернеуінің деңгейін өзгерту мақсатында. Пайдаланудың негізгі саласы: КТП-
дағы таратушы электр желілерінде толық трансформаторлық құрылғылар 
мен өлшеу жабдықтарында. Трансформаторлар өлшеу құрылғылары мен 
логикалық тізбектерді жоғары кернеуден оқшаулауға мүмкіндік береді.

Кернеу трансформаторларының жұмысы электромагниттік индукция 
құбылысына, айнымалы магнит өрісінің әсерінен өткізгіштегі электр 
тогының пайда болуына негізделген. Бастапқы орамадағы өзгеретін электр 
тогы қайталама катушкаларда ЭМӨ құратын айнымалы магнит өрісін 
жасайды.

Трансформаторлардың негізгі құрылымдық элементтері магниттік 
тізбек, катушкалар орамасының қорғаныс және салқындату элементтері 
болып табылады.

- Магниттік тізбек-көбінесе магнит өрісін сақтау үшін ферримагниттік 
қасиеттері бар электрлік болаттан жасалған пластиналар жиынтығы.

- Орамалар-индукцияланған ЭМӨ жинақтауға арналған бұрылыстар 
жиынтығы. Айналым көбінесе бір-бірінен оқшауланған шаршы пішінді 
жеке өзектен тұрады (қуат трансформаторларында)
Кернеу трансформаторларының түрлері мен сипаттамалары:

- Фазалардың саны бойынша-бір фазалы немесе үш фазалы кернеулер
- Номиналды кернеу бойынша:
- 0,66 кВт-қа дейін-төмен вольтты 
- 0,66-35кВ жоғары вольтты
- Орамаларды салқындату әдісі бойынша:

Құрғақ трансформаторлар-жұмыс кезінде салқындату ауаның 
көмегімен табиғи түрде жүреді.

Мұнай трансформаторлары-трансформатор орамалары шойын 
корпусында майда орналасқан. Екі түрге бөлінеді

Кеңейту цистернасы бар герметикалық жабық корпуста-ТМГ 
трансформаторлары

Маймен толтырылған жабық корпуста - ТМ трансформаторлары.
Функционалы бойынша:
Күштік трансформаторлар. Электр желілеріндегі қоректендіру 

тізбектеріндегі және тарату құрылғыларындағы кернеу деңгейін өзгерту үшін
Өлшеу трансформаторлары. Пропорционалды өзгеріс үшін фазалық 

ығысусыз кернеу, содан кейін екінші катушкадан өлшеу құралдарына сигнал 
беру

Механикалық зақымданудан қорғау бойынша (құрғақ)
- Корпуста-қорғаныс металл немесе шойын корпусында
- Бескорпусные
- Трансформатор орамаларын қосу схемасы бойынша.
- Жұлдызды байланыс –барлық орамалар бір нүктеге қосылады 

(бейтарап) - негізінен жоғары кернеулермен жұмыс кезінде 
қолданылады. Орамадағы сызықтық ток фазаға тең. У шартты белгісі
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- Үшбұрышпен байланыс-орамалардың ұштары қосылып, Үшбұрыш 
түзеді. Бұл қосылу әдісімен орамалардың сызықтық тогы фазалық 
токтың 3 түбіріне тең болады. Шартты белгісі Д.

- Орамалардың бірі жұлдыз, ал екіншісі Үшбұрыш арқылы қосылған 
кезде трансформаторлардың орындалуы мүмкін.

- Өлшеу трансформаторлары-трансформацияның жоғары дәлдігімен 
кернеу деңгейін өзгертуге арналған электрлік құрылғылар.
Мақсаты, кернеу немесе ток деңгейінің өзгеруі бойынша жіктеледі.
Сондай-ақ Т, 066 ТШ-0,66, ТТИ-066 типті төмен вольтты ток 

трансформаторлары және НАМИТ және ЗНОЛ сияқты жоғары вольтты 
кернеу трансформаторлары болып бөлінеді.

Бұл құрылғылардың қайталама орамалары өлшеу құрылғыларымен 
(амперметрлер, электр есептегіштері, вольтметрлер, фазометрлер, ток релесі 
және т.б.) қосылған, бұл жабдықты пайдалану өлшеу жабдығын өлшенетін 
тізбектің үлкен токтары мен кернеулерінен оқшаулауға мүмкіндік береді 
және өлшеу жабдығын стандарттау мүмкіндігін жасайды.

Өлшеу тогының трансформаторлары дәлдік класындағы 
трансформация коэффициентіне сәйкес электр тогының деңгейін өзгертуге 
және өлшеу жабдығына сигнал беруге арналған. Ол әдетте 
трансформаторлық қосылыстың электр энергиясының үш фазалы 
есептегіштерімен және қалқан амперметрлерімен бірге қолданылады.

Электр есептегіштердің негізгі сипаттамалары
1. Бастапқы ораманың тогы
2. Қайталама ораманың тогы.
3. Жалғау типі силовому кәбіл (шинасына)
4. Номиналды қуаты.
Автотрансформаторлар-орамалары бір-біріне гальваникалық түрде 

қосылған құрылғылар. Трансформацияның төмен коэффициенттерінің 
арқасында автотрансформаторлар көп айналымды емес өлшемдермен 
салыстырғанда аз өлшемдер мен шығындарға ие. Кемшіліктердің ішінде 
тізбектерді гальваникалық оқшаулаудың мүмкін еместігін атап өткен жөн. 

Автотрансформаторларды қолданудың негізгі бағыттары-айнымалы 
токтың ірі электр машиналарының іске қосу құрылғыларындағы, кернеуді 
біртіндеп реттеу кезінде релелік қорғаныс жүйелеріндегі кернеудің өзгеруі. 
Автотрансформатордың дизайнында қайталама ораманың жұмыс 
бұрылыстарының саны өзгерген жағдайда, бастапқы кернеу өзгерген кезде 
қайталама кернеу деңгейін ұстап тұруға болады. Бұл механизм кернеу 
тұрақтандырғыштарында кеңінен қолданылады.

6.3.2 Асинхронды машиналар
Асинхронды машина-ротордың айналу жиілігі статордың мыс 

орамасының тогы тудыратын электромагниттік өрістің айналу жиілігіне тең 
емес айнымалы токтың электр машинасы. Асинхронды машиналар - бұл өте 
кең таралған электр машиналары. Асинхронды дегеніміз бір мезгілде емес, 
бұл статордың магнит өрісінің жылдамдығы әрқашан асинхронды
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қозғалтқыштардағы ротордың жылдамдығынан үлкен болады дегенді 
білдіреді. Айнымалы токтың индукциялық қозғалтқыштары жұмыс істейді.

Статор болат материал парақтарынан жиналған цилиндрлік пішінге ие. 
Статор өзегінің ойықтарында орамалы сымнан жасалған статор орамалары 
орналастырылған. Бұл орамалардың осьтері кеңістікте болады және бір-
біріне қатысты 120° бұрышқа жылжиды. Мұндай орамалардың ұштары 
берілген кернеуге байланысты үшбұрыш немесе жұлдыз арқылы жалғанады.

Асинхронды электр қозғалтқышының статоры ашылмаған полюстерге 
ие, яғни статор беті ішінен мүлдем тегіс. Ағынды токтардағы шығындарды 
азайту үшін статордың өзегі жұқа штампталған Болат парақтардан жиналады. 
Бұрын жиналған статор өзегі Болат корпусына бекітілуі керек. Статор 
ойықтарына мыс сымнан жасалған орам салынады. Орамалардың басталуы 
мен ұштары арнайы оқшаулағыш қалқанға шығарылады, өйткені электр 
қозғалтқышының статорының фазалық орамалары "жұлдыз" немесе 
"үшбұрыш"арқылы жалғанады. Мұндай статор құрылғысы өте ыңғайлы, 
өйткені оның орамаларын әртүрлі стандартты кернеулерге қосуға болады. 
Статор орамасына кернеу берілген кезде, әр фазада берілген кернеудің 
жиілігімен өзгеретін магнит ағыны жасалады. Бұл ағындар уақыт пен 
кеңістікте бір-біріне қатысты 120° қозғалады. Нәтижесінде ағын айналады.

Оның айналуымен ағын ротордың өткізгіштерінде ЭМӨ жасайды. 
Ротордың орамасы жабық электр тізбегіне енгендіктен, онда статордың 
магнит ағынымен әрекеттесетін ток пайда болады, осылайша роторды 
статордың магнит өрісінің айналу бағытына бағыттауға тырысатын 
қозғалтқыштың іске қосу моментін жасайды. Қозғалтқыштың іске қосу 
моменті ротордың тежеу моментінің мәніне жеткенде, содан кейін одан асып 
кеткенде Ротор айнала бастайды. Бұл жағдайда сырғанау деп аталады.

Сырғанау өте маңызды шама. Уақыттың бастапқы сәтінде слайд бір 
мәнге тең болады, бірақ жиіліктердің салыстырмалы айырмашылығы 
ротордың жылдамдығы жоғарылаған сайын азаяды, соның салдарынан 
ротордың өткізгіштерінде ЭМӨ мен ток азаяды, бұл моменттің төмендеуіне 
әкеледі. Бос режим кезінде, яғни қозғалтқыш білікке жүктемесіз жұмыс 
жасағанда, сырғанау минималды мән болып табылады, бірақ статикалық 
моментті жоғарылату арқылы критикалық сырғу мөлшеріне дейін артады. 
Егер бұл мән асып кетсе, қозғалтқыштың құлауы мүмкін, бұл кейіннен оның 
тұрақсыз жұмысына әкеледі. Сырғу мәні 0-ден 1-ге дейінгі диапазонда, 
жалпы мақсаттағы қозғалтқыштар үшін номиналды режимде ол 1-8% 
құрайды.

Ротордың айналуын тудыратын электромагниттік момент пен 
қозғалтқыш білігіне қысым жасайтын тежегіш момент арасында тепе-теңдік 
пайда болған кезде шамалардың өзгеру процестері тоқтайды.

Бұл ретте, жұмыс істеу принципі асинхронды қозғалтқыштың жасалуы 
өзара іс-қимыл токтар, наводящимся магнетитті роторда және өзі айналмалы 
магнитті өрісі статор. Магнит өрісінің айналу жылдамдығында 
айырмашылық болған кезде момент пайда болады.
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Асинхронды қозғалтқыштың роторы, статор сияқты, штампталған 
Болат парақтардан жиналады. Ротордың ойықтарына мыс шыбықтардың 
орамасы салынған. Бұл шыбықтардың ұштары мыс сақинамен жалғанған. 
Мұндай орау болып табылады оралатын үлгідегі "беличьей жасушалар". Бұл 
жағдайда ойықтардағы мыс шыбықтар оқшауланбайды.

Ротордың дизайнына байланысты асинхронды электр қозғалтқыштары 
2 түрге бөлінеді: c қысқа тұйықталған ротор және фазалық ротор.

Қысқа тұйықталған ротор Болат табақтардан жиналған өзек болып 
табылады. Балқытылған алюминий осы өзектің ойықтарына құйылады, 
соның салдарынан шыбықтар қысқа сақиналармен жабылады. Бұл дизайн 
"сарай торы" деп аталады. Жоғары қуатты қозғалтқыштарда мыс құйылады.

Фазалық ротордың құрамында үш фазалы орам бар, ол статор 
орамасынан іс жүзінде ерекшеленбейді. Көп жағдайда фазалық ротор 
орамаларының ұштары жұлдызбен байланысады, онда бос ұштар байланыс 
сақиналарына жеткізіледі. Сақиналарға қосылған щеткалардың көмегімен 
ротор орамасының тізбегіне қосымша резисторды енгізуге болады. Бұл 
резистор ротор тізбегіндегі белсенді қарсылықты өзгерту үшін қажет, бұл 
үлкен бастапқы токтардың азаюына ықпал етеді. 

Фазалық роторы бар асинхронды қозғалтқыш, әдетте, жоғары қуатты 
электр қозғалтқыштарында қолданылады және C қозғалысы басталған кезде 
электр қозғалтқышы қажет болған кезде көп күш жұмсады. Бұған фазалық 
қозғалтқыштың орамаларына іске қосу реостатын қосу арқылы қол 
жеткізіледі.

Қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыштар екі жолмен іске 
қосылады:

1) желінің үш фазалы кернеуін қозғалтқыш статорына қосу арқылы.
2) статор орамаларына берілетін кернеудің төмендеуі.
Қозғалтқышты іске қосу статор орамаларының "жұлдызымен" 

байланысады, ал ротор төңкерістердің қалыпты санына жеткенде, байланыс 
"Үшбұрыш"пішініне ауысады.

Бұл әдіспен қозғалтқышты іске қосу тогы "үшбұрышпен" жалғанған 
статор орамаларымен с желісіне тікелей қосу арқылы қозғалтқышты іске 
қосу кезінде пайда болатын токпен салыстырғанда 3 есе азаяды. Бірақ бұл 
әдіс статор "үшбұрышпен"қосылған кезде қалыпты жұмыс істеуге арналған 
жағдайларда ғана жарамды.

Қарапайым, арзан және өте сенімді – бұл қысқа тұйықталған роторы 
бар асинхронды қозғалтқыш, бірақ бұл қозғалтқыштың кемшіліктері бар-С 
орнына тиген кезде аз күш және үлкен іске қосу тогы. Бұл кемшіліктерді 
көбінесе фазалық роторды қолдану арқылы жоюға болады, дегенмен мұндай 
қолдану қозғалтқышты оның құнын едәуір арттырады және бастапқы 
реостатты қажет етеді.

Ең көп қолданылатын машиналар айнымалы ток желісімен 
қоректенетін статордағы үш фазалы симметриялы әр түрлі полюсті орамамен 
алынды. Ротордағы үш фазалы немесе көп фазалы симметриялы әр түрлі 
полюсті орамасы бар асинхронды машиналар да қолданылды. Әдетте 
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асинхронды машиналар қозғалтқыш ретінде қолданылады, генератор ретінде 
олар өте сирек қолданылады.

Асинхронды қозғалтқыш-айнымалы токтың ең көп таралған түрі. Егер 
асинхронды машинаның роторы тұрақты күйде болса немесе ротордың 
жылдамдығы синхрондыдан аз болса, онда айналмалы электромагниттік өріс 
ротордың мыс орамасының электр өткізгіштері арқылы өтеді және 
сәйкесінше оларда электр қозғаушы күш пайда болады, оның әсерінен ток 
қозғалтқыштың роторының мыс орамасынан өтеді. Қозған күйдегі мыс 
орамасының электромагниттік өрісінде орналасқан ротордың осы 
орамасының тогы бар электр өткізгіштерінде белгілі бір мөлшердегі 
магниттік әсер ету күштері әрекет етеді. Қолданылатын күштің арқасында 
роторды электромагниттік өрістің артына тартатын магниттік момент пайда 
болады.

Егер берілген момент жеткілікті үлкен болса, онда электр 
машинасының роторы динамикалық айналымға түседі және оның орташа 
жұмыс жылдамдығы электр қозғалтқышының білігіне механикалық жүктеме, 
механикалық желдету күштері, мойынтіректердегі үйкеліс және т. б. 
нәтижесінде пайда болған магниттік моменттің тежегіш теңдігіне сәйкес 
келеді. Электр машинасының роторының жылдамдығы электромагниттік 
өрістің айналу жиілігіне сәйкес келмейді, өйткені бұл жағдайда ротордың 
өткізгіш орамасымен салыстырғанда электромагниттік өрістің бұрыштық 
айналу жылдамдығы нөлге тең болады, нәтижесінде электромагниттік өріс 
ротордың қол жетімді орамасында электр қозғаушы күшті қоздырмайды 
және момент жасайды.

Егер желіге қосылған электр машинасының роторы қозғалтқыштың 
көмегімен статордың айналмалы өрісі бағытында айналса, ротордың статор 
өрісімен салыстырғанда қозғалысы өзгереді, өйткені ротор статор өрісін 
басып озады.

Бұл жағдайда сырғанау теріс болады, ал статор орамасындағы E1 электр 
қозғаушы күші мен I1 тогының бағыттары керісінше өзгереді. Осының 
нәтижесінде электр моменті ротордың сондай-ақ өзгертсе, жолдау, 
превратившись бірі вращающего да жүйелі бұзушылықтар. Мұндай 
жағдайларда электр машинасы қозғалтқыш режимінен генераторлық 
режимге өтеді, бұл қозғалтқыштың механикалық энергиясын электр 
энергиясына түрлендірудің салдары.

Электр машинасының генератор режимінде айналмалы статор өрісін 
құру шарттары қозғалтқыш режиміндегідей болады, ал магниттелетін ток I0

желіден шығады, генератор режиміндегі электр машинасы белгілі бір 
қасиеттерге ие: реактивті энергияны желіден тұтыну, ол айналмалы статор 
өрісін құру үшін қажет, бірақ қозғалтқыштың механикалық энергиясын 
түрлендіру кезінде алынған желіге белсенді энергия қайтарылады. 
Асинхронды генераторлардың жұмысы реактивті энергия көзі ретінде 
қажетті синхронды генераторлармен бірлесіп жұмыс істеген кезде ғана 
мүмкін болады.



179

Синхронды генераторлардан айырмашылығы, асинхронды 
генераторлар синхронизмнен құлау қаупіне ұшырамайды. Асинхронды 
генераторлар көп таралмады. Бұл олардың синхронды генераторлармен 
салыстырудағы бірқатар кемшіліктеріне байланысты.

Негізгі кемшіліктердің бірі-асинхронды генераторлар желіден көп 
реактивті қуатқа ие. Бұл қуаттың мәні магниттелетін токқа пропорционалды 
және тіпті машинаның номиналды қуатының 25-45% жетуі мүмкін. 
Сондықтан бірнеше асинхронды генераторлардың жұмыс істеуі үшін бір 
синхронды генераторды бір асинхронды генератордың қуатына тең қуатта 
пайдалану керек.

Жалпы желіге қосылмай, асинхронды генератор автономды жағдайда 
да жұмыс істей алады. Бірақ бұл жағдайда генераторды магниттеу үшін 
қажетті реактивті қуатты алу үшін конденсатор батареясын пайдалану керек, 
ол өз кезегінде генератордың терминалдарындағы жүктемеге параллель 
қосылады.

Қалдық магниттелудің болуы асинхронды генераторлардың жұмыс 
шарттарының бірі болып табылады, ол генераторды өздігінен қоздыру үшін 
қажет. Электр қозғаушы күш статор орамасында да, конденсатор тізбегінде 
де қалдық ағынды күшейтетін аз реактивті ток жасайды. Әрі қарай, процесс 
параллель қозудың тұрақты ток генераторындағы сияқты дамиды. 
Конденсаторлардың сыйымдылығын өзгерту арқылы магниттелетін токтың 
мөлшерін, сондай-ақ генераторлардың кернеу мөлшерін реттеуге болады. 
Конденсатор батареяларының шамадан тыс мөлшері мен жоғары құнына 
байланысты өздігінен қозатын асинхронды генераторлар көп таралмады. 
Сондықтан мұндай генераторлар тек жел қондырғылары сияқты қосалқы 
электр станцияларында қолданылады.

Осылайша, асинхронды машинаның үш жұмыс режимі бар: 
қозғалтқыш режимі, генератор режимі және тежегіш режимі. Осы 
режимдердің әрқайсысы сырғанау коэффициентінің өзгеруінің белгілі бір 
диапазонына сәйкес келеді: қозғалтқыш режимінде сырғанау нөлден бірлікке 
дейін өзгеруі мүмкін, генератор режимінде – нөлден минус шексіздікке 
дейін, ал тежегіште– бірліктен плюс шексіздікке дейін.

6.3.3 Синхронды машиналар
Синхронды машиналар-бұл статор токтарының роторы мен магнит 

өрісі синхронды айналатын айнымалы ток электр машиналары . Генератор 
және қозғалтқыш режимдерінде жұмыс істейді. Олар электр энергиясының 
негізгі көздері болып табылады (жылу, Атом және су электр 
станцияларындағы СГ. Үш фазалы СГ-ең қуатты электр машиналары. Бірлі -
жарым қуаты - СГ, ГЭС – те-640 МВт, ал ЖЭС-те-8 ÷1200 МВт; ДК бірнеше 
ондаған мегаваттқа жетеді.

Үш фазалы синхронды машинаның құрылғысы. Негізгі бөліктері: 
статор және ротор, статор (АМ сияқты). Ротор-айқын полюсті немесе анық 
емес полюсті электромагнит. Ротор орамасына Ток сыртқы қоздырғыш –
тұрақты ток көзінен (SG білігіне орнатылған өздігінен қозғалатын GPA) 
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байланыс сақиналары мен щеткалар арқылы енеді. Оның қуаты СГ қуатының 
1-3% құрайды. 3 СГ қуатының жоғарылауымен коллекторы бар қоздырғыш 
сенімсіз болды, сондықтан жақында диодтар мен тиристорлармен қоздыру 
жүйелері көбірек қолданыла бастады . Көп полюсті СМ-де роторда р 
полюстер жұбы болады, ал статор орамасындағы токтар р айналмалы магнит 
өрісінің полюстер жұбын құрайды (АМ сияқты). Ротор өрістің айналу 
жиілігіне тең жиілікпен айналуы тиіс: 

n = 60 f/ p.
Жұмыс режимі статор мен ротор токтарының магнит өрістерінің өзара 

әрекеттесуімен анықталады. СМ генератор режимінен қозғалтқыш режиміне 
ауысады, оның білігіне айналу (генератор) немесе тежегіш (қозғалтқыш) 
моменті әсер ететініне байланысты.

Симметриялы ток жүйесі статор орамасына беріледі, айналмалы магнит 
өрісі жасалады.

Егер біз СМ-де энергия шығындарының барлық түрлерін елемейтін 
болсақ, онда білікке момент болмаған кезде (бос режим) ротордың 
полюстерінің осі статор полюстерінің осіне сәйкес келеді.

Генератор режимі. Біз MVR (қозғалтқыш) көбейтеміз, ротордың 
полюстер осі статор полюстерінің осіне қатысты айналу бағытында θ 
бұрышына айналады. Алынған магнит өрісі (статор мен ротор өрістерінің 
қабаттасуы) өзгереді, статор орамаларындағы ток өзгереді және оның 
ротордың магнит өрісімен әрекеттесуі м т генератор режимін жасайды.

Қозғалтқыш режимі. Біз м т білігіне жағамыз, ротордың полюстерінің 
осі айналу бағытына қарсы θ бұрылады. Статор орамаларындағы токтар 
өзгереді және электромагниттік күштер пайда болады, роторды айналу 
бағытына апаратын статор токтары мен ротордың магнит өрісінің өзара 
әрекеттесуі. Бұл күштер MVR жасайды.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
№ 1 практикалық тапсырма
Тақырыбы: "еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу»
Жұмыстың мақсаты: еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды 

әзірлеу тәртібімен танысу
Жабдықтар: практикалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар, нормативтік-техникалық және анықтамалық әдебиеттер, ТНУ - 19 
нысанындағы журнал, нұсқаулықты әзірлеу схемасы

Жұмыс барысы:
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу тәртібін 

реттейтін нормативтік құжаттамамен танысу
2. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды ресімдеу тәртібін 

зерделеу
3. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды құрастыру 

әдістемесімен танысу
4. Жұмыс туралы есеп жасаңыз
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№ 2 практикалық тапсырма
Тақырыбы:"Өндірістегі жазатайым оқиғаларды есепке алу және 

тергеу".
Сабақтың мақсаты-өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеру және 

есепке алу тәртібін зерттеу.
Жұмыстың мазмұны:
1. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібін зерделеу.
2. Н-1 нысаны бойынша актінің құрылымын зерттеу.
№ 3 практикалық тапсырма
Құрылыс алаңында, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде, тас 

қалаушы Әлиев жүк тасушы куәлігі жоқ краншыға жүкті жылжыту үшін 
сигнал бере бастады. Қозғалыс кезінде ол жүктің астында болды. Жүк оның 
аяғына құлады. Әлиев 60 күннен аз уақыт еңбекке қабілеттілігінен уақытша 
айырылуға әкеп соқтырған жарақат алды.

Қандай бұзушылықтарға жол берілді? Жоғарыда аталған жазатайым 
оқиға қандай санатқа жатады? Бұл жазатайым оқиғаны тергеу тәртібі қандай?

№4 практикалық тапсырма. 
Тізбекте көрсетілгендей, катушкалар, конденсатор және резисторлар 

қосылған. Катушканың индуктивтілігі-15мгн, конденсатордың 
сыйымдылығы 20мкф, R1=10ОМ, R2=30ом. Көзінің кернеуі 100В, жиілігі 
100Гц. Тізбектегі токтарды, тізбектегі белсенді, реактивті және толық қуатты 
анықтаңыз.

№ 5 практикалық тапсырма. 
Суретте көрсетілген электр тізбегі. ол жиілігі 200 Гц және кернеуі 120 

В болатын синусоидальды ток көзінен қоректенеді. Берілген: R = 4ОМ, L= 
6.37 MGN, C =159mkf. Тізбектегі токты, барлық учаскелердегі кернеуді, 
белсенді, реактивті және толық қуатты есептеңіз. Векторлық диаграмманы, 
қарсылық үшбұрыштарын және қуаттарды құрыңыз. 
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№6 практикалық тапсырма.
Тұрақты ток арматурасының орамасында 2P полюстер саны бар ZEL 

элементар ойықтары бар. Мәліметтері бойынша, есептеу параметрлері және сызу 
кең таралған схемасы қарапайым толқындық (ПВ) немесе қарапайым 
петлевой (ПП) якорь орамының. Сызбада белгілеу полюстері, расставить 
щеткалар мен, задавшись бағыты айналу зәкір анықтау полярность 
щеткалардың генераторлы режимде жұмыс машиналары.

№ 7 практикалық тапсырма.
Тәуелсіз қоздыру генераторы Uн=220В қысқыштарындағы кернеу 

кезінде номиналды режимде жұмыс істейді. Арматура орамасының кедергісі 
Rя=0,2 Ом; қоздыру орамалары Rв=55ом. Қоздыру тізбегінің кернеуі 
Uв=110В. Генератордың алты полюсі бар (2р=6). Зәкірде алты параллель 
тармақты құрайтын N=240 өткізгіштер бар (2а=6). Полюстің магнит ағыны 
Ф=0,05 Вб. Зәкірдің номиналды айналу жиілігі МС=1200об/мин.  
Генератордың ЭҚК анықтаңыз; тұтынушыға берілетін ток күші; қоздыру 
орамасындағы ток күші; генератор берген қуат; жүктеме кедергісі.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі
2. Еңбекті қорғау жағдайын мемлекеттік қадағалау және бақылау. 

Еңбекті қорғау жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік.
3. Еңбекті қорғау бойынша қызметкерлерге нұсқама беру түрлері, 

оларды жүргізу және ресімдеу тәртібі
4. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібін 

айқындайтын заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер
5. Жазатайым оқиға қандай жағдайда тексеріледі?
6. Электр тізбегінің қандай тармақтарын орауға болады? 
7. Кирхгоф заңдарына сәйкес теңдеулерді құрастырудың ерекшелігі 

неде?
8. Үш фазалы тізбекте генератор сигналдары мен қабылдағыш 

сигналдар қалай белгіленеді?
9. Жұлдызды байланыс тізбегіндегі қандай сигналдар фазалық, ал 

қайсысы сызықты?
10. Жұлдыз қосылған кезде кернеулер мен токтар арқылы толық, 

белсенді және реактивті қуат қалай көрінеді?
11. Трансформатордың жұмыс принципін түсіндіріңіз.



183

12. Трансформатордың қандай орамасы бастапқы орам деп аталады, ал 
қайсысы екінші орам деп аталады?

13. Трансформатордың қандай шығындары жұмыс істемейтін және 
қысқа тұйықталу тәжірибесінен анықталады?

14. Әр түрлі жүктеме түрлеріне арналған трансформатордың сыртқы 
сипаттамаларын суреттеңіз (белсенді, белсенді индуктивті, белсенді 
сыйымдылық).

15. Трансформация коэффициенті қалай анықталады?

Қысқаша қорытынды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: еңбек қауіпсіздігі, 

өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін, ұйым аумағында және 
өндірістік үй-жайларда қауіпсіз еңбек тәсілдерін, өндірістік объектідегі 
қауіпсіздік техникасының жай-күйін бағалауды меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар еңбекті қорғау бойынша 
белгіленген үлгідегі құжаттаманы жүргізуді, оны толтыру мерзімдері мен 
сақтау шарттарын сақтауды, экобиоздан қорғау және өртке қарсы техниканы, 
ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалануды, кәсіптік қызмет 
саласындағы қауіпті және зиянды факторларды анықтауды және талдауды 
жүргізуді, өндірістік объектідегі қауіпсіздік техникасының жай-күйін 
бағалауды, ұйымның аумағында және өндірістік үй-жайларда қауіпсіз еңбек 
тәсілдерін қолдануды, жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша 
аттестаттауды, оның ішінде еңбек жағдайлары мен жарақат қауіпсіздігін 
бағалауды жүргізуді, бағынысты

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ
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7 БӨЛІМ. ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕР МЕН 
МИКРОЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНИКАНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН 

АНЫҚТАУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Иондық және жартылай өткізгіш құрылғылардың физикалық негіздерін 
сипаттаңыз.

2. Жартылай өткізгіштердің құрылымдық ерекшеліктерін түсіну. 
3. Электрондық құрылғылар мен құрылғыларды қосу схемаларын 

орындаңыз.

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады 

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті стандартты бағдарламалық жасақтамасы бар және 

орнатылған ElectronicWorkBench, multisim, matcad, matlab бағдарламалық 
жасақтамасы бар дербес компьютер

КІРІСПЕ
Бұл модуль жартылай өткізгіш құрылғылардың, интегралды 

схемалардың, электронды құрылғылардағы физикалық процестердің жұмыс 
принципін, сипаттамаларын, параметрлерін зерттеуге қажетті білім, 
Дағдылар мен дағдыларды сипаттайды.

7.1. ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ 
ПАРАМЕТРЛЕРІ

Әр түрлі электронды құрылғыларды жобалау және құру процесінде 
электронды құрылғылардың негізгі сипаттамаларын ескеріп қана қоймай, 
сонымен қатар жұмыстың физикалық негіздерін, өндіріс технологиясын 
түсіну, оңтайлы схемалық шешімдерді таңдау кезінде құрылғыларды 
олардың сипаттамалары мен параметрлері бойынша салыстыра білу қажет.

Электронды тесік (p-n) - бұл әр түрлі өткізгіштігі бар жартылай 
өткізгіштің екі аймағынан құралған ауысу: электронды және тесік. 
Электронды тесік өткелін N - және p-типті жартылай өткізгіш тақталардың 
қарапайым байланысы арқылы жасауға болмайды, өйткені байланыс орнында 
ақауларсыз жалпы кристалды торды қамтамасыз ету мүмкін емес. Іс жүзінде 
диффузия немесе эпитаксия арқылы өткізгіштіктің қарама-қарсы түріне c 
қоспасын енгізу арқылы p-n ауысуын алу әдісі кеңінен қолданылады.

Электронды тесік өткелдері көптеген жартылай өткізгіш құрылғыларда 
қолданылады (диодтар мен өріс транзисторларында бір p-n өткелі, 
биполярлы транзисторларда екі p - n өткелі, тиристорларда үш p-n өткелі 
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қолданылады). Сондықтан p-n ауысуының физикалық құбылыстары мен 
электрлік қасиеттерін түсіну өте маңызды.

P-n-ауысудың қалыптасуы. P - n өткелі донорлық және акцепторлық 
қоспалардың бірдей концентрациясы бар N-және p-типті жартылай 
өткізгіштердің электр байланысы арқылы түзіледі делік (сурет.7.1, a).
Аймақтардың шекарасында электрондар мен тесіктердің концентрациясының 
градиенттері пайда болады. N-аймақтағы электрондардың концентрациясы p-
аймаққа қарағанда жоғары болғандықтан, р-аймақтан n-аймаққа 
электрондардың диффузиялық тогы пайда болады. Ал p-аймағындағы 
тесіктердің концентрациясы n-аймаққа қарағанда жоғары болғандықтан, p-
аймағынан n-аймаққа дейінгі тесіктердің диффузиялық тогы пайда болады. 
Негізгі заряд тасымалдаушылардың диффузиясы нәтижесінде шекаралық 
қабатта рекомбинация жүреді. Шекаралас p-аймақ теріс иондардан 
туындаған өтелмеген теріс зарядты алады. Шекаралас n-аймақ оң иондардың 
әсерінен өтелмеген оң заряд алады.

- Сур.7.1, B жартылай өткізгіштегі p(x) және n(x) тесіктерінің 
концентрациясының таралуын көрсетеді. Суретте көрсетілгендей, шекаралық 
қабатта N-аймақтан p-аймағына бағытталған электр өрісі пайда болады.7.1, а.

Сурет 7.1. p-n донорлық және акцепторлық қоспалардың бірдей 
шоғырлануымен ауысу

Бұл өріс негізгі заряд тасымалдаушылар үшін тежегіш болып 
табылады. Енді n-аймақтан p-аймағына өтетін кез-келген электрон электр 
өрісіне түсіп, оны электронды аймаққа қайтаруға тырысады. Сол сияқты, p 
аймағынан n аймағына өтетін кез-келген тесік электр өрісіне түсіп, оны тесік
аймағына қайтаруға тырысады.

Ішкі өріс негізгі емес тасымалдаушылар үшін үдеткіш болып табылады. 
Егер p-аймағының электрондары, мысалы, хаотикалық жылу қозғалысының 
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салдарынан p-n ауысу аймағына түссе, онда ішкі өріс олардың шекаралас 
аймақ арқылы жылдам өтуін қамтамасыз етеді. Сол сияқты, олар N-аймақтың 
тесігінің p-n өтуін жеңеді. Олар үшін ішкі өріс де үдеткіш болып табылады.

Осылайша, PN түйіспесінің ішкі электр өрісі негізгі емес заряд 
тасымалдаушылардың дрейф тогын тудырады. Бұл ток негізгі заряд 
тасымалдаушылардың диффузиялық тогына қарсы бағытталған.

Егер жартылай өткізгішке сыртқы кернеу қолданылмаса, онда p-n
арқылы өтетін ток болмайды:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼ДИФ𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐼𝐼𝐼𝐼ДИФ𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐼𝐼𝐼𝐼ДР𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐼𝐼𝐼𝐼ДР𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0 (7.1)

Бұл теңдік UK-тің белгілі бір байланыс айырмашылығымен белгіленеді 
(сурет.7.1, в). Бұл потенциалдар айырмасы негізгі заряд 
тасымалдаушылардың қозғалысына кедергі келтіреді, яғни.потенциалды 
кедергі жасайды. Потенциалды кедергіні жеңу үшін электронның энергиясы 
болуы керек 𝑊𝑊𝑊𝑊 =  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝐾𝐾. Ықтимал тосқауылдың жоғарылауымен 
диффузиялық ток төмендеуі керек. Ішкі электр өрісі әрекет ететін h 
қабатының қалыңдығы аз және P-N өтуінің қалыңдығын анықтайды (әдетте h 
< 106м). Алайда, бұл қабаттың кедергісі үлкен, өйткені оны негізгі заряд 
тасымалдаушылар азайтады. Сондықтан оны жиі құлыптау деп атайды. 
Жартылай өткізгіштің p - және n-аймақтарындағы заряд 
тасымалдаушыларының бірдей концентрациясында p-n өтуінің қалыңдығы hp

және hn екі тең бөлігінен түзіледі (сурет.7.1, а).
Жалпы жағдайда қатынасы дұрыс

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑁𝑁дℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 (7.2)

Потенциалдардың байланыс айырмасы және Р-N-өтудің қалыңдығы 
донорлар мен акцепторлардың шоғырлануына байланысты:

𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁д

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
2 (7.3)

ℎ = �2𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒

( 1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎

+ 1
𝑁𝑁𝑁𝑁д

) (7.4)

мұндағы𝜀𝜀𝜀𝜀-диэлектрлік тұрақты.
Донорлар мен акцепторлар концентрациясының жоғарылауы 

потенциалдар арасындағы байланыс айырмашылығының жоғарылауына 
және p-n ауысу қалыңдығының төмендеуіне әкелетіні анық.

P-n-ауысуының Вольт-амперлік сипаттамасы. PN түйіспесінің 
Вольт-амперлік сипаттамасы-PN түйіспесі арқылы өтетін токтың 
қолданылатын кернеудің шамасы мен полярлығына тәуелділігі. Вах p-n
өтуінің аналитикалық өрнегі:
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𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼обр �exp �𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
� − 1� (7.5)

мұндағы𝐼𝐼𝐼𝐼обр-p-n ауысуының кері қанықтыру тогы; U-p-n ауысуына 
қолданылатын кернеу.

Сурет 7.2. P-n-ауысуының Вольт-амперлік сипаттамасы

Осы өрнекті қолдана отырып салынған сипаттаманың екі сипаттамалық 
бөлімі бар (сурет.7.2): 1 – Unp тікелей басқару кернеуіне сәйкес келеді, 2-uobr

кері кернеуіне сәйкес келеді.
Үлкен кері кернеулерде p-n өтуінің бұзылуы байқалады, онда кері ток 

күрт артады. Сынудың екі түрі бар: электрлік (қайтымды) және жылу 
(қайтымсыз).

P-n-өтуді тікелей қосу. Потенциалдар арасындағы байланыс 
айырмашылығымен антифазадағы upr сыртқы кернеуі p-n ауысуына 
қолданылатын қосу тікелей деп аталады. P-n ауысуын тікелей қосу суретте 
көрсетілген.7.3, а. Сыртқы кернеудің барлығы дерлік құлыптау қабатына 
қолданылады, өйткені оның кедергісі жартылай өткізгіштің қалған бөлігінің 
кедергісінен едәуір үлкен.

Сурет 7.3. P-n-өтуді тікелей қосу
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Ықтимал диаграммадан көрініп тұрғандай (сурет.7.3, б), ықтимал 
тосқауылдың биіктігі төмендейді: Uб = Uк - Uпp. P-n өтуінің ені де азаяды (h' < 
h). Дрейф тогы азаяды, диффузиялық ток күрт артады. Динамикалық тепе-
теңдік бұзылып, p-n арқылы тікелей ток өтеді:

𝐼𝐼𝐼𝐼пр = 𝐼𝐼𝐼𝐼диф − 𝐼𝐼𝐼𝐼др ≈ 𝐼𝐼𝐼𝐼диф𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
� (7.6)

Формуладан (7.6) көріп отырғанымыздай, тікелей кернеудің 
жоғарылауымен ток үлкен мәндерге дейін артуы мүмкін, өйткені ол 
жартылай өткізгіштің екі аймағында да концентрациясы жоғары негізгі 
тасымалдаушылардың қозғалысына байланысты.

Тікелей қосылған кезде токтың дрейф компоненті диффузиялық C-ге 
қарағанда шамалы. Бұл Негізгі емес заряд тасымалдаушылардың төмен 
концентрациясына және дрейф тогын тудыратын электр өрісінің кернеуінің 
төмендеуіне байланысты.

Негізгі заряд тасымалдаушыларын p-n арқылы енгізу процесі 
потенциалды тосқауылдың төмен биіктігінен жартылай өткізгіш аймағына 
өту, бұл заряд тасымалдаушылары негізгі емес болып табылады, инъекция 
деп аталады. Инъекциялық медиа жартылай өткізгіштің ішіне таралып, осы 
аймақтың негізгі тасымалдаушыларымен рекомбинацияланады. P-аймағынан 
n-аймаққа енген тесіктер электрондармен рекомбинацияланады, сондықтан IP

диффузиялық тесік тогы n-аймағында біртіндеп нөлге дейін төмендейді.
Сыртқы көзден n-аймаққа кіретін электрондар p-n ауысуына өтіп, In

электронды тогын жасайды. Өтпелі кезеңге жақындаған сайын, тесіктері бар 
электрондардың рекомбинациясы нәтижесінде бұл ток нөлге дейін 
төмендейді. N типті жартылай өткізгіштің барлық нүктелеріндегі Ndif = Ip + In

n-аймағындағы жалпы ток өзгеріссіз қалады. N-аймаққа тесіктерді енгізумен 
қатар p-аймағына электрондарды енгізу жүреді. Бұл жағдайда жүретін 
процестер жоғарыда сипатталғанға ұқсас.

P-n-ауысудың кері қосылуы. Потенциалдар арасындағы байланыс 
айырмашылығымен фазадағы Uобр сыртқы кернеуі p-n ауысуына 
қолданылатын қосу кері деп аталады. Бұл іс суретте көрсетілген.7.4, а.
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Сурет 7.4. P-n-ауысудың кері қосылуы

Uobr сыртқы көзі жасаған электр өрісінің әсерінен негізгі 
тасымалдаушылар жартылай өткізгіштің ішкі қабаттарынан тартылады. 
Көрсетілгендей сурет.7.4, B, бұл p-n ауысуының кеңеюіне әкеледі (h' > h). 
Потенциалды кедергі артып, Uб = Uк + Uобр-ға тең болады. Алынған өрістің 
әсерін жеңе алатын негізгі тасымалдаушылардың саны азаяды. Бұл 
диффузиялық токтың төмендеуіне әкеледі, оны формула бойынша анықтауға 
болады:

𝐼𝐼𝐼𝐼диф = 𝐼𝐼𝐼𝐼обр𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �−
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈обр
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇

� (7.7)

Негізгі емес тасымалдаушылар үшін (N-аймақтағы тесіктер және p-
аймақтағы электрондар) электронды тесік өткелінде потенциалды кедергі 
жоқ. Негізгі емес тасымалдаушылар өріске өтіп, оны тез жеңеді. Бұл құбылыс 
экстракция деп аталады.

Кері қосу кезінде дрейф тогы басым рөл атқарады. Ол аз мөлшерде 
болады, өйткені ол негізгі емес тасымалдаушылардың қозғалысымен 
жасалады. Бұл ток кері деп аталады және оны iobr = IDR – Idif формуласы 
бойынша анықтауға болады. Кері токтың мәні Uobr кернеуіне байланысты 
емес. Бұл уақыт бірлігінде тұрақты температурада пайда болатын "Электрон 
тесігі" жұптарының саны өзгеріссіз қалатындығына байланысты. Негізгі емес 
тасымалдаушылардың концентрациясы негізгі заряд тасымалдаушыларының 
концентрациясынан едәуір аз болғандықтан, p-n ауысуының кері тогы 
тікелей токқа қарағанда едәуір аз (әдетте бірнеше тапсырыс бойынша). Бұл p-
n ауысуының түзеткіш қасиеттерін анықтайды: токты тек бір бағытта өткізу 
мүмкіндігі.

Жақсы түзеткіш қасиеттерді алу үшін кері токты азайту ұсынылады, 
оған негізгі емес заряд тасымалдаушыларының концентрациясын төмендету 
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үшін бастапқы жартылай өткізгіш материалды тазарту арқылы қол 
жеткізіледі. Жартылай өткізгіш материалдардың жоғары тазалығы арнайы 
қымбат технологиямен қамтамасыз етіледі.

Электрлік бұзылу ішкі электростатикалық эмиссия нәтижесінде және 
атомдардың соққы иондану әсерінен болады. Жартылай өткізгіштердегі ішкі 
электростатикалық эмиссия металдан жасалған электрондардың 
электростатикалық эмиссиясына ұқсас. Күшті электр өрісінің әсерінен 
электрондардың бір бөлігі коваленттік байланыстардан босатылады және P-n
өтуінің жоғары потенциалды кедергісін жеңу үшін жеткілікті энергия алады. 
Жылжи отырып c жылдамдықпен, электрондар тап c бейтарап атомдарымен 
және ионизируют олардың. Соққы иондалуы нәтижесінде жаңа бос 
электрондар мен тесіктер пайда болады. Олар, өз кезегінде, өрісті 
жылдамдатады және қосымша ток тасымалдаушыларын жасайды. 
Сипатталған процесс көшкін тәрізді және p-n өткелі арқылы кері токтың 
айтарлықтай өсуіне әкеледі. Электрлік бұзылу суреттегі 3-бөлімге сәйкес 
келеді.7.2. Егер сіз кері кернеуді шамадан тыс арттырсаңыз (суретте 
көрсетілген uo6p max рұқсат етілген кернеуден асатын мәндерге дейін). 7.2), 
содан кейін p-n өткелінің жылу бұзылуы орын алады және ол бір жақты 
өткізгіштік қасиетін жоғалтады. Кері тармақ сипаттамалары термиялық 
бұзылу кезінде 4-бөлім пайда болады.

P-n ауысуының жылу бұзылуы кристалл торының жылу тербелісі 
кезінде атомдардағы байланыстардан валенттілік электрондарының 
шығарылуына байланысты болады. "Электрон тесігі" буларының жылу 
генерациясы негізгі емес заряд тасымалдаушылар концентрациясының 
жоғарылауына және кері токтың өсуіне әкеледі. Токтың жоғарылауы 
температураның одан әрі жоғарылауымен бірге жүреді. Процесс көшкін 
тәрізді өседі, Кристалл құрылымының өзгеруі орын алады және ауысу 
қайтымсыз түрде бұзылады. Егер бұзылу пайда болса, p-n арқылы өтетін ток 
сыртқы тізбектің кедергісімен шектелсе және ауысу кезінде бөлінетін қуат аз 
болса, онда бұзылу қайтымды болады.

Vach p-n ауысуын талдау оны сызықтық емес элемент ретінде 
қарастыруға мүмкіндік береді, оның кедергісі RD қолданылатын кернеудің 
шамасы мен полярлығына байланысты өзгереді. PN түйіспесінің сызықты 
емес қасиеттері жартылай өткізгіш диодтардың, транзисторлардың және 
басқа құрылғылардың жұмысына негізделген.

Сурет 7.5. Нақты p-n ауысу моделі



192

- Сур.7.5 нақты p-n ауысу моделі келтірілген. Мұнда басқарылатын RD

кедергісінен басқа, R және P-N түйіспелерінің бақыланбайтын кедергісі 
көрсетілген: кедергі Sb және диффузиялық Cdif. Нақты p-n түйіспелік 
кедергілердің болуы R тікелей басқару кернеулері саласындағы ВАХ түріне 
әсер етеді: сипаттамасы идеализацияланған p-n ауысуымен салыстырғанда 
төмен (5-сурет бойынша аймақ.7.2).

Потенциалды кедергі қозғалмайтын зарядтар арқылы қалыптасады: оң 
және теріс иондар. Осы зарядтарға байланысты сыйымдылық кедергі деп 
аталады. Құлыптау кернеуі өзгерген кезде p-n өтуінің қалыңдығы, демек 
оның сыйымдылығы өзгереді. Кедергі сыйымдылығының шамасы p-n ауысу 
ауданына, заряд тасымалдаушыларының концентрациясына және жартылай 
өткізгіш материалының диэлектрлік өткізгіштігіне пропорционалды. Шағын 
кері кернеу кезінде p-n өтуінің қалыңдығы аз, қарама-қарсы белгілердің заряд 
тасымалдаушылары бір-бірінен қысқа қашықтықта болады. Бұл жағдайда p-n
өтуінің өзіндік сыйымдылығы үлкен. Кері кернеудің жоғарылауы 
жағдайында p-n өтуінің қалыңдығы артады және P-n өтуінің сыйымдылығы 
төмендейді. Сонымен, p-n ауысуын кері кернеумен басқарылатын 
сыйымдылық ретінде пайдалануға болады: SB = QB/Uобр, мұндағы QB – тепе-
теңдік тасымалдаушыларының көлемді заряды.

P-n тікелей кернеуде кедергі сыйымдылығынан басқа ауысу 
диффузиялық Cdif сыйымдылығына ие. Бұл сыйымдылық N - және p-
аймақтарында жылжымалы заряд тасымалдаушылардың жиналуына 
байланысты. Тікелей кернеу кезінде негізгі заряд тасымалдаушылар төмен 
потенциалды кедергі арқылы көп мөлшерде таралады және рекомбинацияға 
уақыт жоқ, n - және p-аймақтарында жиналады.

Тікелей кернеудің әр мәні белгілі бір жинақталған тепе-тең емес qdif

зарядына сәйкес келеді:
𝐶𝐶𝐶𝐶диф = 𝑞𝑞𝑞𝑞диф/𝑈𝑈𝑈𝑈пр (7.8)

Диффузиялық сыйымдылық p-n ауысуының жұмысына айтарлықтай 
әсер етпейді, өйткені ол әрдайым RD-нің төмен тікелей кедергісімен 
шоғырланған. Басқару кернеуінен p-n өту сыйымдылықтарының тәуелділігі 
суретте көрсетілген.7.6.

Сурет 7.6. Басқару кернеуінен p-n өту сыйымдылықтарының тәуелділігі
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7.1.1 Жартылай өткізгіш диодтар
Жартылай өткізгіш диод-бұл бір түзеткіш электр өткелі және екі 

терминалы бар жартылай өткізгіш құрылғы, онда электронды тесік pn 
түйіспесінің бір немесе басқа қасиеті қолданылады. Жартылай өткізгіш 
диодтың графикалық белгіленуі.

Диодтарда pn өткелі жартылай өткізгіш кристалдың Р - және n-
аймақтарын бөлетін түзеткіш электр өткелі ретінде қолданылады (7.7-сурет).

Сурет 7.7. Жартылай өткізгіш диодтың қосылу схемасы және сыртқы 
кернеу болмаған кезде PN өтпелі көлемді зарядтардың кеңістіктік таралуы

Металл түйреуіштер кристалдың р-және n-аймақтарына дәнекерленген 
немесе дәнекерленген, ал бүкіл жүйе металл, металл-керамика, шыны немесе 
пластмасса корпусынан тұрады.

Қоспалардың жоғары концентрациясы бар кристалдың жартылай 
өткізгіш аймақтарының бірі, сондықтан зарядтың негізгі тасымалдаушылары 
Эмитент деп аталады. Қоспалардың аз концентрациясы бар басқа аймақ негіз 
деп аталады.

Диодтар мақсаты, материалы, дизайны, қуаты және басқа 
сипаттамалары бойынша ерекшеленеді.

Оларды өндіруде қолданылатын технологиялық процестерге 
байланысты нүктелік диодтар, қорытпалар мен микро қорытпалар, 
диффузиялық негіз, эпитаксиалды және т. б. ерекшеленеді.

Функционалды мақсатына сәйкес диодтар түзеткіш, әмбебап, 
импульсті, араластырғыш, микротолқынды, зенер диодтары, стабисторлар, 
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варикаптар, динисторлар, тиристорлар, симисторлар, фотодиодтар, жарық 
диодтары және т. б. болып бөлінеді.

Дизайн бойынша диодтар жазықтық және нүктелік болып табылады.
Пайдаланылған материал бойынша – кремний, германий, арсенид-

галлий.
Жартылай өткізгіш диодтың жұмыс принципі
Сыртқы кернеу болмаған кезде.
Тесіктердің р-аймақтан n-аймаққа және электрондардың N-аймақтан р-

аймаққа қарама-қарсы диффузиясы нәтижесінде қоспалардың қозғалмайтын 
иондарының зарядтары өтелмеген болады (р-аймақ үшін акцептор; N-аймақ 
үшін донор).

Рп құрылымының электрлік бейтараптығын сақтау үшін РП арқылы 
таралатын негізгі заряд тасымалдаушыларының саны р-ден n - ге ауысуы-
аймақ р - ден р-аймаққа таралған негізгі заряд тасымалдаушыларының 
санына тең болуы керек. Nn>> Pp болғандықтан, базаның (n) жағындағы 
көлемдік зарядтың ауданы эмитентке (p) қарағанда үлкен болады.

Қарама-қарсы диффузия нәтижесінде пайда болған көлемдік заряд 
негізгі заряд тасымалдаушылардың одан әрі қарама-қарсы диффузиясына 
кедергі келтіретін Езар кернеулігі бар электр өрісін тудырады.

Осылайша, Rp-өтпелі шекарада потенциалдар арасындағы байланыс 
айырмасы (CRP) пайда болады, ол потенциалды тосқауылдың биіктігімен 
сипатталады Δφ0. Ықтимал кедергіні жеңу үшін заряд 
тасымалдаушыларының энергиясы жеткіліксіз болған кезде Диффузия 
тоқтайды.

Тікелей кернеудің әсерінен.
Тікелей кернеу U E өрісті өтейтін E электр өрісін жасайды және кернеу 

жоғарылаған сайын базалық аймаққа (n) IPR диодының тогын құрайтын 
тесіктердің көбеюі (N-аймақ үшін негізгі емес тасымалдаушылар) енгізіледі 
(7.7-сурет).

NN (электрондардың p-аймағынан) p-аймағына (в эмитентер) қарсы 
инъекциясын елемеуге болады, өйткені PP>> Nn.

Кері кернеудің әсерінен.
Кернеу нәтижесінде пайда болатын электр өрісі-Е C бағытына сәйкес 

келеді, бұл ықтимал тосқауылдың жоғарылауына әкеледі және негізгі заряд 
тасымалдаушылардың көрші аймаққа өтуіне жол бермейді. Алайда, электр 
өрістерінің жалпы кернеуі негізгі емес заряд тасымалдаушыларды алуға 
(шығаруға) ықпал етеді: р-аймақтан N-аймаққа электрондар және N-аймақтан 
р-аймаққа тесіктер, олар iobr тогын құрайды.

Кедергі сыйымдылығы жоғарылаған немесе температура жоғарылаған 
кезде негізгі емес тасымалдаушылар it(T) жылу тогы деп аталатын кері iobr

тогын құрайды):
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝐼𝐼𝐼𝐼0

𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑇𝑇0
∆𝑇𝑇𝑇𝑇

(7.9)

мұндағы I0-бөлме температурасындағы жылу тогының мәні T0 = 300К;
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ΔT-жылу тогының екі еселенуіне сәйкес келетін температураның өсу 
мәні (Германия үшін ΔT 10К, кремний үшін – 7К);

T-абсолютті температура.

Вольт-амперлік сипаттамасы
Диодтың сызықты емес қасиеттері оның Wach-ті қарастырған кезде 

көрінеді. Диодтың ВАХ өрнегімен сипатталады:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼0 �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈𝑈𝑈д
𝜑𝜑𝜑𝜑𝑡𝑡𝑡𝑡
− 1� (7.10)

мұндағы I0-қанықтыру тогы;
Ud-кернеу Rp-ауысу;
φt-uвнеш болмаған кезде рп-ауысу шекарасындағы потенциалдардың 

түйіспелік айырмашылығына тең жылу потенциалы (т = 300К φt = 0,025 В 
кезінде).

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑞𝑞𝑞𝑞

(7.11)

мұндағы k = 1,38*10-23 Дж/град – Больцман тұрақтысы;
Т-абсолютті температура;
q = 1,6*10-19 Кл – электронның заряды.
Осы өрнекпен сипатталған ВАХ 7.8 суретте көрсетілген көрініске ие 

болады, б.

Сурет 7.8. Статикалық вольт-Ампер сипаттамалары (А-идеал РП-
ауысу; б-нақты диод)
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Қарай ұлғайту кернеу Unp арналған рп-ауысу Іпр диодтан күрт өседі. 
Сондықтан, Unp кернеуінің шамалы өзгеруі IPR тогының айтарлықтай 
өзгеруіне әкеледі, бұл UNP кернеуінің көмегімен қажетті IPR ток мәнін беруді 
қиындатады. Сондықтан Rp өтулері берілген IPR ток режимімен сипатталады .

Берілген ВАХ (7.8-сурет, а) - идеалды Вах РП-ауысу. Ол рп-ауысудың 
көлемі мен бетінде болатын рекомбинациялық-генерациялық процестерді 
ескермейді, яғни рп-ауысу шексіз жұқа және ұзын деген болжамға 
негізделген.

Нақты ауысу шексіз жұқа емес, сондықтан uо6р кернеуінде I ген

генерациясының тогын құрайтын электрон-тесік жұптары пайда болады. 
Сонымен қатар, u o6p кернеуінің жоғарылауымен рп-ауысудың қалыңдығы 
(Эрли эффектісі) артады және сәйкесінше пайда болатын жұптардың саны 
артады. Сондықтан u о6р кернеуінің жоғарылауымен I о6р тогы бір уақытта 
артады (7.8-сурет, б). Нақты ауысудың ұзақтығы да шексіз емес.

Жартылай өткізгіш кристалдың беті кристалл торының бұзылуымен 
және әртүрлі ластанумен сипатталады, бұл рп-өтпелі бетіндегі 
рекомбинация-генерация процестерін тудырады және қосымша ток – IUT ағып 
кетуіне әкеледі.

Iobr кері тогы нақты диодтардың негізгі параметрлерінің бірі ретінде 
қолданылады, ол белгілі бір кері кернеу мәнімен өлшенеді. Германиялық 
диодтарда Iobr ≈ I0, кремнийде Iobr>> I0.

Нақты диодтың ВАХ 7.8, B (T2) суретте көрсетілген көрініске ие.
Белгілі бір сәтте uо6р кернеуі Unpo6 мәніне жетеді және іобр тогының 

көшкін тәрізді процесі басталады, бұл рп-ауысудың (АВ кесіндісінің) 
электрлік бұзылуына сәйкес келеді. Егер осы кезде uо6р кернеуі шектелмесе, 
онда электр тогы жылуға ауысады (в белгісінен кейін ВАХ бөлімі). Іо6р

тогының өсу процесі кремний диодтарына тән.
У германиевых диодтардың ұлғайған кезде Uо6р кернеу жылу 

сынамамен туындайды іс жүзінде бір мезгілде келуіне лавинообразного 
процесінің өсу ток Uо6р.

Электрлік бұзылу қайтымды, яғни uо6р кернеуін төмендеткеннен кейін 
диодтың жұмысы ВАХ-ның кері тармағының жұмсақ бөлігіне сәйкес келеді. 
Жылу сынамамен – үдеріс, өйткені бұзады кристаллическую торды 
полупроводника.

Жылу сынамасы Rp ауысуындағы тасымалдаушылар санының өсуіне 
байланысты. Un кернеуінің белгілі бір мәні үшін RD = Uo6p io6p диодында 
шығарылатын қуаттың кетуіне уақыт жоқ, бұл оның температурасы мен iobr

тогының жоғарылауына және температураның одан әрі жоғарылауына 
әкеледі, нәтижесінде диод қызып кетуден бұзылады. Германий диодтары 
үшін iobr тогы кремнийге қарағанда үлкен, яғни германий диодтары үшін 
жылу бұзылу ықтималдығы жоғары. Сондықтан кремний диодтары үшін 
қоршаған орта мен рп-ауысудың максималды Жұмыс температурасы 
германийге қарағанда жоғары (кремний – 75-90°C; германий – 150-200°C).

Диодтың тікелей IPR тогы қоршаған орта температурасына байланысты, 
оның жоғарылауымен жоғарылайды, бірақ Io6p токына қарағанда едәуір аз. 
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Температураның өзгеруі кезінде ВАХ түзу тармағының өзгеру сипаты 7.9, б 
(Т1) суретте көрсетілген. Т1> Т2, мұндағы Т2 ≈ 300К (бөлме температурасы).

Диодтың тікелей тармағының температураға тәуелділігін бағалау үшін 
кернеудің температуралық коэффициенті (TKN) қолданылады):

ТКН = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑈𝑈∆𝑇𝑇𝑇𝑇

(7.12)
Түзеткіш диодтар
Айнымалы токты тұрақты токқа айналдыруға арналған диодтар 

жылдамдыққа, p-n-ауысу сыйымдылығына және параметрлердің 
тұрақтылығына әдетте арнайы талаптар қойылмайды, түзеткіш деп аталады.

Түзеткіш диодтар айнымалы ток түзеткіштерінде қолданылады. 
Түзеткіш диод-оған қолданылатын кернеумен басқарылатын электронды 
кілт. Uпр берген кезде кілт жабылады, Uо6р берген кезде кілт ашылады.

Түзеткіш диодтар ретінде асимметриялық p-n-өтулер негізінде 
жасалған қорытпалық эпитаксиалды және диффузиялық диодтар 
қолданылады.

Эпитаксиалды диодтар, әдетте, ашық күйде кернеудің төмендеуі және 
жоғары ену кернеуі бар.

Түзеткіш диодтар үшін олар өткізгіш күйде аз қарсылыққа ие және 
үлкен токтардың өтуіне мүмкіндік береді. Олардың тосқауыл сыйымдылығы 
p-n өткелдерінің үлкен ауданына байланысты үлкен және ондаған 
пикофарадтардың мәндеріне жетеді.

Германий түзеткіш диодтарын 70-80°C - тан аспайтын температурада, 
кремний-120-150°C - қа дейін, арсенид-галлий-150°C-қа дейін қолдануға 
болады. Қазіргі уақытта температура диапазоны айтарлықтай кеңейтілді.

Түзеткіш диодтардың негізгі параметрлері:
1. Uобр max диодының рұқсат етілген ең жоғары кері кернеуі;
2. Орташа түзетілген диод тоғы Івп ср;
3. Импульсті тікелей диод тогы IPR және;
4. Диодтың орташа кері тогы іобр ср;
5. Тікелей токтың берілген орташа мәні бар диодтың орташа кернеуі 

UNP cp;
6. Рср д диодының орташа сейілетін қуаты;
7. Диодтың дифференциалды кедергісі гдиф.

Импульстік диодтар
Импульстік диод-бұл импульстік тізбектерде жұмыс істеуге арналған 

қысқа өтпелі диод. Олар түзеткіш диодтардан p-n-өтуінің (пикофарадтардың 
лобтары) кіші резервуарларымен және диодтың өтпелі сипаттамаларын 
анықтайтын бірқатар параметрлермен ерекшеленеді. Сыйымдылықтың 
азаюына p-n-ауысу аймағын азайту арқылы қол жеткізіледі, сондықтан 
олардың рұқсат етілген шашырау қуаты аз (30-40 МВт).

Импульстік диодтар әртүрлі электрондық схемаларда электрондық кілт 
ретінде жұмыс істейді (7.9, а-сурет). Жүктеме арқылы тізбектелген диодқа 
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импульстік кернеу қолданылады. Оң импульс кезінде диод тікелей кернеуде 
болады, сондықтан оның кедергісі аз (кілт жабық), RH резисторы арқылы ток 
өтеді. Теріс импульс кезінде диодқа кері кернеу қолданылады, оның кедергісі 
үлкен (кілт ашық), жүктемеде ток жоқ.

Импульстардың ұзақтығы өте аз болуы мүмкін. Содан кейін тізбектің 
қалыпты жұмысы үшін диод бір күйден екінші күйге тез ауысуы керек, бірақ 
бұл диодтың инерциясымен қиын. Полярлықты түзу сызықтан кері кедергіге 
ауыстыру кезінде диод RNP-ден Robp-ге дейін бірден өзгере алмайды, 
сондықтан белгілі бір уақыт қажет.

Уақыт диаграммасында (7.9-сурет, б) оң кернеу импульсінің соңы және 
теріс импульстің басы көрсетілген. Оң импульс кезінде базадағы инъекция 
нәтижесінде негізгі емес заряд тасымалдаушылардың шамадан тыс 
концентрациясы пайда болады, мысалы, n типті базадағы тесіктер. Оның 
үстіне ол неғұрлым жуық рп-ауысу.

Сурет 7.9. Диод кілтінің қарапайым схемасы және оның жұмысының 
уақыт диаграммалары

Полярлықты өзгерткен кезде, рп-ауысуға жақын базада орналасқан 
тепе-тең емес тесіктердің көп саны ауысу өрісі арқылы р-аймаққа қайта 
ауыса бастайды және бұл диод арқылы кері ток импульсінің пайда болуына 
әкеледі (7.11-сурет, в), Ол кері токтың стационарлық мәнінен он есе асып 
кетуі мүмкін. Кері токтың күрт артуы диодтың кері кедергісінің күрт 
төмендеуін білдіреді.

Базадағы тесіктердің концентрациясы еріген сайын (олардың р-аймаққа 
ауысуы есебінен де, негізгі заряд тасымалдаушылары - бос электрондармен 
рекомбинация есебінен) кері ток азаяды, ал диодтың кері кедергісі артады.
Базадағы тесіктердің концентрациясы тепе-теңдік күйіне түсіп, кері ток 
өзінің тұрақты мәніне дейін төмендегенде, диодтың кері кедергісі қалпына 
келеді.

Жартылай өткізгіш диодтың кері кедергісі тұрақты мәнге дейін 
қалпына келетін c диодының кері кернеуге ауысу сәтінен бастап уақыт 
аралығы кері қарсылықты қалпына келтіру уақыты (tвcct) деп аталады.

Импульстік диодтар параметрлердің жалпы c түзеткіш диодтарымен де, 
жеке диодтармен де сипатталады.

Шотки Диодтары
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Жылдам әрекет ететін импульстік тізбектерде Шотки диодтары кеңінен 
қолданылады, онда ауысу металл жартылай өткізгіштің байланысы негізінде 
жасалады. Бұл диодтарда базадағы зарядтардың жинақталу және резорбция 
процестері жоқ, олардың жылдамдығы тек тосқауыл сыйымдылығын қайта 
зарядтау жылдамдығына байланысты. Шотки диодтарының Вольт-амперлік 
сипаттамасы pn ауысуларына негізделген диодтардың сипаттамасына 
ұқсайды. Айырмашылығы – қолданылатын кернеудің 8-10 онкүндігінде 
(онкүндікте-мәннің 10 есе өзгеруі) тікелей тармақ өте жақсы экспоненциалды 
қисықты білдіреді, ал кері токтар аз (ондаған-ондаған). Құрылымдық 
жағынан, Schotki диодтары төмен гомогенді кремний плитасы түрінде 
жасалады, оған сол типтегі электр өткізгіштігі бар жоғары гомогенді 
эпитаксиалды пленка қолданылады. Пленканың бетіне вакуумдық бүрку 
арқылы металл қабаты қолданылады.

Шотки диодтары үлкен ток түзеткіштерінде және логарифмдік 
құрылғыларда да қолданылады. Шотки диодының белгісі және диодтың 
эквивалентті схемасы 7.10-суретте көрсетілген.

gper-p-n-ауысу кедергісі; sper-p-n-ауысу сыйымдылығы; GB-база мен 
эмиттер денесінің омикалық кедергісі; C-терминалдардың электрод аралық 
сыйымдылығы

Сурет 7.10. Шотки тосқауылы бар диодтың шартты белгісі және оның 
эквивалентті схемасы

Жартылай өткізгіш зенер диодтары
Кейде тірек диодтары деп аталатын жартылай өткізгіш зенер диодтары 

кернеуді тұрақтандыруға арналған. Олардың жұмысы диод кері бағытта 
қосылған кезде p-n-өтпелі электрлік бұзылу құбылысын қолдануға 
негізделген.

Бұзылу механизмі туннель, көшкін немесе аралас болуы мүмкін. Төмен 
вольтты зенер диодтарында (базалық кедергісі төмен) туннельдің бұзылуы 
мүмкін. Жоғары омды базасы бар зенер диодтарында бұзылу көшкін 
сипатына ие. Зенер диодтарының PN ауысуын жасау үшін қолданылатын 
материалдар қоспалардың жоғары концентрациясына ие. Бұл жағдайда pn 
түйісуіндегі электр өрісінің кернеуі қарапайым диодтарға қарағанда 
әлдеқайда жоғары. Салыстырмалы түрде аз кері кернеулерде pn түйісінде 
күшті электр өрісі пайда болады, бұл оның электрлік бұзылуына әкеледі. Бұл 
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режимде диодты жылыту көшкін емес. Сондықтан электрлік бұзылу жылуға 
айналмайды.

Мысал ретінде 7.11-суретте әр түрлі температурада кс510а зенер 
диодының вольт-амперлік сипаттамалары келтірілген. 7.11, б, в суретте зенер 
диодтарының шартты белгіленуі және оның кернеуді тұрақтандыру тізбегіне 
қосылуы көрсетілген.

Жүктемедегі кернеуді тұрақтандыру процесі келесідей.
Егер, мысалы, кіріс кернеуі жоғарыласа, онда зенер диодының кедергісі 

төмендейді, ол арқылы ток артады, ал жүктемедегі кернеу зенер диодының 
кері тармағының өзіндік сипаттамасына байланысты өзгермейді. Артық 
кернеу RB балласты резисторында сөндіріледі.

Зенер диодының тұрақтандыру кернеуі базаның кедергісіне 
байланысты (өз кезегінде қоспаның концентрациясымен анықталады). 
Базаның кедергісі неғұрлым үлкен болса, тұрақтандыру кернеуі соғұрлым 
жоғары болады. Өнеркәсіп 3,3-180в тұрақтандыру кернеуі бар зенер 
диодтарын шығарады.

Сурет 7.11. Зенер диодының Вольт-амперлік сипаттамасы және 
жартылай өткізгіш зенер диодының жүктеме кезіндегі кернеуді тұрақтандыру 

схемасына қосылуы (б)

Зенер диодтарының негізгі параметрлері:
1. UCT тұрақтандыру кернеуі;
2. Ең жоғары тұрақтандыру тогы іс, мах;
3. .Ең аз тұрақтандыру тогы іс, min;
4. Дифференциалды кедергі гдиф;
5. Аст тұрақтандырудың температуралық кернеу коэффициенті.
Бұзылу режимі Негізгі емес медианы енгізумен байланысты емес. 

Сондықтан зенер диодында бұзылу аймағынан құлыптау аймағына және 
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керісінше ауысу кезінде тасымалдаушылардың жинақталуы мен 
резорбциясымен байланысты инерциялық құбылыстар іс жүзінде жоқ. Бұл 
оларды импульстік тізбектерде деңгей түзеткіштері мен шектегіштер ретінде 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Тұрақтандыру схемасы uвх номиналды кіріс кернеуінде rн жүктеме 
кедергісі арқылы қажетті ток ағады, онда жүктеме мен зенер диодындағы 
кернеу ucт тұрақтандыру кернеуіне тең болады, ал зенер диодынан өтетін ток 
SP-ге тең болады.

Тұрақтандыру кернеуінің температуралық коэффициентін төмендету 
үшін зенер диодымен қатар қосымша диод қосылады (7.12-сурет, а). Бұл 
жағдайда вольт-амперлік сипаттаманың түрі (7.11-сурет, а) u тікелей 
кернеуде өзгереді және бұл бөлім vd1 диод сипаттамасының кері тармағын 
білдіреді. Жоғарыда көрсетілгеннен айырмашылығы, мұндай өтемді зенер 
диоды кернеу параметрлерін іс жүзінде өзгертпейді, оның полярлығы 
тұрақтандырылғанға қарама-қарсы, бұл бірқатар құрылғыларды салу кезінде 
ыңғайлы. Зенер диодтарының деректері дәл деп аталады және өнеркәсіп 
дайын компоненттер түрінде шығарылады, мысалы 2c191, X211, x520 және т. 
б. Оларда тұрақтандыру кернеуінің уақытша тұрақсыздығы (пайыздың 
мыңдық үлесі – пайыздың үлесі) және берілген уақытша тұрақсыздық 
қамтамасыз етілетін режимге шығу уақыты (ондаған минут) қосымша 
нормаланады.

Дәл кернеу тұрақтандырғыштарында RB резисторының орнына ток 
тұрақтандырғышы орнатылады. Бұл қажет, өйткені зенер диоды арқылы ток 
өзгерген кезде ондағы кернеудің төмендеуі ΔUcт (ΔUcт = ΔIcт rдиф өзгереді. 
Сондықтан, ΔIcтнеғұрлым аз болса, кернеудің қажетті мәні дәлірек болады.

Сурет 7.12. Зенер диодының температуралық өтемі (а); кернеуді екі 
полярлы тұрақтандыру үшін зенер диодтарын қосу (б); 

термокомпенсацияланған зенер диодтарының көмегімен екі полярлы 
тұрақтандыру (в); тұрақтандырудың екі полярлы кернеуі бар зенер диод (г))

Варикап-бұл жартылай өткізгіш диод, оның әрекеті сыйымдылықтың 
кері кернеуге тәуелділігін қолдануға негізделген және электрлік 
басқарылатын сыйымдылық ретінде пайдалануға арналған.
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Варикаптар жиілікті автоматты реттеу тізбектерінде, жиілікті 
модуляцияда, параметрлік күшейткіштерде кеңінен қолданылады.

Балама схемада lв индуктивтілігінің болуы негізінен варикаптың 
дизайн ерекшеліктерімен түсіндіріледі.

Варикаптардың негізгі параметрлері:
1. SV жалпы сыйымдылығы;
2. Сыйымдылық бойынша қабаттасу коэффициенті;
3. Гп шығын кедергісі;
4. Сапа QB;
5. Ыдыстың температуралық коэффициенті (ТКК).

Сурет 7.13. Варикаптың эквивалентті схемасы (А) және оның шартты 
белгісі (б)

Басқа типтегі диодтар
Қарастырылған диодтардан басқа, стабисторлар (КС107, 2С113А, 

2с119а), туннель және ультра жоғары жиілікті диодтар кеңінен таралды, 
олардың арасында ультра жоғары жиілікті детектор, параметрлік, 
коммутациялық және шектеу, көбейту және баптау бар.

Тұрақтандырғыштар, зенер диодтары сияқты, кернеуді тұрақтандыруға 
арналған. Алайда, соңғылардан айырмашылығы, олар вольт-амперлік 
сипаттаманың тікелей тармағының ерекше формасын қолданады. Сондықтан 
стабисторлар тікелей кернеуде жұмыс істейді және кіші кернеулерді 
тұрақтандыруға мүмкіндік береді (0,35–1,9 В). Негізгі параметрлер бойынша 
олар зенер диодтарына жақын, бірақ тұрақтандыру тізбегіне алға қарай 
қосылады.

Туннель диодтары-жартылай өткізгіш құрылғылар, олардың вольт-
амперлік сипаттамасында теріс дифференциалды кедергісі бар бөлім бар 
(7.14, а суреттегі 1-2 бөлім). Оның болуы туннель әсерінің көрінісі болып 
табылады. Функционалды мақсатына байланысты туннель диодтары шартты 
түрде күшейткіш (3i101, 3i104 және т.б.), генератор (3i201-3I203), 
коммутатор (3i306-3i309) болып бөлінеді. Қазіргі уақытта олардың 
қолданылу аясы басқа жартылай өткізгіш компоненттер беретін тиімділікке 
байланысты шектеулі. Айналдырылған диодтар туннельдің бір түрі болып 
табылады және теріс дифференциалды кедергісі бар учаскенің орнына 
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олардың вольт-Ампер сипаттамасында көлденең қимасы бар екендігімен 
сипатталады (1.11-сурет, в). Бұл диодтарда сипаттаманың тікелей тармағы 
кері ретінде қолданылады (демек, диодтардың атауы). Айналдырылған диод 
қарапайым диодтарға қарағанда тікелей кернеуге ие және оны төмен 
кернеулерді түзету үшін қолдануға болады. Кері кернеу мәндері де аз.

Шу шығаруға арналған диодтар жартылай өткізгіш құрылғылардың 
жеке тобын құрайды – Шу генераторлары деп аталады, мысалы, 2г401 түрі.
Вольт-амперлік сипаттамалардың түріне және қосу схемасына сәйкес олар 
зенер диодтарынан іс жүзінде ерекшеленбейді. Олардың жұмыс режимі кері 
ток (бұзылу тогы) іс мин-ден аз болатындай етіп таңдалады. Төмен токтарда 
бұзылу кернеуінің параметрлері тұрақсыз, нәтижесінде кездейсоқ пайда 
болатын тербелістер пайда болады (Шу кернеуі пайда болады). Олардың 
спектрі өте кең (3,5 МГц-ке дейін), ал Шу генераторларының кернеуінің 
спектрлік тығыздығы 1,5...мкВ/√Гц аралығында болады, ал кері ток өзгерген 
кезде спектрлік тығыздық екі есе немесе одан да көп өзгереді.

Сурет 7.14. Вольт-туннель диодының (а) амперлік сипаттамасы және 
оның шартты белгісі (б); вольт-айналдырылған диодтың (в) амперлік 

сипаттамасы және оның шартты белгісі (г)

Жоғары жиілікті диодтар араластыру (2А101 - 2а109 және т.б.), 
детектор (2а201 - 2а203 және т. б.), параметрлік (1а401 - 1а408), 
коммутациялық және шектеу (2а503 - 2а524), көбейту және баптау (E2А601 -
2а613), генератор (3А703, 3а705) болып бөлінеді. Бұл сантиметрлік толқын 
диапазонында жұмыс істеуге арналған диодтардың арнайы түрлері, олар осы 
жиілік диапазонында жұмыс істеу үшін маңызды параметрлермен 
сипатталады.

Ганн диодтары жартылай өткізгіштегі электр тогының жоғары жиілікті 
тербелістерін тудыратын бірдей физикалық құбылысты қолдануға 
негізделген. Мұндай материалда белгілі бір кернеудің электр өрісі пайда 
болған кезде электр өрісінің тербелісі пайда болады. Олардың жиілігі сыртқы 
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резонанстық жүйенің параметрлерімен емес, диодтың параметрлерімен 
анықталады, мысалы, туннель диодтарында жасалған генераторларда.

Жартылай өткізгіш диодтарды белгілеу жүйесі
Жартылай өткізгіш диодтардың белгілері алты элементтен тұрады.
Бірінші элемент-диодтың қандай жартылай өткізгіш материал негізінде 

жасалғанын көрсететін әріп. Германий немесе оның қосылыстары г, кремний 
және оның қосылыстары - К, галлий-а қосылыстарымен белгіленеді. Арнайы 
мақсаттағы аспаптарда әріптер тиісті сандармен ауыстырылады: германий -
1, кремний - 2, галлий қосылыстары-3.

Екінші элемент-диодтың ішкі сыныптарын білдіретін әріп: түзеткіш, 
импульстік, әмбебап - Д, варикаптар-В, туннель және қарама - қарсы диодтар 
- И, зенер диодтары - C, ультра жоғары жиілікті-а.

Үшінші элемент-диодтың мақсатын анықтайтын сан (101 - ден 399 - ға 
дейін - түзеткіш; 401-ден 499-ға дейін-әмбебап; 501-ден 599-ға дейін-
импульстік). Зенер диодтарында бұл сан шашырау қуатын анықтайды.

Төртінші және бесінші элементтер-дамудың сериялық нөмірін 
анықтайтын сандар (зенер диодтары үшін бұл сандар тұрақтандырудың 
номиналды кернеуін көрсетеді).

Алтыншы элемент - технологиялық типтің параметрлік топтарға 
бөлінуін көрсететін әріп (параметрлердің мәндеріне сәйкес бір типтегі 
құрылғылар топтарға бөлінеді). Зенер диодтарында А-дан Я-ға дейінгі 
әріптер даму тізбегін анықтайды, мысалы: КД215А, ГД412А, 2д504а, 
КВ101А, КС168А және т. б.

Мысал: GD412A. Г-германий; Д-диод; 4 - әмбебап; 12 - әзірлеу нөмірі; 
А-топ.

7.1.2 Биполярлық транзистордың жұмыс принципі, жіктелуі және 
жұмыс істеуі

Транзисторлар-үш немесе одан да көп терминалдары, бір немесе одан 
да көп p-n өтулері бар электр қуатын күшейтуге қабілетті жартылай өткізгіш 
құрылғылар. Олар электр тербелістерін күшейтуге, генерациялауға және 
түрлендіруге арналған. Бір немесе екі типтегі тасымалдаушылар токтың 
пайда болуына қатысатындығына байланысты сәйкесінше униполярлы және 
биполярлы транзисторлар ажыратылады.

Биполярлы транзистор құрылғысы
Биполярлы транзистор-бұл екі өзара әрекеттесетін p-n өткелдері бар 

жартылай өткізгіш триод, оның күшейту қасиеттері заряд 
тасымалдаушыларын инъекциялау және алу құбылыстарына байланысты. 
Олар биполярлы деп аталады, өйткені тасымалдаушылардың екі түрі де рөл 
атқарады: электрондар мен тесіктер.
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Сурет 7.15. Биполярлы транзистордың құрылымы

Транзистордың үш қабаты бар, сәйкесінше үш электрод және екі p-n
өткелі бар (7.15-сурет). N1-p арасындағы аудан p-n2-ге қарағанда әлдеқайда 
аз. Транзистордың құрылымы асимметриялы. Қатты легірленген қабат c кіші 
ауданы ю, базаға тасымалдаушыларды енгізуге қызмет етеді, Эмитент (E) деп 
аталады. Базадан тасымалдаушыларды алу үшін қызмет ететін және осы 
тасымалдаушыларды жинайтын үлкен ауданы бар қабат коллектор (К) деп 
аталады. Эмитенттен коллекторға тасымалдаушылардың қозғалысын 
басқаратын ортаңғы қабат негіз деп аталады (B).

База арқылы екі p-n өтулердің байланысы да жүзеге асырылады, олар 
сәйкесінше эмиттер (ЭП) және коллекторлық (КП) өтулер деп аталады. 
Өтулердің өзара әрекеттесуі өтулер арасындағы базаның өте аз 
қалыңдығымен қамтамасыз етіледі (бірнеше ондаған микрометр). Қалай 
болғанда да, ол базадағы негізгі емес тасымалдаушылардың диффузиялық 
ұзындығынан әлдеқайда аз болуы керек. Сонымен қатар, базаның электр 
өткізгіштігі Эмитенттің электр өткізгіштігінен едәуір аз болуы керек.

Сурет 7.16. N-p-n және p-N-p типті транзисторлар

Біртекті негізі бар транзисторлар ауытқу емес, ал гетерогенді 
транзисторлар дрейф деп аталады. Жартылай өткізгіш қабаттарының 
типтерінің орналасу реттілігіне байланысты n-p-n - транзисторлар (7.16-
сурет, А) және p-n - p (7.16-сурет, б) - типтер ажыратылады. 

Екі типтегі транзисторлардың жұмыс принципі бірдей, айырмашылық 
тек n-p-n типті транзисторда Эмитент енгізген электрондар негіз арқылы 
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коллекторға, ал p-n-p типті транзисторда тесіктер арқылы қозғалады. Ол үшін 
кері полярлық қуат көздері транзистордың электродтарына қосылады. 
Чиптерде негізінен n-p-n транзисторлары қолданылады, ал p-n-p типті-C n-p –
n комбинациясында қолданылады және жұп комплементарлық деп аталады, 
дискретті нұсқада-негізінен p-n – p типті.

Биполярлы транзистордың жұмыс режимдері. Өтулердің ығысу 
кернеуіне байланысты үш қосу режимі бөлінеді: белсенді, кесу және 
қанықтыру.

Белсенді режимде өтулердің бірі Алға бағытта, екіншісі кері бағытта 
жылжиды. Егер эмиттерлік ауысу тікелей бағытта қосылған болса, онда бұл 
режим қалыпты белсенді немесе күшейткіш деп аталады. Кері белсенді 
режимде ЭП кері бағытта, ал КП алға қарай жылжиды.

Кесу режимінде екі ауысу да кері бағытта қозғалады. Бұл жағдайда 
сыртқы тізбектердегі токтар аз және өтулердің біреуінің кері тогымен 
өлшенеді. Немесе, басқаша айтқанда, транзистор Құлыпталған.

Қанықтыру режимінде екі ауысу да алға бағытталған, яғни ашық. 
Базаға Эмитент аймағынан және коллектор аймағынан (Қос инжекция 
режимі) Негізгі емес тасымалдаушылар енгізіледі. Екі ауысу ашық 
болғандықтан, құрылымда аз кернеу төмендейді.

Айта кету керек, белсенді режимде транзисторды басқару толығымен 
жүзеге асырылады және ол белсенді элемент рөлін атқарады. Кесу және 
қанықтыру режимдерінде күшейту іс жүзінде жоқ.

Транзистордың белсенді күшейту режиміндегі жұмыс принципі
Транзисторлық құрылымдағы физикалық процестер эмиттер мен 

коллекторлық ауысулардың күйімен анықталады. 7.17-суретте 
көрсетілгендей бэб және Екб кернеулерінің Транзисторы электродтарға 
қосылған кезде белсенді қалыпты режимде эмитенттік ауысу тура бағытта, ал 
коллекторлық ауысу кері бағытта жылжиды.

Сурет 7.17. Биполярлы транзистордың жұмыс принципі

Потенциалды кедергінің төмендеуі нәтижесінде Эмитент аймағынан 
электрондар базалық аймаққа эмиттерлік ауысу арқылы таралады 
(электрондарды енгізу), ал тесіктер базадан Эмитент аймағына таралады. 
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Алайда, базаның кедергісі жоғары болғандықтан, заряд 
тасымалдаушылардың электронды ағыны тесіктен басым болады, яғни базада 
электрондардың концентрациясы артады.

Коллекторлық ауысу кері бағытта қозғалады, осыған байланысты 
базадан коллекторға электрондардың экстракциясы күшейеді, яғни коллектор 
c шекарасындағы базада электрондардың концентрациясы төмендейді.

Базасында құрылады градиент шоғырлану электрондар, сондықтан 
электрондар диффундируют жылғы ЭҮ-қосымша КП.

Көпшілігі электрондар, инжектированных базасына, үлгермейді 
рекомбинировать онда c дырками. Электрондардың аз ғана бөлігін 
рекомбинациялайды (шамамен 1%) . Электрондардың қалған 99% 
коллекторға барады, коллекторлық ауысудың жеделдетілген өрісіне түседі 
және коллекторға тартылады (электронды алу). Базаның бейтараптығы үшін 
электрондардың бір бөлігі одан сыртқы тізбекке шығарылады, ол 
рекомбинацияға тең, ол базаның тогын жасайды.

Осылайша, эмиттерлік ауысу тогы коллекторлық ауысу тогынан 
біршама үлкен. Эмитент тогының коллектор тізбегіне берілу коэффициенті 
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛/𝐼𝐼𝐼𝐼э. Нақты құрылымдар үшін 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0,9 ÷ 0,99.

Эмиттерлік өтудің кедергісі аз (жүздеген Ом), Ал коллекторлық өтудің 
кедергісі жүздеген килом. Жүктеме кедергісі коллекторлық тізбекке дәйекті 
түрде қосылады делік𝑅𝑅𝑅𝑅н ≈ 1кОм, ол транзистордың жұмыс режиміне әсер 
етпейді , бірақ кедергіде сіз үлкен кернеуді алып тастай аласыз.

Эмиттер тізбегіне ЕО айнымалы сигнал көзін қосу базаға енгізілген 
негізгі емес заряд тасымалдаушылар санының өзгеруіне және эмиттер мен 
коллектор тогының ЕО c цикліне сәйкес өзгеруіне әкеледі. Жүктеме 𝑅𝑅𝑅𝑅нкіріс 
сигналының жиілігіне тең жиіліктегі күшейтілген кернеуді шығарады, бірақ 
шығыс сигналының кернеуі ЕО кіріс сигналынан әлдеқайда үлкен. Осылайша, 
сигнал күшейтіледі.

Токтар транзисторе
Кирхгофтың бірінші заңы бойынша транзистор үшін эмитент тогы 

негізгі ток пен коллектор тогының қосындысына тең

𝐼𝐼𝐼𝐼э = 𝐼𝐼𝐼𝐼б + 𝐼𝐼𝐼𝐼к

мұндағы𝐼𝐼𝐼𝐼э = 𝐼𝐼𝐼𝐼эр + 𝐼𝐼𝐼𝐼эрек + 𝐼𝐼𝐼𝐼к𝑛𝑛𝑛𝑛-Эмитент тогы;
𝐼𝐼𝐼𝐼б = 𝐼𝐼𝐼𝐼эр + 𝐼𝐼𝐼𝐼эрек − 𝐼𝐼𝐼𝐼к0– ток базасын. Бұл ток Эмитент тогының 1% - ынан 

аспайды;
𝐼𝐼𝐼𝐼к0- коллекторлық ауысудың жылу тогы.
Коллектордың тогы қайда𝐼𝐼𝐼𝐼к = 𝐼𝐼𝐼𝐼к0 + 𝐼𝐼𝐼𝐼к𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼к𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼э.
Осыдан 𝐼𝐼𝐼𝐼к = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼э + 𝐼𝐼𝐼𝐼к0.
Осылайша, транзистордың c тізбектерінде екі тізбек бар: күшейтілген 

тербеліс көзі қосылған кіріс және жүктеме кедергісі қосылған Шығыс. 
Мұндағы𝐼𝐼𝐼𝐼э Эмитент тогы-басқару тогы, коллекторлық ток 𝐼𝐼𝐼𝐼к– басқарылатын, 
ал базалық ток –𝐼𝐼𝐼𝐼б олардың айырмашылығы.



208

Транзисторларды қосу схемалары

Сурет 7.18. Биполярлық транзисторды қосу схемалары

Транзистордың терминалдарының қайсысы транзистордың кіріс көзі
мен Шығыс тізбегі арасында ортақ екеніне байланысты транзисторды электр 
тізбегіне қосудың үш негізгі схемасы бар: жалпы базамен (ob, 7.18-сурет, а), 
Жалпы эмитентпен (OE, 7.18-сурет, б), жалпы коллектормен (OK, 7.18, в).

Жалпы базасы бар схема бойынша транзистордың негізгі параметрлері:
А) ток бойынша күшейту коэффициенті 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э
= 𝛼𝛼𝛼𝛼 ≈ 0,9 ÷ 0,99. Ток 

күшейтілмейді, Ivih <I VX, бұл тізбектің кемшілігі;
б) кернеу бойынша күшейту коэффициенті 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈вых

∆𝑈𝑈𝑈𝑈вх
= ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘∙𝜀𝜀𝜀𝜀к

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э∙𝜀𝜀𝜀𝜀вх
= 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝜀𝜀𝜀𝜀к

𝜀𝜀𝜀𝜀вх
Сіз әрқашан таңдай алатындықтан,𝑅𝑅𝑅𝑅к ≫ 𝑅𝑅𝑅𝑅вх𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 ≫ 1 кернеу жүздеген 

есе артады;
в) қуаттың өсуі𝐾𝐾𝐾𝐾Р = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈-ондаған-жүздеген;
г) кіріс кедергісі𝑅𝑅𝑅𝑅вх = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈эб

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э
-ондаған және жүздеген ОМ, кіші кіріс 

кедергісі тізбектің кемшілігі болып табылады, өйткені ол сигнал көзін 
қысады, яғни үлкен кіріс тогы қажет;

д) шығу кедергісі𝑅𝑅𝑅𝑅вых = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈кб
∆𝐼𝐼𝐼𝐼к

-жүздеген киломнан мегаОм бірліктеріне 
дейін;

е) шығу кернеуінің фазалық ығысуы нөлге тең.
C oh қосу схемасының кемшіліктері:
а) ток бойынша күшейту жоқ (α < 1);
б) аз кіріс кедергісі Rвх;
в) кіріс және шығыс кедергілерінің арасындағы үлкен айырмашылық, 

соның салдарынан c ОБ көп сатылы схемасын құру мүмкін емес.
Артықшылықтары:
а) кернеу мен қуат бойынша жоғары күшейту коэффициенті;
б) жоғары жұмыс жиілігі, аз жиілікті бұрмалау;
в) төмен температура тұрақсыздығы;
г) сипаттамалардың жоғары сызықтығы.
C ob тізбегі ток тұрақтандырғыштарында және жоғары жұмыс жиілігі 

бар тізбектерде қолданылады.
Жалпы эмитенті бар схема бойынша транзистордың негізгі 

параметрлері
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Көбінесе іс жүзінде жалпы эмитенті бар транзисторды қосу схемасы 
қолданылады (OE). Бұл қосылған кезде кіріс электрод негіз болып табылады, 
Эмитент жерге қосылады (жалпы электрод), ал шығыс электрод әлі де 
коллектор болып табылады (7.18-сурет, б).

Жалпы эмитенті бар схемада:
а) токтың пайда болуы бірнеше𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 = ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐼𝐼𝐼𝐼б
|𝑈𝑈𝑈𝑈кэ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ондаған және 

жүздеген бірліктерге тең, β параметрі Эмитент тогының берілу 
коэффициентіне қатынасы арқылы байланысты

𝛽𝛽𝛽𝛽 =
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘
∆𝐼𝐼𝐼𝐼б

=
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘/∆𝐼𝐼𝐼𝐼э
∆𝐼𝐼𝐼𝐼э − ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐼𝐼𝐼𝐼э

;  𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝛽𝛽𝛽𝛽

1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽
;  𝛽𝛽𝛽𝛽 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼

B) кернеудің өсуі𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈вых
∆𝑈𝑈𝑈𝑈вх

= ∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘∙𝜀𝜀𝜀𝜀н
∆𝐼𝐼𝐼𝐼б∙𝜀𝜀𝜀𝜀вх

= 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜀𝜀𝜀𝜀н
𝜀𝜀𝜀𝜀вх

, өйткені Rн>>Rвх, β>>1, 
онда Ku>>1(жүздеген);

в) қуат бойынша күшейту коэффициенті 𝐾𝐾𝐾𝐾Р = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈– он мың;
г) кіріс кедергісі𝑅𝑅𝑅𝑅вх = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈бэ

∆𝐼𝐼𝐼𝐼б
- жүздеген ОМ және килом бірліктері. 

Жалпы эмитенті бар схеманың кіріс кедергісі жалпы базасы бар схеманың 
кіріс кедергісінен үлкен;

д) ондаған киломалардың 𝑅𝑅𝑅𝑅вых = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈кб
∆𝐼𝐼𝐼𝐼к

шығу кедергісі.
Осылайша,r шығу Оэ< R шығу об, R ШҚ оэ> R ШҚ об;
е)шығу кернеуінің фазалық ығысуы φ = π .
Ортақ коллектормен қосу тізбегінде коллектор жалпы кіру және шығу 

нүктесі болып табылады, өйткені Eb және Ek қуат көздері әрқашан үлкен 
сыйымдылықты конденсаторлармен айналып өтеді және айнымалы ток үшін 
оларды қысқа тұйықталу деп санауға болады.

Івх = Іб
ІХ = Іэ
Uвх = Uбк
Uвых = Uкэ
Ivih / Ivx = IE / Іб = (Inh + Іб) / Іб = β + 1 = n
n = 10 … 100
Rвх = Uбк / Іб = N (10х100) кОм
Бұл тізбектің ерекшелігі-кіріс кернеуі толығымен кіріске жіберіледі, 

яғни теріс кері байланыс өте күшті. Кіріс кернеуі Ube базасы мен Шығыс 
кернеуінің айнымалы кернеуінің қосындысына тең екенін көру қиын емес. 
Жалпы коллекторы бар Каскад тогының пайдасы ОЭ схемасымен бірдей, 
яғни бірнеше ондағанға тең. Алайда, ОЭ бар каскадтан айырмашылығы, с 
схемасының кернеуі бойынша күшейту коэффициенті

ОК бірлікке жақын және әрқашан одан аз. Транзистордың кірісіне 
берілетін айнымалы кернеу ондаған есе артады (OE тізбегіндегідей), бірақ 
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бүкіл каскад ешқандай күш бермейді. Қуаттың өсуі шамамен бірнеше 
ондыққа тең.

Схемадағы ауыспалы кернеулердің полярлығын қарастыра отырып, uvy 
және Uvx арасында фазалық ығысу жоқ екенін анықтауға болады. Демек, 
шығыс кернеуі кіріс фазасына сәйкес келеді және оған тең. Яғни, шығыс 
кернеуі кірісті қайталайды. Сондықтан бұл каскад әдетте эмиттер 
қайталаушысы деп аталады.

Эмиттер-жүктеме резисторы эмиттер сымына қосылғандықтан және 
шығыс кернеуі эмитенттен алынады (корпусқа қатысты). Кіріс тізбегі жабық 
коллекторлық ауысу болғандықтан, ОК схемасына сәйкес каскадтың кіріс 
кедергісі ондаған киломаны құрайды, бұл тізбектің маңызды артықшылығы 
болып табылады. OK бар тізбектің Шығыс кедергісі, керісінше, 
салыстырмалы түрде аз, әдетте киломалардың бірлігі немесе жүздеген Ом. 
ОК схемасының бұл артықшылықтары оны әртүрлі құрылғыларды кіріс 
кедергісімен үйлестіру үшін қолдануға шақырады.

Схеманың кемшілігі-бұл кернеуді арттырмайды-пайда 1-ден сәл аз.

7.1.3 Өріс транзисторларының параметрлері мен сипаттамалары
Өріс эффект Транзисторы-бұл электр түрлендіргіші, онда канал арқылы 

өтетін ток қақпа мен көз арасындағы кернеуді қолдану кезінде пайда болатын 
және электромагниттік тербелістердің қуатын арттыруға арналған электр 
өрісі арқылы басқарылады.

Өріс класына транзисторлар жатады, олардың жұмыс принципі тек бір 
белгінің заряд тасымалдаушыларын (электрондар немесе тесіктер) 
пайдалануға негізделген. Өріс транзисторларындағы токты басқару электр 
өрісінің әсерінен транзистордың тогы өтетін арнаның өткізгіштігін өзгерту 
арқылы жүзеге асырылады. Нәтижесінде транзисторлар өріс деп аталады.

Арнаны құру әдісіне сәйкес өріс эффектісі транзисторлары басқару p-n
- өткелі түрінде және оқшауланған қақпамен (MDP - немесе MOSFET) 
ерекшеленеді: кіріктірілген канал және индукцияланған канал.

Арнаның өткізгіштігіне байланысты өріс транзисторлары бөлінеді: р 
типті және n типті каналы бар өріс транзисторлары. Р типті Канал тесік 
өткізгіштікке ие, ал n типті канал Электронды болады.

Далалық транзисторлар c басқарушы p-n ауысумен
PN түйіспесі бар өріс эффектісі Транзисторы - бұл өріс эффектісі 

Транзисторы, оның ысырмасы р n арнасынан электрлік жағынан қарама-
қарсы бағытта ығыстырылған түйіспемен бөлінеді.
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Сурет 7.19. Басқару p-n-түйіспесі бар өріс транзисторының құрылғысы 
(N типті арна)

Сурет 7.20. Өріс транзисторының р-n-өтуімен және n - типті (А) 
арнамен, р - типті (б) арнамен шартты белгіленуі)

Өріс транзисторының арнасы жартылай өткізгіштегі аймақ деп 
аталады, онда негізгі заряд тасымалдаушылардың тогы оның көлденең 
қимасының өзгеруімен реттеледі.

Негізгі заряд тасымалдаушылары каналға кіретін Электрод (шығыс) 
көзі деп аталады. Негізгі заряд тасымалдаушылары каналдан кететін 
Электрод ағызу деп аталады. Басқару кернеуіне байланысты арнаның 
көлденең қимасын реттеуге қызмет ететін Электрод қақпа деп аталады.

Әдетте, кремний өрісі транзисторлары шығарылады. Кремний 
қолданылады, өйткені Ысырма тогы, яғни р-n-өтудің кері тогы Германиядан 
бірнеше есе аз болады.

N - және P - типті каналы бар өріс транзисторларының шартты 
белгілері суретте көрсетілген.7.20.

Транзисторға жеткізілетін сыртқы кернеулердің полярлығы суретте 
көрсетілген.7.19. Басқару (кіріс) кернеуі Ысырма мен көз арасында беріледі. 
Uзи кернеуі PN түйіспелері үшін кері болады. Р-n - өтулердің ені, демек, 
арнаның тиімді көлденең қимасы, оның кедергісі және арнадағы ток осы 
кернеуге байланысты. Оның өсуімен PN өткелдері кеңейеді, өткізгіш 
каналдың көлденең қимасы азаяды, оның кедергісі артады, сондықтан 
каналдағы ток азаяды. Сондықтан, егер көз мен ағызу арасында UC кернеу 
көзі қосылса, онда канал арқылы ағып жатқан Ic ток күшін каналдың 
кедергісін (қимасын) өзгерту арқылы басқаруға болады. Бұл қағидатына 
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негізделген және жұмыс далалық транзистордың c басқарушы р-n -
ауысумен.

Uзи = 0 кернеуінде арнаның көлденең қимасы ең үлкен, оның кедергісі 
ең кіші және Ic тогы ең үлкен болады.

Ағын тогы Існ uзи = 0 кезінде бастапқы ағын тогы деп аталады.
Арна толығымен қабаттасатын және Ic ағымының тогы өте аз болатын 

Uзи кернеуі (микроамперлердің оннан бір бөлігі) uziotc кесу кернеуі деп 
аталады.

PN түйіспесі бар өріс транзисторының статикалық сипаттамалары
P-n-түйіспесі бар өріс транзисторларының вольт-Ампер 

сипаттамаларын қарастырыңыз. Бұл транзисторлар үшін вольт-амперлік 
сипаттамалардың екі түрі қызығушылық тудырады: қор және су ысырмасы.

Өріс транзисторының қор (Шығыс) сипаттамалары p-n-түйіспесі мен n 
типті каналы суретте көрсетілген.7.21, а. Олар ағым тогының UC кернеуіне 
тәуелділігін көрсетеді, және бекітілген uзи кернеуінде: Ic = f(UC) uзи = const 
кезінде.

а) б)
Сурет 7.21. Өріс транзисторының Вольт-амперлік сипаттамалары р-n-

өтуімен және n-типті каналмен: а – ағынды (шығу); б – ағынды-ысырмалы

Өріс транзисторының ерекшелігі-арнаның өткізгіштігіне Uзи басқару 
кернеуі де, UC кернеуі де әсер етеді. UCI = 0 кезінде шығу тогы Ic = 0 болады. 
UC және > 0 (Uзи=0) кезінде канал арқылы ток ағып, ағып кету бағытында 
кернеудің төмендеуі пайда болады. Бастапқы ағын учаскесінің кернеуінің 
жалпы төмендеуі UC - ге тең. UC кернеуінің жоғарылауы арнадағы кернеудің 
төмендеуіне және оның қимасының төмендеуіне, демек, арнаның 
өткізгіштігінің төмендеуіне әкеледі. Кейбір UC кернеуінде арнаның тарылуы 
орын алады, онда екі р-n өтулерінің шекаралары жабылып, арнаның кедергісі 
жоғары болады. Мұндай UC кернеуі қабаттасу кернеуі немесе ucinc қанықтыру 
кернеуі деп аталады. Кері кернеу ысырмасына uзи қосылған кезде арнаның 
қосымша тарылуы орын алады және оның қабаттасуы ucinc кернеуінің төменгі 
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мәні кезінде пайда болады. Жұмыс режимінде Шығыс сипаттамаларының 
жұмсақ (сызықты) учаскелері қолданылады.

Өріс эффектісі транзисторының ағынды-ысырмалы сипаттамасы 
тұрақты кернеу UC кезінде Ic токының uзи кернеуіне тәуелділігін көрсетеді: 
UC=const кезінде Ic=f(UCI) (сурет.7.21, б).

Негізгі параметрлері
- максималды ағын тогы Icmax (Uзи=0 кезінде);
- ucimax ағынының максималды кернеуі;
- uзиотc кесу кернеуі;
- ri ішкі (Шығыс) кедергісі − айнымалы ток үшін ағын мен көз 

арасындағы транзистордың кедергісі (арна кедергісі) :
-

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∆𝑈𝑈𝑈𝑈си
∆𝐼𝐼𝐼𝐼с

Uзи =const кезінде;
- Сток-Ысырма сипаттамасының тіктігі:
-

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐
∆𝑈𝑈𝑈𝑈зи

UCI = const кезінде Ысырма кернеуінің транзистордың Шығыс тогына 
әсерін көрсетеді;

- 𝑟𝑟𝑟𝑟вх = ∆𝑈𝑈𝑈𝑈зи
∆𝐼𝐼𝐼𝐼з

UC және=const транзисторындағы кіріс кедергісі кері бағытта 
ығыстырылған р-n өтулерінің кедергісімен анықталады. P-n түйіспесі 
бар өріс транзисторларының кіріс кедергісі өте үлкен (бірліктер мен 
ондаған мегаомаларға жетеді), бұл оларды биполярлы 
транзисторлардан жақсы ажыратады.

Оқшауланған ысырмасы бар өріс транзисторлары
Оқшауланған ысырмасы бар өріс эффектісі Транзисторы (MDP 

Транзисторы) - бұл өріс эффектісі Транзисторы, оның ысырмасы каналдан 
диэлектрик қабатымен электрлік түрде бөлінеді.

MDP транзисторлары (құрылымы: металл диэлектрик-жартылай 
өткізгіш) кремнийден жасалған. SiO2 кремний оксиді диэлектрик ретінде 
қолданылады, демек, бұл транзисторлардың тағы бір атауы – MOSFET 
(құрылымы: металл-оксиді-жартылай өткізгіш). Диэлектриктің болуы 
транзисторлардың жоғары кіріс кедергісін қамтамасыз етеді (1012...1014ом).

MDP транзисторларының жұмыс принципі көлденең электр өрісінің 
әсерінен диэлектрикпен шекарадағы жартылай өткізгіштің беткі қабатының 
өткізгіштігінің өзгеру әсеріне негізделген. Жартылай өткізгіштің беткі 
қабаты-бұл транзисторлардың өткізгіш арнасы. MDP транзисторлары екі 
түрді орындайды – кіріктірілген және индукцияланған арнасы бар.

Кіріктірілген арнасы бар MDP транзисторларының ерекшеліктерін 
қарастырыңыз. Мұндай транзистордың n типті каналы бар дизайны суретте 
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көрсетілген.7.22, а. Р типті кремнийдің бастапқы пластинасында 
салыстырмалы түрде жоғары кедергісі бар, оны субстрат деп атайды, 
диффузиялық технологияны қолдана отырып, электр өткізгіштіктің қарама –
қарсы түрі-n болатын екі жоғары легирленген аймақ құрылды. Бұл 
аймақтарға металл электродтар қолданылады – көзі мен ағуы. Көзі мен ағысы 
арасында n типті электр өткізгіштігі бар жұқа беткі канал бар. Көзі мен ағызу 
арасындағы жартылай өткізгіш кристалдың беті диэлектриктің жұқа 
қабатымен (шамамен 0,1 мкм) жабылған. Металл электрод – жапқыш 
диэлектрик қабатына қолданылады. Диэлектрик қабатының болуы осындай 
өріс транзисторында қақпаға екі полярлықтың басқару кернеуін беруге 
мүмкіндік береді.

Сурет 7.22. N типті (А) кіріктірілген арнасы бар MDP транзисторының 
дизайны; оның ағындық сипаттамаларының отбасы (б); ағызу-жабу 

сипаттамасы (в)

Қақпаға оң кернеу берілген кезде, электр өрісі пайда болады, арнадан 
тесіктер субстратқа, ал электрондар субстраттан арнаға шығарылады. Арна 
зарядтың негізгі тасымалдаушылары-электрондармен байытылған, оның 
өткізгіштігі артып, ағын тогы артады. Бұл режим байыту режимі деп аталады.

Қақпаға көзге қатысты теріс кернеу қолданылған кезде, арнада электр 
өрісі пайда болады, оның әсерінен электрондар арнадан субстратқа, ал 
тесіктер субстраттан арнаға тартылады. Арна негізгі заряд 
тасымалдаушыларымен таусылады, оның өткізгіштігі төмендейді және 
ағынды ток азаяды. Бұл транзистор режимі сарқылу режимі деп аталады.

Мұндай транзисторларда uзи=0, егер ағын мен көз арасындағы кернеу 
қолданылса (UC және>0), ағын тогы ағып кетеді, бастапқы деп аталады және 
электрондар ағыны болып табылады.

N типті индукцияланған арнасы бар MDP транзисторының дизайны 
суретте көрсетілген.7.23, а
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Сурет 7.23. N типті (А) индукцияланған арнасы бар MDP 
транзисторының дизайны; оның ағындық сипаттамаларының отбасы (б); 

ағызу-жабу сипаттамасы (в)

Мұнда ток өткізгіштік арнасы арнайы жасалмайды, бірақ жартылай 
өткізгіш пластинадан (субстрат) электрондардың ағып кетуіне байланысты 
пайда болады (индукцияланады), қақпаға көзге қатысты оң полярлық кернеу 
қолданылған жағдайда. Бұл кернеу болмаған кезде канал жоқ, тек р типті 
кристалл көзі мен n типті ағызу арасында орналасады және кері кернеу р-n
өтулерінің бірінде алынады. Бұл жағдайда көз мен ағызу арасындағы 
қарсылық өте үлкен, яғни транзистор Құлыпталған. Бірақ егер қақпаға оң 
кернеу қолданылса, онда қақпа өрісінің әсерінен электрондар бастапқы және 
ағызу аймақтарынан және P-аймағынан (субстрат) қақпаға қарай жылжиды. 
Қақпаның кернеуі белгілі бір құлыптан немесе шекті мәннен асып кетсе, онда 
беткі қабатта электрондардың концентрациясы тесіктердің 
концентрациясынан асып кетеді, ал бұл қабатта электр өткізгіштік түрінің 
инверсиясы пайда болады, яғни n типті өткізгіш канал индукцияланады, ол 
бастапқы және ағынды аймақтарды байланыстырады, ал транзистор ток 
өткізе бастайды. Қақпаның оң кернеуі неғұрлым көп болса, арнаның 
өткізгіштігі мен ағу тогы соғұрлым жоғары болады. Осылайша, 
индукцияланған арнасы бар транзистор тек байыту режимінде жұмыс істей 
алады.

MDP транзисторларының шартты белгілері суретте көрсетілген.7.24.
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Сурет 7.24. MDP транзисторларының шартты белгісі:
а-кіріктірілген n типті арнамен;
б-кіріктірілген р типті каналмен;
субстрат в − C шығыс;
G - C индукцияланған n типті арна;
D-C индукцияланған р типті арна;
e-C субстраттан шығару

Өріс транзисторларын қосу схемалары
Биполярлы транзисторлар сияқты үш типтік қосу схемасы бар:
1. Жалпы көзі бар (а). Ол жиі қолданылады, ток пен қуат үшін күшейту 

береді.
2. Жалпы жапқышпен (б). Сирек қолданылады, кіріс кедергісі төмен, 

күшейту жоқ.
3. Жалпы ағынмен (в). Кернеуді күшейту 1-ге жақын, үлкен кіріс 

кедергісі және шығыс төмен. Басқа атауы – истоковый повторитель.

Сурет 7.25. Өріс транзисторларын қосу схемалары
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Ерекшеліктері, артықшылықтары, кемшіліктері
Өріс транзисторының басты артықшылығы - жоғары кіріс кедергісі. 

Кіріс кедергісі - токтың Қақпаның кернеуіне қатынасы. Жұмыс принципі 
электр өрісінің көмегімен басқарылады және ол кернеу қолданылған кезде 
пайда болады. Яғни, өріс транзисторлары кернеумен басқарылады.

Өріс эффектісі Транзисторы басқару тогын іс жүзінде тұтынбайды, бұл 
басқару шығынын, сигналдың бұрмалануын, сигнал көзінің ток жүктемесін 
азайтады…

Орташа алғанда, өріс транзисторларының жиілік сипаттамалары 
биполярлыққа қарағанда жақсы, өйткені биполярлы транзистордың 
аймақтарында заряд тасымалдаушыларды "резорбциялау" үшін аз уақыт 
қажет. Кейбір заманауи биполярлы транзисторлар өрістен асып кетуі мүмкін, 
бұл жетілдірілген технологияларды қолдануға, базаның енін азайтуға және 
басқаларға байланысты.

Өріс транзисторларындағы шудың төмен деңгейі биполярлар сияқты 
зарядтарды енгізу процесінің болмауына байланысты.

Температура өзгерген кезде тұрақтылық.
Өткізгіш күйдегі қуатты аз тұтыну-бұл сіздің құрылғыларыңыздың 

тиімділігі.
Жоғары кіріс кедергісін қолданудың қарапайым мысалы - бұл 

құрылғылар төмен кіріс кедергісі бар сызықтық кірістерге электрлік 
акустикалық гитараларды пьезо-пикаптармен және электромагниттік 
пикаптармен электрлік гитараларды қосуға арналған контроллерлер.

Төмен кіріс кедергісі сигнал жиілігіне байланысты оның пішінін 
әртүрлі дәрежеде бұрмалау арқылы кіріс сигналының түсуіне әкелуі мүмкін. 
Бұл қажет бұл болдырмау бере отырып, каскад c жоғары кіріс кедергісі. 
Міне, осындай құрылғының қарапайым схемасы. Электрлік гитараны 
компьютердің аудио картасының сызықтық кірісіне қосуға жарамды. Оның 
көмегімен дыбыс жарқырайды, ал тембрі бай болады.

Негізгі кемшілігі-мұндай транзисторлар статикадан қорқады. Сіз 
наэлектризованными қолмен элементі, ол істен шығады, бұл тергеу 
басқармасының кілті көмегімен өріс. Олармен жерге арнайы білезік арқылы 
қосылған диэлектрлік қолғаптарда жұмыс істеу ұсынылады, оқшауланған 
сабы бар төмен вольтты дәнекерлеу үтігі, ал транзистордың түйреуіштері 
оларды орнату кезінде қысқарту үшін сыммен байлануы мүмкін.

Қазіргі заманғы құрылғылар іс жүзінде одан қорықпайды, өйткені 
кернеу жоғарылаған кезде жұмыс істейтін зенер диодтары сияқты қорғаныс 
құрылғылары оларға кіре берісте орнатылуы мүмкін.

7.2 ОПТОЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР
Оптоэлектроника-оптикалық сигналдарды электрлік және керісінше 

түрлендірумен айналысатын электроника саласы. Оптоэлектроника (ОЭ) үш 
ғылымның – қатты дене физикасы, оптика және электроника ғылымдарының 
тоғысында пайда болды. ОЭ элементтік базасын мыналар құрайды: жарық 
көздері, оптикалық орта (Жарық өткізгіштер) және фотодетектор.
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7.2.1 Жарық өткізгіштер
Жарық өткізгіштер-қабырғалардан бірнеше рет ішкі шағылысу 

нәтижесінде жарық таралатын мөлдір әйнектен жасалған ең жұқа жіптердің 
байламдары. Қалыңдығы шамамен бірнеше мкм болатын шыны талшық 
арқылы жүзден астам оптикалық сигналдар аз шығынмен берілуі мүмкін. 
Егер талшықтар белгілі бір химиялық элементтердің қоспасымен жасалса, 
онда олар жарық сигналын күшейте алады.

7.2.2 Жарық көздері (АЖ)
АЖ жұмыс істеу принципі индукцияланған сәулеленуді және 

электролюминесценцияны пайдалануға негізделген.
Индукцияланған сәулелену сыртқы фотондардың әсерінен жүзеге 

асырылады. Осы принцип бойынша жұмыс істейтін Эмитенттер лазерлер 
болып табылады (сөздердің аббревиатурасы: light amplification by stimulated 
emission of radiation – индукцияланған сәулелену есебінен жарықтың 
күшеюі).

Жарық диоды p-n-ауысуындағы радиациялық рекомбинацияға 
негізделген. Тікелей ығысу кезінде өтпелі маңайдағы инъекциялық негізгі 
емес тасымалдаушылар C негізгі базасында рекомбинацияланады. Бұл 
жағдайда жарық кванттары шығарылады. Сәуле спектрдің инфрақызыл, 
көрінетін және ультракүлгін бөліктерінде болуы мүмкін.

Тегіс және жарты шарлы құрылымдар қолданылады. Тегіс дизайн ең 
қарапайым. Жұмыс беті үлкен (бірнеше мм2), бірақ тиімділігі аз. Жоғары 
тығыздықты орау матрицалық құрылғыларда қолданылады.

Технология бойынша жарты шарлы дизайн күрделірек, бірақ 
тиімділікке ие. Бұл оны артықшылықты етеді.

Фотоприемники. Фотодетекторда немесе фотоэлектрлік құрылғыда 
сәулелі энергия электр энергиясына айналады. Үш негізгі фотоэлектрлік 
құбылыстарға негізделген:

а) ішкі фотоэффект-ток тасымалдағыштар (фоторезистор) 
концентрациясының артуы есебінен өткізгіштің оны жарықтандырған кездегі 
электр өткізгіштігінің өзгеруі);

б) жабылатын қабаттағы фотоэффект - жарықтың әсерінен екі 
материалдың шекарасында ЭМӨ пайда болуы (фотодиод, фототранзистор);

в) сыртқы фотоэффект – жарық әсерінен заттың электрондарды 
шығаруы – фотоэлектрондық эмиссия (фотоэлемент, фотоэлектрондық 
көбейткіш).

Фотодиодты – фотоэлектрлік құрылғыны қарастырайық, оның жұмысы 
құлыптау қабатындағы фотоэлектрлік эффектке негізделген, жарық 
ағынының әсерінен p-n ауысуында ЭМӨ пайда болады.

Кәдімгі p-n өтпелі құрылымы бар. Ол жасалған германия немесе 
кремний, көбінесе кремний, өйткені оның конверсия жылдамдығы жоғары. 
Сәулелену кезінде бастапқы заттың атомдары p-n ауысуында иондалады. 
Электр өткізгіштігі артады, яғни электрондар мен тесіктердің жұптарының 
саны.
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Фотодиод сыртқы көзсіз және c-мен қосылуы мүмкін:
а) сыртқы көзі жоқ – клапан немесе фотогенератор режимі деп аталады;
б) сыртқы қорек көзі болған кезде Эун – фотодиодтық немесе 

фотобейнелік режиммен.
Фотодиодтар төмен жиілікті жарық сигналдарын тіркеу үшін, жарық 

энергиясын электр энергиясына (күн батареяларына, қуат көздеріне) 
түрлендіру кезінде, автоматика, фотометрия, сәулелену көздерінің болуын 
бақылау кезінде және т. б. қолданылады.

7.3.СХЕМОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ
7.3.1 Оптрондар

Оптрон-бұл жарық көзін және онымен келісілген фотодетекторды 
біріктіретін белсенді элемент, онда сыртқы электр сигналы оптикалық 
сигналға айналады, күшейтіледі, содан кейін қайтадан электрлік сигналға 
айналады немесе керісінше, бірақ кіріс бірліктен үлкен болуы керек.

Негізгі артықшылығы-кіріс және шығыс тізбектерін бөлу мүмкіндігі, 
яғни.гальваникалық немесе оптикалық оқшаулау орын алады.

Оптрондар екі түрге бөлінеді:
а) сыртқы фотондық байланысы және ішкі электр байланысы бар 

оптрон;
б) ішкі фотондық байланысы бар және сыртқы электр байланысы бар 

оптрон. Оптрондар түрлендіру, күшейту, генерациялау, электр сигналын 
қалыптастыру және т. б. үшін қолданылады.

Негізінен оптрондарда жарық көзі ретінде инжекциялық жарық диоды 
қолданылады. Сәулелену спектрі өндіріс материалына байланысты және 
фотодетектор түрімен ерекшеленеді.

7.3.2 Аналогты электрондық құрылғылар
Электрондық құрылғылар аналогтық және сандық болып бөлінеді.
Аналогты (АЭУ) – бұл үздіксіз функция Заңы бойынша өзгеретін 

сигналдарды күшейтуге, түрлендіруге және өңдеуге арналған құрылғылар. 
Аналогтық құрылғылардың артықшылықтары (салыстырмалы 
қарапайымдылық, сенімділік және өнімділік) оларды кеңінен қолдануға 
мүмкіндік берді.

Сандық құрылғылар екілік немесе басқа кодтағы импульстік 
сигналдарды өңдеуге қызмет етеді.

Сурет 7.26. АЭУ классификациясы
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АЭУ екі үлкен топқа бөлінеді:
- күшейткіштер;
- күшейткіштерге негізделген құрылғылар.
Электрондық тербеліс күшейткіші-бұл тұрақты кернеу көзінің 

энергиясы арқылы сигнал қуатын арттыратын құрылғы. Радиоаппаратура мен 
электрондық жүйелердің негізгі тораптарының бірі болып табылады.

Күшейткіштерге негізделген құрылғылар бөлінеді:
а) электр сигналдарын түрлендіргіштер немесе сигналдарды аналогтық 

өңдеу құрылғылары. Олар арнайы кері байланыс тізбектері бар 
күшейткіштер негізінде жасалады. Оларға қосқыштар, интеграторлар, 
дифференциаторлар, белсенді сүзгілер, логарифмдік күшейткіштер, 
детекторлар, көбейткіштер мен бөлгіштер, салыстыру құрылғылары 
(компараторлар) және басқалар жатады;

б) кедергі түрлендіргіштері. Олар сонымен қатар кері байланыс 
күшейткіштеріне салынған. Олар қарсылықтардың мәнін, белгісін және 
сипатын өзгертеді;

в) арнайы сыныпты сигнал генераторларының барлық түрлері және 
олармен байланысты құрылғылар құрайды.

Дифференциалды күшейткіш
Дифференциалды күшейткіш (7.27-сурет) дифференциалды сигнал деп 

аталатын кіріс сигналдарының айырмашылығын күшейтеді. Биполярлы 
немесе өріс транзисторларына салынған.

Сурет 7.27. Дифференциалды күшейткіш

Du-бұл параллель тепе – теңдік каскады-жалпы эмиттер жүктемесі бар 
екі UPS re, яғни теңдестірілген көпір. Көпір иықтары: Rк1 = Rк2 және VT1 және 
VT2 транзисторлары бірдей болуы керек.

Бір диагоналі қосылған коллекторлы тамақтану, басқа – жүктеме Rн.
Каскадты қоректендіру Eк = Eэ екі көзінен, яғни қоректендірудің жиынтық 
кернеуінен жүзеге асырылады 𝐸𝐸𝐸𝐸пит = 𝐸𝐸𝐸𝐸к + 𝐸𝐸𝐸𝐸э.

𝐸𝐸𝐸𝐸э VT1 және VT2 эмитенттерінің жалпы нүктеге қатысты потенциалы 
төмендейді, ал потенциалдарды сәйкестендірудің қажеті жоқ.

Дискретті транзисторларда абсолютті симметрияны алу қиын, 
сондықтан жоғары сапалы ДУ интегралды схемаларға негізделген.
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Дифференциалды күшейткіш тізбектердің түрлері
Du тізбектерінің түрлерін дамытудың негізгі міндеттері күшейткіштің 

пайдасын арттыру және кіріс кедергісін арттыру болып табылады.
Du схемаларының келесі түрлері қолданылады:
А) du кірістерінде кіріс кедергісі әлдеқайда жоғары және токтың берілу 

коэффициенті екі транзистордың ток беру коэффициенттерінің 
көбейтіндісіне тең құрама транзисторлар (Дарлингтон жұбы) 
орналастырылған;

б) ДУ кірулеріне жүздеген килоомдардың кірістік кедергісі бар 
эмитенттік қайталағыштар қойылады;

в) кіреберістердегі өріс транзисторларымен ДУ;
г) динамикалық жүктемесі бар ДУ.

7.3.3 Операциялық күшейткіштердің мақсаты мен негізгі 
параметрлері

Операциялық күшейткіш-дифференциалды кірісі және бір соққы 
шығысы бар әмбебап тұрақты күшейткіш.

Идеал ОУ келесі параметрлерге ие:
• кернеу бойынша күшейту коэффициенті 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈 → ∞;
• кіріс кедергісі 𝑅𝑅𝑅𝑅вх → ∞;
• шығу кедергісі 𝑅𝑅𝑅𝑅вых → 0

Мұндай сипаттамалар терең кері байланысты (ОЖ) қолдануға 
мүмкіндік береді, ал оп қасиеттері тек ОС тізбегі элементтерінің 
параметрлерімен анықталады. Әр түрлі ОЖ - ны қолдана отырып, сіз әртүрлі 
математикалық операцияларды жасай аласыз. Сондықтан күшейткіштер 
операциялық деп аталды.

Сурет 7.28. Об шартты белгісі

Мұнда: 1-кіріс-инверттелмеген кіріс, яғни шығу сигналы C кіріс
фазасына сәйкес келеді; 2 – кіріс – инверттелген кіріс, яғни C кіріс
фазасындағы шығыс сигналы; шығу – бір соққы; +EPжəне -EP-екі қуат көзінің 
немесе екі полярлы көздің қорытындылары.

Нақты ОС, әдетте, күшейткіштің амплитудалық-жиіліктік 
сипаттамасының (ACHH) қажетті түрін құрайтын сыртқы жиілікті түзету 
тізбектерін қосу үшін көптеген түйреуіштерге ие.
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Операциялық күшейткіштерде сыртқы тізбектер қолданылады:
а) жиілік сипаттамасын түзету тізбектері-жиілікке тәуелді RC

тізбектері;
б) нөлдік кіріс кезінде шығуда нөлдік кернеуді орнатуға арналған 

теңдестіру тізбегі;
в) қорғау тізбектері:
1) жоғары кіріс кернеуі кезінде кірістегі тесуден;
2) шығу кезінде қысқа тұйықталудан шамамен 400 ОМ резистор 

қосылады;
3) қосу полярлығы дұрыс болмаған кезде қоректендіру көзінің қайта 

полюстенуінен;
4) қоректендіру көзінің асқын кернеуінен;
г) Кері байланыс тізбегі.
Әдетте оп-да теріс кері байланыс қолданылады, өйткені онсыз 

да𝑈𝑈𝑈𝑈вх.диф = 0 пайда шексіздікке ұмтылады 𝑈𝑈𝑈𝑈выхжәне шекті мәнге жетеді.
Теріс кері байланыс берілген функциялары бар тізбекті құруға, қажетті 

пайдаға қол жеткізуге, тізбектің тұрақтылығы мен тұрақтылығын арттыруға , 
қажетті және сызықтық және сызықтық 𝑅𝑅𝑅𝑅вхемес бұрмалануларға қол 
𝑅𝑅𝑅𝑅выхжеткізуге мүмкіндік береді.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Егер оның тыйым салынған аймағының ені Eg=1,12 еВ болса және 

заряд тасымалдаушылардың тиімді массалары mn=1, 05m0, mp=0,56m0 болса, 
t=300K кезінде кремнийдегі заряд тасымалдаушылардың меншікті 
концентрациясын есептеңіз,мұндағы m0 – бос электронның массасы.

2. Кремнийдегі Ферми деңгейі 300 К кезінде өткізгіштік аймағының 
түбінен 0,2 еВ төмен орналасқан. Осы жартылай өткізгіштегі электрондар 
мен тесіктердің тепе – теңдік концентрациясын есептеңіз, егер оның тыйым 
салынған аймағының ені = 1,12 еВ болса және заряд тасымалдаушылардың 
тиімді массалары mn=1, 05m0,mp=0, 56m0 болса, мұндағы m0-бос электронның 
массасы.

3. Таза кремний үшін заряд тасымалдаушылар концентрациясының 
температураға тәуелділігін зерттеу кезінде өзіндік электр өткізгіштік 
аймағында келесі нәтижелер алынды: T1=463 К меншікті концентрация 
ni1=1020 м-3, ал T2=781 к ni2=1023м-3. Осы мәліметтер негізінде тыйым 
салынған аймақтың енін T=300 к есептеңіз, егер оның температуралық өзгеру 
коэффициенті b=-2.84·10-4эВ/к болса.

4. Р-n түйіспесі бар өріс транзисторында максималды ағын тогы 1ма, ал 
кесу кернеуі 4 В құрайды. 2 В-қа тең Ысырма көзінің кері ығысу кернеуінде 
қандай ток болады? Неге тең тау және ең жоғары тау керек?

5. Жалпы көзі бар күшейту сатысында жүктеме кедергісі 20 кОм 
құрайды. Өріс транзисторының тиімді кіріс кедергісі - 20 км, ал жұмыс күші-
2 мА/В. Каскадтың пайдасын анықтаңыз.
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6. P-n ауысуымен басқарылатын өріс эффектісі Транзисторы 25 ° C 
температурада келесі сипаттамаларға ие: бастапқы ағын тогы ІСн = 10 мА, 
кесу кернеуі U0 = -2 в. Егер Ысырма мен көз арасында uзи = -0,5 В кернеуі 
сақталса және температура 85 градусқа дейін көтерілсе, Шығыс ВАХ-ның 
жұмсақ аймағындағы ағын тогының қанша пайызға өзгеретінін 
(жоғарылайтынын немесе төмендейтінін) бағалаңыз.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Жартылай өткізгіш аспаптар жұмысының физикалық негіздері. 

Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі. Жартылай 
өткізгіштердегі заряд тасымалдаушылардың диффузиялық қозғалысы. 
Эйнштейннің Қатынасы.

2. Электрлік ауысулар, жіктеу. Термодинамикалық тепе-теңдік 
жағдайындағы электронды-тесікті ауысу (n-p ауысу) құрылымы. N-p
ауысуының аймақтық энергетикалық диаграммасы. 

3. Электронды-дырочный өту неравновесном жай-күйі. Заряд 
тасымалдаушыларын инжекциялау және экстракциялау құбылыстары.

4. N-p өтуінің сыйымдылық қасиеттерін практикалық қолдану. Жартылай 
өткізгіш басқарылатын сыйымдылықтар (варикаптар).

5. Туннель және айналмалы жартылай өткізгіш диодтар. Әрекет 
принципі.

6. Шотта Диодтары. Негізгі параметрлер және қолдану аясы.
7. Биполярлы транзисторлардың күшейту қасиеттері. Төмен сигналдық 

параметрлер және балама схемалар
8. Биполярлы транзистордың жиілік сипаттамалары. Токтың максималды 

жиілігі және оның құрылым параметрлеріне тәуелділігі.
9. Оқшауланған ысырмасы бар өріс транзисторлары. Құрылымы және

әрекет принципі. Статикалық Вах МДП-транзисторлар.
10.Ou шығу сатыларында қандай схемалар қолданылады?
11.Биполярлы транзисторлардағы ou типтік құрылымын сипаттаңыз.
12.Көп сатылы күшейткіштерді құрудың принциптері қандай?

Қысқаша қорытынды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар электрониканың 

элементтік базасының жалпы сипаттамасын, сызықты емес тізбектер мен 
каскадтарды талдаудың негізгі қағидаттары мен әдістерін, электрондық 
аппаратура тораптарының құрылысы мен нақты схемаларын, аналогтық және 
цифрлық Микроэлектрониканың қазіргі жай-күйі мен даму 



224

перспективаларын, электрвакуумдық аспаптар жұмысының ерекшеліктерін 
және оптоэлектрондық жартылай өткізгіш аспаптардың жіктелуін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: электрондық 
құрылғылардың негізгі сипаттамаларын түсіруді, бақылау-өлшеу 
аппаратурасымен жүгінуді, электрондық құрылғылардың негізгі каскадтарын 
есептеуді орындауды, электрондық схемалардың негізгі параметрлерін 
талдауды, қосудың негізгі параметрлері мен схемасын анықтауды, қазіргі 
заманғы элементтік базада әртүрлі функционалдық тораптар мен 
құрылғыларды әзірлеу және құру туралы түсінікке ие болуды үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Ямпурин Н.П.: Электроника. - М.: Академия, 2011
2. Электротехника и электроника: иллюcтрированное учебное поcобие / Под 

ред. Бутырина П.А.. - М.: Academia, 2018. - 892 c.
3. Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника: Учебник для cтудентов 

учреждений cреднего профеccионального образования / Б.И. Петленко, 
Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c.

4. Кравченко, В.Б. Электроника и cхемотехника: Учебное поcобие / В.Б. 
Кравченко, Е.А. Бородкин. - М.: Academia, 2017. - 640 c.

5. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника / Н.Ю. Морозова. - М.: 
Academia, 2017. - 200 c.
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8 БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ 
ҚҰРАСТЫРУДЫ, МОНТАЖДАУДЫ ЖӘНЕ ДЕМОНТАЖДАУДЫ 

ОРЫНДАУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Электрондық құрылғыларды құрастыру технологиясын қолданыңыз 
және дәнекерлеу материалдарын қолданыңыз.

2. Электроника өндірісіндегі микро дәнекерлеу технологиясын түсінеді. 
3. Қолданылатын материалдардың негізгі механикалық, химиялық және 

электрлік қасиеттері туралы ақпаратқа ие.

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер немесе 

ноутбук.
2. Бөлшектеу және құрастыру процестеріне арналған құжаттама: 

Құрастырудың технологиялық схемалары, технологиялық карта, 
маршруттық карта және т. б. 

КІРІСПЕ
Бұл модуль оптикалық аспаптарды қолдана отырып, жартылай 

автоматтарда және қону автоматтарында дәнекерлеу, басу, дәнекерлеу 
арқылы чиптердің барлық түрлерін жинауға қажетті білім, Дағдылар мен 
дағдыларды сипаттайды.

8.1. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ 
ҚҰРАСТЫРУДЫҢ, МОНТАЖДАУДЫҢ ЖӘНЕ 

ДЕМОНТАЖДАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН ЖҮРГІЗУ
Құрылғыларды электрмен жабдықтау дегеніміз-электр радиоактивті 

элементтердің байланыс терминалдарын электрмен байланыстырудың 
бірқатар сериялық операциялары.

Технологиялық процесс-еңбек мәнінің жай-күйін анықтау бойынша 
мақсатты іс-қимылдарды қамтитын өндірістік процестің бөлігі.

Технологиялық процестердің түрлері: дара (тек осы бұйымға), үлгілік 
(конструкциялық жағынан ұқсас бұйымдар тобына), топтық (конструктивтік 
және технологиялық ортақтығы бар бұйымдар тобына), жобалық, жұмыс, 
перспективалық, уақытша, маршруттық, операциялық, маршруттық–
операциялық болуы мүмкін. Соңғы үшеуі технологиялық процестің 
сипаттамасындағы егжей-тегжейлі дәрежесін анықтайды. Электрмен 
жабдықтауда, әдетте, типтік технологиялық процестер мен операциялар 
қолданылады. Құрастыру және электромонтаж болып табылады неғұрлым 
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энергияны сатысы өндіріс. Орташа алғанда, механикалық құрылғыларды 
құрастырудың күрделілігі 40 құрайды...Аспапты, оптикалық аспаптарды 
жасаудың жалпы еңбек сыйымдылығының 50% – ы-45...55%, 
электромеханикалық – 60...70% электронды техника аспаптары 70...80%. 
Құрастыру-бұл өнімнің құрамдас бөліктерінің қосылыстарын қалыптастыру 
(ГОСТ 3.1109– 82). Құрастыру технологиялық операциясы-бұл 
дайындаманың немесе өнімнің құрамдас бөліктерін орнату және біріктіру 
операциясы

Технологиялық операция-бұл бір жұмыс орнында немесе бригаданың 
жұмыс орнында орындалатын процестің аяқталған бөлігі. Орнату-өнімді 
немесе оның құрамдас бөліктерін пайдалану орнына орнату. Электрмонтаж-
электр бұйымдарын немесе оның құрамдас бөліктерін: ток өткізгіш 
элементтері бар бөлшектерді монтаждау. Бұйымдардың түрлері: бөлшектер 
(Д), құрастыру бірліктері (СЕ), кешендер мен жиынтықтар. Бөлшек-атауы 
мен маркасы бойынша біртекті материалдан жасалған бұйым. CE 
тұжырымдамасы түйін, блок, бірақ көбінесе CE толық жиналмаған CE 
дегенді білдіреді. Бұл әсіресе технологиялық процестің әртүрлі кезеңдерінде 
көрінеді: алдын-ала, аралық, түпкілікті құрастыру. Кешен-бұл бөлек 
жасалған, бірақ бірлесіп пайдалануға арналған екі немесе одан да көп 
өнімдер. Кешен-бұл бөлісуге арналған және қосалқы мақсаты бар екі немесе 
одан да көп өнімдер. Мысалы, қосалқы бөлшектер, құралдар, құрылғылар 
және т. б.

Алмалы-салмалы және ажыратылмайтын, жылжымалы және 
жылжымайтын қосылыстардың түрлері, түйісетін беттердің пішіні бойынша 
қосылыстар (жалпақ, цилиндрлік, конустық, сфералық, бұрандалы, 
Профильді), қосылыстарды қалыптастыру әдісі бойынша (бұрандалы, кілттік, 
престелген, дәнекерленген, желімделген, жағылған және т.б.). 

Электр қондырғысындағы қосылыстардың түрлері өте алуан түрлі: 
дәнекерлеу, орау, желімдеу, жылу байланысы, дәнекерлеу және т. б.

Құрастыру түрлерін жіктеу: құрастыру объектісі бойынша – тораптық, 
жалпы; құрастыру кезеңі бойынша – алдын ала, аралық, түпкілікті; өндірісті 
ұйымдастыру бойынша – көлік құралдарын пайдалана отырып, үлгілік 
ағындық, Көлік құралдарын пайдаланбай үлгілік ағындық, Көлік құралдарын 
пайдалана отырып, топтық ағындық, Көлік құралдарын пайдаланбай топтық 
ағындық, топтық ағындық, бірліктік; құрастыру реттілігі бойынша: жүйелі, 
параллель, дәйекті–параллель; құрастыру объектісінің ұтқырлығы бойынша: 
үздіксіз қозғалыстағы жылжымалы, мерзімді қозғалыстағы жылжымалы, 
қозғалмайтын (стационарлық); механикаландыру және автоматтандыру 
бойынша: автоматты, автоматтандырылған, механикаландырылған, қолмен; 
құрастыру дәлдігі бойынша: құрастыру әдісіне байланысты (барлығы алты 
әдіс). Өнімді құрастыру схемасы (SSI) – бұл өнімді құрастыру тізбегінің 
немесе оның құрамдас бөлігінің шартты белгілері түріндегі Графикалық 
кескін. TSSI-бұл оған қолданылатын технологиялық ақпараты бар SSI: 
қосылу түрі, құрастыру операцияларының атауы, – уақыттың мәні, 
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жабдықтың түрі мен моделі және т.б. SSI – дизайнер әзірлейді және жобалық 
құжаттама жиынтығында ұсынылады.

Технологиялық процесті дамыту үшін бастапқы деректер: элементтер 
тізімі бар электрлік схема, орнату схемасы және өндіріс түрі. 
Операциялардың үлгілік топтарының тізбесі: 

1. Жинақталымдау бөлмесі. Онда жұмыс жасайтын жұмысшы 
элементтер тізімі негізінде деталь-жинақты таңдайды. Осы операциядағы қол 
еңбегін азайту мақсатында ЭРЭ-ді бағдарланған түрде (орамдарда, 
дискілерде және т.б.) жеткізу қолданылады. 

2. Дайындық. Осы операциялар обрезают, формуют орындайды 
қалайылау шығарушы элементтердің ЭРЭ. Барлық әрекеттер ГОСТ-қа сәйкес 
ЭРЭ түріне, салмағына, жұмыс кезінде мүмкін болатын механикалық 
әсерлерге және қажетті салқындауға байланысты орындалады. Қалайылау 
ЭРЭ орнатқаннан кейін жақсы дәнекерлеу мақсатында жүргізіледі. ЭРЭ-ді 
қызмет еткеннен кейін және ақыға орнатқанға дейін сақтау уақыты 1 сағаттан 
бір айға дейін. Пішіндеу түрлері төменде келтірілген. 

3. Тақтаға механикалық элементтерді орнату. Шассиге бөлшектер мен 
тораптарды орнату тәртібі негізінен жұмыстарды орындау ыңғайлылығымен 
айқындалады. Кейбір жағдайларда бөлшектер мен тораптарды бекіту жеке 
монтаждау сымдарын төсеу арқылы ауыстырылуы мүмкін. Салыстырмалы 
түрде ауыр бөлшектер мен түйіндер шассиге алынбалы және бір бөліктен 
тұратын қосылыстармен бекітіледі. Бұрандалар, болттар, жаңғақтар мен 
шпилькалар көмегімен жасалған ажыратылатын қосылыстар жұмыс 
жағдайында ауыстырылуы мүмкін бөлшектер мен түйіндер үшін 
қолданылады. Бір бөліктен тұратын қосылыстар (тойтарылған, жаншылған 
және т.б.) қалған бөліктер үшін қолданылады. Аспалы ЭРЭ мен бөлшектер 
бір-бірінен, сондай-ақ шасси мен ток өткізетін беттерден кемінде 2 мм 
орналастырылады; номиналдардың жазбалары мен осы бөлшектердегі 
таңбалануы анық көрінуі және оқуға ыңғайлы болуы тиіс. Жартылай өткізгіш 
құрылғыларды орнату келесі ережелерді сақтай отырып жүзеге асырылады: 
қосылымның дұрыстығын, терминалдардың полярлығын мұқият қадағалаңыз 
(триодтың негізгі шығысы бірінші болып қосылады); тұжырымдар корпустан 
шығатын жерлерде бүгілмеуі үшін мұқият бекітіледі; терминалдарды бекіту 
орнынан корпусқа дейінгі қашықтық техникалық шарттарға сәйкес келуі 
керек. 

4. ЭРЭ мен ИМС-ті ақыға орнату. Орнату автоматтандырылған 
жабдықтың көмегімен жүзеге асырылады. 

5. Дәнекерлеу. Дәнекерлеу дегеніміз-қосылатын материалдарды балқу 
температурасынан төмен қыздыру, оларды дәнекермен ылғалдандыру, 
дәнекерді саңылауға ағызу және кейіннен кристалдану арқылы 
интератомиялық байланыстармен байланыс. Негізгі металды балқытылған 
дәнекермен сулау және дәнекердің негізгі металға жақсы адгезиясын және 
олардың өзара диффузиясын қамтамасыз ететін соңғысының жайылуы негізгі 
металдың бетінде тотықты және майлы қабыршақтар, сондай-ақ басқа да 
ластанулар болмаған кезде ғана мүмкін болады. Тотықтар мен кірді кетіру 
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үшін бөлшектер дәнекерлеу алдында тазаланады. Тазарту нәтижесінде 
өрескел бет алынады-капиллярлық ойықтар желісі, олар негізгі металды 
дәнекермен ылғалдандыруды арттырады.

Дәнекерленген бөліктердің беттерін қыздыру нәтижесінде қарқынды 
тотығудан қорғау үшін дәнекерлеу орны ағынды сумен жабылады, ол 
дәнекерленген бөліктердің беттері мен қоршаған ауа арасында сұйық және 
газ тәрізді кедергі жасайды. Көптеген ағындардың әрекеті дәнекерлеу орнын 
тотығудан қорғаумен шектелмейді: олар дәнекерленген бөліктердің беттерін 
ластанудан тазартады, тотықты қабықтарды ерітеді және балқытылған 
дәнекердің дәнекерленген бөліктер арасындағы саңылауларға жақсы ағып 
кетуіне ықпал етеді. Дәнекер ретінде түрлі түсті металдар мен қорытпалар 
қолданылады. Еуропа Кеңесінің шешіміне сәйкес 2006 жылғы 1 шілдеден 
бастап электрондық техника өндірушілеріне қорғасын, кадмий, сынап және 
алты валентті хром сияқты ауыр металдарды пайдаланудан бас тарту 
ұсынылды.  Осыған байланысты қорғасынсыз сатушылар дәнекерлеу үшін 
ұсынылады. Ең көп қолданылатын сатушылар: – КАСТИН –
Sn/Ag2,5/Cu0,8/Sb0,5 - балқу температурасы 217ºc, – SAC 305 - SN/Ag3/Cu0,5 
– балқу температурасы 217-218ºC және т. б. Сатушылардың құрамында басқа 
компоненттер бар. Радиоаппаратураны орнатуда қолданылатын негізгі ағын-
Розин-спирт ағыны (спирттегі розиннің 30% ерітіндісі). Розин ерітіндісінен 
басқа, кесек Розин де қолданылады. Ол мыс оксидтерін 150ºc-тан жоғары 
температурада ерітеді және сымдар мен бөлшектердің бұзылуына әкелмейді. 
Жабдықты орнатқан кезде мырыш хлоридін ағын ретінде қолдануға 
болмайды, өйткені ол суда ериді, құрамында сымдар мен оқшаулауды 
бұзатын тұз қышқылының бос буы бар. АІМ компаниясы қорғасынсыз 
материалдармен үйлесімді сұйық флюстер шығарады, мысалы: NC 266-3, 
NC270 WR, WS735. Дәнекерлеу үтігінің қыздыру температурасы дәнекер тез 
ериді, бірақ жұмыс бөлігінен ағып кетпейді, ал Розин бірден жанбайды, бірақ 
қайнаған тамшылар түрінде қалады. Дәнекерлеу үтігінің қыздыру 
температурасы дәнекерлеу маркасына байланысты. Қыздыру температурасы 
ЭРЭ рұқсат етілген қыздыру температурасына байланысты таңдалады. 
Өндірістің сериялық және жаппай түрінде дәнекерлеу келесі жолдармен 
жүзеге асырылады: дәнекерлеу толқынымен дәнекерлеу, батыру арқылы 
дәнекерлеу, батыру арқылы дәнекерлеу, каскадты дәнекерлеу, филерлі 
дәнекерлеу және т. б. 

6. Жуу. Жуу ақаудан флюс қалдықтарын жою мақсатында судағы спирт 
ерітіндісімен жүзеге асырылады. 

7. Ақауларды түзету және жою. Тексеру барысында, егер қажет болса, 
ЭРЭ балқытылған дәнекерді тартып шығаратын арнайы құрылғымен 
дәнекерленеді. 

8. Лактау. Коррозиядан қорғауға арналған барлық тақталар мен 
дәнекерлеу орындары лакпен батырылады, лак щеткамен, бүріккіш 
пистолетпен жағылады. Лакпен қаптағаннан кейін, жоғары температурада 
кептіру міндетті болып табылады.
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9. Бақылау. Құрылымды өңдеуге дайындау схеманы бағалаудан 
басталады. Электрлік, электронды схема, егер ол бірыңғай түйіндердің 
максималды санын және сериялық өндірілген ЭРЭ-ді қамтыса және оны жеке 
функционалды түйіндерге бөлуге болатын болса, Технологиялық болып 
саналады, олардың әрқайсысы баспа схемасында, бірыңғай өлшемде 
орындалады, тақтаның негізі өндірісте игерілген типтік технологиялық 
процесс бойынша жасалады, дизайнға қойылатын нақты талаптар қолда бар 
жабдықтармен қамтамасыз етіледі, монтаж және құрастыру жұмыстары 
автоматтандырылған жабдықпен жабдықталуы мүмкін. Орнату схемасын 
бағалауды электр қондырғысын таңдаудың негіздемесінен бастау керек: 
көлемді немесе басылған. Көлемді орнатудың келесі түрлері бар: қатты, 
панельдерге орнату, аралас, бұрау арқылы орнату, бұрауларды қолдана 
отырып орнату, жалпақ таспалы сымдарды орнату, тігісті орнату және т. б. 
Баспа қондырғысы технологиялық процесті механикаландыруды және 
автоматтандыруды, жеке блоктардың беріктігін арттыруды қамтамасыз етеді. 
Басып шығаруды орнатудың ең үлкен кемшілігі-қажет болған жағдайда 
өндірілген тақтаға өзгеріс енгізу қиындықтары. Қазіргі уақытта беткі монтаж 
кеңінен қолданылады. ЭРЭ қолданылатын қателікті (5, 10, 30%) ескере 
отырып, монтаждау әдістерін таңдауды және шығыс параметрлерінің талап 
етілетін дәлдігін қамтамасыз етуді негіздеу қажет.

Электрондық өнімдерге құрастыру әдістерін орнату механикалық 
құрастыру үшін де үлкен маңызға ие. Электрлік қосылыста ең көп 
қолданылатын түзету элементтері - компенсаторлар. Реттеу элементтері 
электрлік схемада және жалпы формада, құрастыру сызбасында көрсетілуі 
керек. Технологиялық процесте конфигурацияны қалай жүргізу керектігі 
көрсетілуі керек. Технологиялық процесті дамыту бірінші операцияны -
қолмен немесе машиналарды қолдана отырып орындалатын жинақтауды 
дамытудан басталады. Соңғысы жабысқақ таспаны немесе кассеталарды 
қолдана отырып оралған ЭРЭиИМС жеткізу кезінде ғана жүзеге асырылады. 
Операциялардың келесі тобы-дайындық. Олардың процесінде бірқатар 
жұмыстар орындалады: Сымдарды түзету, кесу, тазарту, қалайылау және 
қалыптау. Қорытындыларды қалыптауға қойылатын талаптар құрастыру 
нормасында және құрастыру сызбасына қойылатын талаптарда көрсетілген.

Элементтер қолмен немесе автоматика көмегімен өңделеді. 
Операциялардың құрастыру тобына механикалық элементтерді орнату және 
бекіту кіреді: механикалық бекітуді қажет ететін қосқыштар, динамиктер, 
тақталар, ЭРЭ. Кейбір жағдайларда құрастыру жұмыстары болмауы мүмкін. 
Шассиге бөлшектер мен тораптарды орнату тәртібі негізінен жұмысты 
орындау ыңғайлылығымен анықталады. Салыстырмалы түрде ауыр 
бөлшектер мен түйіндер алынбалы және бір бөліктен тұратын 
қосылыстармен бекітіледі. Бұрандалар, болттар, жаңғақтар және шпилькалар 
көмегімен жасалған алмалы-салмалы қосылыстар пайдалану жағдайларында 
ауыстырылуы мүмкін бөлшектер мен тораптар үшін қолданылады. 
Механикалық және монтаждық электр қосылыстары желімдеу, жаншу, 
қосылатын бөлшектердің элементтерін пластикалық деформациялау, 
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тығыздау, дәнекерлеу, дәнекерлеу, желімдеу, сылақтар мен цементтердің 
көмегімен бекіту арқылы жүзеге асырылады. Операциялардың монтаждық 
тобына төлемге ЭРЭ және ИМС орнату және қолмен немесе автоматты 
қолдана отырып дәнекерлеу кіреді.

Дәнекерлегіш үтіктің температурасын реттеуге бақылау үшін аспапты 
қолдана отырып дәнекерлегіш үтікпен дәнекерлеу бірлі-жарым өндірісте 
қолданылады. Сериялық өндірісте толқынмен дәнекерлеу, батыру, батыру, 
каскадты, фильерлік және т. б. қолданылады. Кейбір жағдайларда электр 
байланысы өткізгіш желіммен қолданылады, мысалы, эпоксидті шайырлар 
негізіндегі K-1 контактілері - 65-ке дейін күмістің сфералық 
бөлшектері...Жалпы массаның 85%. Ағынды қалдықтарды тақтадан алып 
тастау және тақтаны жалпы тазарту үшін жуу операциясы қажет. Таңбалау 
операциясы конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес тақтаны 
белгілеуге арналған. Бақылау операциясы пай сапасын көзбен бақылау, ЭРЭ 
және ИМС тақталарында орнатылған монтаждау схемасының дұрыстығын 
тексеру үшін жүзеге асырылады. Азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау 
сонымен қатар ішінара тексеру арқылы жүзеге асырылады - ЭРЭ Шығыс 
ұштарын абайлап шайқау. Кейбір жағдайларда 20 минут ішінде діріл арқылы 
орнату сапасын тексеру қолданылады. Және монтаждауды кейінгі тексеру. 
Реттеу операциясы ППМ-де ТШ-ға сәйкес орындалады. Бұл операцияда 
тақтаның жұмыс істеуі тексеріледі. Сонымен қатар, кез-келген элементті 
ауыстыру, реттелетін Элементтерді реттеу және оларды белгіленген күйде 
бекіту жүзеге асырылуы мүмкін. Орнату әмбебап құрылғылардың көмегімен 
де, арнайы стендте де жүзеге асырылуы мүмкін. Орнату операциясында 
қандай элементтер реттелуі немесе ауыстырылуы керек, жұмыс істеу үшін 
қалай тексеру керек.

Лактау операциясы электромонтажды қосылыстарды сыртқы 
Климаттық жағдайлардың әсерінен қорғауға арналған. Тақта кейіннен 
кептіріліп, лакталады. Лак қабаттарының саны типтік технологиялық 
процесте келісіледі. Оқшаулау кедергісін тексеру бөлігінде плати сапасын 
бақылау үшін сынақ операциясы қажет. Операцияны орындау барысында 
тақтадағы оқшаулауды тексеру мақсатында жоғары кернеуді беру кезінде 
оқшаулау кедергісі мен тұрақтылығы тексеріледі. Соңғы операция - бақылау. 
ТББ өкілі сыртқы тексерумен платуификациялаутехнологиялық 
паспортеиливсертификат арқылы тексереді. Электрлік өңдеудің 
технологиялық процесі, көріп отырғанымыздай, стандартты операциялардан 
тұрады, олардың мазмұны қолда бар жабдыққа байланысты. Технологиялық 
процестің мысалы төменде келтірілген. Жабдықты таңдау каталогтар 
бойынша жүзеге асырылады. Мысалы, PPM негіздерін бұрғылау төрт CNC 
шпиндельді станокта жүзеге асырылады. Технологиялық режимдерді есептеу 
қолданылатын жабдықпен анықталады. Қосымша технологиялық жабдықты 
таңдау және жобалау механикаландыру және автоматтандыру деңгейімен 
анықталады және оқытушы белгілейді. Құрастыруға техникалық шарттарды 
тағайындау құрастыру сызбасында және ТП-да жүзеге асырылады. Бақылау 
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әдістері мен құралдарын таңдау құрылғының мақсатына, оның электр 
тізбегіне, құрастыру сызбасына және өндіріс түріне байланысты болады. 

8.1.1 Электрондық аспаптар мен құрылғыларды жинау және 
монтаждау, бөлшектеу технологиялық процесін ұйымдастыру
Құрастырудың технологиялылығы. Бұйымның және құрастыру 

бірлігінің құрамдас бөліктерінің технологиялығына қойылатын жалпы 
талаптар Аспап жасау бұйымдарына да жатады.

1. CE құрамдас бөліктердің ұтымды санына бөлінуі керек. 
2. CE дизайны стандартты және бірыңғай бөліктерден орналасу 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 
3. Технологиялық жабдықтау мүмкіндігінше күрделі болмауы тиіс. 
4. CE құрастыру механикаландыру және автоматтандыру мүмкіндігіне 

ие болуы керек.
5. СЕ конструкциясында автоматты қармауға арналған элементтер 

көзделуі тиіс.
6. Барлығы нақты көрсетілуі керек негізгі бөлігі.
7. Құрастыру құрамдас бөліктердің тұрақты орналасуымен жүргізілуі 

керек.
8. Жобалау базаларының технологиялық және өлшеуіштермен сәйкес 

келуі қажет.
9. ОЖ-ны жинау СЕ және оның құрамдас бөліктерін бөлшектеместен 

жүргізілуі тиіс. 
10. Бақылау, реттеу және т. б. орындарына ыңғайлы қол жетімділікті 

қамтамасыз ету қажет. 
11. Құрастыру СЕ мен түрлері қосылыстар қамтамасыз етуге тиіс жеңіл 

түсіру бөліктерін c шағын ресурс. 
12. Монтаждау тіректерін, такелаж тораптарын және т. б. ұтымды 

орналастыру қажет. 
Құрылымды өңдеуге дайындау ППМ схемасын бағалаудан басталады. 

Электрлік, электронды схема, егер: бірыңғай тораптар мен сериялы 
шығарылатын ЭРЭ-нің максималды санын қамтыса және оны жеке 
функционалдық тораптарға бөлуге болады, олардың әрқайсысы баспа 
монтажының тақтасында, бірыңғай өлшемде орындалады, тақтаның негізі 
өндірісте игерілген типтік технологиялық процесс бойынша жасалады, 
құрылымға қойылатын нақты талаптар қолда бар жабдықпен қамтамасыз 
етіледі, монтаждау және құрастыру жұмыстары автоматтандырылған 
жабдықпен жабдықталуы мүмкін.

Жинақтағы өнімнің жарамдылығы базалық көрсеткіштер негізінде 
анықталған күрделі индикатормен сандық түрде бағаланады. Мұндағы К-
есептік базалық көрсеткіш – - көрсеткіштің салмақты маңыздылық 
коэффициенті; i – көрсеткіштің реттік нөмірі; n-базалық көрсеткіштердің 
саны.

Белгілі стандартты Кн индикаторымен әзірленген өнімнің 
технологиялық деңгейі қол жеткізілген күрделі көрсеткіштің нормативті 
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көрсеткішке қатынасы арқылы бағаланады. Бұл қатынас шартты 
қанағаттандыруы керек. Аналогты өнімдер ретінде олар ғылым мен 
техниканың соңғы жетістіктерін ескере отырып жасалған, сериялы түрде 
шығарылатын ең заманауи конструкцияларды қабылдайды. Өнімнің әр 
тобының өнімділігінің күрделі көрсеткіштерін есептеу құрылымдық және 
технологиялық базалық көрсеткіштерге сәйкес жүзеге асырылады. 

Электрондық өнімдерге құрастыру әдістерін орнату Механикалық 
құрастыру сияқты үлкен маңызға ие. Электрлік радиоактивті элементтер-
резисторлар, конденсаторлар және т.б. - 5, 10 және тіпті 50% қателіктері бар. 
Бұл механикалық бөлшектерге қарағанда пайыздық жағынан едәуір көп. 
Толық өзара алмасу әдісі. Толық өзара алмасу әдісі толеранттылық шегінде 
жасалған кез-келген бөлік бір бөлікті екінші бөлікке қосу талаптарын 
қанағаттандыратынын білдіреді, яғни қажетті қону қамтамасыз етіледі.

Құрастыру процесі бөлшектерді қосымша өңдеусіз және 100% 
бақылаусыз қосуға дейін азаяды. Мұндай құрастыру-бұл ең жоғары 
технологиялық дизайнның белгісі. Бұл әдіс өндірістің жаппай түрінде 
қолданылады, құрастыру ағындарын (конвейерлерді) ұйымдастыру 
жеңілдетіліп, қосалқы бөлшектер мен түйіндер мәселесі оңай шешіледі. 
Дегенмен, әдіс бөлшектерді өндірудің жоғары дәлдігін талап етеді. Электрлік 
жұмыстарда әдіс инженерлік есептеулерден кейін қолданылады, бұл барлық 
ere элементтер тізіміне және әр ere үшін көрсетілген рұқсаттарға сәйкес 
схеманың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Селективті құрастыру немесе 
топтық, өзара алмастыру әдісі. 

13. Әдістің мәні-кеңейтілген төзімділікпен жасалған бөліктер алдын-
ала белгіленген өлшемдер бойынша топтарға бөлінуден бұрын сұрыпталады. 
Құрастыру тек бірдей топтармен жүзеге асырылады.

Бұл әдіс бөлшектерді жасауға кең рұқсаттары болған кезде жоғары 
құрастыру дәлдігін алуға мүмкіндік береді, бірақ бөлшектерді 100% бақылау 
және сұрыптау қажет. Бұл әдіс өндірістің кез-келген түрінде қолданылады. 
Электр монтаждау жұмыстарында әдіс технологиялық процесте кіріс 
бақылау зертханасындағы қателіктер бойынша нақты ЭРЭ тексеру 
қажеттілігін көрсету және одан кейін құрастыруға жіберу арқылы 
қолданылады. Толық емес өзара алмастыру әдісімен құрастыру. Бұл әдіспен 
қажетті дәлдікке қосылатын бөліктердің ең үлкен бөлігінде ғана қол 
жеткізіледі. Бұл әдіс нақты өлшемдердің таралуы әдетте қалыпты үлестірімге 
сәйкес келеді, барлық бөліктердің 99,73% - ы құрастыру шарттарына сәйкес 
келеді. Электр қондырғысында ол селективті құрастыруда да қолданылады. 

Бекіту әдісімен құрастыру. Жабу байланысының қажетті дәлдігіне 
конструктор алдын-ала анықтаған бөліктің бетінен материал қабатын алып 
тастау немесе қолдану нәтижесінде қол жеткізіледі. Бұл әдіс байланыстардың 
үлкен санына және өндірістің кіші және жалғыз түріндегі қосылыстардың 
жоғары дәлдігіне қолданылады. Алайда, бекіту әдісінің елеулі кемшіліктері 
бар: құрастыру процесінің үзілуі, қайта өңдеуді нормалаудың қиындығы, 
жинаушының жұмыс орнында чиптердің болуы, коррозияға қарсы жабынның 
бұзылуы. Сондықтан бұл әдісті қолдануды шектеу керек. Электр Монтаждау 
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өндірісінде бұл әдіс өзінің жеке өндірісінде қолданылады. Мысалы, 
Резисторларды орау, ere лазерлік фитингі және т.б. компенсациялық 
байланыстарды қолдана отырып құрастыру. Жиналған өнімнің қажетті 
дәлдігіне чиптерді алып тастамай, арнайы құрылғының орнын өзгерту 
кезінде кез-келген параметрді өзгерту арқылы қол жеткізіледі. Бұл әдіс 
бөлшектерді өндірудің арзан технологиялық процестерін қолдануға 
мүмкіндік береді, бірақ дизайнды қиындатады. Мысалы, реттеу бұрандасы, 
эксцентриктілігі бар бұранда және т.б. реттелетін элементтерді енгізу арқылы 
электронды схемаларда кеңінен қолданылады. Бұл әртүрлі реттелетін 
резисторлар, конденсаторлар және т. б. ЭРЭ. Реттеу элементтері электрлік 
схемада және жалпы формада, құрастыру сызбасында көрсетілуі керек. 
Технологиялық процесте конфигурацияны қалай жүргізу керектігі көрсетілуі 
керек. Компенсациялық материалдарды қолдана отырып құрастыру. 
Деформацияланатын Компенсаторларды енгізу жолымен жүзеге асырылады. 
Материалдар ретінде резеңке, пластмасса және т.б. құрастыру жабу 
байланысын кезең-кезеңмен өзгерту, компенсаторды (төсемді) таңдау, электр 
тізбегін реттеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

8.1.2 ЭҚЗЖ монтаждау туралы жалпы мәліметтер
Реттеу және реттеу-ЭА өндірісінің жалпы технологиялық цикліндегі 

қажетті операциялар. Олар ең аз шығындармен EA параметрлерін 
қамтамасыз етуі керек және құрастыру кезінде жіберілген барлық ақауларды 
жоюы керек. Реттеу және баптау операциялары (РНО) деп ЭА параметрлерін 
техникалық шарттардың (ТШ) және нормальдардың талаптарына сәйкес 
келетін шамаларға дейін жеткізу жөніндегі жұмыстар кешені түсініледі. 
Мақсат-жұмыс кезінде жабдықтың тиімді жұмыс істеуіне кепілдік беретін 
параметрлердің таралуын алу, бөлшектерді, элементтерді және жинақтарды 
құрастырудың қателіктерін жою үшін РНО жүргізу қажет, сонымен қатар 
алдын-ала анықталған және алдын-ала анықталған. Алдын ала анықталған 
қателіктердің пайда болу себебі өнімнің өзіндік құнын азайту немесе қажетті 
дәлдікті жүзеге асыру мүмкін еместігі үшін жеке параметрлерге төзімділікті 
жасанды түрде арттыру болып табылады. РНО-да орындалатын жұмыстар 
әртүрлі резонанстық жүйелерді конфигурациялауды, жеке түйіндердің және 
тұтастай алғанда бүкіл жабдықтың электрлік, кинематикалық параметрлерін 
жұптастыруды, жеке блоктардың, түйіндердің белгілі бір режимдерін 
орнатуды, кейбір элементтерді түзетуді және т. б. қамтиды. РНО-ның сипаты 
мен көлемі өндіріс түрі мен көлемімен, ТП-мен жабдықталуымен 
анықталады. Өндіріс кезеңі ретінде RNO жалпы TP-де өнімнің схемасы мен 
дизайнын өзгертпейтін бірқатар операцияларды құрайды, тек өз өндірісінің 
ЭА элементтерін, сондай-ақ компоненттерді өндіру мен құрастырудың дәл 
еместігін өтейді. Электр энергиясының сапасы маңызды. Электр энергиясы 
сапасының көрсеткіштері: қуат коэффициенті, сызықтық емес бұрмалану 
коэффициенті (ТНИ), жүктеменің кросс-факторы, электр желісіндегі ақаулар 

1. Қуат коэффициенті 
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Электр желісіне жүктеме арқылы енгізілген сызықтық және сызықтық 
емес бұрмалануларды сипаттайтын көрсеткіш. Жүктеме тұтынатын белсенді 
және толық P/S (Вт/ВА) қуаттарының қатынасына тең. Қуат коэффициентінің 
нашар мәні - 0.8 және одан аз (компьютерлік жабдықта 0.7, жарты 
толқындық түзеткіштерде 0,65). 

2. Сызықтық емес бұрмаланулар коэффициенті (КНИ) 
Кернеу немесе ток формасының идеалды синусоидадан 

айырмашылығы дәрежесін сипаттайтын көрсеткіш. КНИ типтік мәндері: 0% -
синусоид; 3...5% - синусоидаға жақын пішін; 21% дейін - трапеция немесе 
сатылы пішін; 43% - тікбұрышты пішін. 

3. Жүктеме факторы 
ЭЭ көзінің импульстік токты тұтынатын сызықты емес жүктемені 

қоректендіру қабілетін сипаттайтын көрсеткіш. Im (сызықты емес) сызықтық 
емес жүктемедегі импульстік токтың амплитудасының қатынасына тең.) 
гармоникалық формадағы ток амплитудасына (лин.) баламалы қуат тұтыну 
кезінде.

4. Электр желісіндегі ақаулар 
Қоректендіруші кернеу параметрлерінің белгіленген стандартты 

мәндерден кез келген ауытқулары. Қазақстан аумағында желі электр 
энергиясы сапасының мынадай параметрлері анықталған: кернеуі 220В±10%; 
жиілігі 50Гц±1гц (2%); ҚНИ коэффициенті.

Екі түрлі процесс бар (әдіс) олар электрмен жабдықтау жүйесінде 
болатын көптеген гармониканы шектеу үшін қолданылуы мүмкін. Бірінші 
таңдалған Халықаралық электротехникалық комиссия (IEC-International 
Electrotechnicial Comission) бұл кез келген терминалдарда, әсіресе, сызықтық 
емес жүктемемен қолдану үшін әзірленген шектеулер сериясы. Екінші, IEEE 
таңдаған және IEEE 519-1992 сериялы шектеулер үшін негіз болды, олар 
параллель сызықты емес жүктемелерді бөлек нақты қуат нүктесінде 
қолдануға арналған. IEC шектеулерінің философиясы Жабдықтың әр 
бөлігінен шектеулі гармоникалық әсер кез-келген аралас әсерлерді тиімді 
шектейді деген тұжырымға негізделген. Қолданыстағы шектеулерді әзірлеу 
кезінде ұсынылған ережелердің тиімділігі туралы түсінік IEEE 519-1992-де 
ұсынылғаннан мүлдем өзгеше және IEEE шектеулері ішінара жақсы екендігі 
дәлелденді, бұл екі гармониканың: ток пен кернеудің шектеулерін 
қолданумен байланысты. Аспаптарды дайындау процесінде бақылаудың 
мынадай түрлері пайдаланылады: кіріс жиынтықтаушы бұйымдары; 
пооперациялық бақылау, реттеу және баптау процесінде; сондай-ақ 
қабылдау-тапсыру сынақтары процесінде. Кіріс бақылауының көлемі мен 
мазмұны құрылғының дизайнымен және құрылғыға ТШ анықталады.

Операциялық бақылауды технолог құрастыру сызбасы мен ТШ 
негізінде тағайындайды. Басқару құралдары әмбебап немесе арнайы 
дизайннан таңдалады. Қабылдау-тапсыру сынақтары әрбір дайындалған 
аспапта жүргізіледі. Арнайы тораптар мен блоктар және оларда ТШ болған 
кезде қабылдау-тапсыру сынақтары рет-ретімен жүргізіледі: тораптар, 
блоктар, аспап. Сынақтардың мақсаты-аспаптың жұмыс істеуі кезінде оған 
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әсер ету нәтижесінде туындайтын сынақ объектісінің өзгеру сипаты мен 
дәрежесін анықтау. Сынақ жүйесі тиісті құжаттамада белгіленген бағдарлама 
мен ережелер бойынша объектілермен өзара әрекеттесетін құралдар мен 
орындаушылардың жиынтығын ұсынады. Сынақтар: бақылау, зерттеу және 
шекаралық; жеткізу, алдын-ала және қабылдау; ведомстволық; 
ведомствоаралық және мемлекеттік; жеделдетілген және нормативтік; 
мәжбүрлі және қысқартылған; сенімділік пен ресурстық және т. б. 
полигондық және пайдалану сынақтары болып бөлінеді. Мерзімді сынақтар 
белгілі бір кезеңде (екі жылда бір рет, жылына, тоқсанына) өнім партиясынан 
бірнеше үлгілер таңдалып, ТШ талаптарына сәйкес әртүрлі факторлардың 
әсеріне сынақтар жүргізілетіндігінде. Құрылғылардың әртүрлі физикалық 
принциптері және әртүрлі жұмыс жағдайлары механикалық, электрлік, 
акустикалық, жылу, радиациялық, электромагниттік, Климаттық, 
биологиялық және химиялық әсерлерге арналған сынақтарды қажет етеді. 
Бақылау және сынау процесінде әмбебап, типтік және арнайы бақылау-өлшеу 
аппаратурасы қолданылады. Өндірістің шағын пакетінде негізінен әмбебап 
өлшеу жабдықтары қолданылады. Үлгілік аппаратура салаішілік кооперация 
шеңберінде әзірленеді және құрамы мен мақсаты жағынан жақын 
объектілерді (бақылау жүйелерін; қондырғылар мен аспаптарды; 
бағдарламалық-қайта құрылатын аспаптарды) бақылау үшін пайдаланылады. 
Арнайы жабдық, әдетте, тез ағып кететін процестерді тексеру кезінде кең 
көлемді өндірісте қолданылады. Бұл жабдықты құрылғыны өндіруші арнайы 
әзірлейді және шығарады. Электр Монтаждау жұмыстарын нормалау 
сараланған нормалар бойынша немесе ірілендірілген нормативтер бойынша 
өндіріс түріне байланысты жүргізіледі. 

8.2. БАСПА ПЛАТАЛАРЫН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Баспа қондырғысының мәні дәнекерлеуге арналған барлық байланыс 

қосылыстары бір жазықтыққа шығарылатындығында және монтаж 
сымдарының рөлін электр схемасына сәйкес оқшаулағыш тақтаға бекітілген 
өткізгіш металл үлгі орындайды. Басып шығаруды орнатудың кемшіліктері: 
схемаға өзгерістер енгізу қиын, күрделі схемалар үлкен тақтаны қажет етеді. 
Артықшылықтары: өндірістік процестерді механикаландыру және 
автоматтандыру мүмкіндігін, жеке блоктардың беріктігін, электрлік 
параметрлердің өзара әсерінің тұрақтылығы мен сәйкестігін қамтамасыз 
етеді. ППМ қолдану: қосылыстардың тығыздығының едәуір жоғарылауын 
және жабдықты миниатюралау мүмкіндігін, электр параметрлерінің 
тұрақтылығын, тізбектердегі электр жүктемелерінің жоғарылауын, 
жабдықтың сапасы мен сенімділігін арттыруды, механикалық беріктікті 
жақсартуды, түйіндерді біріздендіруді және стандарттауды, монтаждау 
жұмыстарын механикаландыру және автоматтандыру үшін жағдай жасауды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Конструкторлық-технологиялық жіктеу.
ПХД болуы мүмкін:
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Металдандырылған тесіктері жоқ бір жақты, - металдандырылған 
тесіктері бар.

Диэлектрлік негіздегі екі жақты-металл негізде. 
Көп қабатты қосылыстармен; - аралық қосылыстарсыз. 
Иілгіш платалар; иілгіш кабельдер, шлейфтер. 
Сымды баспа үлгісімен; баспа үлгісіз. 
Топтық төлем. 
Геометриялық өлшемдері бойынша тақталар мыналарға бөлінеді:
- аса шағын габаритті 60х90мм-ден кем,
- шағын габаритті 120х180мм-ден кем, 
- орташа габаритті 200х240мм-ден кем, 
- ірі габаритті 240х360мм-ден кем. 
Ұсынылатын арақатынас: 1:1; 1:3 ; 2:3 ; 2:5. 
Орнату тығыздығы бойынша ППМ 5 сыныпқа бөлінеді. Мысалы, 

өткізгіштердің ені мен өткізгіштер арасындағы қашықтық 0,5 мм-ден 0,1 мм-
ге дейін. Баспа схемаларына арналған материалдар ретінде мыналар 
қолданылады: гетинакс, шыны текстолит, полиамидті материалдар, 
фторопласт, керамика және басқа материалдар. Мыс фольга оны 
диэлектрикке қалыңдығы 20-50 ММ өткізгіш ретінде қолдану үшін 
қолданылады, ал композицияның тазалығы кемінде 99,5% құрайды. Көп 
қабатты баспа платаларын өндіруде арнайы жабысқақ тығыздағыштар 
қолданылады, мысалы: эпоксидпен сіңдірілген шыны мата; 
тығыздағыштардың қалыңдығы 25-100 ММ.

ЖМ өндірісінде сұйық фоторезистер қолданылады. Бұл басып 
шығарылған үлгіні алу үшін фотосезімтал қосылыстар. Сұйық фоторезистер 
теріс және оң болуы мүмкін. Соңғы уақытта құрғақ фоторезисттер 
қолданылады, олар технологиялық жағынан сұйықтықтан асып түседі.
Құрғақ фоторезист-ультракүлгін сәулеленудің әсерінен полимерленетін жұқа 
пленка. Құрылымдық жағынан, фильм 3 бөліктен тұрады: 
полиэтилентерефталоттың оптикалық мөлдір пленкасы, фотосезімтал 
полимер пленкасы, қорғаныс полиэтилен пленкасы.

Баспа монтажының суреттерін алу үшін түпнұсқалардың c 
фотосуреттерінің көп бөлігі жасаған фотошаблондар қажет. Фотосурет 
түпнұсқа деп, әдетте, кішірейтілген негізде масштабталған және жұмыс 
фотошаблондарын алу мақсатында кейіннен суретке түсіруге арналған баспа 
монтаж элементтерінің графикалық бейнесі деп аталады. Ppm 
фотографиялық блогы-бұл фотопластинкада немесе пленкада табиғи 
масштабта жасалған және PPM өндірісінің сериялық технологиялық 
процесінде қолдануға арналған баспа элементтерінің графикалық бейнесі. 
Фотошаблондар оң және теріс бейнелерде түпнұсқа фотосуретін қайта 
суретке түсіру арқылы орындалады. Фотошаблондар бақылау және 
жұмысшы болуы мүмкін. Түпнұсқалар мен фотошаблондардың фото өндірісі 
көп еңбекті қажет ететін операция болып табылады және ППМ өндірісінің 
жалпы еңбек сыйымдылығының 50% - на дейін құрайды. PPM механикалық 
өңдеу олардағы тесіктердің барлық түрлерін, сондай-ақ контурлық өңдеуді 
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қамтиды. Штамптау арқылы тесіктерді жасау барлық тесіктерді немесе 
тесіктер тобын бірден алуға мүмкіндік беретін арнайы көп позициялы 
штамппен жүзеге асырылады. Бұл әдіс жоғары өнімді, бірақ ол тек жаппай 
және жаппай өндірісте қолданылады, сонымен қатар кішкене диаметрлі 
тесіктерді алу мүмкін емес

Әдетте, барлық тесіктер бұрғылау арқылы жасалады. Сол сияқты 
негізгі және технологиялық тесіктер алынады. Құрал ретінде арнайы 
карбидті бұрғылар қолданылады. Тесіктерді бұрғылау кезінде шайыр 
байланыс платформаларына оралады. Бұл әсерді жою үшін мыналар 
қолданылады: сұйық салқындату; бұрғылауды қайрау бұрышы 118°C; 
бұрғылау және бұрғылау қолданылады; ППМ негізінің жоғарғы және төменгі 
жағындағы пластикалық технологиялық тақтайшалармен бұрғылау. Ең озық 
жабдықтар PPM C CNC бұрғылау машиналары болып табылады. 
Машиналарда төрт шыбық бар (бір уақытта төрт бірдей тақтайша өңделеді), 
жоғары жылдамдықты шыбықтар (120 мыңға дейін. минутына айналу), 
жақсы діріл өткізбейтін негіз.

PPM бланкілері роликті немесе гильотинді қайшылармен штамптау 
және кесу әдістерімен алынады. ПП-дағы ақаулардың түрлері: баспа 
монтажының элементтері арасындағы қысқа тұйықталу; ток өткізгіш 
тізбектердің үзілуі; көп қабатты құрылымның сыртқы және ішкі 
қабаттарындағы түйіспелі алаңдар мен металдандырылған тесіктер 
арасындағы Электр байланысының бұзылуы; баспа монтажының 
элементтерін диэлектрлік негізден бөліп алу; түйіспелі алаңдардан тыс 
тесіктің шығуы; көп қабатты құрылымның қатпарлануы және оқшаулау 
кедергісінің төмендеуі; өткізгіштердің күңгірттенуі және т. б. 

Платалардың өткізгіштері үшін рұқсат етілген жұмыс кернеулері 
олардың арасындағы ең аз қашықтыққа, диэлектрлік негіз материалына және 
қоршаған ортаға байланысты. Платалардың сыртқы қабаттарының баспа 
өткізгіштеріндегі ток тығыздығы 20а/мм2, ал ішкі қабаттарында-15а/мм2

аспауы тиіс.
ППМ негіздерін алудың әртүрлі технологиялық процестерінің 

жеткілікті саны бар. Тек 4 негізгі әдісті қысқаша қарастырайық: 
1. Химиялық әдіс-бір жағынан nafolged диэлектрик оң схеманың 

қорғаныш қабатын қолданады. Содан кейін хлорлы темір немесе хлорлы мыс 
ерітіндісінде мыс қорғалмаған жерлерден алынады және диэлектрикте 
өткізгіштердің қажетті электр тізбегі алынады. Химиялық әдіс қорғаныс 
жабындарын қолдану әдістеріне сәйкес бөлінеді: фотохимиялық, тор-
химиялық, офсеттік-химиялық. Бұл әдіс бір жақты тақталар мен MPP ішкі 
қабаттары үшін қолданылады.

2. Электрохимиялық (жартылай аддитивті) әдіс алдын-ала химиялық-
гальваникалық мыс саңылаулары мен оқшауланбаған диэлектриктің бетін, 
өткізгіш учаскелерді гальваникалық кеңейтуді және қорғалмаған жерлерден 
алдын-ала мыс қабатын химиялық өңдеуден тұрады. Схеманың қорғаныс 
үлгісін алу әдісіне байланысты опциялар бар: фотоэлектрлік, тор-химиялық, 
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электрохимиялық. Бұл әдіс 3 класты екі жақты баспа платаларын және MPP 
сыртқы қабаттарын жасау үшін қолданылады. 

3. Аралас әдіс-фольга диэлектриктерін ою және тесіктерді химиялық-
гальваникалық әдіспен металдандыру арқылы өткізгіштерді алу. Оң және 
теріс болуы мүмкін. Бұл әдіс 1 және 2 класты бір жақты және екі жақты 
тақталарды жасау үшін қолданылады. Бұл әдіс көп қабатты тақталар үшін 
тесіктерді металдандыру үшін де қолданылады. 

4. Аддитивті әдіс-катализаторды енгізу арқылы және С жабысқақ 
қабаты бар өткізгіш учаскелер аймағында мыстың химиялық тұнбасы. Бұл 
әдіс төмен дәлдіктегі бір және екі үшінші тарап тақталарын жасау үшін 
қолданылады. Аралас және электрохимиялық әдістер көп уақытты қажет 
етеді. Технологиялық процесс бірқатар типтік операциялардан тұрады. 

8.2.1 Көп қабатты баспа платаларын жасау әдістері мен тәсілдері
Көп қабатты баспа платаларын (MPP) жасау әдістері үнемі дамып 

келеді, ал спиральда даму байқалады: ескіге жаңа сапада оралу. Осылайша,
бір кездері саңылауларды металдандыру әдісіне басымдық берген қабатты 
кеңейту әдісі соқыр саңылаулары бар қабаттарды салу әдісі ретінде оралды. 
Жұпты басу әдісін жасырын интерстициалды ауысулары бар MPP өндірісінің 
фрагменті ретінде көруге болады. Сондықтан, МКП дайындаудың бұрынғы 
әдістерінің сипаттамасы, бұл техника тарихына деген құрмет қана емес, 
оларға жаңа комбинацияларда оралу мүмкіндігі. Сонымен қатар, сәтті жұмыс 
істейтін бірқатар электрондық жүйелерде бұл әдістер әлі де бар және оларды 
ешкім өзгертпейді. Жаңа әдістерге келетін болсақ, олар сөзсіз элемент 
базасын біріктіруден, жабдықтың функционалдығын арттырудан, оның 
өлшемдері мен массасын азайтудан кейін алға жылжиды. 

Бумен престеу әдісі 
Көп қабатты ПХД жасаудың бұл әдісі саңылауларды металдандыру 

арқылы интерстициалды қосылыстарды орындауға негізделген, бірақ 
қарапайым екі жақты ПХД түрі.

Көп қабатты баспа схемаларын жасау үшін екі жақты фольга 
диэлектрикінен екі бланк қолданылады. Әр дайындаманың бір жағында 
фотохимиялық әдіспен ішкі қабаттардың схемалары жасалады – екінші және 
үшінші. Содан кейін аралық өтулердің тесіктері бұрғыланады және 
металлдалады, екіншіден бірінші және үшіншіден төртінші қабатқа. Өтпелі 
тесіктерді электрохимиялық металдандыру кезінде ваннаның катодымен 
Электрлік байланыс үшін болашақ сыртқы қабаттардың тұтас Фольгасы 
қолданылады. Тақтаның дайын ішкі қабаттары бар дайындамалар басылады. 
Престеу кезінде Сығылған шайыр өтпелі тесіктерді толтырады, осылайша 
олардың мыс гальваникалық жабылуын кейінгі технологиялық 
операциялардың химиялық әсерінен, соның ішінде маринадтаудан қорғайды. 
Престеуден кейін MPP дайындамасы екі жақты баспа схемасы сияқты 
өңделеді – сыртқы қабаттарда металдандырылған тесіктер мен баспа 
өткізгіштерін алу үшін оң аралас әдіс. Айта кету керек, жұптасып басатын 
MPP сыртқы қабаты екі рет металдануға ұшырайды: мысты өтпелі тесіктерге 
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тұндыру кезінде және сыртқы қабаттарды байланыстыратын тесіктерді 
металдандыру кезінде. Сондықтан мыс фольгасын есептегенде сыртқы 
қабаттардың мыс қалыңдығы 130–160мкм-ге жетеді. Бұл сыртқы 
қабаттардың баспа үлгісінің ажыратымдылығын күрт төмендетеді, өйткені 
Мыстың едәуір және біркелкі емес қалыңдығы баспа үлгісінің қажетті сапасы 
мен тығыздығын қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар, баспа түйіндерін 
жабық лактармен қорғауда тығыз қорғаныс қабатын алуда айтарлықтай 
қиындықтар туындайды: лак жоғары өткізгіштерден ағып, олардың өткір 
жиектерін ашады. Жұпты басу арқылы сіз төрт қабаттан аспайтын көп 
қабатты ПХД жасай аласыз, бұл әрдайым қажетті орнату тығыздығын алуға 
мүмкіндік бермейді. Жұпты басу әдісінің артықшылығы-іске асырудың 
салыстырмалы қарапайымдылығы, өйткені ол өнеркәсіпте жақсы игерілген 
екі жақты ПХД саңылауларын металдандырудың әдеттегі технологиясына 
негізделген. Алайда, бастапқы материалдың қаттылығы жеткіліксіз болған 
кезде дайындамаларды басу өтпелі тесіктердің металдануының бұзылуына, 
демек, қосылыстардың істен шығуына әкелуі мүмкін. Ашық байланыс 
алаңдары мен шығыңқы қорытындылар әдісі екі әдістің мәні ішкі қабаттарға 
қол жеткізу үшін перфорацияланған терезелермен жұқа баспа қабаттарын 
басу болып табылады. Мұндай өндіріс әдістерінде аралық қосылыстар жоқ. 
Сондықтан бір тізбекке жататын өткізгіштер бір қабатта орналасуы керек. 
Көп қабатты баспа платаларын ашық түйіспелі алаңдар әдісімен дайындау 
кезінде өңдеу арқылы алынған жеке баспа қабаттары пайдаланылады. Ішкі 
қабаттардың түйісу алаңдарымен аспалы элементтердің шықпаларын қосу 
жоғары жатқан қабаттардың перфорацияланған терезелері арқылы жүзеге 
асырылады. Нәтижесінде жоғарғы қабатта барлық төменгі қабаттарға қол 
жеткізуге мүмкіндік беретін тесіктер бар. Әлбетте, төменгі ішкі қабатта 
басып шығару тізбектерін бақылау үшін ең үлкен ыдыс бар, өйткені оның 
тесіктері жоқ, ал жоғарғы сыртқы қабатта бақылау үшін ең аз аудан және ең 
көп перфорация бар. Осылайша, ашық байланыс платформаларының әдісін 
қолданған кезде, ішкі қабаттардың баспа үлгісінің тығыздығы қосылыстарды 
енгізу үшін перфорация қажеттілігімен байланысты шектеулерге ие. 
Сондықтан ашық түйіспелі алаңдар әдісімен жасалатын ЖПП қабатының 
бестен көп ұлғаюы орынсыз болады. Мұндай шектеулер қорытынды шығару 
әдісі үшін жоқ. Көп қабатты баспа платаларын дайындау кезінде ішкі 
қабаттардың перфорацияланған шыны матасын шығыңқы қорытындылар 
әдісімен фольгалауды тақта дайындаушының өзі жүргізеді, өйткені шығыңқы 
тұжырымдар баспа өткізгіштерінің жалғасы болып табылады және ішкі 
қабаттардан перфорацияланған терезелерге шығады. Ішкі қабаттардың 
қаптамасын желімдегеннен кейін, терезелерге шығатын түйреуіштер 
тақтаның сыртқы бетіне бүгіліп, бекіту блогының астына немесе сыртқы 
баспа қабатының байланыс аймақтарына жабыстырылады. Тақтадағы 
терезелер чиптерді орналастыруға арналған. Өткізгіштердің ұштары әр 
терезеден чиптің Шығыс санына тең мөлшерде шығуы керек. Бұл екі әдіс те 
қарапайым және салыстырмалы түрде қысқа технологиялық циклмен 
ерекшеленеді. Алайда, радиоэлементтердің терминалдарын әртүрлі 
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тереңдікке қалыптастыру және перфорацияланған терезелерге дәнекерлеу 
қажеттілігі ашық байланыс платформалары әдісі үшін монтаждау 
жұмыстарының күрделілігін арттырады. Сонымен қатар, бұл әдіспен 
қабаттар санына шектеу қойылады (5...7-ден аспайды), өйткені олардың көп 
бөлігі перфорация тереңдігін арттырады, бұл ашық байланыс алаңдарын 
дәнекерлеуді сенімсіз етеді. Басқа әдістерден айырмашылығы, шығыңқы 
тұжырымдар әдісінде қабаттардың максималды санына ешқандай шектеулер 
жоқ. Бірақ басылған өткізгіштердің перфорацияланған терезелердің тар 
түйісулеріне шоғырлануы үлкен кедергілерді тудырады және осылайша 
басып шығарылған түйіндердің бақылау мүмкіндіктерін шектейді. Сонымен 
қатар, c осы кемшілігі, назарға қиындықтар формалауға және бекіту 
сөйлеушілердің тұжырымдар бетінде төлемақы шегінде периметрінің терезе. 
Қабатты кеңейту әдісі бұл әдіспен көп қабатты ПХД өндірісі оқшаулау 
қабаты мен басылған үлгінің металдандырылған қабатын дәйекті түрде 
ауыстырудан тұрады. Баспа қабаттарының өткізгіш элементтері арасындағы 
қосылыстар оқшаулау қабатының тесіктеріндегі мысты гальваникалық 
кеңейту арқылы жасалады. Тақтаны дайындау болашақ аралық өтулер 
орындарында перфорациясы бар оқшаулағыш төсемнің мыс фольгасына 
желімдеуден басталады. Қабатты кеңейту әдісімен көп қабатты ПХД 
өндірісінің барлық операцияларында бұл фольга металдандырылған беттерді 
гальваникалық ваннаның катодымен байланыстырады. Соңғы кезеңде 
сыртқы қабаттың үлгісі оған жағылады. Металдандырылған өтулерді 
дайындағаннан кейін және оларды диэлектрикпен жазықтыққа 
жоспарлағаннан кейін, қабаттың баспа үлгісі жартылай аддитивті әдіспен 
қабат аралық оқшаулау бетіне қалыптасады. Перфорацияланған 
оқшаулаудың келесі қабаты өткізгіш үлгінің дайындалған қабатына
басылады және перфорация арқылы келесі металдандырылған өтулер артады. 
Осылайша, өткізгіш үлгінің қабаттары және интерстициалды ауысулармен 
оқшаулау дәйекті түрде жасалады. Қабатаралық оқшаулау ретінде 
саңылаулары белгіленген орындарда химиялық жолмен уатылған 
қабатаралық өту орындарында перфорациясы бар шыны-текстолит 
төсемдерін немесе полимерлі үлдірлерді пайдалануға болады. Қабатты салу 
кезінде көп қабатты ПХД қабаттарының саны әдетте беске дейін шектеледі, 
өйткені әрбір келесі қабаттың өндірісі бірнеше жылу (басу кезінде) және 
дайындалған қабаттарға химиялық әсерлермен байланысты. Көп қабатты 
баспа платаларын өндірудің бұл әдісінің артықшылығы-орнатудың өте 
жоғары тығыздығы, өйткені ол іргелес қабаттардың интерстициалды 
қосылыстарының орналасуы мен орналасуына қарамастан, тақтаның кез-
келген нүктесінде интерстициалды ауысуларды орындауға мүмкіндік береді. 
Осылайша, кез-келген белгіленген нүктеде кез-келген қабаттар арасында 
интерстициалды ауысулар бір-біріне тәуелсіз орындалуы мүмкін. 
Операцияларды қатаң дәйектілікпен орындау қажеттілігіне байланысты 
қабатты кеңейту әдісімен көп қабатты ПХД жасау процесі ұзақ 
технологиялық циклге ие. Сонымен қатар, бұл процесс ерекше күтім мен 
шеберлікті қажет етеді, өйткені соңғы қабаттарда жасалған кез-келген 
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өндірістік ақау барлық ПХД-ның бұзылуына әкеледі. Бұл әдісті MPP жасау 
үшін қолдану желімнің ағып кетуінен аралық өтулер үшін тесіктерді 
тазартуда қосымша технологиялық қиындықтар туғызады, содан кейін әр 
тесікті ластанудың болмауын Мұқият визуалды бақылау, дайындаманың 
үстінен шығатын мыс аралық қосылыстарды оқшаулау деңгейіне дейін 
тегістеу және т. б. Бұл операцияларды белгілі бір дәрежеде механикаландыру 
әрекеттері, әдетте, оң нәтижеге әкелмейді. Қалың қабаттардағы 
гальваникалық жауын-шашынның ерекшеліктері және электролиттердің 
диэлектриктердің ашық бетімен ұзақ уақыт жанасуы электролиттерді үнемі 
мұқият тазарту қажеттілігіне және ваннаға тіпті шамалы ластанудың алдын 
алуға әкеледі, бұл кейіннен қосылыстардың интерстициальды ауысуға 
кедергі келтіруі мүмкін. Тұрақты металдандыру жағдайларын қамтамасыз 
ету үшін ванна ерітінділеріне химиялық талдау, түзету және тазарту басқа 
жағдайларға қарағанда жиі қажет. Орнатудың жоғары тығыздығы мен 
сенімділігімен бірге қабатты құрылыстың қиындықтары жоғары 
технологиялық мәдениеті бар зертханалық өндірісте бірегей көп қабатты 
ПХД жасау үшін осы әдісті анықтады. Бұл әдісті сериялық және тіпті 
кішігірім өндіріске енгізу қиын. Бұл әдісті қолдану жоғары сенімділігі бар 
Жабдықты құру үшін негізделген. Мысалы, осы әдіспен жасалған ғарыштық 
Көлік және ғарыштық аппараттардағы баспа схемалары өткен ғасырдың 80-
жылдарынан бастап бүкіл пайдалану кезінде бірде-бір сәтсіздікке ұшыраған 
жоқ. Тесіктерді металдандыру әдісі тесіктерді электрохимиялық 
металдандыру арқылы көп қабатты ПХД жасау процесі жеке ішкі қабаттарды 
химиялық әдіспен дайындау, қабаттарды монолитті пакетке басу, тесіктерді 
бұрғылау және оларды металдандыру болып табылады. Тесіктердің 
қабырғаларында бұрғылау кезінде ішкі қабаттардың байланыс алаңдарының 
ұштары ашылады. Оларды бір-бірімен және сыртқы қабаттардың байланыс 
алаңдарымен байланыстыру тесіктерді металдандыру арқылы алынады. 
Борттағы барлық тесіктер арқылы өтетіндіктен, интерконнект тығыздығы 
біршама шектеулі, өйткені әр тесік ішкі байланыс үшін бір-ақ рет 
қолданылады және сонымен бірге әр қабатта белгілі бір аумақты алып, баспа 
тізбектерін бақылау еркіндігін шектейді. Қабаттар топтары үшін аралық ішкі 
қосылыстарды немесе тесіктер арқылы енгізу арқылы интерстициалды 
қосылыстарды бір-бірінің үстіне немесе қажет болған қабаттар арасында 
басқа қабаттардағы баспа тізбектерін бақылауды шектемей орналастыруға 
болады. Осындай схемаларға сәйкес көп қабатты баспа схемаларын жасау 
ішкі қосылыстардың орналасуын және баспа өткізгіштерін бақылау 
жолдарын таңдауда үлкен еркіндікті қамтамасыз етеді, сондықтан 
интерконнекттердің максималды тығыздығын алуға мүмкіндік береді. 
Саңылауларды металдандыру әдісі-наносекундты импульстардың сенімді 
берілуін және белсенді элементтер арасында қуаттың таралуын қамтамасыз 
ететін ең оңтайлы электр құрылымы бар құрылымдарды құрудың жалғыз 
әдісі. Мұндай көп қабатты ПХД конструкциялары жолақты беріліс 
сызықтары сияқты баспа тізбектерін орындауға мүмкіндік береді және 
тізбектердің бір тобын екіншісінен тиімді қорғауды жасайды. Осылайша, 
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жоғары технологиялылықпен қатар, тесіктерді металдандыру арқылы 
жасалған көп қабатты ПХД жоғары тығыздыққа ие, баспа тізбектерін 
бақылаудың көптеген нұсқалары, қысқа байланыс желілері, электрлік 
экрандау мүмкіндігі, барлық баспа өткізгіштерінің монолитті диэлектриктің 
массасында орналасуына байланысты қоршаған ортаға төзімділікпен 
байланысты өнімділікті жақсарту, процестің құны мен ұзақтығын едәуір 
арттырмай қабаттар санын көбейту мүмкіндігі. Саңылауларды металдандыру 
әдісінің кемшілігі-ішкі қабаттардың байланыс аймақтарының ұштарымен 
тесіктерді металдандырудың салыстырмалы түрде механикалық әлсіз 
байланысы. Осы әдіспен MPP өндірісі фотошаблондардың қателіктері мен 
ішкі қабаттарды дайындау және престеу процесінде негізгі материалдардың 
деформациясы салдарынан баспа қабаттарын дәл біріктіру проблемасымен 
қиындады. Топтық дәнекерлеудің әсеріне төзімді қабаттар пакетінің берік 
адгезиясын қамтамасыз ету үшін басу режимдерін таңдау ерекше күтімді 
қажет етеді. Сонымен, MPP пайдалану процесінде тақталарды жөндеу 
кезінде бақылауға өзгерістер енгізу кезінде қиындықтар туындайды. Сыртқы 
қабаттарда жасырын микроөткізгіштері бар көп қабатты баспа схемалары 
жасырын микроөткізгіштері бар MPP өндіріс схемасы жұппен басу арқылы 
жасалған MPP схемасына ұқсас. Жалғыз айырмашылық-сыртқы қабаттарда 
Мыстың үлкен қалыңдығын жасамау үшін сыртқы қабатты металдандыру 
жауын-шашыннан қорғалған. Ол үшін қабаттағы тесіктер арқылы емес, 
саңыраумен орындалады. Сондай-ақ, фольганы жыртпай, жұқа негіздегі бос 
тесікті белгілі бір тереңдікке бұрғылау мүмкін емес екенін көру қиын емес. 
Сондықтан микроөткізгіштері бар қабат фольгадан жасалған полиимидтен 
жасалады және тесіктер тесіктер болуы керек жерлерге фольга перфорациясы 
арқылы шығарылады. Айта кету керек, жасырын микроөткізгіштері бар MPP 
жасау технологиясы саңылауларды металдандыру арқылы жасалған базаға 
қабаттарды кеңейту әдісімен белсенді түрде ығыстырылады. Икемді баспа 
схемалары ПХД жасау үшін икемді диэлектрлік материалдарды пайдалану 
әзірлеушіге де, электронды құрылғыларды қолданушыға да бірқатар ерекше 
мүмкіндіктер береді. Бұл, ең алдымен, құрылымның мөлшері мен салмағын 
азайту, құрастыру тиімділігін арттыру, электрлік өнімділікті, жылу беруді 
және жалпы сенімділікті арттыру. Егер біз осындай тақталардың негізгі 
қасиетін – динамикалық икемділікті ескеретін болсақ, мұндай тақталарды 
автомобильдерде, тұрмыстық техникада, медицинада, қорғаныс және 
аэроғарыштық техникада, компьютерлерде, өнеркәсіптік бақылау 
жүйелерінде және борттық жүйелерде қолданудың өсіп келе жатқан көлемі 
айқын болады. Иілгіш баспа платалары (GPP) полиимидті немесе лавсан 
пленкасында жасалады, сондықтан өткізгіш үлгіні қалыптастырғаннан кейін 
де оңай деформациялануы мүмкін. Икемді ПХД конструкцияларының 
көпшілігі қатты негіздегі ПХД конструкцияларына ұқсас.
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8.2.2 Баспа платаларын өндіру жабдығы
Өнімнің жарамдылығы-бұл техникалық және пайдалану талаптарына 

сәйкес өнімнің конструктивті қарапайым және үнемді өндірісін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін электронды құралдарға құрылымдық және 
технологиялық талаптардың жиынтығы.

Электрондық құралдар бұйымдарын өндіруге Автоматты және 
автоматтандырылған, механикаландырылған құрылғыларды енгізу, 
электрондық құралдар өндірісін технологиялық дайындауды жүзеге асыру, 
баспа платаларын дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу, ЭС 
блоктарын құрастыру, бұйымдарды бақылау, баптау және реттеу кезінде 
бағдарламалық өнімдерді қолдану электрондық құралдар блогы 
конструкциясының технологиялылығының тиісті деңгейін бағалау және 
бағалау кезінде мүмкін болады. Блоктың конструкциясы, егер ол ЭС 
дайындалатын бұйымға арналған нормативтік құжаттарда баяндалған 
талаптарға сәйкес келсе, өндірістің таңдап алынған түрі мен бұйымның 
шығарылған көлемі кезінде экономикалық тұрғыдан орынды технологиялық 
процестер қолданылатын болса, технологиялық деп есептеледі. Электрондық 
құрал блогы конструкциясының технологиялылығын бағалаудың мақсаты 
өндірісті технологиялық дайындауға, бөлшектерді дайындаудың 
технологиялық процестерін әзірлеуге, блоктар мен баспа тораптарын 
құрастыруға, тиісті сападағы кәсіпорында өнім шығару кезінде электрондық 
құралдардың блоктары мен тораптарын бақылауға, күйге келтіруге және 
реттеуге арналған уақытша және қаржылық ресурстарды барынша азайту 
болып табылады.

8.3. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ 
ҚҰРАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ЭС блогын құрастыру мен монтаждаудың негізгі кезеңдері өндірілетін 
блоктың түріне және өндіріс түріне сәйкес анықталады. Электрондық 
құралдардың блоктарын құрастыру мен монтаждаудың технологиялық 
процесін әзірлеу ЭС бұйымын өндіруді технологиялық дайындаудың негізгі 
кезеңдерінің бірі болып табылады және мынадай бағыттарды қамтиды:

1. ЭС блогын әзірлеуге арналған бастапқы деректер талданады, 
бұйымды әзірлеуге арналған техникалық тапсырманы, конструкторлық 
құжаттаманы егжей-тегжейлі зерделеу жүргізіледі, ЭС блогы 
конструкциясының технологиялылығын есептеу және талдау жүзеге 
асырылады, бұйымның шығарылу көлемі мен өндіріс түрі айқындалады. 

2. Типтік технологиялық процесті таңдау (TP) – өнімнің коды 
классификатор бойынша таңдалады, өнім белгілі бір жіктеу тобына жатады. 
Бұл жіктеу тобы үшін блокты жинау мен орнатудың типтік технологиялық 
процесі таңдалады, сонымен қатар құрастыру кезінде кәсіпорында 
қолданылатын технологиялық процесс қолданылады. 

3. Блокты Құрастырудың технологиялық схемасын әзірлеу үшін 
бұйымның бөлшектері мен құрастыру бірліктерінің құрамын, 
компоненттерін таңдау жүзеге асырылады: баспа платалары, интегралды 
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схемалар, электр радио элементтері. ES блогын құрастыру және орнату әдісі 
анықталады: негізгі бөлшекпен немесе желдеткіш түрімен. Негізгі бөлшекпен 
әдіс кезінде негізгі бөлік немесе құрастыру бірлігі таңдалады. Осыған сәйкес 
блокты Құрастырудың технологиялық процесінің схемасы жасалады. 

4. Маршруттық технологиялық процесті әзірлеу кезінде технологиялық 
операцияларды орындау дәйектілігі белгіленеді, технологиялық жабдықтар 
мен жарақтарды таңдау жүргізіледі. Жаңа жабдыққа тапсырыс беру қажет 
болған жағдайда техникалық тапсырма әзірленеді. 

5. Технологиялық операциялар әзірленеді: операцияның құрылымы 
таңдалады және оның дәлдігі анықталады; технологиялық операцияларды 
орындау кезінде өтулердің реттілігі, электронды құрал блогын монтаждау 
және құрастыру кезінде бөлшектерді орналастыру схемалары жасалады; 
қолданылатын режимдерді есептеу және талдау орындалады және 
жабдықтың жүктелу деңгейі анықталады. 

6. Блокты құрастырудың әзірленетін технологиялық процестерінің 
және технологиялық операциялардың техникалық-экономикалық негіздемесі 
жүргізіледі, оның нәтижелері бойынша таңдап алынған өлшемдер: 
технологиялық өзіндік құн мен еңбек сыйымдылығы бойынша оңтайлы 
нұсқалар айқындалады, сондай-ақ кәсіптер мен разрядтар сыныптауышына 
сәйкес жұмыстар разряды белгіленеді. 

7. Электронды құралдар блогын құрастыру және монтаждау 
технологиялық процесінің қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету үшін діріл, 
радиация, Шу бойынша талаптарды, қауіпті заттардың әсерінен қорғау 
тәсілдерін айқындау, экологиялық ортаны сақтаудың неғұрлым тиімді 
әдістерін қолдану қажет. 

8. Технологиялық операциялардың, маршруттық және операциялық 
технологиялық процестердің бірізділігін, тиісінше маршруттық және 
операциялық карталарда, технологиялық құжаттамада талаптарға сәйкес 
толық көлемде баяндалған әзірлеу. 

9. Егер технологиялық процесті жүзеге асыру кезінде арнайы 
жабдықты қолдану қажет болса, онда құрылғылардың дәлдігі, 
дайындамалардың саны және оларды бекіту әдісі, дайындамалардың 
орналасу схемалары және орналасу қателіктері көрсетілген техникалық 
тапсырма жасалады. Электрондық құрал блогын Құрастырудың 
технологиялық процестерін жүзеге асырудың екі әдісі бар: негізгі бөлшектері 
бар схемалар және желдеткіш түрі. Құрастырудың технологиялық 
процестерін әзірлеу кезінде бастапқыда ЭС блогының құрастыру құрамының 
схемасы жасалады, бұл ретте құрастыру бірліктері, бөлшектері және олардың 
күрделілік деңгейі көрсетіледі. Технологиялық схема c базалық бөлшекпен 
анықталады базалық деталь, оны құрастыру процесінде белгіленеді барлық 
бөлшектері, құрастыру бірліктері мен басқа жинақтаушы блок. Бірінші 
деңгейдегі модульдер үшін негізгі бөлік-баспа платасы (PP). Екінші деңгейлі 
модульдерде рамка, рамка, негіз және т. б. негізгі бөлік ретінде қолданылады. 
Базалық бөлшегі бар схеманың артықшылығы ЭС блогын құрастыру және 
монтаждау кезіндегі технологиялық операциялардың атауын, сондай-ақ 
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бұйымды Құрастырудың технологиялық процесін жүзеге асыру кезектілігін 
көрсету болып табылады. Желдеткіш типті Құрастырудың технологиялық 
процесінің схемасы құрастыру кезеңдерін, ES блогы құрылымының құрамын, 
бөлшектер мен құрастыру қондырғыларының атауы мен санын көрсетеді, 
бірақ блокты құрастыру және орнату кезіндегі технологиялық 
операциялардың атауын және оларды орындау реттілігін көрсетпейді.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
№ 1 практикалық тапсырма. Мультиметрдің жұмысын зерттеу. 

Жұмыстың мақсаты: сандық мультиметрді басқару органдары мен 
жұмысының негізгі негіздерін зерттеу.

Зертханалық жұмысты орындау жоспары:
1. Мультиметрдің негізгі функцияларын зерттеңіз;
2. Электрлік шамаларды мультиметрмен өлшеу әдістемесін зерттеу; 
3. Жұмыстың эксперименттік бөлігін жүргізу (кедергіні, тұрақты 

және айнымалы токты және кернеуді өлшеу, алынған нәтижелерді өңдеу);
Сандық мультиметрлердің функциялары:
1. Тұрақты және айнымалы кернеуді өлшеу;
2. Тұрақты және ауыспалы ток күшін өлшеу;
3. Электр кедергісін өлшеу;
4. Индуктивтілікті өлшеу;
5. Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсін өлшеу.
6. Тест транзисторлар;
7. Диодтарды тестілеу;
8. Өткізгіштік сынағы (қоңырау);
9. Электр тогының жиілігін өлшеу;
10. Конденсаторлардың электр сыйымдылығын өлшеу;
11. Температураны өлшеу;

1-суретте мультиметрдің алдыңғы тақтасы көрсетілген.
Мультиметрдің қуатын қосу 1 батырмасы арқылы жүзеге 

асырылады;
6 айналмалы қосқыштың көмегімен мультиметр функциясын таңдау 

жүзеге асырылады, оның өлшеу шегі анықталады;
Мультиметрде шамадан тыс жүктемелерге арналған 4 кіріс ұясы бар;
Қара Зонд " com " ұясына орнатылады»;
Қызыл зонд өлшеу түріне сәйкес ұяға орнатылады.
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Сур. 1. MastechMY64 сандық мультиметрінің бет панелінің схемасы:
1-қуат түймесі; 2-Электр конденсаторларының қосылуын өлшеуге 

арналған ұя; 3-Температураны өлшеуге арналған ұя; 4-СК дисплей; 5-
транзисторларды қосу ұясы; 6-функция қосқышы; 7 - ток күшін 10 А – ға 
дейін өлшеу кезінде зондты ашуға арналған ұя; 8-ток күшін 200 мА-ға дейін 
өлшеу кезінде зондты қосуға арналған ұя; 9-мысық ұясы; 10-кернеуді, 
жиілікті, қарсылықты өлшеу кезінде зондты қосуға арналған ұя

Негізгі функцияларды орындау
Кернеуді тексеру:

1. Қара зондты " com " ұясына қосыңыз», 
2. Қызыл зондты U ұясына қосыңыз;
3. Режимді және өлшеу шегін таңдау үшін қосқышты 

пайдаланыңыз;
4. Тұрақты кернеуді өлшеу кезінде сигналдың полярлығы 

көрсетіледі;
Ток күшін тексеру:

1. Қара зондты " com " ұясына қосыңыз»;
2. Қызыл зонд 200 мА немесе 10А ұясына қосылады;
3. Коммутатордың көмегімен қажетті функция мен өлшеу шегі 

таңдалады;
4. Тұрақты токты өлшеу кезінде дисплей сигналдың полярлығын 

көрсетеді. 
Жиілікті өлшеу:

1. Қара зондты "COM" ұясына қосыңыз»;
2. U ұясына қызыл зонд;
3. Айналмалы қосқышты "KHz"күйіне орнатыңыз.
4. Терминалдарды сигнал көзіне қосыңыз;

Қарсылықты өлшеу
1. Қара зондты "COM" ұясына қосыңыз»;
2. U ұясына қызыл зонд;
3. Айналмалы қосқышты "R" күйіне орнатыңыз»;
4. Мультиметрді зерттелетін жүктемеге кезекпен қосыңыз.
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Транзистордың жұмысын тексеру:
1. Айналмалы қосқышты "hFE" күйіне орнатыңыз»;
2. Тексерілетін транзистордың жартылай өткізгіш түрін анықтаңыз;
3. Транзистордың түйреуіштерін тиісті мультиметр ұяларына 

орнатыңыз;
4. Дисплейде 10 мА базалық ток кезінде транзистор коэффициенті, 

3.2 В коллектор-Эмитент кернеуі көрсетіледі;
Қосылыстардың "қоңырауы" :

1. Қара зондты "COM" ұясына қосыңыз»;
2. Қызыл зондты "U" ұясына қосыңыз»;
3. Орнату айналмалы ауыстырып қосқыш режимін "сыңғырлату»;
4. Егер сынақ терминалдары арасындағы кедергі 50 Ом-нан аз 

болса, дыбыстық сигнал шығады;
Жұмысты орындау тәртібі

Схемаға сәйкес құрылғыларды қосыңыз:

Қарсылықты өлшеу
1. Резистор реттегішін орташа күйге орнатыңыз;
2. Мультиметрдің жұмыс режимінің қосқышын қарсылықты өлшеу 

орнына орнатыңыз;
3. Мультиметр зондтарын шам мен қарсылық арасындағы 

алшақтыққа орнатыңыз;
4. Алынған мәндерді жазыңыз; 
5. Мультиметрдің қызыл зондын айнымалы резистордың 

жанасуынан ажыратыңыз. 10 секундтан кейін мультиметрдің қызыл зондын 
контактіге қайта қосыңыз;

6. Сынақты кем дегенде 10 рет қайталаңыз.

Кесте 4. Өлшеу нəтижелері
Тәжірибе нөмірі R
1
2
3
…
10
Mx
Dx
Σx
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Кернеуді өлшеу
1. Схеманы жинаңыз

2. ЛАТРАДАҒЫ кернеу реттегішін 100 вольтты кернеуге 
орнатыңыз;

3. Айнымалы кернеуді өлшеу үшін мультиметрді орнатыңыз;
4. Мультиметр зондтарын шам терминалдарына орнатыңыз;
5. Кернеуді бекітіңіз;
6. Бір зондты ажыратып, 10 секундтан кейін қайта қосыңыз;
7. Тәжірибені кем дегенде 10 рет қайталаңыз.

Кесте 5. Өлшеу нәтижелері
Тәжірибе нөмірі U
1
2
3
…
10
Mx
Dx
Σx

Ток күшін өлшеу
1. Схеманы жинаңыз

2. ЛАТРАДАҒЫ кернеу реттегішін 20 В кернеуге орнатыңыз;
3. Айнымалы ток күшін өлшеу үшін мультиметрді орнатыңыз;
4. Мультиметрдің зондтарын қара "com" ұясына, қызыл 200 мА 

ұясына орнатыңыз 
5. Кернеуді бекітіңіз;
6. Бір зондты ажыратып, 10 секундтан кейін қайта қосыңыз;
7. Тәжірибені кем дегенде 10 рет қайталаңыз.
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Кесте 6. Өлшеу нәтижелері
Нөмірі I

1
2
3
…
10
Mx
Dx
Σx

№ 2 практикалық тапсырма. Электр өлшегіш аспаптармен және 
электр шамаларын өлшеулермен танысу.

1. Жұмыстың мақсаты.
Стендте орындалатын зертханалық жұмыстарда қолданылатын электр 

өлшеу аспаптарын зерттеу. Өлшеу шегі мен бөлу бағасы, абсолютті және 
салыстырмалы қателік, пайдалану шарттары және бағыттамалы электр өлшеу 
аспаптарының басқа да сипаттамалары туралы түсінік алу, сандық өлшеу 
аспаптарымен жұмыс істеу дағдыларын алу.

Бағыттамалық электр өлшеу аспаптарының паспорттық 
сипаттамаларын зерттеу. Бұл үшін мұқият қарастыру беттік панельдер 
бағыттамалық амперметрлерді және толтыру кесте.1.

1‑кесте.
Электр өлшеу құралының сипаттамасы

Аспаптың атауы №1 Вольтметр №2 Вольтметр
Өлшеу механизмінің 
жүйесі
Өлшеу шегі
Бөлу бағасы
Өлшенетін шаманың ең 
аз мәні
Дәлдік класы
Рұқсат етілген 
максималды абсолютті 
қате
Ток тегі
Шкаланың қалыпты 
жағдайы
Басқа сипаттамалары

салыстырмалы өлшеу қателігінің оқытушы көрсеткен аспап үшін 
өлшенетін шамаға тәуелділік графигі уИЗМ = f (АИЗМ). Шкаланың бастапқы 
және соңғы бөлігіндегі салыстырмалы өлшеу қатесінің шамасы, құрылғы 
шкаласы бойындағы қатенің өзгеру сипаты туралы қорытынды жасаңыз.
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Амперметр және вольтметр әдісімен мұғалім белгілеген кедергі 
мөлшерін өлшеңіз.

Кейін схемасын тексеру, қосу, электрмен қоректендіру және орналасса, 
алынған деректер кесте.3. Қуат көзін өшіріңіз. Ом заңын қолдана отырып, 
берілген қарсылықтың R мәнін есептеңіз. Нәтижесі орналасса, табл.2.

1‑кесте.
U, B I, мА R, Ом

4. Есеп мазмұны 
Жұмыс туралы есепте мыналар болуы керек:
а) жұмыстың атауы және жұмыстың мақсаты;
б) өлшеу аспаптарының техникалық деректері;
в) өлшемдердің салыстырмалы қателігінің тәуелділік графигі уИЗМ = f 

(АИЗМ);
г) өлшеу нәтижелері;
д) жұмыс бойынша қорытындылар.

№ 3 практикалық тапсырма. Қыздырылған аймақтың және 
электронды құрылғының корпусының перфофирленген Корпусы мен 
көлденең перфофирленген шассиінің орташа беттік температурасын 
есептеңіз. 

Құрылғының геометриялық параметрлері мен жұмыс режимдері 
белгілі: ауаны жеткізуге және шығаруға арналған тесіктер арасындағы 
орташа қашықтық h=0,206 м; аппараттың Корпусы мен шасси 
саңылауларының жалпы ауданы Fвх=Fвых=1,6*10-2м2, Fш=1,75*10-2м2;
корпустың, қыздырылған аймақтың және оның сәулеленетін бетінің ауданы 
Sк=0,695м2; Sз.в.=0,247м2; Sз.д.=0,241м2; аппараттың бос корпусының көлденең 
қимасы fap=0,122m2. Аппаратты толтыру коэффициенті кз=0,1. Аппаратта 
жұмыс істейтін жылу көздерінің қуаты Р=95 Вт. Жылу беру шексіз ауа 
ортасында жүзеге асырылады. Қоршаған орта температурасы tc = 20°c, 
қысым қалыпты, дененің сыртқы бетінің қоршаған ортамен жылу алмасуы 
табиғи конвекция жағдайында жүреді.

№4 практикалық тапсырма. Келесі өлшемдері бар электронды 
құрылғы корпусының температурасын анықтаңыз: ұзындығы L1=0,176 м, ені 
L2=0,095 м және биіктігі h=0,072 М. Корпусы эмаль бояумен боялған (қара 
түс дәрежесі). Аппаратты қоршаған ортаның Н қысымы қалыпты. Орта 
температурасы tc = 20°C. Аппаратта жұмыс істейтін жылу көзінің қуаты 
р=16вт.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Магнитоэлектрлік және электромагниттік жүйелер құрылғыларының 

жұмыс принципі қандай?
2. Өлшеу шегі дегеніміз не?
3. Абсолютті және салыстырмалы өлшеу қателіктері дегеніміз не?
4. Құрылғының дәлдік класын не сипаттайды?
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5. Құрылғы шкаласының қай бөлігінде өлшеу дәлірек және неге?
6. Сандық өлшеу құралдарының негізгі артықшылықтары қандай?
7. Резистордың кедергісін қалай өлшеуге болады?
8. Электрондық өнімдерді өндірудің өндірістік процесіне қандай 

операциялар кіреді?
9. Электрондық техниканың өндіріс құрылымына қысқаша сипаттама 

беріңіз. 
10. Дайындық жұмыстарына қандай өндірістік әрекеттер жатады?

Қысқаша қорытынды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар техникалық 

құжаттамаға сәйкес Электрондық аспаптар мен құрылғыларды құрастыру, 
монтаждау және бөлшектеу дағдыларын меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ЕСҚЖ) және технологиялық 
құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (БТЖЖ) талаптарын, құрастырудың, 
монтаждаудың және демонтаждаудың технологиялық процесін жүргізу 
жөніндегі нормативтік талаптарды сақтауға, Құрастырудың технологиялық 
процесін ұйымдастыру алгоритмін қолдануға, жиналатын аспаптардың 
бөлшектері мен тораптарының мақсаты мен жұмыс функциялары туралы 
түсінікке ие болуға үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Медведев A.M. Cборка и монтаж электронных уcтройcтв Моcква: 
Техноcфера, 2007. - 256c.

2. Кар Дж. Проектирование и изготовление электронной аппаратуры М.: 
Мир, 1986. - 387c.

3. Петров В.П. Выполнение монтажа и cборки cредней cложноcти и 
cложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной cвязи, элементов узлов импульcной и 
вычиcлительной техники: учебник для нач. проф. образования / 
В.П.Петров. – М.: Издательcкий центр «Академия», 2013. – 272c.

4. Электротехника и электроника: Учебник для cред. проф. образования 
/Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; Под ред. 
Б.И.Петленко.–М.: Изд. Цент «Академия», 2003.–320c

5. Моcкатов Е.А.Электронная техника: учебник/Е.А.Моcкатов.–
М.:Выcшая школа, 2007.–121c.
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9 БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ 
БАПТАУ, РЕТТЕУ ЖӘНЕ СЫНАУДЫ ОРЫНДАУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Электр тізбектерін оқып, реттелетін құрылғылар мен құрылғылардың 
қосылу схемаларын жасайды.

2. Электрондық аспаптар мен құрылғылардың жұмысындағы 
механикалық және электрлік дәлсіздіктерді анықтау. 

3. Электрондық аспаптар мен құрылғылардың істен шығу себептерін 
анықтау және жою.

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады

Қажетті оқу материалдары
1. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер немесе 

ноутбук

КІРІСПЕ
Бұл модуль әртүрлі электронды құрылғылар мен құрылғылардың 

схемаларын, олардың жеке тораптары мен каскадтарын оқуға, электронды 
құрылғылар мен құрылғыларды конфигурациялауды, реттеуді және сынауды 
орындауға қажетті білімді, дағдыларды сипаттайды, әртүрлі электронды
құрылғылар мен құрылғылардың мақсаты, құрылғысы, жұмыс принципі 
туралы түсінік береді.

9.1. Электрондық аспаптар мен құрылғыларды баптау және реттеу 
технологиясы және оларға сынақтар жүргізу

Электрондық аспаптар мен құрылғыларды баптау және реттеу мынадай 
ретпен жүргізіледі: аппаратураны құрастыру мен монтаждауды сыртқы 
тексеру, оның тораптары мен блоктарын баптау және реттеу және 
аппаратураның электрлік параметрлерін тексеру.

Құрастыру мен монтаждауды сыртқы тексеру кезінде шассиге немесе 
баспа платасына бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің дұрыс орнатылуын 
және олардың бекітілуін, тақтада сымдар мен баспа өткізгіштерінің 
тұйықталуының болмауын тексереді. Тексеру кезінде анықталған кез келген 
ақаулар жойылуы тиіс.

Түйіндер мен блоктардың электрлік параметрлерін реттеу және реттеу 
кернеулер мен қуат токтарын, кейде тізбектің кедергісін өлшеуден 
басталады. Тұтыну токтары мен кернеулердің (кедергілердің) өлшенген 
мәндері Принципті электр схемасында және технологиялық карталарда 
келтірілген мәндерімен салыстырылады.
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Егер өлшеу құралдарының көрсеткіштері нормадан күрт өзгеше 
болмаса, олар блокты орнатуға және реттеуге кіріседі. РЭА тораптары мен 
блоктарын реттеу кезінде технологиялық процеске байланысты өлшеу 
құралдары бойынша параметрлерді тексеру әдісі немесе блоктың шығыс 
параметрлерін эталонмен салыстыру әдісі қолданылады.

Кезде арасындағы айырмашылық осы мәннен мәндермен деректерді 
ТУ бұйымдар жарамсыз деп танылады және жібереді жөндеу. Интегралды 
микросхемалар мен микросхемаларды пайдалана отырып, Электрондық 
аспаптар мен құрылғыларды реттеу және баптау кезінде өлшеу жабдығы 
олардың электр және жылу режимдерін бұзбауы қажет. Орнату немесе 
жөндеу кезінде микросхемалар мен микросхемалардың электрлік режимдерін 
тексеру түйіндердегі немесе блоктардағы олардың терминалдарындағы 
тұрақты немесе импульстік кернеулерді өлшеуге дейін азаяды.

Микросхемалар мен микроблоктардағы құрылғылардың электр 
параметрлерін өлшеудің негізгі әдістері және олардың сипаттамаларын 
анықтау ГОСТ 18683-76 және ГОСТ 19799-74 көрсетілген. Бұл жағдайда 
блоктық тізбектердегі резисторлардың мәндерін еркін ауыстыруға жол 
берілмейді, өйткені чиптер мен микросхемалар режимдері рұқсат етілген 
мәндерден асып кетуі мүмкін.

Микротолқынды Жабдықтың жұмысында жүктеме көзінен оны беру 
кезінде электромагниттік энергияның жоғалуы маңызды. Энергия шығынын 
азайту үшін энергия беру жолына кіретін жекелеген түйіндер мен аппаратура 
блоктары арасында келісуші түрлендіргіш құрылғылардың (аттенюаторлар, 
тармақтағыштар, фазовращательдер, жүктемелер және т.б.) көмегімен келісу 
жүзеге асырылады.

Энергия берудің толқындық, коаксиалды және жолақты жолдары, 
сондай-ақ олардың құрамына кіретін сызықтық элементтер толық 
қарсылықпен, тұрақты толқын коэффициентімен (VSV), модульмен, 
шағылысу коэффициентінің фазасымен және күрделі беріліс 
коэффициентімен сипатталады. Бұл шамаларды, сондай-ақ микротолқынды 
тербелістердің қуатын өлшеу де ерекше сипаттамаларға ие.

Микротолқынды диапазонда жұмыс істейтін тораптар мен блоктарды 
баптау және реттеу кезінде ШАҒЫЛЫСУСЫЗ энергияның максимумын беру 
үшін микротолқынды трактінің элементтерін келісу, генераторлар 
жұмысының берілген тұрақтылығын қамтамасыз ету және т. б. қажет. Ол 
үшін арнайы өлшеу құралдары мен құрылғылары (толқын өлшегіштер, қуат 
өлшегіштер, өлшеу сызықтары, генераторлар) және түрлендіргіш 
құрылғылар қолданылады.

Реттеу процесінде микротолқынды жолдың жекелеген элементтерінің 
(фланецтер, қосқыштар және т.б.) артикуляциясының дәлдігі мен 
тығыздығын бақылау қажет. Жеке элементтерді біріктірудегі әртүрлі 
сәйкессіздіктер, байланыстың нашарлауы және басқа да дәлсіздіктер пайдалы 
сигналдың үлкен жоғалуына әкеледі.

Сынақ жүргізу кезінде мынадай жалпы ережелерді басшылыққа алған 
жөн:
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а) сынақтар Мемлекеттік стандарттардың талаптарын ескере отырып 
жүргізіледі;

б) сынақтың ұзақтығы бұйымның параметрлерін тексеру үшін қажетті 
уақытпен немесе берілген режимге қол жеткізу уақытымен анықталады.

Техникалық негізделген жағдайларда стандарттар мен ПИ-дегі x 
қаттылық дәрежесі үшін төмен атмосфералық қысымның ұзақ (2-3 сағаттан 
астам) әсеріне сынау әдістері белгіленуі мүмкін;

в) егер сынақтың осы түрі үшін стандарттар мен ПИ-да белгіленген 
талаптарды қанағаттандырса, бұйымдар сынақтан өтті деп есептеледі.

9.1.1 Бақылау-өлшеу жабдығын және құрастыру мен монтаждауды 
технологиялық жарақтандыруды пайдалануды жүргізу

Микросхемалар мен микросхемаларды өндіруде функционалды 
қондырғылар мен микро модульдерді өндіруде қолданылатын әдеттегі 
монтаждау, Дәнекерлеу және дәнекерлеу әдістері мүлдем қолданылмайды, 
өйткені керамика мен әйнектен жасалған жартылай өткізгіш материалдар мен 
диэлектрлік субстраттардың көпшілігі төмен жылу өткізгіштікке, тар 
икемділік аймағына және жылу мен механикалық кернеулердің әсеріне аз 
қарсылыққа ие.

Микросхемалардың ішкі монтажы дайын құрылымы бар 
пластиналарды кристалдарға (субстратқа) бағыттау және бөлу, корпуста бір 
немесе бірнеше микросхемаларды орнату және бекіту және ішкі схемалық 
қосылыстарды орындау бойынша технологиялық операцияларды қамтиды.

Микросхеманың кристалдарын бекіту дәнекерлеу, дәнекерлеу немесе 
желімдеу арқылы жүзеге асырылады.

Кристалдарға шашыраған микросхеманың байланыс алаңдары мен 
оның корпусының терминалдары арасындағы ішкі схемалық қосылыстар 
қалыңдығы 8-ден 60 мкм-ге дейін мыс және алтын микросхемалар 
қолданылатын немесе сымсыз орнатуды жүзеге асыратын сым 
секіргіштермен орындалады. Сымсыз монтаждауға кристалдардың 
шықпалармен қосылуы, рамкада, таспада немесе иілгіш тасымалдағышта 
құрастыру жатады.

Микросхемаларды құрастыру кезінде материалдар мен түйреуіштердің 
құрылымына байланысты микро дәнекерлеу (термокомпрессия, 
ультрадыбыстық, байланыс, катодтық сәуле, лазер) және микро дәнекерлеу 
қолданылады. Ең көп таралған термокомпрессиялық және ультрадыбыстық 
микро дәнекерлеу және микропайка.

Автоматтандыруға болатын кристаллдарды орнатудың ең көп таралған 
әдісі-эвтектикалық дәнекерлеу.

Термокомпрессиялық микро дәнекерлеу дәнекерленген бөліктерге 
қысым мен температураның жоғарылауымен бір мезгілде әсер етуден 
тұрады. Қосылатын металдар белгілі бір температураға дейін қызады (қайта 
кристалданудың басталуы), онда тіпті аз жүктеме қолданылған кезде 
тотықтан тазартылған металл беттерінің айтарлықтай адгезиясы 
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(диффузиясы) пайда бола бастайды. Осылайша, қалыңдығы бірнеше ондаған 
микроннан аспайтын электр сымдарын өлшемдері 20-50 мкм-ден аспайтын 
кристалдардың байланыс аймақтарына қосуға болады. Қосылыс келесідей 
жүзеге асырылады: алюминий немесе алтыннан жасалған микросхема 
жартылай өткізгіш кристалға қолданылады және құралдың қыздырылған 
өзегімен басылады.

Термокомпрессиялық микро дәнекерлеу режимін анықтайтын негізгі
параметрлер нақты қысым, қыздыру температурасы және дәнекерлеу уақыты 
болып табылады. Термиялық сығымдау әдісі осы параметрлерді мұқият 
бақылауды қажет етеді.

Термокомпрессивті микро дәнекерлеуді қолдану аясы өте кең: 
жартылай өткізгіш кристалдарға терминалдарды қосу үшін; 
микросхемалардың Шашыратылған түйіспелі аймақтарына сым 
микросхемалары, БИС және микросхемаларды орнату. Термокомпрессиялық 
микро дәнекерлеуді қолдана отырып, жоспарланған терминалдары бар 
чиптерді топтық дәнекерлеуді, сондай-ақ өткізгіштердің минималды 
қалыңдығы бар элементтерді дәл микро дәнекерлеуді жүзеге асыруға болады.

Ультрадыбыстық микросварка сезімтал микросхемалар элементтерінің 
құрылымына ең аз жылу әсерімен металдардың оксидті кристалдардың 
беттерімен сенімді қосылысын алуға мүмкіндік береді. Дәнекерлеудің бұл 
түрі электр және жылу өткізгіштігімен ерекшеленетін металдарды қосу үшін, 
сондай - ақ керамика мен әйнекпен металдарды дәнекерлеу үшін 
қолданылады.

Ультрадыбыспен дәнекерлеу кезінде металлдардың бір бөліктен 
тұратын қосындысы 15-60 кГц жиіліктегі механикалық тербелістердің 
бөлшектеріне, салыстырмалы түрде аз қысу күштеріне және дәнекерлеу 
процесіне әсер ететін жылу әсеріне әсер еткен кезде пайда болады. 
Нәтижесінде дәнекерленген аймақта кішкене пластикалық деформация 
байқалады, бұл бөліктердің сенімді байланысын қамтамасыз етеді.

Соңғы жылдары микросхемаларды орнату кезінде жанама импульсті 
қыздыру және ультрадыбыстық тербелістерді қолдану арқылы жылу 
компрессиясына, сондай-ақ лазерлік нүктелік дәнекерлеуге негізделген 
аралас әдіс кеңінен қолданылды. Диаметрі 0,25–1 мм лазерлік дақпен және 
меншікті қуаты 105-106 Вт/см2 4-6 мс импульстің ұзақтығымен дәнекерлеу 
жақын орналасқан элементтердің құрылымын бұзбай ең отқа төзімді 
материалдарды дәнекерлеуге мүмкіндік береді. Дәнекерленген қосылыстар аз 
өтпелі кедергіге ие.

Микропайка күрделі конфигурацияның бөлшектерін қосудың 
қарапайымдылығымен сипатталады, оны микро дәнекерлеу кезінде орындау 
қиын. Қазіргі уақытта микропайканың жоғары технологиялық әдістері 
әзірленді. Осындай әдістердің бірі-ыстық атмосферада (400°C-қа дейін) 
инертті газды немесе сутекті микро-дәнекерлеу, оны жүргізу кезінде алдын-
ала тазартылған аймақ миниатюралық саптамалардан ыстық газ ағынымен 
үрленеді. Қондырғы жоғары өнімділікке ие, сонымен қатар ағынды 
қолданудың қажеті жоқ.
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Мөлшерленген дәнекерлеуді таблетка немесе паста түрінде қолданған 
кезде дәнекерлеу процесі жеңілдетіледі. Ол қосылыстар орындарына алдын-
ала қолданылады. Бұл әдіспен дәнекерлеу орнындағы жылу мөлшерін дәл 
бақылауға болады, ал автоматика құралдарын қолдана отырып, ток пен оның 
өту уақытын реттеуге болады.

Микросхемаларды құрастыру және монтаждау процесі тұрақты 
бақылауда болуы тиіс. Бұл жағдайда микроскоптың көмегімен визуалды 
бақылау қолданылады, бұл үзілістерді, микрокректерді және басқа 
деформацияларды, параметрлерді электрлік тексеруді, сондай-ақ ішкі 
ақауларды анықтауға мүмкіндік беретін рентгендік дефектоскопияны 
анықтауға мүмкіндік береді. Микросхема конструкциясының бұзылуымен 
сынақтар мен толық бақылауды іріктеп жүзеге асырады. Интегралды 
схемаларды өндіру процесінде бақылау 9.1-суретте көрсетілген

Сурет 9.1. Интегралды схемаларды өндірудің жалпы схемасы: ВО –
көмекші операциялар. КО-бақылау операциялары
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9.1.2 Радиоэлектрондық аспаптардың құрылғылары мен 
блоктарын баптау және реттеуді жүзеге асыру

Микроэлектроника негізінде РЭА өндірісі микросхемалар ішіндегі 
микроэлементтердің қосылыстарын орындау кезінде де, микросхемаларды 
түйіндер мен блоктарға орнату кезінде де ерекше талаптар қояды.

Егер микро модульдерде микроэлемент микро модуль құрастырылғанға 
дейін жеке бөлік ретінде әлі де болса, онда пленка технологиясы әдісі 
көптеген элементтерді микросхеманы жасау процесінде тікелей өндіруді 
қамтиды, ал молекулалық функционалды құрылғылар мен VLSI-де тізбектің 
жеке элементтерін ажырату мүмкін емес.

Интегралды схемаларға РЭА құру кезінде интегралды схемаларға тән 
артықшылықтарды сақтай отырып, барлық чиптерді бір жүйеге біріктіру 
қиын міндет туындайды. РЭА дизайнерлерінің алдында әрқашан оның 
мөлшерін азайту міндеті тұрды, бұл міндет микроэлектроника негізінде РЭА 
құру кезінде одан да күрделі болды.

Микроэлектроника негізінде жасалған микросборкалар қаншалықты 
кішкентай болуы мүмкін екендігінің мысалы-барлық элементтері 1 миллион 
элементке дейінгі интеграция деңгейімен бір кристалда жасалған 
компьютерлік микропроцессор.

Микроэлектрондық жабдықтың құрылысын әдеттегі дәстүрлі 
әдістермен жүргізуге болады, мұнда белсенді элементтер корпустық 
интегралды схемалар болып табылады. Алайда, соңғы жылдары жоғары 
техникалық, құрылымдық, өндірістік, технологиялық және 
ұйымдастырушылық-экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін прогрессивті интеграция деңгейі бар микроэлектрондық 
құрылғылардың конструкциялары дамып келеді. Бұл бағыттың дамуы 
ғылыми-техникалық прогреспен байланысты, құрылғыларды жобалауға, 
оларды өндіруді ұйымдастыруға, сондай-ақ электронды құрылғыларды 
реттеуге және конфигурациялауға жаңа көзқарасты қажет етеді.

Кешенді микроминиатюризация негізінде cea дизайны қуатты 
тұтынуды азайтуға, масса мен өлшемдерді азайтуға, байланыс желілерінің 
ұзындығын қысқартуға және тізбектік түйіндердің кедергілерге 
сезімталдығын төмендетуге, сенімділікті арттыруға, механикалық 
жүктемелерге және климаттық жағдайлардың өзгеруіне төзімділікті 
арттыруға мүмкіндік береді.жұмыс.

Микроэлектрондық жабдықтың бірнеше сипаттамалық құрылымы бар, 
олар интеграция дәрежесінде ерекшеленеді, бірақ интегралды схемалардың 
барлық артықшылықтарын пайдалану мүмкін емес, ең алдымен жоғары 
интеграция толығымен мүмкін емес. Бұл жылу шығаруды және дәнекерлеу 
немесе дәнекерлеу терминалдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін 
жабдықтың өлшемдерін едәуір арттыруға тура келеді.

Радиоэлектрондық аппаратура корпустарда орналастырылған 
интегралдық микросхемаларда да, корпуссыз аппаратураларда да 
дайындалуы мүмкін.

Микросхемаларды жалпақ тікбұрышты корпустарда қолданған кезде 
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көп қабатты баспа платаларын қолданатын блоктардың дизайны ең оңтайлы 
болып табылады.

Дизайн әдісі чиптің кристалдарын олардың қосылыстары ауысатын 
жалпы субстратқа орналастыруға мүмкіндік береді. Осы әдіс арқасында 
орналасу тығыздығы бірнеше есе артып, өткізгіштердің сыртқы 
коммутациясы азаяды.

Кез-келген микросхеманың, функционалды қондырғының немесе 
блоктың сериялық өндірісін бастамас бұрын, олардың тұрақсыздандырғыш 
факторларға ұшыраған кезде және олардың құрамдас бөліктерінің 
параметрлерінің шашыраңқы болған кезде олардың өз функцияларын дұрыс 
орындайтындығына көз жеткізу керек. Компьютерлерді қолдана отырып, 
машиналық талдау әдістері микросхемаларды, тораптар мен блоктарды 
алдын-ала тексеру мен сынаудың қымбат және ұзақ орналасуын қолданбай-
ақ, бұл мәселені тез шешуге мүмкіндік береді.

Компьютерлерді қолдана отырып жобалауды автоматтандыру күрделі 
БИС және Электронды схемаларды жасау кезінде ерекше әсер етеді. 
Мысалы, интеграцияның орташа және жоғары деңгейлі интегралды 
схемасының тәжірибелік үлгісін жасау үшін оны өндірудің технологиялық 
операцияларының реттілігін ескере отырып, схема элементтерін өзара 
орналастырудың рационалды принциптері мен әдістері бойынша есептеулер 
жүргізу қажет, бұл көптеген жүздеген мың сандарды құрайды. Мұндай 
мәселені тек машиналық дизайн құралдары шеше алады.

Микросхемалар мен микросхемалар топологиясын жобалау кезінде 
компьютерлерді қолданудың негізгі артықшылықтары: жобалау мерзімдерін 
қысқарту, құнын төмендету, жобалау қателіктерінің ықтималдығын азайту 
және оларды жасамас бұрын сипаттамаларды алдын-ала модельдеу арқылы 
сапаны жақсарту.

Топологиялық жобалау нәтижесінде микросхемалар мен 
микросхемаларды жасауға қажетті арнайы жабдықты (координатографтар, 
графопостроители және т.б.) Автоматты басқаруға арналған трафареттер мен 
перфокарталарға жазылған ақпаратты қабаттарға біріктіру үшін сызбалар мен 
координаттар кестелерінен тұратын жобалық құжаттама жиынтығы алынады.

Компьютерлердің көмегімен схеманың микроэлементтерін қажетті 
орналастыруға және олардың арасындағы қосылыстарды орнатуға болады. 
Микросхемалардың параметрлерін оларды жасау процесінде автоматты 
түрде өзгерту мүмкіндігі де маңызды.

Соңғы жылдары ЧИПТЕРДЕ РЭА өндірісінде функционалды-түйіндік 
құрастыру әдісі қолданылады.

Cea-ны функционалды-түйіндік әдіспен әзірлеу жобалау уақытын күрт 
қысқартады, прототиптерді әзірлеу кезінде де, оны жаппай өндіру кезінде де 
жабдықтың дизайнына тез өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді, Өндірісті 
механикаландыру мен автоматтандыруды енгізу, бақылау әдістерін 
жеңілдету арқылы өндірістің күрделілігін едәуір төмендетеді., баптау және 
сынау.
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9.1.3 Өлшеу құралдарын таңдау әдістері және оларды қосу тәсілдері
Cea әзірлеу, өндіру және пайдалану процесінде жабдық пен оның 

құрамдас бөліктерінің сапалық көрсеткіштерін өлшеу және бақылау 
қажеттілігі туындайды.

Қандай да бір шаманы өлшеу оны өлшем бірлігі (өлшемі) ретінде 
қабылданған басқа шамалармен салыстыру деп аталады. Өлшенетін шама 
өлшеу аспаптарымен өлшем бірлігімен салыстырылады.

Өлшеу әдістері электрлік және радиотехникалық болып бөлінеді. 
Электр тізбектерінде ток пен кернеуді өлшеу синусоидалы форманың төмен 
өндірістік жиілігінде жүзеге асырылады (50-60 және 400 Гц). 
Радиотехникалық өлшеулер деп REA тізбектеріндегі токтарды, кернеулерді,
қуатты, сондай-ақ жиілікті, фазаны, өріс кернеуін, сигнал формасын және т. 
б. өлшеу түсініледі.

Өлшеу процесіне қойылатын негізгі талаптардың бірі-құрылғылардың 
өлшенетін тізбектің параметрлеріне әсер етпеуі. Бұл әсер омикалық 
(белсенді) кедергіден басқа кез-келген өлшеу құралының реактивті кедергіге 
ие болуына байланысты, өйткені оның индуктивтілігі мен сыйымдылығы 
бар. Өлшеу жүргізілетін жиіліктің жоғарылауымен бұл әсер артады. 
Сонымен қатар, өлшеу құралы әрқашан өлшенетін тізбектің энергия бөлігін 
тұтынады. Бұл әсіресе төмен токтарды, кернеулер мен қуаттарды өлшеу 
кезінде байқалады.

9.2. СТАНДАРТТЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТЫҚ СЫНАҚТАР 
ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕРІ

РЭА сынау түрлі құралдардың көмегімен аппаратураның 
(аспаптардың) техникалық көрсеткіштерін анықтау мақсатында бақылау 
процесі элементтерінің бірі болып табылады. Бұл көрсеткіштерге әртүрлі 
техникалық параметрлер, сенімділік, сенімділік, беріктік, тұрақтылық, 
тұрақтылық және т. б. кіреді.

9.2.1 Стандартты және сертификатталған сынақтарды жүргізу

РЭА сынау деп сыналатын аппаратураның, оның тораптары мен 
блоктарының жекелеген сипаттамаларын анықтауға байланысты бақылау-
тексеру жұмыстарының кешені түсініледі, оған мыналар: РЭА техникалық 
тапсырмаға және конструкторлық құжаттамаға сәйкестігі, оған шекті 
механикалық және климаттық факторлардың әсер етуі кезіндегі 
аппаратураның жұмыс қабілеттілігі, электромагниттік үйлесімділікке сынау 
және т. б. кіреді.

МЕМСТ 15001-73 сәйкес тәжірибелік үлгілерге (тәжірибелік 
партияларға), сондай-ақ сериялық және бұқаралық аппаратураға сынақтар 
(тексерулер) жүргізу тәртібі белгіленген. Сынақтардың түрі мен сипаты cea 
әзірлеу және өндіру сатысына байланысты.

Әзірлеу сатысында тәжірибелік үлгілер (тәжірибелік партиялар) алдын 
ала және қабылдау сынақтарынан өтеді.
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Алдын ала сынақтардың мақсаты аппаратураның техникалық 
тапсырмаға және техникалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру болып 
табылады. Алдын ала (зауыттық) сынақтарды әзірлеуші кәсіпорын стендте 
және пайдалануға жақын жағдайларда ұйымдастырады және жүргізеді.

Стендтік сынақтарды әртүрлі климаттық және механикалық 
факторлардың әсерін имитациялайтын камералар мен стендтердің көмегімен 
ТШ сәйкес барлық параметрлер бойынша арнайы жабдықталған 
зертханаларда жүргізеді. Бұл ретте қолданылған материалдар мен 
жабындардың дұрыстығын нақтылайды, конструкциялық ақауларды 
анықтайды, аппаратураның реттелуі мен бапталуын тексереді. Алайда, 
зертханалық жағдайда жұмыс жағдайларының толық кешенін құру әрдайым 
мүмкін емес, сондықтан жабдықтың нақты жұмыс жағдайында далалық 
сынақтар жүргізу қажет.

Сынау процесінде өнім сапасын аттестаттаудың бірыңғай жүйесіне 
(БСАКП) сәйкес оның техникалық деңгейі бойынша өнім сапасын 
аттестаттау жүргізіледі.

РЭА алдын ала сынақтарының нәтижелері бойынша оны қабылдау 
сынақтарына ұсыну туралы шешім қабылданады, олар өнімнің техникалық 
тапсырмаға, стандарт және техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін 
анықтау үшін жүргізіледі. Осыдан кейін өнімді жаппай өндіруге рұқсат 
беріледі.

Жаппай және жаппай өндіріс кезеңінде cea қабылдау-тапсыру және 
мерзімді сынақтарға ұшырайды. Сынау түрлерін анықтау МЕМСТ 16504-70 
белгіленеді.

Қабылдау-тапсыру сынақтарын ТББ қызметкерлері арнайы жасалған 
бағдарлама немесе ТШ бойынша дайын бұйымдарды қабылдау кезінде 
жүргізеді. Радиоаппаратураны дайындау кезінде өнімнің сапасын бақылау 
мақсатында үлгілік немесе кезеңдік сынақтар жүргізіледі. Типтік сынақтар 
сонымен қатар белгілі бір уақыт ішінде өндіріс процесінде пайда болатын 
мүмкін болатын ауытқуларды анықтауға мүмкіндік береді. Кезеңдік 
сынақтар кезінде тексеру үшін ТББ қабылдаған партиядан немесе сериядан 
еркін үлгілерді (шығу бақылауын) таңдайды. Сынақтар (тексерулер) 
жүргізудің кезеңділігі, ұзақтығы мен шарттары, сондай-ақ сынақтарға, 
(тексерулерге) ұшырайтын өнімнің көлемі стандарттармен, ТШ және өнімге 
арналған Техникалық құжаттамамен белгіленеді.

Соңғы жылдары тестілеу үшін үлкен материалдық шығындарды қажет 
ететін жабдықтар мен жүйелерді дамыту үшін компьютерлік сызықтық 
бағдарламалаумен математикалық модельдеу әдістері көбірек қолданыла 
бастады, бұл ең аз шығындармен жабдықтың жоғары сенімді үлгілерін 
құрудың оңтайлы шешімдерін табуға мүмкіндік береді.

Жабдықтың дизайны мен оны жасау технологиясын ең сенімді тексеру-
бұл нақты жұмыс жағдайларын барынша модельдейтін күрделі сынақтар. 
Көптеген жағдайларда жұмыс жағдайындағы жабдыққа бір уақытта бірнеше 
климаттық және механикалық факторлар әсер етуі мүмкін екендігі белгілі. 
Мұндай жағдайларда кешенді сынақтар өте қажет.
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Ұшақ радиосы, мысалы, келесідей сыналады. Аппаратты 
термобарокамераға орналастырылған вибростендке орнатады, яғни 
разрядталған атмосферада, теріс немесе оң температурада және дірілде бір 
мезгілде сынау үшін жағдай жасайды.

Климаттық сынақтар нормативтік-техникалық құжаттамамен 
регламенттелетін белгілі бір дәйектілікпен жүргізіледі. Аппаратураның 
Климаттық сынақтары механикалық сынақтардан, ал ылғалға төзімділік 
сынақтары суыққа төзімділік сынақтарынан бұрын болуы керек. Сынақтың 
әрбір түрінен кейін аппаратураны сынау процесінде оның механикалық 
бұзылуы немесе зақымдануы болған-болмағанын анықтау мақсатында 
аппаратураны көзбен шолып тексеру жүргізіледі.

9.2.2 Радиоэлектрондық техниканың құрылғыларын, блоктарын 
және аспаптарын жөндеу және реттеу технологиясы

Қазіргі заманғы радиоқабылдағыштарға көрші арна бойынша 
сезімталдық пен селективтіліктің өте жоғары талаптары қойылады, 
сондықтан оларды төмен жиілікті бұрмалау кезінде жоғарылату үшін 
ауыспалы Өткізу жолағы бар көп тізбекті концентрацияланған таңдау 
сүзгілері жиі қолданылады. Минималды өткізу қабілеттілігі 3-4 кГц, ал 
максималды өткізу қабілеттілігі 10 – 14 кГц болып таңдалады. Бұл түзету 
әдетте дыбыстық жиілік күшейткішіндегі өткізу қабілеттілігін реттеумен бір 
уақытта жүзеге асырылады.

Өнеркәсіптік радиоқабылдағыштардың ең жақсы модельдерінде 
"Романтика-001-стерео", "Виктория-003-стерео", "әуен-105-стерео" тар 
жолақтағы селективтілік (±10кгц бұзылған кезде) 70–80дб немесе одан да 
көп. МЕМСТ бойынша жиілігі бойынша көршілес радиостанциялардың 
радиосигналдарының әлсіреуі жоғары класты қабылдағыштарда кемінде 60 
дБ (1000 есе), I класты – 46, II класты–34 және III класты – 26ДБ болуы тиіс.

Ақу күшейткіштерін реттеу және реттеу негізінен күшейткіш 
элементтердің (микросхемалар, транзисторлар және радио түтіктердің) 
оңтайлы жұмыс режимін таңдауға және күшейткішке кіретін контурларды 
немесе жолақты сүзгілерді конфигурациялауға дейін азаяды. Ақу 
күшейткішін құрастыруды және монтаждауды (немесе оны жөндеуді) 
аяқтағаннан кейін микросхемалардың, транзисторлардың (немесе 
радиолампалардың) тұрақты ток бойынша (технологиялық карталар немесе 
қағидаттық схема бойынша) жұмыс режимдерін электрлік тексеруге кіріседі. 
Тізбектердің кернеуі 3 және 10в шкаласы бар тұрақты кернеу вольтметрімен 
өлшенеді (дәлдік класы 2,5% - дан төмен емес, құрылғының кіріс кедергісі 
кемінде 10 м). 

Транзисторлық Ақу-да сыртқы және ішкі паразиттік кері байланыстар 
байқалуы мүмкін. Сыртқы жағынан күшейткіштің бөліктері мен монтаждық 
өткізгіштер арасындағы индуктивті және сыйымдылықты байланыс және 
жалпы қуат пен реттеу тізбектеріне байланысты байланыс, ал ішкі –
транзисторлардың кері өткізгіштік арқылы байланыс.
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Ақу-дағы ішкі кері байланыс күшейткіштің сапалық көрсеткіштерінің 
өзгеруіне әкеледі: пайда, өткізу қабілеті және т. б. Бұл байланыстар Ақу 
каскадтарының өздігінен қозуын тудыруы мүмкін, ол хабар тарату 
станцияларын қабылдаумен бірге жүретін Шу, ысқырық және үзік-үзік 
генерация түрінде көрінеді. Ақу трактісіндегі өздігінен қозуды Ақу 
күшейткішінің шығуында оның кіруінде сигналдың кернеуі болмаған кезде 
қосылған вольтметр индикаторының көрсеткішінің ауытқуы арқылы да 
анықтауға болады.

Сыртқы кері байланыстарды экрандау, бөлшектер мен 
байланыстырушы өткізгіштердің ұтымды орналасуы, жеке каскадтардың 
қуат тізбегіне қосылған ажыратқыш сүзгілердің көмегімен жоюға немесе 
қатты әлсіретуге болады.

Ақу каскадтарының жұмысының тұрақтылығын арттырудың негізгі 
тәсілдері коллекторлық тізбектерге антипаразиттік резисторлардың 
транзисторларын қосу (50-200ом кедергісі бар) және транзисторларды 
тізбектерге қосу кезінде трансформация коэффициентін азайту және т. б. 
болып табылады. Пьезокерамикалық сүзгілерді пайдаланған кезде қалдық 
(сүзгілердің өткізу жолағынан тыс) өшу 35дб құрайды, сондықтан жиілігі 
өткізу жолағынан алыс кедергілерді басу үшін бұл сүзгілерді LC-
контурларымен бірге пайдалану ұсынылады.

Режимдерді электрлік тексеруден және өздігінен қозуды жойғаннан 
кейін олар күшейткіштің жұмысын жалпы тексеруге, жолақты сүзгілерді 
конфигурациялауға және реттеуге кіріседі. Радиоқабылдағыштардың 
жолақты сүзгілерінің индукторларын реттеу феррит өзектерінің көмегімен, 
сирек жағдайларда реттелетін конденсаторлар арқылы жүзеге асырылады.

Жолақты күшейткіштерді реттеу және реттеу aru және гетеродин 
ажыратылған кезде жүзеге асырылады. Көп сатылы жолақты күшейткіштерде 
күшейту жолының жұмыс қабілеттілігін тексеру келесі ретпен жүзеге 
асырылады: соңғы каскадтан біріншіге дейін, сигнал генераторынан 
реттелетін каскадтың кірісіне аралық жиілік сигналы берілген кезде. 
Реттелетін каскадтың шығысындағы сигнал кернеуін электронды 
вольтметрмен өлшеңіз.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
№ 1 практикалық тапсырма. Өлшеу құралдарын, сынақ 

жабдықтарын таңдау, оларды қосу схемасы
Жұмыстың мақсаты: өлшеу құралдары мен сынақ жабдықтарын 

таңдау әдістемесін зерттеу.
Практикалық сабақ тақырыбы бойынша қысқаша теориялық 

материалдар:
Электр жабдықтарын баптау-тексеру және сынау. Тексеру қараумен, 

өлшеу аспаптарымен, сынау – өлшеу аспаптарымен, арнайы 
қондырғылармен, сынау кернеуін берумен және басқа да әдістермен 
жүргізіледі.
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Сынау-баптау жұмыстары Электр жабдығын (ЭО) дайындау кезеңінде 
– зауыттық үлгілік және бақылау сынақтары; монтаждау процесінде –
қабылдау – тапсыру сынақтары және баптау; пайдалану процесінде-
профилактикалық өлшеу және сынау жүргізіледі, бұл жабдықты уақтылы 
жөндеу немесе ауыстыру мақсатында ақауларды анықтау мүмкіндігін 
кеңейтуге мүмкіндік береді; күрделі жөндеуден кейін сынау және өлшеу 
және т. б.

ЭҚ қабылдау-тапсыру сынақтарының көлемі мен нормалары Электр 
қондырғыларын орнату қағидаларымен (ЭҚҚ) және басқа да салалық 
қағидалармен және нұсқаулықтармен айқындалады.

Барлық ЭҰ механикалық бөліктің жұмысын зауыттық және монтаждық 
нұсқаулықтарға сәйкес тексеруден өтуі тиіс.

ЭО пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды жабдықтың осы 
бірлігіне қатысты барлық тексерулер мен сынақтардың нәтижелерін қарау 
негізінде жасалады.

Дәлдік дәрежесі бойынша электр өлшеу құралдары сыныптарға 
бөлінеді: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;2,5;4,0, ал аспаптарға қосалқы бөлшектер: 
0,02; 0,05;0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

Тұрақты токтың кедергісін өлшеу үшін әртүрлі құрылғылар мен келесі 
әдістер қолданылады: амперметр – вольтметр, электр көпірі, микрометр.

Амперметр және вольтметр әдісі өлшеу дәлдігі қажет емес барлық 
жағдайларда қолданылады. Бұл әдіс жұмыс режиміндегі кедергілерді өлшеу 
кезінде қолдануға ыңғайлы. Өлшеу дәлдігі амперметр мен вольтметрдің 
қателіктерінің қосындысымен анықталады. Жеткілікті дәл нәтиже алу үшін 
0,5% - дан аспайтын қателікпен 0,5 C дәлдік класындағы құрылғыларды 
пайдалану қажет. Аспаптарды өлшеу шектері көрсеткіштерді есептеу 
олардың шкаласының екінші жартысында жүргізілетіндей етіп таңдалады. 
Әдетте, мұндай жағдайларда тұрақты ток тізбектеріндегі кернеуді өлшеу 
шегі 0,045-тен 300 В-қа дейін және Ток 0,03-тен 30а-ға дейін болатын көп 
айнымалы вольтметрлер қолданылады. Бұл әдіс ОМ заңына негізделген, оған 
сәйкес кез-келген өткізгіштің өлшенген кедергісі R=Z=U/l өткізгіші арқылы 
өтетін токқа бөлінген U қысқыштарындағы кернеуге тең. Осылайша, егер ток 
кедергі арқылы өтіп, оны және қарсылық қысқыштарындағы кернеуді 
өлшесеңіз, қарсылық мәнін анықтауға болады.

Амперметр және вольтметр әдісі келесі шарттар орындалған кезде 
дұрыс нәтиже береді: өлшеу схемасындағы алынатын контактілердің саны ең 
аз болуы керек; тұрақты ток көзі 4-12 в жеткілікті қуаттылықтағы желі 
немесе қайта зарядталатын батарея болуы керек.

Жоғары дәлдіктегі тұрақты токқа кедергілерді (10-8-10+16ОМ) өлшеу 
үшін электр көпірлері қолданылады. Өлшеу көпірі R1, R2, Rc үш резистордан 
тұрады, олар RM резисторының өлшенген кедергісімен бірге ABVG 
төртбұрышын құрайды. Оның диагональдарына GB батареялары мен 
гальванометр Р (сезімтал магнитоэлектрлік құрылғы) кіреді.

Реттеу тәжірибесінде кедергілерді дәлірек өлшеу үшін P 316, UMV, 
RZZZ тұрақты ток көпірлері кеңінен қолданылады.
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Шағын кедергілерді өлшеу үшін микроомметр қолданылады, ол 
көптеген өлшеулерге әсер етеді, мысалы: шиналау түйіспелерінің өтпелі 
кедергісі, май қосқыштары, электр машиналарының және басқа электр 
жабдықтарының коллекторлық тақталарының іргелес жұптары арасындағы 
кедергілер.

Практикалық сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Осы жұмыста қолданылатын электр өлшеу құралдарының 

шкаласындағы белгілерге сәйкес құрылғының мақсатын, ток түрін, 
қауіпсіздікті, дәлдік класын, өлшеу механизмінің жүйесін, пайдалану 
кезіндегі жұмыс жағдайын көрсетіңіз.

2. Осы жұмыста пайдаланылатын электр өлшеу аспаптарының дәлдік 
сыныбы бойынша олардың абсолюттік (аспаптық) қателігін есептеп, 
аспаптардың қай тобына жататынын (прецизиондық, техникалық немесе 
кластан тыс) көрсету керек.

Практикалық сабақты орындау жөніндегі Нұсқаулық:
1. IP классификациясын жасаңыз.
2. IP шкаласының шартты белгілері бойынша оның толық 

сипаттамасын беріңіз.
3. Қателерді анықтау мәселелерін шешіңіз.
4. IP шкалаларында шартты белгілер кестесін жасаңыз:

Шартты белгі Атауы Қолдану
Практикалық сабақ бойынша есепті орындау тәртібі:
Практикалық сабақтар бойынша есеп практикалық сабақтарға арналған 

дәптерлерде ресімделеді және онда:
- практикалық сабақтың мақсатына сәйкес қажетті кестелер, 

есептеулер, қорытындылар.
№ 2 практикалық тапсырма. Жылу (суық) әсеріне сынау кезінде 

температуралық режимдерді орнату, өлшеу және қолдау тәсілдерін, сынақ 
жүргізудің түрлері мен әдістерін зерделеу. 

Сынақ жабдығының мақсатымен, құрылғысымен, жұмыс принципімен 
және негізгі техникалық сипаттамасымен танысу. 

Есеп мазмұны 
- Температуралық әсерге сынау түрлері мен әдістері және кафедрада 

қолданылатын сынақ жабдықтары мен бақылау-өлшеу аппаратурасы 
туралы қысқаша мәліметтер. 

- Өлшемдердің құрылымдық схемасы, жұмыс принципін түсіндіретін 
сынақ қондырғысының нобайы
№ 3 практикалық тапсырма. РЭҚ және оның элементтерін соққы 

жүктемелерінің әсеріне сынаудың тиісті әдістері мен құралдарын зерттеу. 
Электродинамикалық соққы қондырғысының мақсатымен, құрылғысымен,
жұмыс принципімен және негізгі техникалық параметрлерімен танысыңыз.

Жұмысты орындау тәртібі:
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Соққы қондырғысының дизайны мен Басқарылуымен және өлшеу 
құралдарымен танысу;

Есеп дайындау және жұмысты қорғау
Есеп мазмұны 
- Соққы жүктемелерінің әсеріне сынау әдістері, сынақ жабдығы және 

бақылау-өлшеу аппаратурасы туралы қысқаша мәліметтер.
- Қолданылатын соққы қондырғысының құрылымдық схемасы және 

дизайнының эскизі.
№4 практикалық тапсырма. Техникалық аспаптарды тексеру және 

метрология негіздері бастапқы деректер номиналды тогы Ін=1,0 А және 
номиналды бөліністерінің саны ан=100 магнитоэлектрлік жүйенің техникалық 

амперметрі шкаланың әрбір бесінші бөлігінде қойылған нөлден бастап 
номиналды мәніне дейін цифрландырылған бөлімдерге ие (токтан 
ажыратылған аспаптардың көрсеткілері нөлдік позицияны алады). 
Техникалық амперметрді тексеру сол жүйенің үлгілі амперметрімен жүзеге 
асырылды. Тексеру кезінде өлшенетін шаманың цифрланған бес мәнінің 
әрқайсысы үшін абсолютті қателер белгіленген. Мысалы үшін абсолютті 
қателіктердің мәні ΔΙ– -0,03; +0,05; +0,04; -0,08; -0,06;

нұсқа Абсолютті қателердің мәндері
1. ΔΙ 1 -0,01; +0,05; +0,04; -0,09; -0,06
2. -0,02; +0,06; +0,04; -0,08; -0,06
3. -0,03; +0,07; +0,04; -0,07; -0,06
4. -0,04; +0,08; +0,04; -0,06; -0,06
5. -0,05; +0,09; +0,04; -0,05; -0,06
6. -0,06; +0,09; +0,04; -0,04; -0,06
7. -0,07; +0,08; +0,04; -0,03; -0,06
8. -0,08; +0,07; +0,04; -0,02; -0,06
9. -0,09; +0,06; +0,04; -0,02; -0,06
10. -0,09; +0,05; +0,04; -0,08; -0,06
11. -0,08; +0,04; +0,04; -0,09; -0,06
12. -0,07; +0,03; +0,04; -0,07; -0,06

Барлық опциялар үшін тапсырманы шешкен кезде сізге: 
1. Аспаптарды тексеру шарттарын көрсету;
2. Өлшеу түзетулерін анықтаңыз; 
3. Түзетулер кестесін құрыңыз; 
4. Салыстырмалы қателіктерді анықтаңыз; 
5. Келтірілген қателіктерді анықтау; 
6. Бұл құрылғы қандай дәлдік класына жататынын көрсетіңіз; 
7. Берілген тапсырмада қолданылатын барлық қателіктерге анықтама 

беріңіз.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Жылу (суық) ЭРЭ, құрылымдық элементтерге және жалпы РЭҚ-ға 

қандай әсер етеді? 
2. Температура әсеріне арналған сынақтар қалай жіктеледі?
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3. РЭҚ өнімдеріне жоғары ылғалдылықтың әсер ету механизмдері 
қандай?

4. Жоғары ылғалдылыққа ұшыраған кезде РЭҚ және ЭРЭ өндірісінде 
қолданылатын материалдардың параметрлері қалай және неге 
өзгереді? 

5. Ылғалдың әсеріне арналған сынақтар қалай жіктеледі?
6. Арасындағы айырмашылықтар қандай сынақтармен 

виброустойчивость және вибропрочность?
7. РЭҚ дірілге төзімділікке қандай әдістерді қолданады?
8. Сенімділік сынақтарын өткізудің мақсаты қандай? 
9. Сенімділік сынақтарын жүргізу және оларға сипаттама беру үшін 

қандай жоспарлар қажет? 
10.Тиісті жоспарларды қолдану жағдайларының салыстырмалы 

сипаттамасы, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
11.Іріктеу көлемін анықтау әдістемесі. 
12.Сынақ әдістемесі және шешім қабылдау ережелері. 
13.Сенімділікке сынау кезінде аппаратураның істен шығуын жіктеу. 
14.Сенімділікке сынау кезінде аппаратураның істен шығуының тән 

себептері

Қысқаша қорытынды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Электрондық аспаптар 

мен құрылғыларды баптау және реттеу, Электрондық аспаптар мен 
құрылғыларға сынақ жүргізу дағдыларын меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: Электрондық аспаптар мен 
құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін диагностикалау және қалпына 
келтіру әдістерін қолдануды, электрондық аспаптарды реттеу және дәлдігін 
тексеру тәсілдерін анықтауды және талаптарды сақтауды үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Глудкин О.П. Методы и уcтройcтва иcпытаний РЭC, ЭВC - М.: 
Выcш. шк., 1991.-335c. 

2. Иcпытания радиоэлектронной, электронно-вычиcлительной 
аппаратуры и иcпытательное оборудование/Под ред. А.И.Коробова 
– М: Радио и cвязь, 1987.- 270c.

3. Технология прибороcтроения: Учебник/Под общей редакцией проф. 
И.П.Бушминcкого. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

4. Тупик В.А. Технология и организация производcтва 
радиоэлектронной аппаратуры. – CПб: Издательcтво: CПбГЭТУ 
"ЛЭТИ" – 2004.
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10 Бөлім. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУ

Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Диагностикалау объектісінің көрсеткіштерін және оларды бағалауды 
талдау.

2. Электрондық аспаптар мен құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін 
бағалауды жүргізу. 

3. Электрондық аспаптар мен құрылғыларды жөндеу бойынша 
техникалық құжаттаманы ресімдеу.

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын алдыңғы модульді сәтті өту 

ұсынылады 

Қажетті оқу материалдары
3. Қажетті бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютер немесе 

ноутбук

КІРІСПЕ
Бұл модуль стандартты сынақтар мен техникалық бақылау әдістерін 

қолдану үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды, әртүрлі 
Электрондық аспаптар мен құрылғыларды пайдалану қағидаларын қолдану 
және тағайындау білігін, кәсіби қызметте бағдарламалық құралдарды 
қолдану дағдыларын сипаттайды.

10.1. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ 
ІСТЕН ШЫҒУЫ МЕН АҚАУЛАРЫН АНЫҚТАУ 

ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
Сенімділік-РЭА сапасының негізгі техникалық көрсеткіштерінің бірі.

Сенімділіктің негізгі түсініктері мен анықтамалары ГОСТ 27.002-2015 
"техникадағы сенімділік (SSNT). Терминдер мен анықтамалар. Осы ГОСТ-қа
сәйкес сенімділік ұғымы нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген 
белгіленген шектерде және жұмыс режимдерінде жұмыс көрсеткіштерін 
сақтай отырып, оған жүктелген функцияларды орындау үшін жабдықтың 
қасиетін анықтайды. Сонымен қатар, жұмыс режимі деп жабдықтың 
электрлік, механикалық, климаттық және басқа жұмыс жағдайлары, сондай-
ақ оның жұмыс істеу уақыты түсініледі.

Cea сенімділігі сенімділік, тұрақтылық, беріктік және қауіпсіздік 
сияқты көрсеткіштермен анықталады. Cea-ның осы қасиеттерінің 
анықтамасы жұмыс қабілеттілігі ұғымына, яғни техникалық құжаттаманың 
талаптарында белгіленген белгілі бір параметрлерде берілген функцияларды 
орындау қабілетіне негізделген. Cea өнімділігі оның сапасы мен жұмыс 
жағдайымен тығыз байланысты.
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Өнімнің сапасы - бұл өнімнің мақсатына сай пайдалану үшін 
жарамдылық дәрежесін анықтайтын қасиеттер жиынтығы. РЭА пайдалану 
тасымалдауды, сақтауды, мақсаты бойынша пайдалануға дайындауды және 
жөндеуді қамтиды.

Жабдықтың әртүрлі үлгілерін сенімділік тұрғысынан объективті 
салыстыру үшін, сондай-ақ оны жобалау кезінде қажетті сенімділік 
деңгейімен қамтамасыз ету және осы жабдықты өндіру, сынау және 
пайдалану кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін осы жабдыққа кіретін 
элементтердің сандық сипаттамалары (көрсеткіштері) болуы керек.

Белгілі бір уақыт ішінде t элементтерінің белгілі бір класының 
сенімділігі олардың жұмыс істемеу ықтималдығымен, % секіру 
қарқындылығымен және т. б. сипатталады. Математикалық тұрғыдан 
алғанда, осы сенімділік сипаттамалары арасында белгілі бір қатынастар бар, 
оларды біле отырып, элементтердің бір немесе бірнеше сипаттамаларын 
қалғандарын табуға болады.

Жұмыс істемеу ықтималдығы - бұл өнімнің белгілі бір уақыт 
аралығында T (немесе берілген жұмыс уақытының шегінде) істен шықпай 
жұмыс істеу мүмкіндігі. Үздіксіз жұмыс ықтималдығы элемент пен 
Жабдықтың сенімділігін сипаттайды. Жабдықтың істен шығу 
ықтималдығының уақытқа тәуелділігі суретте көрсетілген P (t) қисығымен 
сипатталады. 10.1. Соңғы уақыт аралығында ол 0<P<1 мәндерін ала алады. Р 
шамасының мәні бұйымдар партиясын сынау нәтижелері бойынша 
анықталады.

Сурет 10.1. Уақыт өте келе өнімнің жұмыс істемеу ықтималдығын 
өзгерту

Элементтердің жұмыс істеу кезеңі сәтсіздіктердің жоғары 
қарқындылығымен сипатталады. Осы кезеңде жасырын ақаулары бар 
элементтер оларды өндірудің технологиялық процесінің бұзылуына және осы 
элементтердің сапасы мен сенімділігін төмендететін жүйелі және кездейсоқ 
факторлардың әсеріне байланысты істен шығады. Элементтердің жұмыс 
істеу кезеңі салыстырмалы түрде аз болуы керек.

Аппаратура пайдалану кезінде істен шығудың ең аз қарқындылығына 
ие болуы үшін оның I жұмыс кезеңін (жұмыс істеу кезеңін) өндіруші-
зауыттарға ауыстырған жөн.
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Осы мақсатта зауыттарда жиынтықтаушы элементтер мен 
аппаратураларды жалпы пайдалану жағдайларына жақын жағдайларда 
жаттықтыру ұйымдастырылады.

Көптеген радиоэлектрондық жүйелер жабдықтың қалыпты жұмыс істеу 
кезеңіндегі істен шығу қарқындылығының тұрақтылығымен сипатталады 
(сипаттаманың II бөлімі). Бұл II учаскеде элементтер материалдарының 
қартаюының болмауымен түсіндіріледі; III бөлім сипаттамалары олардың 
қызмет ету мерзімінің аяқталуымен байланысты элементтердің тозуы мен 
қартаюына байланысты күрт артады.

Белгілі x(t) сипаттамасына сәйкес жүйенің қалған сенімді 
сипаттамалары оңай анықталады.

Ақаулар туралы түсінік. Оған кіретін элементтердің сенімділігінің 
шектеулі болуына байланысты РЭА-ны пайдалану жарамды және ақаулы 
күйлердің кезеңдерімен сипатталады. Осы кезеңдер арасындағы байланыс 
дизайн мен өндірісте қол жеткізілген жабдықтың сенімділік деңгейімен, 
қалпына келтіру және алдын-алу жұмыстарын орындау мүмкіндігімен, 
пайдалану сапасы мен жағдайымен анықталады.

Егер негізгі параметрлер мен сипаттамаларға (шығу қуаты, Өткізу 
жолағы, қабылдау сезімталдығы және т. б.) қатысты, сондай-ақ пайдалану 
ыңғайлылығымен, жиынтықтаудың толықтығымен, сыртқы түрімен және т. 
б. байланысты екінші дәрежелі параметрлерге қатысты оған қойылатын 
барлық талаптарға сәйкес келсе, Аппаратура жарамды болып саналады. 
Осыған байланысты ақаулық деп аппаратураның қазіргі уақытта белгіленген 
талаптардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келмейтін жай-күйі түсініледі.

Егер негізгі ақаулық болса, жабдық жұмыс қабілеттілігін жоғалтады. 
Егер қайталама ақаулар болса, жабдық жұмыс қабілеттілігін жоғалтпайды, 
яғни.бас тарту болмайды. Мысалы, корпустағы бояулар мен лактардың 
бұзылуы, басқару тұтқаларының бұзылуы, сигнал шамдарының істен шығуы 
жабдықтың негізгі параметрлерінің нашарлауына әкелмейді және оны 
пайдалануды жалғастыруға кедергі келтірмейді, алайда ұзақ уақыт жұмыс 
істеген кезде бұл жабдық істен шығуы мүмкін және жұмыс істемеуі мүмкін. 
Сондықтан кішігірім ақаулар уақтылы жойылуы керек.

10.1.1 Істен шығуларды диагностикалау және ақауларды анықтау 
әдістері

Cea-да пайда болатын сәтсіздіктерді талдау барысында олардың 
жіктелуін дұрыс жүргізе білу керек.

Бас тарту жұмысы блоктың РЭА деп атайды, мұндай жай-күйі, қашан 
маңызы бар бір немесе бірнеше параметрлердің блок немесе аппаратының 
жалпы алғанда шығады үшін рұқсат етілген шектері. Істен шығу 
элементтердің механикалық және электрлік зақымдануларында (блоктардың 
соққысы мен құлауы, тізбектердегі үзілістер мен қысқа тұйықталулар), 
сондай-ақ рұқсат етілген шектерден тыс элементтер параметрлерінің 
өзгеруінде (радиодеталдардың қартаюы, радиоламп катодтарының 
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эмиссиясының жоғалуы, радиацияның әсері, температуралық режимдердің 
өзгеруі) орын алуы мүмкін.

Байланысты байланыс элементтерінің өзара ажыратылады тәуелсіз 
және тәуелді істен шығуы жұмыс РЭА. Егер блоктағы кез-келген бөліктің 
істен шығуы блоктың басқа элементтерінің істен шығуына әкелмесе және 
Жабдық жұмысын жалғастырса, оны тәуелсіз деп атайды (мысалы, радио 
шкаласының жарық шамының істен шығуы). Бұл жағдайда радио жұмысын 
жалғастыруда. Бір немесе бірнеше элементтердің істен шығуына байланысты 
жалпы жабдықтың істен шығуы тәуелді деп аталады, мысалы, радио түтіктің 
жіптерінің үзілуі немесе трансформатордың қызуына және оның істен 
шығуына әкелетін сүзгі конденсаторының бұзылуы. Кейде тәуелді сәтсіздік 
топтық деп аталады.

Көп жағдайда бөлшектер мен блоктардың механикалық және электрлік 
зақымдануы бөлік пен блоктың өзін бірден жоғалтуға әкеледі. Мұндай 
сәтсіздіктер жедел немесе кенеттен деп аталады және жасырын өндірістік 
ақаулардың немесе әртүрлі пайдалану әсерінде (соққы, діріл) жинақталған 
параметрлердің өзгеруінің нәтижесі болып табылады. Жедел сәтсіздіктердің 
себебі қызметкерлердің дұрыс емес әрекеттері болуы мүмкін.

Сондай-ақ, негізгі параметрлердің бір немесе бірнеше мәндерінің 
біртіндеп өзгеруі нәтижесінде пайда болатын біртіндеп сәтсіздіктер бар 
(мысалы, теледидар кинескопының катодының эмиссиясының жоғалуы). Бұл 
жағдайда теледидардың Шығыс сипаттамалары нашарлайды (суреттің 
контрастын), бірақ құрылғы жұмысын жалғастыруда және оның басқа 
сипаттамалары қалыпты шектерде болуы мүмкін. Мұндай сәтсіздік олардың 
пайда болуын болжауға және болжауға мүмкіндік береді.

Cea-ның көптеген түрлерін пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, жұмыс 
қабілеттілігін бақылаудың қолданыстағы әдістерімен сәтсіздіктердің көп 
бөлігі (50% немесе одан да көп) бірден пайда болады және жабдықтың 
түріне, жұмыс қабілеттілігін бақылау құралдарына және алдын-алу деңгейіне 
байланысты болады. Cea жұмысын болжау мен тексерудің арнайы әдістерін 
қолдану сәтсіздіктердің басым көпшілігін біртіндеп санатқа бөлуге мүмкіндік 
береді. Осыған байланысты жабдықтың жұмысын бақылаудың жетілдірілген 
автоматтандырылған құралдарын енгізу ерекше рөл атқаруы мүмкін.

Құрылғының істен шығуын жедел және біртіндеп бөлу сенімділікті 
есептеу кезінде үлкен маңызға ие, ал Жабдықтың сенімділігін есептеу 
әдістемесін әзірлеудегі сәтсіздік сипаты, схемаларды құрудың технологиялық 
және құрылымдық шешімдерін таңдау, ақауларды анықтау әдістемесі және т. 
б.

Ақаулық пайда болғаннан кейін бөлікті немесе блок элементін 
пайдалану мүмкіндігіне немесе мүмкін еместігіне сәйкес толық (түпкілікті) 
және ішінара сәтсіздіктер ажыратылады. Мұндай сәтсіздік толық деп 
аталады, егер оның себебін жойғанға дейін бөлшектерді немесе блок 
элементін мақсатына сай пайдалану мүмкін болмаса. Мысалы, жоғары 
вольтты түзеткіш істен шыққан кезде теледидар экранында кескіннің 
жоғалуы толық істен шығуды білдіреді. Ішінара сәтсіздік, әдетте, 
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құрылғының бір немесе бірнеше сипаттамаларының нашарлауымен 
байланысты және сәтсіздік себебін жойғанға дейін біраз уақыт жұмыс істей 
алады. (Мысалы, радиоқабылдағыштың сезімталдығының төмендеуіне 
байланысты дыбыс сапасының нашарлауы қабылдау мүмкіндігін жоққа 
шығармайды.)

Тұрақты (толық немесе ішінара) сәтсіздіктермен қатар, өзін-өзі 
емдейтін (немесе үзік-үзік) сәтсіздіктердің белгілі бір тобы бар, олар көбінесе 
сәтсіздіктер деп аталады. Компьютерлер мен автоматты басқару жүйелерінің 
істен шығуы әсіресе тән. Ең көп таралған өзін-өзі емдейтін ақаулардың 
мысалы-ылғалдылық жоғарылаған кезде теледидардың жоғары вольтты 
түзеткішіндегі ұшқын.

10.1.2 Радиоэлектрондық аппаратураның істен шығуы мен 
ақауларын анықтау диагностикасы

РЭА пайдалану тәжірибесі оның жұмыс қабілеттілігінің бұзылуы 
негізінен келесі себептерге байланысты болатындығын көрсетеді: құрамдас 
бөліктердің жеткіліксіз сенімділігі немесе оларды пайдалану режимдерінің 
бұзылуы, схемалық-құрылымдық және өндірістік-технологиялық 
кемшіліктер, РЭА түйіндері мен блоктарының сыртқы әсерлерден жеткіліксіз 
қорғалуы, сондай-ақ профилактикалық қызмет көрсету немесе РЭА 
пайдалану ережелерін бұзудан туындаған кемшіліктер.

РЭА сенімділігіне әсер ететін барлық факторларды үш негізгі топқа 
бөлуге болады: схемалық-құрылымдық, пайдалану және өндірістік-
технологиялық.

РЭА жұмысының сенімділігіне әсер ететін схемалық-конструктивтік 
факторларға (себептерге) мыналар жатады: схемаларды, аппаратураның 
тораптары мен блоктарын схемалық және конструктивтік жобалаудың 
кемшіліктері, аппаратураға аз сенімді, ескірген жиынтықтаушы Элементтерді 
орнату және оларды дұрыс қолданбау (элементтерді ТШ – ға сәйкес 
келмейтін электрлік, жылу, механикалық және басқа жұмыс режимдеріне 
қою немесе ауыр жұмыс режимдерінен жеткіліксіз қорғау шаралары, 
конструкторлық құжаттаманы әзірлеу сапасының нашарлығы).

Схемаларды таңдау кезінде жұмыста неғұрлым сенімді екенін ескеру 
қажет: не қарапайым және схема элементтерінің саны аз; не шығу 
параметрлері қоректендіру кернеулерінің өзгеруіне шамалы тәуелді және 
тұрақтандырылған қоректендіру көздерін талап етпейтін схемалар; не 
күрделі салқындату жүйелерін талап етпейтін электр энергиясын ең аз 
тұтынумен; не сенімділікке алдын ала сынақтан өткен және реттеу және 
басқару органдарының ең аз саны бар. Реттеу процесінде элементтердің 
үлкен таңдауын қажет ететін схемаларды қолдану ұсынылмайды.

РЭА сенімділігі құрылымдық шешімге, тораптар мен блоктардың 
монтажы мен герметизациясына байланысты.

РЭА-ның конструктивтік сенімділігін арттыру үшін оны құрастыру 
кезінде: аппаратурада сенімділігі жоғары элементтерді қолдана отырып, 
тораптар мен блоктардың жаңа схемаларын әзірлеу; схема элементтерін 
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оларды сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен сенімді қорғауды 
қамтамасыз ететіндей орналастыру; аппаратурада Орнатылатын 
бөлшектердің жұмыс режимдерін дұрыс таңдау қажет.

Элементтердің жұмыс режимі олардың электрлік және механикалық 
жүктемелерінің дәрежесімен, қоршаған температура мен пайдалану 
факторларымен анықталады, олар радио бөлшектерін таңдау кезінде 
ескерілуі керек. Cea тәжірибесі көрсеткендей, элементтердің оңтайлы 
жүктеме режимін таңдау олардың сенімділігіне жағымды әсер етеді және 
олардың жұмыс уақытын едәуір арттырады – жедел және біртіндеп істен 
шығу санын азайтады. Жүктеме коэффициенттері минималды болғаны жөн 
(мысалы, 0,5-тен жоғары емес).

Дизайн кезінде элементтерге электр жүктемесін төмендетумен қатар, 
қоршаған ортаның температурасын төмендетуге, дірілдің, ылғалдылықтың, 
төмен қысымның және т. б. әсерін азайтуға тырысу керек.

Cea микроминиатюризациясы сенімділікті арттырудың ең тиімді 
құралдарының бірі болып табылатын брондауды кеңінен қолдануға 
мүмкіндік береді. Берілген РЭА техникалық талаптарын қамтамасыз ету 
мүмкін болмаған жағдайда сенімділікті арттыру үшін осы жабдыққа кіретін 
элементтерді резервтеу әдістері қолданылады.

Бірдей қайталанатын элементтерді, құрылғыларды, жүйелерді қолдану 
арқылы құрылғының сенімділігін арттыру әдісі брондау деп аталады. Егер 
оның бір немесе бірнеше элементтерінің істен шығуы схеманың (тораптың, 
жүйенің) қалыпты жұмысын бұзбаса, ал қалған жарамды элементтер сол 
функцияны орындаса, элементтер тобы резервтелген болып саналады. 
Мұндай брондау функционалды деп аталады. Бұл әдіспен әртүрлі жүйелер 
бір-бірінен, ең алдымен, схема элементінің істен шығуына реакциямен 
ерекшеленеді.

10.1-суретте жалпы және бөлек резервтеудің схемалары келтірілген. 
Жалпы (10.1-сурет, А) осы жүйенің элементтерінің бірі (мысалы, екіншісі) 
істен шыққан жағдайда бүкіл жүйені, блокты немесе I түйінді резервтеуден 
тұрады. Бұл брондау әдісі қарапайымдылығына байланысты кеңінен 
қолданылады. Бөлек (10.1, Б сурет) жүйенің жеке элементтерін резервтеуден 
тұрады (1, 2 ат. д.

Сурет 10.1. Жалпы (А) және бөлек (б) резервтеу схемалары

Резервтеудің негізгі параметрі оның еселігі болып табылады, бұл 
резервтік бірліктер санының резервтелгендер санына қатынасын білдіреді.
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Істен шыққан тізбектің (немесе элементтің) орнына жұмысқа қосу 
сәтіне дейін тізбектер орналасқан жай-күй:резервтік тізбектер (элементтер) 
жұмыс істемейтін күйде болған кезде суық резервпен сипатталуы мүмкін. 
Мысалы, радиостанцияның резервтік блоктарына қоректендіру кернеулері 
берілмесе; резервтік блоктың барлық тізбектері негізгі тізбектермен бірдей 
жүктелген кезде ыстық резервпен.

Сондай-ақ, жеңіл режиммен резерв бар, бұл жағдайда блок толық 
жұмыс күйінде емес.

РЭА сенімділігіне әсер ететін операциялық факторлар субъективті 
және объективті себептермен анықталады.

Субъективті факторларға мыналар жатады: қызмет көрсететін 
персоналдың біліктілігі, профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу 
үшін жағдайлардың болуы және пайдалану және жөндеу жөніндегі 
нұсқаулықтардың орындалуы. Персоналдың біліктілігінің жеткіліксіздігі, 
пайдалану және жөндеу жөніндегі нұсқаулықтардың сақталмауы көбінесе 
РЭА істен шығуына және бұзылуына әкеледі.

Объективті факторларға мыналар жатады: РЭА жұмысының нақты 
шарттары (стационарлық, ұшақ, ғарыш және т. б.), сыртқы климаттық 
жағдайлар (температура мен ылғалдылық, қысым), биологиялық және т. б.

10.2. ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ САПАСЫН 
БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ

Электрондық құрылғылар мен оның элементтерінің сенімділігі мен 
сапасы көбінесе өндірістік және технологиялық факторларға және өндіріс 
мәдениетіне байланысты. Технологиялық процестердің жетілмегендігі, 
технологиялық циклдің бұзылуы, құрастыру және монтаждау жұмыстарын 
орындау кезіндегі қателер, сапасыз реттеу және баптау, жұмыс 
орындарының, жабдықтар мен құрылғылардың ластануы, жұмысшылар мен 
инженерлік-техникалық қызметкерлердің біліктілігінің жеткіліксіздігі, 
сондай-ақ өнім сапасының әлсіз кіріс және шығыс бақылауы кәсіпорын 
шығаратын электрондық құрылғылардың сапасы мен сенімділігіне әсер етеді.

10.2.1 Өнім сапасын басқарудың жалпы функциялары
Өнімнің сенімділігін арттыруда оның сапасын бақылаудың заманауи 

әдістерін (кіріс, ағымдағы және шығыс) қолдану үлкен рөл атқарады.
Радиотехникалық кәсіпорындардың ерекшелігі-қолданылатын 

компоненттер мен материалдардың көп түрлілігі, сондай-ақ өндірістің 
технологиялық процестерінің әртүрлілігі.

Аралас жеткізуші кәсіпорындардан немесе дайын өнім қоймасынан 
келетін бөлшектер мен материалдар жасырын ақауларға немесе ТШ-дан 
әртүрлі ауытқуларға ие болуы мүмкін. .Аппаратураға орнатыла отырып, 
ақаулы бөлшектер көбінесе оның жұмысындағы ақаулардың себебі болып 
табылады.

Статистика көрсеткендей, өндірістің жетілмегендігінен туындаған РЭА 
жұмысындағы ақаулардың жалпы санының 75% –ы құрамдас элементтердің 
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(транзисторлар, резисторлар, конденсаторлар және т.б.) жеткіліксіз 
сенімділігіне, ал 25%-ы құрастыру, монтаждау және реттеу қателіктеріне 
байланысты. Осыған сүйене отырып, өнімнің сенімділігі көбінесе 
компоненттердің кіріс бақылауын ұйымдастыруға (электр және радио 
элементтері, дайын түйіндер мен блоктар немесе материалдар), сондай - ақ 
технологиялық процесті ұйымдастыруға және өндіріс процесінде өнім 
сапасын бақылауға байланысты болады деп қорытынды жасауға болады.

Кіріс бақылау-бұл зауытқа түсетін бөлшектердің, компоненттер мен 
материалдардың параметрлерін қосымша тексеру, өйткені тасымалдау, 
қоймаларда ұзақ немесе қанағаттанарлықсыз сақтау кезінде, сондай-ақ 
жеткізуші зауыттарда дайын өнімді бақылаудың жеткіліксіздігінен олар 
механикалық, электрлік, магниттік және басқа параметрлерді нашарлатуы 
мүмкін. Мысалы, металда тот пайда болуы мүмкін, гетинакстың бұзылуы, 
контактілердің тотығуы және т. б.

Кіріс бақылауды техникалық бақылау бөлімінің (ТББ) қызметкерлері 
жүзеге асырады және өндіріске келіп түсетін бөлшектердің ТШ-ға 
сәйкестігін тексеру тәртібі мен әдістемесін көздейтін Нұсқаулық бойынша 
жүргізіледі. Кіріс бақылауын жүзеге асыратын ТББ бөлімшелері өлшеу 
аппаратурасымен, бақылаудың жылдамдығы мен сенімділігін арттыратын 
арнайы стендтермен және құрылғылармен жабдықталуы тиіс. Тексеру 
барысында элементтерді жаттықтыру да жүргізілуі мүмкін, бұл жасырын 
ақаулары бар элементтерді анықтауға көмектеседі. Ірі сериялы зауыттарда 
ТББ құрамында жиынтықтаушы бұйымдарды бақылау мен игерудің 
технологиялық процестерін әзірлейтін және қажет болған жағдайда 
материалдар мен бөлшектерге талдау жүргізетін зертханалар бар.

Сапаны басқару жүйелерінің тиімділігін арттырудың негізгі 
бағыттарының бірі-технологиялық процестердің барысын, дайын өнімнің 
сапасын бақылау әдістерін жетілдіру, сенімді өнімдерді шығаруды 
қамтамасыз ету үшін бас тарту және жаттығу әдістерін одан әрі дамыту.

ГОСТ 15467-79 сәйкес өнім сапасы ұғымы оның мақсатына сәйкес 
белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыруға жарамдылығын анықтайтын 
өнім қасиеттерінің жиынтығын анықтайды. Алайда, жоғары сапалы өнім 
шығаруды бақылауды күшейту және ұйымдастырушылық кемшіліктерді 
жою нәтижесінде ғана қол жеткізуге болмайды. Қазіргі заманғы өндірістің 
қиын жағдайларында сапа мәселесін ұйымдастыруды жоспарлауға, 
басқаруға, жобалау-конструкторлық жұмыстарға, технологияларға, бақылау 
мен сынауға, пайдалануға жүйелі көзқарас негізінде ғана шешуге болады.

Сапаны арттыру проблемасын шешуге жүйелі кешенді тәсіл өндірістің 
көптеген салаларын қамтиды, кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесінің 
құрамдас бөлігі болып табылады және халық шаруашылығын дамыту 
жоспарларымен келісілген ұзақ мерзімді жоспарлар негізінде дамитын 
болады.

Әрбір салада, оның ішінде радиотехникалық өнеркәсіпте де сапаны 
басқарудың салалық жүйесі жұмыс істейді, ол өнімді дайындаудың 
техникалық деңгейі мен сапасын басқарудың бірыңғай жүйесінің құрамдас 
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бөлігі болып табылады (СУТУК). Бұл жүйе мыналарды көздейді: метрология 
және сынау, өнім сапасын аттестаттау саласындағы іс-шараларды әзірлеу 
және жүзеге асыру, өнімнің сенімділігі мен сапасын арттырудағы 
стандарттаудың бірінші дәрежелі рөлі, перспективалық озық стандарттар 
кешендерін құру, қолданыстағы стандарттарды түзету, идеологиялық және 
тәрбиелік іс-шаралар және социалистік жарыс нысандарын жетілдіру.

10.2.2 Сапаны бақылау, ақаулар мен олардың себептерін талдау 
әдістері

Қазіргі заманғы cea өндірісі жоғары білікті техникалық бақылаусыз 
мүмкін емес. Зауытта мұндай бақылауға жеке өндірістің бөлшектері мен 
блоктары және байланысты салалардағы кәсіпорындардан келетін бөлшектер 
кіруі керек.

Өнімнің сенімділігі Өнімді бақылау құралдарына, әдістеріне және 
жүйелеріне байланысты. Идеал-барлық өндірістік операциялардағы 
бөлшектердің барлық параметрлерін 100% тексеру. Алайда, көптеген 
бақылаушылар мен қымбат өлшеу жабдықтары болу қажеттілігімен 
байланысты үлкен экономикалық және техникалық қиындықтар туындайды. 
Сондықтан өндіріс процесінде барлық сатып алынған өнімдердің ТШ 
сәйкестігін тексеру, технологиялық карталар мен сызбалар бойынша 
операцияаралық тексеру және дайын өнімді тексеру (шығуды бақылау) 
көзделеді.

Бұл жағдайда бақылаудың келесі түрлері қолданылады: жұмыс (ҚР), 
Профилактикалық (ПК), баптау (КН), режимдер (КР), іріктемелі (В К), 
статистикалық (Ст. К, %

Жұмыс бақылауы тікелей жұмыс орнында (станокта, престе, жұмыс 
орнында) дайындалған өнімнің сапасын тексеруді көздейді. Тексеруді ТББ 
жұмысшысының өзі де, жұмыскері де көзбен немесе технологиялық картада 
көрсетілген құралдар мен құрылғылардың көмегімен жүзеге асыра алады.
Бақылау 100% немесе таңдамалы болуы мүмкін. Бақылау процесінде 
жабдықты немесе құралды қажетті баптау жүргізілуі мүмкін. ТББ қабылдауға 
орындаушының өзі тексерген жарамды бөлшектер мен тораптар ғана 
ұсынылуы тиіс. Бөлшектер мен тораптарды жарамсыз ету кезінде олар 
пысықтауға қайтарылады.

Профилактикалық бақылау Технологиялық процестің сақталуын және 
шығарылатын өнімнің сапасын тексеруді, жаппай жарамсыздықтың алдын 
алуды көздейді. Профилактикалық бақылаудың қажеттілігі және оның әдісін 
таңдау алдыңғы статистикалық талдаудың нәтижесімен анықталады, бұл 
некенің пайда болуына әкелетін негізгі себептерді анықтауға және жоюға 
және профилактикалық бақылау кезінде ерекше назар аудару қажет 
технологиялық факторларды анықтауға көмектеседі. Бақылаудың бұл түрін 
білікті жұмысшылар, бақылау және өндірістік шеберлер мен технологтар 
жүзеге асыруы керек. Цехтың техникалық қызметкерлерінің басты назары 
негізгі жабдықтар мен жабдықтардың жағдайын тексеруге, сондай-ақ 
технологиялық режимдердің сақталуын тексеруге бағытталуы керек. Тексеру 
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өлшеулерін дәл әмбебап және бақылау құралдарымен, құрылғылармен және 
аспаптармен жүргізеді.

Тексеру кезінде анықталған технологиялық процестің бұзылуы, өнім 
мен өндіріс құралдарының ақаулары тексеру актісімен ресімделеді және 
талданады. Тексеру нәтижелері бойынша тиісті шешімдер қабылданады және 
ақауларды жою бойынша іс-шаралар әзірленеді. Қайта тексеру кезінде бұрын 
бекітілген іс-шаралардың орындалуына назар аудару қажет. Жаппай ақау 
пайда болған жағдайда, сондай-ақ конструкторлық құжаттама мен 
технологиялық процестерге ірі өзгерістер енгізілген кезде профилактикалық 
бақылау кезектен тыс жүргізіледі. Бақылауды ұйымдастыруға және жүргізуге 
цех бастықтары мен зауыттың ТББ бастығы жауапты болады.

Баптауды бақылау Бұйымды дайындау процесінде жаңа жабдықты 
немесе өлшеу кешенін енгізу кезінде жүргізіледі. Жөндеу жұмыстарынан 
кейін реттеуші бөлшектердің кішкене партиясын жасап, оларды ТББ-ге 
ұсынуы керек. Кейде бақылаудың бұл түрі өнімнің сапасын жақсарту үшін 
басқа түрлермен біріктіріледі (мысалы, профилактикалық бақылау, режимді 
бақылау).

Таңдамалы және статистикалық бақылау, әдетте, тек ауқымды және 
жаппай өндірісте жүзеге асырылады. Тексеру нәтижелері бойынша ішінара 
(немесе статистикалық) бақылау кезінде бұйымдардың бір бөлігі ұсынылған 
барлық өнімнің жарамдылығы туралы бағаланады. Бақылаудың бұл түрі бір 
реттік іріктеу әдісімен жүзеге асырылады.

Бір іріктеу әдісі келесідей. Дайын өнім партиясынан N бұйым еркін 
алынады. Бұйымға ТШ-да n көлемі және іріктеменің жалпы санындағы 
жарамды c бұйымдар санының нормасы көзделеді. N бұйымдардан М ақаулы 
немесе бұйымға ТШ сәйкес келмеген жағдайда, м>С кезінде партия 
қабылданбайды және жарамсыз болады, М^С кезінде партия жарамды деп 
танылады. Сынақтардан кейін шешім қабылданады. Шешімдердің үш түрі 
мүмкін: партия қабылдау, бақылауды жалғастыру (тағы бір немесе бірнеше 
үлгіні алу) немесе бүкіл партияны қабылдамау. Жарамсыз партия жаппай 
тексеруге ұшырауы немесе толығымен алынып тасталуы және жарамсыз деп 
тану және түзету үшін орындаушыға қайтарылуы мүмкін.

Іріктемелі бақылаудың сенімділігін анықтайтын ең бастысы бақылауға 
жататын бұйымдардың нормаланған саны және олардың негізінде партияның 
жарамдылығы туралы шешім шығарылатын жағдайлар болып табылады. 
Ішінара бақылау Технологиялық процестің карталарында тексеруге жататын 
өлшемдері мен параметрлері және бақылау құралдары бар арнайы операция 
түрінде келтіріледі.

Жақсы ұйымдастырылған технологиялық процесс кезінде іріктемелі 
бақылау аралық және соңғы операцияларда (шығу бақылауы) жүзеге 
асырылуы мүмкін.
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10.3. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСПАПТАР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Автоматтандыру ақпаратын өңдеу және сақтау және технологиялық 
процестерді басқару функцияларын орындайтын қазіргі заманғы 
микроэлектрондық жабдықта интеграцияның әртүрлі дәрежесіндегі әмбебап 
және мамандандырылған интегралды схемалар (IMS) қолданылады.

Байқалады: интеграцияның жоғары дәрежелі BMI - ді кеңінен қолдану-
үлкен (bis) және өте үлкен (VLSI). Бұл аппаратураның техникалық-
экономикалық сипаттамаларының айтарлықтай жақсаруына, атап айтқанда: 
сенімділігінің, тез әрекет етуінің және шуға төзімділігінің артуына; 
салмағының, габариттерінің, тұтынылатын қуатының,құнының 
төмендеуіне;өндірісті жобалау және дайындау мерзімдерінің қысқаруына 
байланысты.

БИС-тің құрылымдық ерекшеліктері элементтердің жоғары тығыздығы, 
көп деңгейлі сымдар, үлкен Кристалл мөлшері, жоғары тұтыну қуаты және 
көптеген түйреуіштер сияқты сипатталады. Дайын чиптердің шығуының 
жоғары және тұрақты пайызымен жоғары сенімді өнімді алу үшін олардың 
дизайн ерекшеліктері.

10.3.1 Жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралды схемаларды 
құрастыру және монтаждау

Құрастыру және монтаждау-бұл БИС дайындаудың жалпы 
технологиялық процесінің бөлігі, оның нәтижесінде дайын ИМС(БИС) 
конструкциясы, яғни дайын өнім алынады.

Құрастыру және монтаждау процестері мен операциялары BMI өндіру 
технологиясында көп уақытты қажет етеді. Егер кристаллдарды жасау 
кезінде жоғары өнімді топтық әдістер кеңінен қолданылса, онда құрастыру 
және орнату кезінде олар әр жеке IMS-мен жұмыс істейді.

ИМС (БИС) Құрастырудың технологиялық процесі кристалдарға 
немесе тақталарға қалыптасқан элементтері бар пластиналар мен 
субстраттарды бағдарланған бөлу, оларды корпустың негізіне бекіту, шығару 
рамаларының қону алаңдары және т. б. бойынша операциялар жиынтығы деп 
аталады.

ИМС, оның ішінде БИС монтаждаудың технологиялық процесі 
коммутациялық деңгейге сәйкес келетін кристалдың электрлік қосылыстарын 
алуға бағытталған операциялар жиынтығы деп аталады, яғни рамалардың, 
икемді тасымалдаушылардың, корпус негіздерінің терминалдарымен немесе 
тақталар субстратының байланыс алаңдарымен. IMS герметизациясы 
монтаждау жұмыстарының бірі болып табылады, егер ол бос болса және 
орнатылған кристалды (әдетте оның жұмыс беті) арнайы герметикалық 
жабынмен (көбінесе герметик деп аталады) құю арқылы қорғаныс 
жабындарын қалыптастыруға дейін азаяды.

Микроэлектрондық аппаратурада (МЭА) корпуссыз БИС-терді 
пайдалану оның массалық габариттік сипаттамаларының айтарлықтай 
азаюын, өтпелі кедергілердің,паразиттік индуктивтіліктер мен 
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сыйымдылықтардың мәндерінің төмендеуін, сенімділіктің жоғарылауын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Дене биттері төмен материалдық 
сыйымдылықта қолданудың әмбебаптығына ие.

Қорапсыз БИС икемді сым терминалдарымен, полиимидті 
тасымалдаушымен және көлемді терминалдармен жасалады. Полиимидті 
тасымалдаушыдағы БИС коммутациялық тақтасында корпустардағы 
микросхемалармен салыстырғанда 4 сағат 10 және одан да аз орын алады. 
Тақтаға орнату үшін, бұл жағдайда bis түйреуіштері кристалдың шеткі 
аймақтарында орналасқан шаршы байланыс алаңдарының пайда болуына ие.

Полиимидті тасығыштарда дәмсіз БИС қолдану БИС бір түйіспелі 
алаңына есептегенде дәнекерленген және дәнекерленген қосулардың санын 
азайту (корпустық БИС үшін - үш, төрт қосылыс, корпустық емес БИС үшін 
– екі, үш) есебінен Мэаз сенімділігін арттыруға, кристалды тікелей жылу 
шығаратын тұғырға орнату кезінде жылуды бұру жағдайларын жақсартуға, 
БИС кристалындағы механикалық кернеулерді және аздаған массаны 
азайтуға мүмкіндік береді.

Көлемді терминалдары бар корпуссыз БИС-бұл байланыс алаңдарында 
шарлы (немесе бағаналы) тұжырымдар пайда болатын БИС кристалдары. 
Көлемді қорытындылар (лер) алтыннан, жалтыратылған немесе 
жалтыратылған мыстан және қалайы-күміс қорытпасынан жасалады. Мұндай 
БИС коммутациялық тақтада корпустық БИС-тен 16 сағат 40 есе аз және 
полиимидті тасымалдаушыдағы корпустық БИС-тен 4 сағат 10 есе аз орын 
алады. Олардың шығу кедергісі 20 сағат 100 есе, паразиттік индуктивтілік 60 
сағат 200 есе және аралық сыйымдылық 9 сағат 50 есе төмен.

БИС кристалының байланыс аймақтарындағы көлемді түйреуіштер екі 
түрлі жолмен құрылуы мүмкін. "Дымқыл" деп аталатын бірінші әдіс дәнекер 
шарлары гальваникалық түрде өсірілетін тосқауыл қабатының вакуумдық 
тұндыру процестерін (хром-мыс, хром-никель, ванадий-мыс) қолданады. 
Тосқауыл қабаты БИС кристалының алюминийіне жақсы адгезиясы бар және 
онымен түзеткіш байланыстар жасамайтын, яғни БИС электр параметрлеріне 
әсер етпейтін металдардан жасалады. "Дымқыл" әдістің кемшіліктері қажетті 
қалыңдықты біркелкі жабудың қиындығын, дәнекердің құрамын бақылаудың 
күрделілігін және гальваникалық өсуге байланысты OV мөлшерін сақтауды, 
сондай-ақ IC параметрлерінің, әсіресе MDP құрылымдарында нашарлауын 
қамтиды.

OV қалыптастырудың "дымқыл" әдісінің кемшіліктерін болдырмау 
үшін "құрғақ" әдіс қолданылады. Оның мәні-алтын сымнан жасалған 
шарлардың ультрадыбыстық қосылуы және сымның тікелей доптың үстінен 
кесілуі. "Құрғақ" әдіс қарапайым және іс жүзінде bis параметрлеріне әсер 
етпейді. Көлемді түйреуіштер бөлінгенге дейін пластинаның құрамындағы 
кристалдарда пайда болады. Сонымен қатар," құрғақ " әдіс OV 
қалыптасуында селективтілікті қамтамасыз етеді: олар байланыс 
алаңдарында тек жарамды, электрлік параметрлер бойынша алдын-ала 
тексерілген БИС кристалдары жасалады.
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Полиимидные тасушылар c алюминий балочными қорытындыларымен 
присоединяют к алюминий контактілі алаңдарға кристалдардың БИС 
ультрадыбыстық микросваркой. Бұл жағдайда шығыс материалдары мен 
байланыс платформасының өзара әрекеттесуі кезінде сенімді бір компонентті 
микро дәнекерленген қосылыс пайда болады. 

Қалайы-висмутпен қапталған мыс, полиимидті тасымалдаушының 
сәулелік түйреуіштерін кристалдардың байланыс аймақтарына қосу 
қиынырақ, өйткені мыс пен алюминий микро дәнекерлеу мен дәнекерлеу 
кезінде техникалық жағынан сәйкес келмейді. Сондықтан, оларды 
кристалдың байланыс алаңдарында немесе тасымалдаушының таспалық 
терминалдарында біріктірмес бұрын, үш өлшемді тұжырымдар пайда 
болады: кристалда – алтын немесе дәнекер, тасымалдаушыда – алтын.

Тасымалдағышты жалғау дәнекерлеу немесе термиялық сығымдау 
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тасымалдаушыдағы көлемді алтын 
түйреуіштер алтын-қалайы эвтектикалық қорытпасын қалыптастыру үшін 
импульсті дәнекерлеу арқылы, мыс сәуленің алтынмен қапталған термиялық 
сығымдау арқылы, сондай-ақ лазерлік импульсті дәнекерлеу немесе 
дәнекерлеу арқылы қалыптасады.

Ausn4 интерметаллидінің нәзік фазасының пайда болуын болдырмау 
үшін висмут (10% дейін) немесе қорғасын (40% дейін)мыс пучок 
терминалдарының қалайы жабындысына енгізіледі. Висмут қосылған кезде 
250°C температурада дәнекерлеуден кейін интерметаллидтің қалыңдығы 
және 30C ұстау уақыты 0,5 сағат 2мкм құрайды. Дәнекерлеу кезінде 
қорғасынмен легирлеу қалыңдығы 4х5мкм интерметаллид қабатының пайда 
болуына әкеледі, бұл күшті дәнекерленген қосылыстардың пайда болуына 
ықпал етеді. Оның қалыңдығының одан әрі артуы беріктіктің төмендеуіне 
әкеледі.

10.3.2 Электрондық аспаптар мен құрылғылардың электр 
схемаларын талдау

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) – ашық 
бастапқы коды бар жалпы мақсаттағы электрондық схемалардың 
симуляторы. Бұл схеманың тұтастығын тексеру және оның мінез-құлқын 
талдау үшін ПХД жасауда қолданылатын қуатты бағдарлама. Қазіргі уақытта 
SPICE де-факто аналогтық және аналогты-цифрлық электрондық тізбектерді 
модельдеудің негізгі бағдарламасына айналды. SPICE-тің алғашқы нұсқасы 
70-ші жылдардың ортасында Берклидегі Калифорния Университетіндегі 
Electronics Research Laboratory-де жасалды. Бұл уақыт аймағындағы 
сызықтық және сызықты емес тізбектерді талдауға, сызықтық тізбектердің 
жиілік сипаттамаларын есептеуге мүмкіндік берді. Spice 1 бағдарламасы 
толығымен FORTRAN тілінде жазылды және сызықты резистивті тізбектерді 
талдау үшін түйіндік кернеу әдісі қолданылды. Кітапхана үлгілерін 
электрондық компоненттерін қамтыды моделін диодтан және биполярлық 
транзистордың (модель Молла-Эберса). Кейіннен SPICE бағдарламасы 
жетілдірілді, жаңа нұсқалар пайда болды, компоненттер модельдерінің тізімі 
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кеңейтілді және 70-жылдардың соңында SPICE Электронды схемаларды 
жобалау және модельдеу үшін өнеркәсіпте кеңінен қолданыла бастады.

1975 жылы spice 2 бағдарламасының екінші нұсқасы шықты, ол да 
FORTRAN-да жазылған, бірақ көп элементтері бар, модельдеу кезінде уақыт 
қадамын өзгертуге мүмкіндік берді, ал түйіндердің теңдеуі түйіндік 
потенциалдардың модификацияланған әдісін қолдана отырып 
тұжырымдалды. Spice 2G.6 екінші нұсқасының соңғы нұсқасы 1983 жылы 
пайда болды. Онда биполярлы және өріс моп-транзисторлардың модельдері 
қайта жасалды. SPICE 2G. 6 нұсқасындағы биполярлы транзистор моделі 
Гуммель-Пун теңдеулеріне негізделген. 1985 жылы Бағдарламаның келесі 
нұсқасы жасалды, SPICE 3. Ол spice 2G.6 нұсқасына негізделген және оның 
дамуы болып табылады. Бағдарламаның математикалық өзегі толығымен C 
тілінде қайта жазылды. Модельдеу нәтижелерін ұсыну үшін графикалық 
интерфейс (кернеу диаграммалары, жиілік сипаттамалары графикасы және 
т.б.) қолданыла бастады. Бағдарламаға жаңа электрондық компоненттердің 
бағдарламалық модельдері енгізілді: жоғалған ұзын сызықтар, идеалды емес 
кілттер және т. б. Жаңа моделін МОП-транзисторлардың ескеретін жеке 
әсерін азайту кезінде геометриялық өлшемдерін аспаптар. 80-жылдардың 
ортасында дербес компьютерлерге арналған схемалық модельдеу 
бағдарламалары пайда болды. 1984 жылы MicroSim өзінің нұсқасын ұсынды 
spice дербес компьютерлерге арналған, оны PSpice деп атады. Бұл бағдарлама 
және оның барлық кейінгі нұсқаларында SPICE математикалық модульдері, 
сондай-ақ SPICE кіріс және шығыс ұсыну пішімі қолданылады. MicroSim 
PSpice-тің алғашқы нұсқалары тек Аналогты электронды құрылғыларды 
модельдеуге мүмкіндік берді. Ауыспалы процестер әртүрлі пішіндегі 
сигналдардың, жиілік сипаттамаларының және сызықты емес 
құрылғылардың жұмыс нүктелерінің әсерінен есептелді. 90-жылдардың 
басында Аналогты ғана емес, сонымен қатар аралас Аналогты-сандық 
құрылғыларды модельдеуге мүмкіндік беретін нұсқалар жасалды. Бағдарлама 
Мәтіндік емес, схемаларды графикалық енгізуді қамтамасыз ететін ыңғайлы 
24 интерфейс алды. PSpice-тің заманауи нұсқалары аналогтық және сандық 
электрондық тізбектерді модельдеуге арналған есептеу ортасын ұсынады. 
Бағдарламаның маңызды артықшылығы-аналогты және сандық сигналдарды 
үйлестірудің көмекші бағдарламалық модульдерін қолданбай аралас 
аналогты-цифрлық схемаларды модельдеу мүмкіндігі. Бұған арнайы 
интерфейстерді автоматты түрде қолдану арқылы қол жеткізіледі және 
аралас Аналогты-сандық құрылғыларды модельдеуді айтарлықтай 
жеңілдетеді. 

PSpice бағдарламасындағы электрондық схемаларды модельдеу 
процедурасы үш кезеңнен тұрады: 

1. Графикалық редакторда схемалық диаграмма құру; 
2. Схеманы тікелей модельдеу; 
3. Модельдеу нәтижелерін пайдаланушыға ыңғайлы түрде ұсыну 

(кернеу диаграммалары, ACH және т.б.). 
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PSpice электронды элементтерінің негізгі жиынтығына резисторлар, 
конденсаторлар, индукторлар, диодтар, биполярлы транзисторлар, өріс 
эффектісі транзисторлары (басқару p–n ауысуы және оқшауланған ысырмасы 
бар), ұзын сызықтар, кернеу мен ток көздері, әртүрлі пішіндегі сигнал 
генераторлары кіреді. Аналогтық интегралды схемалар, сондай-ақ кейбір 
электронды компоненттер (тиристорлар, өріс транзисторларының кейбір 
түрлері) параметрлерін пайдаланушы анықтайтын ішкі схемалар болып 
табылады. PSpice электрондық компоненттерінің негізгі жиынтығында 
логикалық операцияларды орындайтын сандық функционалды блоктар бар. 
Сонымен қатар, жаппай шығарылатын сандық компоненттердің кең 
кітапханалары бар.

Мысалы, 10.2-суретте NMOS5PO N-арна Mos транзисторының 
моделінің сипаттамасы көрсетілген.

Сурет 10.2. Pspice-тегі N-арна моп транзисторының моделі

PSpice-де (SPICE) талдаудың келесі түрлері мүмкін. 
1. Bias – үлкен сигналдар үшін Тұрақты ток талдауы; 
2. DC (Direct Current) – шағын сигналдар үшін Тұрақты ток бойынша 

талдау; 
3. AC (Alternating Current) – айнымалы ток бойынша талдау (сызықтық 

тізбектердің жиілік сипаттамаларын есептеу); 
4. Transient-еркін нысандағы сигналдардың әрекеті кезінде сызықты 

емес тізбектердегі өтпелі процестерді есептеу; 
5. Fourier Analysis-сигнал спектрлерін талдау; 
6. Parametric Sweep-тізбек компоненттерінің параметрлерін өзгерту 

режимі; 
7. Sensitivity-тұрақты және айнымалы ток режимдеріндегі 

компоненттер параметрлерінің вариацияларына сызықтық тізбектердің 
сезімталдық сипаттамаларын есептеу (ең нашар әдіс); 
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8. Noise Analysis-схеманың кіріс және шығыс Шу қуатының спектрлік 
тығыздығын талдау; 

9. Монте-Карло әдісімен электронды компоненттер параметрлерінің 
таралуын ықтималды талдау.

Бағдарламалық жасақтама жасау және тексеру пакеттері spice 
Электрондық компоненттер модельдері:

1. Model Builder Өндіруші: Agilent Technologies
Model Builder (MBP) бағдарламасы кремний негізіндегі жартылай 

өткізгіш құрылғыларды модельдеуге және алынған модельдерді шығаруға 
арналған кешенді шешім болып табылады. 

Model Builder бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері: 
* spice модельдерін жасау; 
* далалық MOSFET, биполярлы транзисторлар, диодтар және пассивті 

компоненттер үшін үлгілерді алу; 
* bsim6, BSIMIMG, BSIM-CMG және т. б. қоса алғанда, қазіргі заманғы 

модельдерді қолдау.; 
* қартаю модельдерін, шамадан тыс жүктеме жағдайында жұмыс істеу 

модельдерін, жоғары вольтты құрылғылардың модельдерін жасау мүмкіндігі; 
* пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс және модельдеуге арналған 

көмекші бағдарламалардың кең жиынтығы. 10.3-суретте осы бағдарламалық 
пакеттегі транзисторды модельдеудің мысалы көрсетілген.

Сурет 10.3. Model Builder (MBP) модельдеу мысалы)
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2. MQA өндіруші: Agilent Technologies
Модельдік сапаны тексеру бағдарламасы (MQA) әзірлеушілер мен 

интегралды схемаларды өндірушілерге SPICE модельдерін тексеруге, 
салыстыруға және құжаттауға мүмкіндік береді. 

MQA бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері: 
* SPICE модельдерінің сапасы мен сенімділігін тексеру; 
* spice модельдеу нәтижелерін жөндеу; 
* зауыттық модельдердің дұрыстығын тексеру; 
* үлгілердің сапасын тексеру туралы егжей-тегжейлі есептер жасау; 
* модель нұсқалары, SPICE тренажерлері мен өндіріс технологиялары 

арасындағы айырмашылықтарды салыстыру. 
MQA пакетіндегі spice модельдерін талдау мысалы 10.4 суретте 

көрсетілген.

Сурет 10.4. MQA - да модельдеу мысалы

10.3.3 Электрондық аспаптар мен құрылғыларды баптау және 
реттеу

Радиоэлектрондық аппаратураны реттеу бұйымның параметрлерін 
техникалық шарттардың, МЕМСТ талаптарына немесе эталон ретінде 
қабылданған үлгілерге сәйкес келетін мәндерге жеткізу мақсатында жүзеге 
асырылады.

Реттеудің негізгі міндеттері құрылғы элементтері параметрлерінің 
рұқсат етілген ауытқуларын өтеу (түзету), сондай-ақ орнату қателерін және 
басқа да ақауларды анықтау болып табылады. Әдетте, осы мақсатта 
жартылай өткізгіш құрылғылардың режимдерін реттеу, төмен жиілікті 
күшейткіш пен детекторды реттеу, әртүрлі элементтердің денсаулығын 
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тексеру, жеке каскадтардың және бүкіл құрылғының режимдерін орнату 
жүзеге асырылады.

Реттеу екі әдіспен жүзеге асырылады: өлшеу құралдары және электрлік 
көшіру деп аталатын үлгімен реттелетін құрылғыны салыстыру.

Радиоаппаратура мен аспаптардың дәлдігі мен сенімділігі оларды 
өндірудің технологиялық процесіне байланысты. Сондықтан жеке 
элементтер мен блоктарды өндірудің техникалық деңгейі радио 
жабдықтарын реттеудің көлемі мен дәлдік дәрежесін анықтайды.

Реттеу жұмыстарын бастамас бұрын, реттеуші реттелетін құрылғыны 
зерттеп, оның техникалық шарттарымен, параметрлердің негізгі шығу және 
аралық мәндерімен, жалпы көріністің сызбаларымен, электрлік, 
кинематикалық және басқа схемалармен танысуы керек. Сондай-ақ, ол 
қандай жағдайда пайдаланылатынын білу маңызды. Сонымен қатар, реттеуші 
реттеу және өлшеу жабдықтарының сипаттамаларын және өлшеу әдістерін, 
реттеу операцияларының реттілігін білуі керек, күрделі электр өлшеу 
құралдарын қолдана білуі керек. Әдетте реттеу операциялары жоғары білікті 
жұмысшыларға жүктеледі.

Реттеушінің жұмыс орны қажетті аппаратурамен, аспаптармен және 
құрылғылармен жабдықталуы тиіс. Өлшеу үшін арнайы стендтерді қолданған 
кезде реттеуші стендтің әр құрылымдық элементі мен басқару тұтқаларының 
мақсатын зерттеуі керек. Сонымен қатар, ол жарақаттың алдын-алу 
шараларын, сондай-ақ электр тогының соғу қаупін және ультра жоғары 
жиіліктегі электромагниттік өрістің әсерін тез жою әдістерін анықтайтын 
қауіпсіздік нұсқаулығымен танысуы керек.

Радиоэлектрондық аппаратура мен аспаптарды реттеуші-жөндеушінің 
жұмыс орны-қажетті құралдармен жабдықталуы тиіс.

Радио жабдықтары мен құрылғыларының жұмыс жағдайлары 
бойынша, әдетте, бұл өнімдер жұмыс істейтін сыртқы орта, сондай-ақ олар 
әсер ететін физикалық әсерлер (соққылар, діріл) түсініледі.

Радио жабдықтарының жұмысына қысымның төмендеуі және 
температураның өзгеруі әсер етеді, бұл түзетуге әкелуі мүмкін. 
Температураның әсерінен материалдардың көлемі, қаттылығы, серпімділігі, 
электрлік, магниттік және оптикалық қасиеттері өзгереді. Әсіресе жоғары 
ылғалдылықпен үйлескен температураның өзгеруі радио аппараттарының 
жұмысына қатты әсер етеді. Ауадағы тұздардың (теңіз ауасының), құмның, 
шаңның мөлшері де айтарлықтай әсер етеді. Радио жабдықтарының бөліктері 
мен блоктарына ылғалдың әсер ету сипаты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл өнім 
бетіндегі су буларының конденсациясы, су немесе жаңбырдың шашырауы 
және суға қысқа немесе ұзақ батыру.

Радиоаппаратураның бөлшектері мен блоктарына жоғары және төмен 
температура мен ылғалдың ұзақ әсер етуі кезінде катушкалардың 
индуктивтілігі және конденсаторлардың сыйымдылығы өзгереді, жұмыс 
жиілігінің тұрақтылығы бұзылады, радиоқабылдағыштардың сезімталдығы 
мен селективтілігі, сондай-ақ таратушы құрылғылардың қуаты мен тиімділігі 
төмендейді. Сонымен қатар, кабельдер мен электр коннекторларында ағып 
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кетулер мен тұйықталулар пайда болады, жеке бөліктер мен блоктардың 
оқшаулануы нашарлайды. Металдардың бетіндегі ылғалдың жауын-шашыны 
коррозияның пайда болуына қолайлы жағдай жасайды, бұл жұқа сымдардың 
үзілуіне және байланыстардың бұзылуына әкеледі.

Пайдалану және тасымалдау кезінде радиоаппаратура ұшырайтын 
соққылар мен діріл оған кіретін элементтердің сапалық көрсеткіштерінің 
одан да елеулі өзгеруіне ықпал етеді және техникалық зақым келтіруі мүмкін.

Реттеу жұмыстарын орындау үлкен жауапкершілікпен байланысты, 
өйткені олар өнімді шығаруды аяқтайды. Сондықтан реттеушінің кез-келген 
операцияны жасамас бұрын оның әрекеттері туралы алдын-ала ойлауы өте 
маңызды, оның қажеттілігі реттеу процесінде туындайды. Мұндай 
операцияларға, атап айтқанда, жеке құрастыру бірліктері мен бөлшектерін 
ауыстыру жатады. Бөлшектеу, құрастыру және монтаждау жұмыстарының 
көлемі әдетте аз, бірақ оларды жүзеге асырудың жоғары сапасын қамтамасыз 
ету өзгермейтін заң болып табылады. Бөлшектеу жұмыстарына ерекше назар 
аудару керек, оның барысында қосымша механикалық бекітпелері бар 
элементтердің дәнекерлеу терминалдары босатылады. Бұл операциялар 
ерекше назар аударуды және мұқият орындауды қажет етеді, әйтпесе баспа 
өткізгіштерінің қабығы, чиптердің істен шығуы, топсалы өткізгіштердің 
оқшаулауын тұтату, розеткаларды сындыру мүмкін.

Сериялық және жаппай өндіріс жағдайында өнімді реттеуге тікелей 
байланысты жұмыстар Техникалық құжаттамамен анықталады -
технологиялық карталар немесе реттеу нұсқаулары. Тәжірибелік үлгілер мен 
тәжірибелік серияларды әзірлеу кезеңдерінде реттеуші реттеуге арналған 
техникалық құжаттаманы қабылдамауды жүргізуге, реттеу реттілігінің 
неғұрлым өнімді тәсілдерін, сондай-ақ бұл ретте іріктелетін элементтердің 
номиналды мәндерінің шектерін айқындауға, өндірістің конструкциясы мен 
технологиялық процесінің ақауларын анықтауға тиіс.

Өлшеу жабдықтарын реттеуді бастамас бұрын, реттеуші 
құрылғылардың техникалық мәліметтерін, оларды пайдалану ережелерін 
мұқият зерттеп, оларды іс жүзінде қолдана білуі керек.

Реттелетін өнімді қуат көздерімен және өлшеу құралдарымен қосуды 
бастамас бұрын, олардың дұрыс жұмыс істейтініне және қалыпты қуат 
кернеулерінің болуына көз жеткізу керек. Қалыпты қоректендіру 
кернеулерінің болуын, кейде олардың пульсация деңгейін тексеру тікелей 
реттелетін өнімнің қуат тізбектерінің кірісінде жүзеге асырылады.

Реттеу кезіндегі қателіктердің себептерінің бірі жиынтықтан өлшеу 
құралына кабельді дұрыс таңдамау болуы мүмкін. Бұл кабельдердің біреуі 
соңында ашық болуы мүмкін, екіншісі 50 немесе 75 кедергісі бар, үшіншісі 
кіріктірілген детекторлы басы бар, төртіншісі кіріктірілген сүзгі немесе 
сериялық кедергісі бар. Кабельді дұрыс таңдамау сөзсіз қателіктерге, кейде 
реттелетін өнімнің жұмысының бұзылуына әкеледі.

Қателіктердің тағы бір себебі кабельдегі немесе байланыстырушы 
сымдардағы тізбектің үзілуі, сондай – ақ кабельдерді бір жағынан өлшеу 
құралдарымен немесе қуат көздерімен, ал екінші жағынан реттелетін 
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құрылғымен қосатын қосқыштардағы байланыстардың бұзылуы болуы 
мүмкін. Жалғағыш құрылғылардың жарамдылығын тексерудің әртүрлі 
тәсілдері бар, олардың ең қарапайымы күмән тудыратын кабельді ақаусыз 
кабельмен ауыстыру болып табылады. Жаман контакт разъемах анықталса 
кезінде жеңіл покачивании немесе шағын орнын ауыстыру, жылжымалы 
бөліктің қосқышы.

Орнатушы-реттегіш орындауы керек маңызды операция-бұл 
тербелмелі тізбектерді орнату. Қабылдағышта транзисторлардың жұмыс 
режимін бұрмалайтын немесе паразиттік байланыстардың болуына 
байланысты зақымданулар жойылған жағдайда, конфигурацияның 
қажеттілігі теңшеу шкаласының сәйкес келмеуінен, сезімталдықтың 
төмендеуінен немесе біркелкі болмауынан және селективтіліктің 
нашарлығынан туындайды. Әр түрлі типтегі контурларды 
конфигурациялаудың бірыңғай схемасы жоқ, бірақ кез-келген параметр төрт 
түрлі операцияны қамтиды:

1) бір немесе бірнеше контурларды қандай да бір тіркелген жиілікке 
(аралық жиілік каскадтарында, бөгегіш сүзгілер контурларында және 
радиоқабылдағыштарда тіркелген жиілікпен) баптау);

2) бір мезгілде реттелетін бірнеше контурлар арасындағы резонансты 
үйлестіру (тікелей күшейту радиоқабылдағыштарында және 
супергетеродиннің жоғары жиілікті бөлігінде);

3) теңшеу қисығын масштабтау шкаласымен жұптастыру;
4) қабылдағыштың сайлануын реттеуді қамтиды.
Қажетті операцияларды таңдау тек қабылдағыштың түріне және оның 

жағдайына байланысты болады.
Радиоаппаратура мен аспаптардың сапасы, сондай-ақ оларды 

дайындауға жұмсалатын шығындар едәуір дәрежеде реттеу және бақылау-
сынау жұмыстарының технологиялық дайындығына байланысты. Ол 
технологиялық процесті әзірлеуді, яғни реттеу және бақылау-сынау 
жұмыстарының мазмұны мен орындалу кезектілігін; осы Технологиялық 
жабдықты (түрлі стендтер, арнайы аспаптар мен құрылғылар) құрастыру мен 
дайындауды, жұмыс орындарын жабдықтауды; Технологиялық құжаттаманы 
әзірлеуді қамтиды.

Реттеудің технологиялық процесін әзірлеу кезінде келесі жұмыстардың 
орындалуын ұйымдастыру жүзеге асырылады:

бұйымның жұмыс істеуін тексеру. Реттеуге алынған өнімдер құрастыру 
мен орнатудан кейін құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіретін 
әртүрлі ақауларға ие болуы мүмкін. Бұл жағдайда реттегіш элементтердің 
ақауларымен (шамдар, транзисторлар, конденсаторлар, қосқыштар және т.б.), 
сондай-ақ механикалық құрастыру мен электр орнатудың қателіктерімен 
кездесуі мүмкін. Осыған байланысты ауыстырып-қосқыштардың, 
электролиттік конденсаторлардың, потенциометрлердің, трансформаторлар 
мен НЧ дроссельдерінің, лампалық панельдердің механикалық бекітпелерінің 
сенімділігін; реттеу органдарында (конденсаторлар мен резисторларда, 
баптау тетіктерінде, вариометрлерде, реттелетін өзекшелері бар 
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катушкаларда) жүрістің бірқалыпты болуын және кептелудің болмауын; 
ауыстырып-қосқыштар бекіткіштері жұмысының анықтығын; алдыңғы 
панельдегі тиісті жазбаларға қатысты олардың тұтқаларының дұрыс 
орналасуын және осьтердегі бекітудің сенімділігін тексеру қажет.;

- селективті құрылғылардың параметрлері;
- жұмыс жағдайында өнімнің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін 

параметрлерді реттеу.
Реттеу процесін ұйымдастырудағы маңызды мәселе жұмыс орындарын 

жабдықтау болып табылады, оларды жобалау еңбекті қорғауға қойылатын 
талаптардың орындалуын және ең қолайлы жұмыс жағдайларын жасауды 
қамтамасыз етуі керек (жеткілікті жарықтандыру, реттелетін объект пен 
өлшеу жабдықтарына қатысты реттеушінің жағдайының ыңғайлылығы, 
қолайлы эстетикалық жағдайлар). Сериялық және жаппай өндіріс 
жағдайында реттеушілердің жұмыс орындарын орналастыру өнімді 
өндірудің технологиялық процесінің дәйектілігіне сәйкес келуі және оны 
жылжытуға артық уақытты болдырмауы керек.

Жұмыс орындарын жобалау кезінде нақты шешімдерді таңдау жоғары 
еңбек өнімділігін және бірдей операцияларды орындау кезінде параметрлерді 
өлшеу нәтижелерінің біркелкілігін, жұмыс қауіпсіздігін, сондай-ақ 
жабдықтың құнын және жұмыс орындарын пайдалану шарттарын 
қамтамасыз етуді ескере отырып жүргізіледі.

Радиоэлектрондық аппаратураны сынау
Радиоаппаратура мен аспаптарды сынау сыртқы факторлардың әрекет 

ету реттілігі мен уақытын, осы факторларды сипаттайтын параметрлерді 
(температураны, ылғалдылықты, механикалық жүктемелерді және т.б.), 
сондай-ақ сынаққа дейін және одан кейін бақылауға жататын бұйымдардың 
параметрлерін айқындайтын берілген бағдарлама бойынша жүргізіледі.

Радиоаппаратураны сынау сыналатын аппаратураның жекелеген 
сипаттамаларын анықтауға байланысты бақылау-тексеру жұмыстарының 
кешенін қамтиды.

Бұйымдарды сынаудан басқа олардың жұмыс істеуі кезінде үлгілерді 
сынау да жүргізіледі. Бұл жағдайда модельге сыртқы факторлардың тікелей 
әсері ғана емес, сонымен қатар әсерді модельдеу де мүмкін. Келесі негізгі 
сынақтар бар:

- объектінің белгілі бір қасиеттерін зерттеу үшін жүргізілетін 
зерттеулер;

- олардың сапасының сипаттамаларын салыстыру үшін бірдей 
жағдайларда екі немесе одан да көп объектілер сыналатын 
салыстырмалы объектілер;

- алдын ала, оларды қабылдау сынақтарына ұсыну мүмкіндігін анықтау 
үшін тәжірибелік үлгілерге немесе бұйымдардың тәжірибелік 
партияларына бақылау сынақтары жүргізілетін кезде;

- оларды сериялық өндірудің орындылығы туралы мәселелерді шешу 
үшін тәжірибелік үлгілерге немесе бұйымдардың тəжірибелік 
партияларына бақылау сынақтары жүргізілетін қабылдау бөлмелері;
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- мемлекеттік комиссия өткізетін қабылдау сынақтары болып 
табылатын мемлекеттік;

- дайын өнімді қабылдау кезінде жүргізілетін бақылау сынақтарын 
білдіретін қабылдау-тапсыру сынақтары;

- олардың тиімділігі мен орындылығын бағалау үшін конструкцияға 
немесе дайындау технологиясына өзгерістер енгізілгеннен кейін 
өткізілетін бұйымдардың бақылау сынақтарын білдіретін үлгілік;

- сенімділік көрсеткіштерінің мәндерін анықтау немесе бағалау үшін 
жүргізілетін сенімділік үшін.
Сыртқы әсерлердің сипаты бойынша келесі сынақтар бөлінеді:

- механикалық, бұл жағдайда сынақ объектісіне әсер етудің негізгі түрі 
механикалық жүктемелер болып табылады;

- объектіге әсер етудің негізгі түрі температура мен ылғалдылық, 
атмосфералық қысым және т. б. сияқты факторлар болып табылатын 
климаттық жағдайлар.;

- әсердің негізгі түрі электрлік жүктемелер болып табылатын электрлік;
- әсер етудің негізгі түрі иондаушы сәулелену болып табылатын 

радиациялық;
- биологиялық, онда әсер етудің негізгі түрі организмдердің тіршілік 

әрекеті болып табылады.
Типтік сынақтар электронды Жабдықтың сенімділігін қамтамасыз 

етуде үлкен рөл атқарады. 
Оңтайлы тәсілмен тексеру аппаратураның конструкциясына және 

технологиясын жасау болып табылады өткізу, кешенді сынау, олар неғұрлым 
толық имитируют жарамды пайдалану шарттары.

Жұмыс жағдайындағы жабдыққа бірнеше климаттық және 
механикалық факторлар бір уақытта әсер етуі мүмкін екендігі белгілі. 
Мұндай жағдайларда кешенді сынақтар жүргізген жөн. Мысалы, ұшақ 
радиосы келесідей сыналады. Аппаратты термобарокамераға 
орналастырылған вибростендке орнатады, яғни теріс немесе оң температура 
мен діріл кезінде сиретілген атмосферада бір мезгілде сынау үшін жағдай 
жасайды.

Климаттық сынақтар нормативтік-техникалық құжаттамада 
регламенттелетін белгілі бір реттілікпен жүргізілуі тиіс. Сонымен, ГОСТ 
9763-67 жабдықтың Климаттық сынақтары әрдайым механикалық 
сынақтардан, ал ылғалға төзімділік сынақтары суыққа төзімділік 
сынақтарынан бұрын болуы керек деп көрсетеді. Сынақтың әрбір түрінен 
кейін оны сынау процесінде болуы мүмкін механикалық бұзылуларды немесе 
зақымдануларды анықтау мақсатында аппаратураны көзбен шолып қарау 
жүргізілуі тиіс.

Радиоэлектрондық аппаратура мен аспаптарды пайдалану 
шарттары

Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде радиоаппаратура көптеген 
сыртқы әсерлерге ұшырайды, олардың негізгілері:
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Климаттық, негізінен атмосфераның күйімен байланысты-температура 
және оның циклдік сипаты; ылғалдылық (жаңбыр, аяз, шық); атмосфералық 
қысым; күн радиациясы; ауадағы қоспалар (шаң, тұздар, өнеркәсіптік газдар); 
биологиялық факторлар (саңырауқұлақ зеңі және т. б.);

механикалық, діріл және соққы жүктемелерімен және дыбыстық 
қысыммен байланысты.

Радио жабдықтарының жұмысына әртүрлі факторлардың әсерін 
қарастырыңыз.

Климаттық әсерлер. Негізгі климаттық факторлардың өзгеру ауқымына 
байланысты жабдықты пайдалану жағдайларын үш топқа бөлуге болады:

әдетте + 25 температурада жабық бөлмелерде жұмыс істейтін 
стационарлық және хабар тарату жабдықтарына тән қалыпты жағдайлар... -
10°C, салыстырмалы ылғалдылық 80% дейін және атмосфералық қысым 
720... 780 мм рт.ст. ст.;

аппаратураны -50-ден +50°C-қа дейінгі температурада, ауаның 90% - ға 
дейінгі салыстырмалы ылғалдылығында және атмосфералық қысымда 
пайдалануды көздейтін күрделі жағдайлар 90... 780 мм рт.ст. ст.;

жабдық температураның, қысымның және ылғалдылықтың кең шегінде 
күрт өзгерген кезде жұмыс істейтін ауыр жағдайлар. Мысалы, ғарыш 
станцияларында жұмыс істейтін радиоэлектрондық аппаратура өте ауыр 
ғарыш жағдайларында, оның ішінде толық вакуумда -150-ден +150°C-қа 
дейінгі температура өзгерген кезде жоғары сенімділікті қамтамасыз етеді.

Радио жабдықтары мен оның элементтерінің сенімділігі қоршаған орта 
температурасына байланысты. Қоршаған орта температурасының номиналды 
мәннен жоғарылауы немесе төмендеуі әрдайым радиоаппаратура жасалған 
металдардың физика-химиялық және механикалық қасиеттерінің өзгеруіне
байланысты Радиоаппаратура жұмысының нашарлауына әкеледі. Жылу әсері 
сонымен қатар резисторлардың электр кедергісінің өзгеруіне, 
диэлектриктердің оқшаулау кедергісіне, конденсаторлардың 
сыйымдылығына және т. б. байланысты радио аппараттарының электрлік 
қасиеттерінің нашарлауына себеп болады. Температураның жоғарылауымен 
пластмассаның кейбір түрлері жұмсарады, ал ылғалға төзімді жабындар 
олардың қасиеттерін нашарлатады. Жылу әсері материалдардың тез 
қартаюына әкеледі және т. б.

Температура төмендеген кезде барлық материалдар икемділікті 
нашарлатады, ал өте төмен температурада ол іс жүзінде жоғалады – металл 
сынғыш болады. Радио жабдықтарының кейбір элементтері, атап айтқанда 
электролиттік конденсаторлар мен химиялық қуат көздері төмен 
температурада өз қасиеттерін жоғалтады. Оқшаулағыш материалдардың 
параметрлерінің нашарлауы тұтастай алғанда құрылымға механикалық зақым 
келтіруі мүмкін. Мысалы, тұтқырлықтың жоғарылауына байланысты жеке 
жылжымалы құрылымдық элементтер арасында үйкелістің жоғарылауы жиі 
байқалады.
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Радио жабдықтарының сенімділігі ең алдымен қоршаған атмосфераның 
жағдайына – ылғалдылыққа байланысты. Ылғалдылықтың жоғарылауымен 
оқшаулағыш материалдардың беткі және көлемдік кедергісі күрт төмендейді.

Әсіресе климаттық жағдайлар (ылғалдылықтың жоғарылауы, 
саңырауқұлақ зеңі, күн радиациясы) тропикалық жағдайда қолданылатын 
радио жабдықтарының параметрлеріне қатты әсер етеді. Сонымен, 
саңырауқұлақтардың пайда болуы мен дамуы материалдың оқшаулануын 
азайтады, оқшаулау бетінде өткізгіш қабаттың пайда болуына ықпал етеді, 
органикалық материалдардың химиялық ыдырауын және металдардың 
коррозиясын тудырады. Бұл, сайып келгенде, мұндай әсерлерден 
қорғалмаған жабдықтың бұзылуына және істен шығуына әкеледі. Қарқынды 
күн сәулесі кейбір органикалық материалдардың тотығуына немесе 
химиялық ыдырауына ықпал етеді.

Теңіз жағдайында қолданылатын Радиоаппаратура теңіз суында 
ерітілген тұздардың әсеріне ұшырайды. Жоғары ылғалдылық жағдайында 
тұздар металл бөлшектердің қарқынды коррозиясын тудырады.

Механикалық әсерлер. Әр түрлі жағдайларда радио аппаратурамен 
сыналатын механикалық жүктемелер олардың әр түрлі үйлесімімен күрделі 
күрделі сипатқа ие болуы мүмкін. Сонымен, стационарлық жабдық қысқа 
мерзімді соққы жүктемелеріне ұшырайды және орау мен тасымалдау кезінде 
ғана дірілдейді. Автомобильдер мен теміржол көлігіне орнатылған 
Радиоаппаратура жұмыс кезінде діріл мен соққы жүктемелерін сезінеді. Кеме 
жабдықтары діріл мен соққы әсерінен басқа, тербелістен ұзақ жүктемелерге 
ұшырайды. Кеме жабдықтарының тік бұрышынан ең үлкен ауытқу бұрышы 
45°жетуі мүмкін. Авиациялық аппаратура ұшу кезінде дірілдің ұзақ әсеріне 
және ұшақтың ұшуы мен қонуы кезінде елеулі соққы жүктемелеріне, сондай-
ақ ұшу кезінде желілік үдеуге ұшырайды.

Құрылымның бұзылуы немесе тез тозуы ұзақ уақыт жұмыс істемейтін 
шағын жүктемелерге емес, үлкен жүктемелерге әкеледі, бірақ олар қысқа 
уақытқа созылады. Сондықтан, дірілге ұшыраған кездегі ең қауіпті жағдай-
жабдықтың жеке бөліктерінің тербеліс жиілігінің діріл көзінің 
тербелістерімен сәйкес келуі. Тербелістердің амплитудасы соншалықты 
үлкен, сондықтан құрылымның бұзылуы мүмкін.

Осылайша, механикалық әсерлер ең жақсы жағдайда жабдық 
параметрлерінің жағымсыз өзгеруіне, ең нашар жағдайда оның бұзылуына 
әкелуі мүмкін. Соққы мен діріл жүктемелеріне мүлдем тұрақты бөлшектер
мен түйіндерді жасау мүмкін емес екені анық. Сондықтан динамикалық 
жүктемелерді жұмсарту немесе олардың сипатын өзгерту үшін 
радиоаппаратураның дизайнына арнайы құрылғылар енгізіледі, мысалы, 
соққы жүктемелерін синусоидалы демпферлік тербелістермен тербеліске 
айналдыратын амортизаторлардың барлық түрлері.

Жабдықтың сенімділігін арттыру үшін оның элементтерінің 
жеңілдетілген жұмыс режимдерін қолдану ұсынылады. Радио жабдықтары 
көбінесе әртүрлі комбинациядағы бірнеше механикалық және климаттық 
факторларға ұшырайды, олардың әсерінен оның электрлік және механикалық 
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параметрлері нашарлайды. Электрондық жабдыққа сыртқы факторлардың 
кез – келген әсері алдымен әсер ету процесінде көрінеді, бұл аппараттың 
тұрақсыздығы мен істен шығуын тудырады, содан кейін жабдықтың
қартаюына ықпал етеді.

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
№ 1 практикалық тапсырма. DVD ойнатқышын жүктеу/түсіру 

құрылғысын диагностикалау алгоритмі.
1. Жүйені модельдеу жағдайында жүйеден тыс функционалды блокты 

қосу. Іс жүзінде бұл әдіс әдістердің жиынтығы: функционалды блоктарға 
бөлу және сыртқы жұмыс сипаттамаларын алып тастау.

2. Функционалдық блоктарды алдын ала тексеру.
Ол жаңа өнімдерді өндіру жағдайында жүйенің ақауларының алдын-

алу үшін кеңінен қолданылады. Функционалдық блок жүйеден тыс, арнайы 
дайындалған стендте (жұмыс орнында) алдын ала тексеріледі.

3. Ауыстыру әдісі.
Күдікті блок/компонент көрінеу дұрыс блокқа ауыстырылады. Және 

жүйенің жұмыс істеуі тексеріледі. Тексеру нәтижелері бойынша ақауларға 
қатысты гипотезаның дұрыстығы бағаланады. Бірнеше жағдай болуы мүмкін:

- жүйенің мінез-құлқы өзгермеген кезде, бұл гипотеза дұрыс емес 
дегенді білдіреді

- жүйеде барлық ақаулар жойылған кезде, ақаулық шынымен 
ауыстырылған блокта локализацияланған

- ақаулардың бір бөлігі жойылған кезде, бұл тек екінші реттік ақаулық 
жойылғанын және жүйенің бастапқы ақауының әсерінен дұрыс блок 
қайтадан жанатынын білдіруі мүмкін. Бұл жағдайда, мүмкін, ең жақсы 
шешім-ауыстырылған блокты қайтадан қою (егер мүмкін болса және орынды 
болса) және негізгі себепті жою үшін ақаулықтарды іздеуді жалғастыру.

4. Элементтің жұмыс режимін тексеру.
Әдістің мәні мынада, олар тізбектегі Токтар мен кернеулердің 

сәйкестігін дұрыс деп санайды, дұрыс блокты зерттеу кезінде алынған 
модельдеу кезінде есептелген құжаттамада көрсетілген. Осының негізінде 
элементтің жарамдылығы туралы қорытынды жасалады.

5. Арандатушылық әсерлер.
Температураның, ылғалдылықтың жоғарылауы немесе төмендеуі 

механикалық әсер етеді. Мұндай әсерлер жоғалған ақауларды анықтау үшін 
өте тиімді.

6. Элементтің температурасын тексеру.
Әдістің мәні қарапайым, кез-келген өлшеу құралы (немесе саусақ) 

арқылы элементтің температурасын бағалау керек немесе жанама 
белгілермен элементтің температурасы туралы қорытынды жасау керек 
(жүгірудің түсі, қыздырғыштың иісі және т.б.). Осы мәліметтер негізінде 
элементтің ақаулығы туралы қорытынды жасалады.

7. Тестілік бағдарламаларды орындау.
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Әдістің мәні-жүйенің әртүрлі компоненттерімен өзара әрекеттесетін 
және олардың реакциясы туралы ақпарат беретін жұмыс істейтін жүйеде тест 
бағдарламасы орындалады, немесе тест бағдарламасының басқаруындағы 
жүйе Перифериялық құрылғыларды басқарады және оператор перифериялық 
құрылғылардың реакциясын бақылайды немесе тест бағдарламасы 
перифериялық құрылғылардың реакцияға жауап беруін байқауға мүмкіндік 
береді (пернені басу, температура сенсорының температураның өзгеруіне 
реакциясы және т.б.).

8. Командалардың қадамдық орындалуы.
Бұл әдісті "тест бағдарламаларын орындау әдісі" сорттарының бірі

ретінде жіктеуге болады, бірақ әдісті қолдану іс жүзінде жұмыс істемейтін 
жүйеде мүмкін. Бұл әдіс даму сатысында микропроцессорлық жүйелерді 
жөндеу үшін өте тиімді.

9. Сынақ қолтаңбалары.
10."Выход на кіру".
Егер өнім / жүйенің шығысы (Шығыс жиынтығы) болса және кірісі

(кіріс жиынтығы) болса және кіріс/шығыс дуплексті режимде жұмыс істей 
алатын болса, онда сыртқы байланыс арқылы кіріс сигналына берілетін 
жүйені тексеруге болады. Сигналдың болуы/болмауы, оның сапасы 
талданады және нәтижелері бойынша тиісті тізбектердің жұмысына баға 
беріледі.

11. Типтік ақаулар.
12. Ақаулықтың әсерін талдау.
Тапсырма
№ 1 кестені толтыру.

Ақаулардың түрлері Жою әдістері Нәтижесі 

№ 2 практикалық тапсырма. Сандық құрылғылар мен 
блоктардың істен шығуы мен ақауларын анықтау диагностикасы.

Әдістерді сипаттау схемасы: әдіс мүмкіндігі әдісінің мәні, әдістің 
артықшылықтары, әдістің кемшіліктері, әдісті қолдану

1. Ақаулықтың пайда болу тарихын анықтау. Әдістің мәні:
2.Сыртқы тексеру. Әдістің мәні:
3. Тексеру. Әдістің мәні:
4. Сыртқы жұмыс сипаттамаларын алу. Әдістің мәні.
5. Каскадтар бойынша сигналдардың өтуін бақылау.
6. Жұмыс істейтін блокпен салыстыру.
7. Модельдеу.
8. Функционалдық блоктарға бөлу.
9. Схеманың уақытша модификациясы.ақаулар, содан кейін гипотеза

өлшеу арқылы тексеріледі.
Тапсырма
1. Кестені толтыру
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Ақаулардың түрлері Жою әдістері Нәтижесі 

№ 3 практикалық тапсырма. Дыбыс жиілігін күшейткіштің жиілік 
сипаттамаларын алу

Жұмыс мақсаты:
1.Дыбыстық жиілікті күшейткіштің жиілік сипаттамаларын алу үшін

құрылғыларды қолдануды үйрену
2.Дыбыс жиілігін күшейткіштің жиілік сипаттамаларын алып тастаңыз
3.Күшейткіштің пайдасын анықтаңыз
Тапсырма
1.Өлшеу аспаптарын қосу блок схемасына сәйкес өлшеу аспаптарын

қосу
2.Өзгерте отырып генератордың жиілігін мендерін c электрондық

вольтметрдің түсіндірудің нәтижелері, графигін салу.
3.Күшейткіштің пайдасын есептеңіз

№4 практикалық тапсырма. Тұрақсыз қуат көздерін жөндеу
Жұмыс мақсаты:
1.Тұрақсыз қуат көзін жөндеу бойынша практикалық тәжірибе алыңыз
Тапсырма
1. Тұрақсыз қуат көзінің нормативтік техникалық құжаттамасын

зерттеу;
2. Тұрақтандырылмаған қуат көзінің схемалық диаграммасын зерттеу;
3. Бақылау-өлшеу аппаратурасын таңдау;
4. Тұрақсыз қуат көзінің жұмысын зерттеңіз, ақаулықты анықтаңыз

(түйін, компонент);
5. Ақаулықты жою;
5. Денсаулықты тексеріп, қажет болған жағдайда реттеңіз немесе

реттеңіз.

№ 5 практикалық тапсырма. Радиоэлектрондық техниканы 
жөндеу үшін жұмыс орнын ұйымдастыру және оны жабдықтармен 
жарақтандыру

Жұмыс мақсаты: жұмыс орнын ұйымдастыруда және оны 
радиоэлектрондық техниканы жөндеуге арналған жабдықпен 
жарақтандыруда практикалық тәжірибе алу

Тапсырма
1. Радиоэлектрондық аппаратураны жөндеушілер мен реттеушілердің

үстелдеріне арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы зерделеу, жұмыс 
орындарын сору желдеткішімен, жарықпен, оптикалық-жарықтандыру 
жабдығымен, дәнекерлеу жабдығымен, жөндеуге арналған құрал-сайманмен 
жарақтандыру.
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2. Радиоэлектрондық техниканы жөндеушінің жұмыс орнындағы
еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және санитария жөніндегі техникалық 
құжаттаманы зерделеу

3. Бақылау-өлшеу аппаратурасын ұтымды орналастыру.

СҰРАҚТАР ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ
1. Сынақ процесі даму сатысында және жобалау процесінде қалай

ұйымдастырылады?
2. Өнімді сынау жүйесінің негізгі ережелері.
3. Ақаулардың түрлерін тізімдеңіз
4. Қандай оптикалық өлшеу құралдары мен құралдарын білесіз ?

Аударуға міндетті.
5. Техникалық қызмет көрсетудің негізгі міндеттері қандай?
6. Сәтсіздіктер қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
7. Нысанның "шекті күйі" дегеніміз не?
8. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің қандай факторларын білесіз?
9. Сіз өнімді қалыпты пайдалану кезеңінде істен шығу

қарқындылығының деңгейіне әсер ететін қандай факторларды
білесіз?

10.Сынақ орталықтарының, зертханалардың негізгі міндеттері қандай?
11.Электрондық құрылғылар мен құрылғыларға қандай сынақ түрлері

тән?
12.Сіз қандай механикалық өлшеу құралдары мен құралдарын білесіз?

Қысқаша қорытынды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар күрделілігі орташа 

Электрондық аспаптар мен құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін 
диагностикалауды жүргізудің, аналогты және импульсті Электрондық 
аспаптар мен құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін диагностикалауды 
жүзеге асырудың, кіріктірілген микропроцессорлары бар цифрлық және 
электрондық құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін диагностикалауды 
жүзеге асырудың, Электрондық аспаптар мен құрылғылардың жұмысында 
анықталған ақаулар мен ақауларды жоюдың, пайдалану регламенті мен 
қағидаларына сәйкес Электрондық аспаптар мен құрылғыларға техникалық 
қызмет көрсетуді орындаудың, пайдалану процесінде Электрондық аспаптар 
мен

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар Электрондық аспаптар мен 
құрылғылардың жұмысындағы анықталған ақаулар мен ақауларды жоюды 
үйренеді.

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ

1. Бенда, Д. Поиcк неиcправноcтей в электричеcких cхемах /Д.Бенда. –
ВНУ-Cанкт-Петербург, 2015 – 256 c.
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2. Бытовая радиотелевизионная аппаратура. Уcтройcтво, техничеcкое
обcлуживание, ремонт /под ред. А.Е. Пеcкина. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2013 – 606 c.

3. Обнаружение неиcправноcтей в аналоговых cхемах. Роберт А. Пиз
Техноcфера, 2007

4. Практичеcкие cоветы по ремонту бытовой радиоэлектронной
аппаратуры. Книга 1,2 А. М. Cтоловых, Cолон-Преcc, 2005

5. Электронные приборы и уcилители. Учебник. Гриф Миниcтерcтва
cвязи, Вайcбурд Ф.И., Либроком, 2009г.
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ГЛОССАРИЙ
Синусоидалы электр тогының амплитудасы күрделі-күрделі шама, 

оның модулі мен дәлелі берілген синусоидалы электр тогының амплитудасы 
мен бастапқы фазасына сәйкес келеді.

Электр тізбегінің схемасын талдау-электр тізбегіндегі процестердің 
аналитикалық немесе сандық сипаттамасы және оның топологиясы мен 
элементтер параметрлері берілген қасиеттері.

Деректер базасы (ДБ) – нақты шындықта бөлінген пәндік аймақтың 
жай-күйін көрсететін және мәселелерді шешу кезінде көптеген 
пайдаланушылармен бөлісуге арналған өзара байланысты деректердің 
арнайы ұйымдастырылған жиынтығы.

Бірін – бірі алмастыру-бірдей талаптарды орындау мақсатында бір 
бұйымды, процесті немесе көрсетілетін қызметті екіншісінің орнына
пайдалану үшін жарамдылығы.

Нысан түрі (вид) - нысан бетінің оның және проекциялау 
жазықтығының арасында орналасқан көрінетін бөлігінің жазықтығына 
қараған ортогональды проекциясы.

Кіріс (электр тізбегі) шамасы – электр тізбегінің шығысына оның 
кірісі ретінде қарастырылатын электр тогы немесе электр кернеуі.

Шығу (электр тізбегінің) шамасы-электр тізбегінің шығымы ретінде 
қарастырылатын электр тогы немесе электр кернеуі.

Тармақ (электр тізбегі) - сол электр тогы өтетін электр тізбегінің 
бөлімі.

Шығару (электр тізбегінің) - басқа электр тізбегімен қосылыстарды 
орындауға арналған электр тізбегінің нүктесі.

Сапаға кепілдік беру-сапаға қойылатын талаптардың 
орындалатынына сенімділік беруге бағытталған Сапа менеджментінің бір 
бөлігі.

Сертификаттау жүйелерінің мемлекеттік тізілімі-тіркелген 
сертификаттау жүйелерінің ресми тізімі.

Шама бірлігінің мемлекеттік эталоны – осыған уәкілеттік берілген 
мемлекеттік органның шешімімен мемлекет аумағында бастапқы эталон 
ретінде танылған шама бірлігінің эталоны.

Горизонталь-аксонометриялық немесе ортогональды сызбадағы 
проекцияның көлденең жазықтығына параллель түзу, көлденең жазықтыққа 
толық көлемде проекцияланады.

Биполярлық-екі бөлінген терминалы бар электр тізбегінің бөлігі.
(Электрлік) тізбектің диагностикасы-белгілі тізбек 

топологиясындағы электр тізбегінің белгісіз параметрлерін, тізбек 
параметрлерінің бөліктерін және оның әртүрлі әсерлерге реакциясын 
анықтау.

Заттың қосымша түрі (дополнительный вид) - егер оны негізгі түрде 
алу мүмкін болмаса, беттің бұрмаланбаған бейнесі үшін қолданылатын 
проекциялардың негізгі жазықтықтарының ешқайсысына параллель емес 
жазықтықтағы заттың бейнесі.
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Өлшем бірлігі-өлшемдердің жай-күйі, онда олардың нәтижелері 
заңдастырылған өлшем бірліктерінде көрсетіледі және өлшеу қателіктері 
берілген ықтималдықпен белгіленген шектерден шықпайды.

Сәйкестік белгісі-сертификаттау кезінде қолданылатын нормативтік 
құжаттың талаптарына толық сәйкес келетін өнім (қызмет) үшін үшінші 
тараптың сертификаттау тәртібіне сәйкес қолданылатын заңнамалық 
тәртіппен тіркелген сертификаттау белгісі.

Фазаның кешігуі (бірінші синусоидальды функцияға қатысты 
екінші) – бірінші синусоидальды функцияның бастапқы фазасын дәл 
осындай кезеңге ие екінші синусоидальды функцияның бастапқы фазасынан 
алу арқылы анықталатын алгебралық шама.

Периодты электр тогының мәні-периодты электр тогының периодты 
орташа квадраттық мәні.

Сәйкестендіру-өнімнің нормативтік немесе ақпараттық құжаттарда 
оған (осы түрге немесе түрге) қойылатын талаптарға сәйкестігі белгіленетін 
рәсім.

Өнімді сәйкестендіру-өнім сипаттамаларының оның маңызды 
белгілерімен сәйкестігін анықтау.

Стандартқа өзгеріс-нормативтік құжаттың белгілі бір бөлімдерін 
(бөліктерін, фрагменттерін) түрлендіру, толықтыру немесе алып тастау. 
Өзгерістер нәтижелері өзгерістер тізбесі (парағы) түрінде жеке жарияланады.

Өлшеу-нормаланған метрологиялық қасиеттері бар арнайы техникалық 
құралдардың көмегімен физикалық шаманың мәнін эмпирикалық жолмен 
табу.

Өлшеу техникасы-өлшеу жүргізудің техникалық құралдары мен 
әдістемелерінің жиынтығы.

Интерфейс-екі жүйенің, құрылғылардың немесе бағдарламалардың 
бөліну шекарасы; құрылғылардың, бағдарламалардың өзара әрекеттесуін 
қамтамасыз ететін құралдар мен ережелердің жиынтығы.

Интеллект-адамның ойлау қабілеті.
Интеграцияланған жүйе-пайдаланушылардың әртүрлі қажеттіліктерін 

(оның ішінде ақпараттық, есептеуіш және т.б.) қамтамасыз ететін және 
деректерді ұсыну тәсілдерін қоса алғанда, пайдаланушылармен өзара іс-
қимылдың бірыңғай тәртібін қолдайтын автоматтандырылған жүйе.

Ақпараттық база-тиісті түрде ұйымдастырылған және машиналық 
тасымалдаушыларға орналастырылған ақпараттық массивтердің жиынтығы.

Ақпараттық қойма-басқарушылық шешімдерді дайындау үшін 
ақпаратты жинауға, жеткізуге, сақтауға, талдауға және ұсынуға арналған 
архивтік Белсенді электрондық жүйе.

Сынақ-белгіленген рәсімге сәйкес сыналатын объект (өнім, процесс 
немесе қызмет) қасиеттерінің бір немесе бірнеше сандық және (немесе) 
сапалық сипаттамаларын техникалық операция, эксперименттік белгілеу.

Сынақ зертханасы-өнімге (қызметке) сынақ жүргізетін зертхана 
(оның жекелеген түрлері).
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Сурет-объект, сурет, құбылыс, белгілі бір дәрежеде (бірақ бірдей емес) 
бейнеленген немесе оларды жасау процесі.

Индуктивтілік (меншікті) – электр тізбегі элементінің өзін-өзі 
индукциялау ағынының ондағы электр тогына қатынасына тең скалярлық 
шама.

Индуктивтілік өзара-бұл электр тізбегінің бір элементінің өзара 
индукциясының ағымының осы ағынмен байланысты басқа элементтегі 
электр тогына қатынасына тең скаляр шама.

Өзара Индукция-басқа тізбектердегі электр тогына байланысты 
тізбекке қосылатын магнит ағынының өзгеруінен туындаған 
электромагниттік индукция.

(Электрлік) кернеу көзі идеал-электр энергиясының көзі, оның 
терминалдарындағы Электр кернеуі ондағы электр тогына тәуелді емес.

(Электр) ток көзі-ондағы электр тогымен және ішкі өткізгіштікпен 
сипатталатын электр энергиясының көзі.

Электр кернеуінің көзі-электр қозғаушы күш пен ішкі электр 
кедергісімен сипатталатын электр энергиясының көзі.

Өлшем құралдарын калибрлеу-метрологиялық сипаттамалардың 
нақты мәндерін және (немесе) мемлекеттік метрологиялық бақылауға және 
қадағалауға жатпайтын өлшем құралдарын қолдануға жарамдылығын 
айқындау және растау мақсатында орындалатын операциялар жиынтығы.

Өнімнің (көрсетілетін қызметтің) сапасы – кәдеге жаратуды немесе 
жоюды қоса алғанда, оларды мақсаты бойынша пайдалану кезінде талап 
етілетін қажеттіліктерді қандай да бір шамада қанағаттандыруға әлеуетті 
немесе нақты қабілетті өнім (көрсетілетін қызмет) қасиеттерінің белгілі бір 
жиынтығы; "тән сипаттамалардың жиынтығы талаптарды орындайтын 
дәреже" (МЕМСТ Р ИСО 9000-2001 бойынша).

Біліктілік сынақтары-басқа ұқсас зертханада (зертханааралық 
сынақтар) қатар осындай сынақтар жүргізу жолымен зертхана жұмысын 
бағалау әдісі.

Сертификаттауды бақылаушы орган-сертификаттау жөніндегі 
органның тапсырмасы бойынша сертификатталған өнімді (көрсетілетін 
қызметті) бақылау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орган.

Техникалық регламенттер талаптарының сақталуын бақылау 
(қадағалау) заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің өнімге, өндіріс, 
пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне 
қойылатын техникалық регламенттердің талаптарын орындауын тексеру 
және тексеру нәтижелері бойынша шаралар қабылдау.

Тұжырымдама-көзқарастар жүйесі, жағдайды қандай да бір түсіну; 
бірыңғай айқындаушы ой; басқарушылық шешімді әзірлеу кезіндегі жетекші 
ой.

Бәсекелес нүктелер-бір проекция сызығында орналасқан, бірақ 
сонымен бірге проекция жазықтығынан әр түрлі қашықтықта орналасқан 
нүктелер.
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Катушка (индуктивті) - өзінің индуктивтілігін және/немесе магнит 
өрісін пайдалануға арналған электр тізбегінің элементі.

Конденсатор (электр) - Электр тізбегінің оның электр сыйымдылығын 
пайдалануға арналған элементі.

Контур (электр тізбегі) - тұйық жолды құрайтын электр тізбегі 
тармақтарының тізбегі, онда түйіндердің бірі бір мезгілде жолдың басы мен 
соңы болып табылады, ал қалғандары тек бір рет кездеседі.

Тербелмелі тізбек-өтпелі токтың тербелмелі компоненті пайда 
болатын электр тізбегі.

Сынған кесу-қиылысатын ұшақтармен жасалған күрделі кесу. -
қиылысатын жазықтықтармен жасалған күрделі кесу.

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ИСО) - кез келген елдің 
тиісті органы үшін мүшелігі ашық стандарттау жөніндегі ұйым.

Халықаралық стандарттау-қатысуы барлық елдердің тиісті 
органдары үшін ашық стандарттау.

Халықаралық электротехникалық комиссия (ХЭК) – Халықаралық 
электротехникалық Конгрестің шешімі бойынша 1906 жылы құрылған ұйым. 
ХЭК – тің негізгі мақсаты-стандарттау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастыққа және электротехника, Радиоэлектроника және байланыс 
салаларындағы онымен байланысты проблемаларға жәрдемдесу.

Халықаралық стандарт-стандарттаумен айналысатын халықаралық 
ұйым қабылдаған және тұтынушылардың кең тобына қол жетімді стандарт.

Сапа менеджменті-бұл ұйымды басқаруға және оны сапаға қатысты 
басқаруға бағытталған үйлестірілген қызмет.

Өлшеу әдісі-таңдалған принципке сәйкес келетін принциптер мен 
өлшеу құралдарының тіркесімі.

Сынақ әдісі-сынақты өткізудің белгіленген тәртібі.
Сынау әдістемесі-материалдың немесе бұйымның бір немесе бірнеше 

ерекше сипаттамаларын анықтауға арналған техникалық рәсім.
Метрологиялық қызмет-мемлекеттік және ведомстволық 

метрологиялық органдардың желісі және олардың елдегі өлшем бірлігі мен 
өлшем құралдарының біркелкілігін қамтамасыз етуге бағытталған қызметі 
(мемлекеттік және ведомстволық).

Метрология-физикалық шамаларды өлшеу, қажетті дәлдік пен өлшем 
бірлігіне қол жеткізу әдістері мен құралдары туралы ғылым.

Нормативтік құжат-стандарттау процесінде белгіленген әртүрлі 
қызмет түрлеріне немесе олардың нәтижелеріне қатысты және оған мүдделі 
көптеген пайдаланушыларға қол жетімді ережелер, принциптер, 
сипаттамалар көрсетілген құжат.

Заттың Жергілікті түрі (местный вид) - зат бетінің жекелеген 
шектелген бөлігінің бейнесі.

Жергілікті кесу-бөлгіш жазықтықпен тек заттың жеке, шектеулі 
жерінде жасалған кесу.

Мониторинг-қандай да бір проблеманың туындауын айқындайтын 
көрсеткіштер жүйесін және оларды қадағалау тетіктерін әзірлеу.
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Мультимедиа-мәтінді, дыбысты және графиканы (оның ішінде 
жылжымалы сурет пен анимацияны) қоса алғанда, әртекті ақпаратты жасау, 
сақтау және ойнату мүмкіндігін қамтамасыз ететін компьютерлік жүйе және 
технология.

Кернеу (электрическое) – қарастырылатын жолдың электр өрісінің 
кернеулігінің сызықтық интегралына тең скаляр шама.

Техникалық құжаттаманы нормабақылау - белгілі бір ережелер 
бойынша жүргізілетін техникалық құжаттаманы жасау, ресімдеу және есепке 
алу сапасының стандарттау жүйесі белгілеген тәртіпке сәйкестігін бақылау.

Сапаны қамтамасыз ету-өнімнің немесе қызметтің белгілі бір сапа 
талаптарын қанағаттандыратындығына сенімділік қалыптастыруға 
бағытталған әдістер мен әдістердің жиынтығы.

Стандарттау объектісі-стандарттауға жататын зат (өнім, процесс, 
қызмет).

Сәйкестікті бағалау-объектіге қойылатын талаптардың сақталуын 
тікелей немесе жанама анықтау; Өнімнің техникалық регламенттердің немесе 
стандарттардың талаптарына сәйкестігін анықтау үшін тікелей немесе 
жанама пайдаланылатын кез келген рәсім. Көбінесе сәйкестік 
сертификаттаумен расталады.

Проекция осі-проекция жазықтықтарының қиылысу сызығы (OX, OY, 
OZ).

Операциялық жүйе-бұл компьютердің негізгі әрекеттерін, оның 
перифериялық құрылғыларын басқаратын және барлық басқа 
бағдарламаларды іске қосуды, сондай-ақ оператормен өзара әрекеттесуді 
қамтамасыз ететін бағдарлама немесе бағдарламалар жиынтығы.

Жад-деректерді қабылдауға, сақтауға және таңдауға арналған 
компьютердің ортасы немесе функционалды бөлігі. Жедел (негізгі, негізгі, 
ішкі), регистрлік, кэш және сыртқы жадты ажыратыңыз.

Өлшем құралдарын салыстырып тексеру-белгіленген техникалық 
талаптарға сәйкестігін айқындау және растау мақсатында мемлекеттік 
метрологиялық қызмет органдары (оған уәкілеттік берілген басқа да 
органдар, ұйымдар) орындайтын операциялар жиынтығы.

Өлшеу принципі-өлшеу нәтижесін алу үшін белгілі бір физикалық 
шаманы (құбылысты) пайдалану. Мысалы, термоэлектрлік эффект көмегімен 
температураны өлшеу.

Сапаны тексеру - сапа саласындағы қызмет пен нәтижелердің 
жоспарланған көрсеткіштерге сәйкестігін, сондай-ақ оларды енгізудің 
тиімділігі мен қойылған мақсаттарға қол жеткізу дәрежесін анықтауға 
мүмкіндік беретін жүйелі және тәуелсіз талдау.

Сынақ хаттамасы-сынақ нәтижелерін және сынақтарға қатысты басқа 
да ақпаратты қамтитын құжат.

Жазықтық (геометрия) – нөлдік қисықтықтың екі өлшемді кеңістігі
Проекциялау дегеніміз-проекциялау сәулелерін қолдана отырып, кез-

келген бетке (тегіс, цилиндрлік, сфералық, конустық) объектінің 
проекцияларын алу процесі.
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Период (электр тогы) – периодты электр тогының лездік мәндері 
өзгермейтін ретпен қайталанатын ең аз уақыт аралығы.

Өткізгіштік (электрлік) Белсенді-осы екі терминалда сіңірілетін 
белсенді қуаттың оның терминалдарындағы электр кернеуінің белсенді 
мәнінің квадратына қатынасына тең пассивті екі терминалдың параметрі.

Физикалық шаманың мөлшері-белгілі бір материалдық объектіге 
(құбылысқа, процеске) тән физикалық шаманың сандық сенімділігі. Шынайы 
өлшем-бұл өлшеуге тәуелсіз объективті шындық.

Потенциалдар айырмасы (электр) – интегралдау жолын таңдаудан 
тәуелсіз болып сипатталатын әлсіз электр өрісіндегі Электр кернеуі.

Белгіленген Режим (электр тізбегінде) – электр тізбегіндегі электр 
қозғаушы күштер, электр кернеулері және электр токтары тұрақты немесе 
мерзімді болатын электр тізбегінің режимі.

Резистор – элемент электрической цепи, предназначенный для 
использования его электрического сопротивления.

Резонанс (электр тізбегінде) – индуктивті және сыйымдылық сипаты 
бар учаскелері бар электр тізбегіндегі құбылыс, онда тізбектің кірісіндегі 
синусоидалы Электр кернеуі мен синусоидалы электр тогының фазалық 
айырмашылығы нөлге тең болады.

Кернеу резонансы-тізбектелген индуктивті және сыйымдылық 
элементтері бар электр тізбегінің учаскесіндегі резонанс.

Токтардың резонансы-параллель қосылған индуктивті және 
сыйымдылық элементтері бар электр тізбегінің учаскесіндегі резонанс.

Тәуекел-бұл зиянның ауырлығын ескере отырып, азаматтардың 
өміріне немесе денсаулығына, жеке немесе заңды тұлғалардың мүлкіне, 
мемлекеттік немесе муниципалды мүлікке, қоршаған ортаға, жануарлар мен 
өсімдіктердің өміріне немесе денсаулығына зиян келтіру ықтималдығы.

Сапа жөніндегі басшылық-сапа саласындағы саясатты қамтитын 
және кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесінің негізгі ережелерін 
сипаттайтын құжат.

Сертификаттау саласындағы куәлік (лицензия) – Сертификаттау 
жүйесінің ережелеріне сәйкес шығарылған құжат, ол арқылы сертификаттау 
жөніндегі орган адамға немесе органға тиісті Сертификаттау жүйесінің 
ережелеріне сәйкес өз өнімдері, процестері немесе қызметтері үшін 
сертификаттарды немесе сәйкестік белгілерін пайдалану құқығын береді.

Сәйкестік сертификаты-объектінің техникалық регламенттердің 
талаптарына, стандарттардың ережелеріне немесе шарттардың талаптарына 
сәйкестігін куәландыратын құжат.

Сертификаттау-сертификаттау жөніндегі орган жүзеге асыратын 
объектілердің техникалық регламенттердің талаптарына, стандарттардың 
ережелеріне немесе шарттардың талаптарына сәйкестігін растау нысаны; 
тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің, процестің немесе көрсетілетін 
қызметтің нақты нормативтік құжатқа сәйкес келетіндігіне қажетті сенімділік 
қамтамасыз етілетіндігін дәлелдейтін үшінші тараптың іс-әрекеті.
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Сәйкестікті сертификаттау-тиісті түрде сәйкестендірілген өнім, 
процесс немесе қызмет нақты стандартқа немесе басқа нормативтік құжатқа 
сәйкес келетіндігіне қажетті сенімділік қамтамасыз етілетіндігін дәлелдейтін 
үшінші тараптың әрекеті.

Сапа менеджменті жүйесі-Сапа саясатын, сапа мақсаттарын белгілеу 
және осы мақсаттарға жету жүйесі.

Сертификаттау жүйесі-сертификаттау жөніндегі жұмыстарды 
орындау ережелерінің, оның қатысушыларының және тұтастай 
Сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу ережелерінің жиынтығы. 
Сертификаттау жүйелері ұлттық, аймақтық және халықаралық деңгейде 
жұмыс істей алады.

Үйлесімділік-өнімнің, процестердің немесе көрсетілетін қызметтердің 
белгіленген талаптарды орындау үшін берілген жағдайларда бірге, бірақ 
қажетсіз өзара әрекеттесуге, пайдалануға жарамдылығы.

Сәйкестік-өнімге, процеске немесе қызметке қойылатын барлық 
белгіленген талаптарды сақтау.

Нормативтік құжаттың қолданылу мерзімі-нормативтік құжат 
қолданысқа енгізілгеннен бастап оның күші жойылғанға немесе 
ауыстырылғанға дейінгі уақыт.

Стандарттың қолданылу мерзімі-нормативтік құжат қолданысқа 
енгізілген күннен бастап оның Күшін жойған кезге дейінгі уақыт кезеңі. 
Енгізу және жою туралы шешімді осы құжатты қабылдаған стандарттауға 
жауапты орган қабылдайды.

Стандарт-ерікті түрде көп мәрте пайдалану мақсатында өнімнің 
сипаттамалары, өндіріс, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге 
жарату, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету процестерін 
жүзеге асыру қағидалары мен сипаттамалары белгіленетін құжат.

Стандарттау-өнімнің өндірісі мен айналымы салаларында реттілікке 
қол жеткізуге және өнімнің, жұмыстардың немесе қызметтердің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға бағытталған, оларды ерікті түрде бірнеше рет 
пайдалану мақсатында ережелер мен сипаттамаларды белгілеу жөніндегі 
қызмет.

Заттың қимасы (сечение) - жобаланатын заттың ойша бөлінуі кезінде 
бір немесе бірнеше секциялы жазықтықтарда немесе беттерде пайда болатын 
фигураның ортогональды проекциясы.

Сатылы кесу-параллель кесетін жазықтықтардан жасалған күрделі 
кесу.

Сервер-клиентке қызмет көрсету функцияларын орындайтын 
мамандандырылған компьютер. Сервер жүйелік ресурстарды бөледі: 
принтерлер, мәліметтер базасы, бағдарламалар, сыртқы жад және т. б.

Желілік сервер - желілік ОЖ функцияларын орындауды қолдайды: 
компьютерлік желіні басқару, тапсырмаларды жоспарлау, ресурстарды бөлу, 
желілік файлдық жүйеге кіру, ақпаратты қорғау және т. б.
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Өзін – өзі индукция-бұл тізбектегі электр тогына байланысты 
тізбектегі магнит ағынының өзгеруінен туындаған электромагниттік 
индукция.

Кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысу-синусоидалы электр 
тогының бастапқы фазасын синусоидалы электр кернеуінің бастапқы 
фазасынан алу арқылы анықталатын алгебралық шама.

Электр қозғаушы күш; ЭМӨ-сыртқы өріс пен индукцияланған электр 
өрісінің электр тогын тудыратын қабілетін сипаттайтын скаляр шама.

Схема (электр тізбегі) - оның элементтерінің шартты белгілерін 
қамтитын және осы элементтердің қосылыстарын көрсететін электр 
тізбегінің графикалық бейнесі.

Ауыстыру схемасы (электр тізбегі) – белгілі бір жағдайларда 
тізбектің қасиеттерін көрсететін электр тізбегінің схемасы.

Талап-орындалуы керек критерийлерді қамтитын ереже; белгіленген 
қажеттілік немесе күту әдетте қабылданады немесе міндетті болып 
табылады.

Ток (толық) - электр тогының өткізгіштігінің, электр тогының 
тасымалдануының және электр тогының қарастырылатын беті арқылы 
ығысуының қосындысына тең скаляр шама.

Сапаны жақсарту-сапа талаптарын орындау қабілетін арттыруға 
бағытталған Сапа менеджментінің бөлігі.

Сапа деңгейі-бағаланатын объектінің сапасының салыстыру эталоны 
ретінде қабылданған объектінің сапасына сәйкестік өлшемі (салыстырмалы 
сипаттамасы).

Торап (электр тізбегі) - электр тізбегі тармақтарының қосылатын 
орны

Электр тізбегінің учаскесі (электр) – Электр тізбегінің оның 
элементтерінің бөлінген жиынтығын қамтитын бөлігі.

Фронталь-аксонометриялық немесе ортогональды сызбадағы 
проекцияның фронтальды жазықтығына параллель түзу, фронталь 
жазықтыққа нақты мөлшерде проекцияланады.

Сипаттамасы вольт-ампер-электр тізбегі элементінің 
терминалдарындағы электр кернеуінің ондағы электр тогына тәуелділігі. 

Электр тізбегі-электр қозғаушы күш, электр тогы және электр кернеуі 
ұғымдарын қолдана отырып сипаттауға болатын электр тогының жолын 
құрайтын құрылғылар мен объектілердің жиынтығы. 

Жиілік (электр тогы) - электр тогының периодына кері шама.
Резонанстық жиілік - электр тізбегіндегі резонанс кезіндегі электр 

тогы мен электр кернеуінің жиілігі.
Төрт терминалшы-кіріс және шығыс болуы мүмкін екі жұп шығысы 

бар электр тізбегінің бөлігі.
Электр тізбегінің элементі-электр тізбегінің құрамына кіретін, онда 

белгілі бір функцияны орындайтын жеке құрылғы.
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Шама бірлігінің эталоны-оның мөлшерін осы шаманың басқа өлшем 
құралдарына беру мақсатында шама бірлігін (оның еселік не үлестік 
мәндерін) жаңғыртуға және сақтауға арналған өлшем құралы.

Тиімділік-қол жеткізілген нәтиже мен шығындар (пайдаланылған 
ресурстар) арасындағы арақатынас.




