
ЭЛЕКТРОТЕХНИК АТАМАЛАР 
 

Актив қарсылық:  тутастырыўшы өткизгишлерден ҳәм индуктивлиги аз болған, бирақ 
қарсылыгы R белгили дәрежеде үлкен болган нагрузкадан ибарат шынжыр болсын. Бул R 
шаманы актыв карсылык деп атайды. R карсылык бар болган шынжырда генератордан келиуши 
энергия жутылады. Бул энергия өткизгиштиң ишки энергиясына айланады. 

Ампер (А) - ток күшиниң бирлиги. Француз илимпазы Ампердиң хүрметине қойылган. 
Узынлығы  1 м болған параллель өткизгишлер өз-ара 2·10-7 Н (0,0000002Н) күш пенен тәсир 
ететуғын ток күшиниң бирлиги етип 1А қабыл етилген. 

Амперметр  - өзгермели ҳәм турақлы ток күшлерин өлшейтугын әсбап. Электр 
шынжырына избе-из жалғанады. 

Аса өткизгишлик – бир қатар таза метал ҳәм еритиндилерге сай қубылыс болып, олар 
абсолют ноль температураға жақын температураларда қарсылығын толық жойтады. Бул 
қубылысты 1911-жылы голланд физиги Комерлиң Оннес ашқан. 

Вольт: (B) – кернеўдиң бирлиги. Италия алымы Вольтаның ҳүрметине қойылган. 1 В бул- 
1Кл зарядты сол өткизгиш бойынша орын аўыстырыўда аткарылған жумыс 1 Джоульга теӊ 
болған 1В=1ж/1кл өткизгиш ушларындағы электр кернеўине теӊ. 

Вольтметр – Өзгермели ҳәм турақлы ток шынжырларындағы электр кернеўин өлшейтуғын 
әсбап. Шынжырға ямаса электр энергиясы дерегине параллель жалғанады. 

Генератор: (лат.”Generator”-ислеп шығарыўшы) Қандайда бир өним ислеп шығаратуғын 
дүзилис (мс:электр энергиясын ислеп шығарыўшы). 

Детектор: (лат.”Detector” – ашқыш “detego” – ашаман жәриялайман.) Детекторлаў 
модулленген тербелистен жоқары жийиликли модуллеўши сигналды ажратып алыў ушын 
қолланылатуғын, көбинесе ярым өткизгишли ямаса электровокуум, диодлы транзисторлы 
электр шынжыры. 

Детекторлы радио қабыллағыш: Апиўайы радио қабыллағыш. Ол радиостанциядан 
кабыл етилген сигналларды кушейтпестен диот жардеминде сес сигналларына айлантырады. 
Детекторлы радио кабыллағыштың тербелмели контурында резонанс нәтийжесинде 
радиостанциядан қабыл етилген тербелислер ажралып шыгады. Бул тербелислер кристаллык 
детектор (ярым өткизгишли диод) жардеминде телефон қулагында ислетилетугын сес 
жийилигинде электр тербелислерине айланады. Детекторлы радио қабыллағышта жеке электр 
энергиясы дереги болмайды ҳам онда барлық процеслер кабыл етилипатырған радиото 
лкынлардың энергиясы есабынан әмелге асады. Детекторлы радио қабыллагышты кушли 
ралиостанциялардың еситтириулерин оқыу үйретиу мақсетинде қолланылады. 

Диод – бир тәреплеме электр өткизгишлик қасийетине ийе болған еки электродлы әсбап. 
Индуктивлик карсылық: Өзгермели ток шынжырына доғанақ индуктивлик 

жалғанғанлығы себебинен жүзеге келетүғын карсылық болып, ол өзгермели жийилиги  ниң 
индуктивликке көбеймесине тең болған шама. 

Индукциялық ток: Туйық өткизгиш контури менен шегараланған бетти кесип өтиўши 
магнит индукция сызықларының саны өзгергенде контурда пайда болатуғын ток. Магнит 
индукция сызықларының саны қанша тез өзгерсе, пайда болатуғын индукциялык токтың күши 
сонша үлкен болады. 

Кериөтиў: p-n көшиўге ийе болған ярым өткизгиш электр шынжырына p-тип терис n-тип 
оң етип жалғанғанда байқалады. Бул жағдайда контакт арқалык өшиў аз санлы тийкарғы емес 
заряд тасыўшылар есабынан болады. Нәтийжеде үлгиниң өткизгишлиги киши, ал қарсылығы 
үлкен, бекитиўши қатлам пайда болады. 

Конденсатор: (лат. “condenso”-тығызлайман, қойыўластыраман) арасына қалынлығы 
олардың өлшемлеринен жүдә киши болған диэлектрик қатламы қойылған электр зарядын 
жыйнайтуғын еки өткизгиш. 

Кулон нызамы – вакуумда жайласқан қозғалмайтуғын нохатлық зарядтың өз-ара 
тәсирлесиў күши зарядтың модуллериниң көбеймесине туўра пропорционал ҳәм олар 
арасындағы аралықтың квадратына кери пропорционал болады. 

Қарсылық: өткизгиштиң қарсылығы электронлар концентратсиясына, тийкарынан 
металлар өткизгишлигиниң электронлық теориясына байланыслы. Электронлар 



концентрациясы артыўы менен салыстырмалы қарсылық кемейеди, өткизгишлик артады. Бул 
тәжрийбе нәтийжелерине сай келеди. Өткизгиштиң қарсылығы менен салыстырмалы 
қарсылығы өз-ара байланыслы. 

Ленц қәдеси: Индукциялық токтың бағытын анықлаўға жәрдем беретуғын қәде. 
Лоренц куши: қозғалыўшы зарядланған бөлекшеге магнит майданы тәрепинен тәсир 

етиўши күш Лоренц күши магнит индукциясы векторы (В) ҳәм зарядланған бөлекше 
қозғалысының тезлиги. (V) ға перпендикуляр болып, оның бағыты шеп қол қәдесине 
тийкарланып анықланады. 

Магнит ағымы: (Ф) магнит индукциясы векторының B модули, S майдан, В ҳәм n 
векторлар арасындағы а мүйеш косинусының көбеймесине тең болған шама. Магнит ағымының 
Вебер немис илимпазы Вебер хүрметине қойылған. 

Магнит кушлери:  бир  бирине салыстырғанда параллель жайластырылған токлы 
өткизгишлер арасында пайда болатуғын өз-ара тәсир күшлери. 

Магнит майдан: тоғы бар хәр қандай өткизгиш атырапында пайда болатуғын майдан. 
Магнит майданының тийкарғы қасийетлери: 1.магнит майданы электр тоғы 

(қозғалыўшы бөлекшелер) тәрепинен пайда етиледи. 2.магнит майдан тока (қозғалыўшы 
бөлекшелер) көрсететуғын тәсирине қарап анықланады. 

n – типтеги ярым өткизгишлер: (лат. “negative”-терис деген сөзден алынған) донорлық 
араласпалы ярым өткизгишлер болып оларда электронлар саны геўеклер санынан көп. n- 
типтеги ярым өткизгиште электронлар тийкарғы заряд тасыўшылар болып, ал геўеклер 
тийкарғы емес заряд тасыўшылар болады. 

Ом: Өткизгиштиң электр қарсылығының бирлиги 1 Ом өткизгиштиң ушларындағы кернеў 
1 вольт болғанда, оннан өтип атырған ток күши 1 амперге тең болатуғын өткизгиштиң 
қарсылығы болып табылады. 

Өэгермели ток генераторының ең әпиўайы модели: турақлы магнит майданында 
айланыўшы сымлы рамка. 

Өзлик индукция: доғанақтан өзгермели ток өтип турғанда оны кесип өтиўши магнит 
индукциясы ағымы өзгерип, сол өзгермели ток өтип атырған өткизгиштиң өзинде өзлик 
индукция Э.К.К пайда болыўы. 

Өткизгишлердиң электр карсылығы: өткизгиштиң қасийети болып, шынжырдағы ток 
күши өткизгиштиң усы қасийетине байланыслы болады. 

Р-типтеги ярым өткизгишлер: (лат.”positiv”-оң деген сөзден алынған.) Электронлы 
өткизгишликтен геўекли өткизгишлиги үстем болган ярым өткизгишлер. Р-типтеги ярым 
өткизгишлерде тийкарғы заряд тасыўшылар геўеклер болып, ал тийкарғы емес электронлар 
болады. 

Радиолокация: радио толкынлар жәрдеминде обьектти табыў ҳәм оның турған орнын 
анықлаў. 

Радио телефон байланысы: сөз ҳәм сазды электромагнит толқынлар жәрдеминде 
жеткериў. 

Ток күши: өткизгиштиң көнделең кесиминен t ўақыт ишинде өткен q зарядтың сол t 
ўақыт аралығына қатнасына тең болған физикалық шама. 

Трансформатор: (лат. “trousformo” өзгертиремен) өзгермели токты өзгертетуғын әсбап. 
Оның ислеўи электромагнитлик индукция қубылысына тийкарланған. Трансформатор 
бекитилген туйық полат өзектен ҳәм оған кийгизилген сым орамлы доғанақтан ибарат. 

Триод: үш электродлы лампа. 
Туўық шынжыр ушын Ом нызамы: шынжырдағы ток куши ЭКК ҳәм шынжырдың толық 

сыртқы ҳәм ишки қарсылығын бир-бирине байланыстырады. 
Фотоқарсылықлар: Ишки фотоэффект қубылысына тийкарланып ислейтуғын ярым 

өткизгишли асбаплар. Олардың қарсылығы жақтыртылыўға байланыслы. 
Фоторезисторлар ямаса фотоқарсылықлар: ярым өткизгишлерде жүз беретуғын фото 

электрик эффект кубылысынан пайдаланатуғын әсбаплар. 



Фотоэлектрикэффэкт: ярым өткизгишке түскен жақтылық энергиясы есабынан 
байланыслар үзилип, екин электронлар ҳәм геўеклер пайда болыўы есабынан элетр 
өткизгишликтиң артыў қубылысы. 

Фотоэлементлер: фотоэффект қубылысына тыйкарланып ислейтуғын әсбаплар. 
Фотоэлементлерде жақтылық энергиясы электр тоғының энергиясын басқарады ямаса электр 
энергиясына айланады. 

Электр кернеўи: физикалық шама. Токтың куўатлылығы (ток күшинен басқасы) усы 
шамаға байланыслы болады. Электр күши: электр майданына киргизилген зарядқа усы электр 
майданы тәрепинен тәсир етиўши күш. 

Электр қозғаўшы күш. ЭКК: Сыртқы күшлердиң заряды шынжыр бойлап орын 
аўыстырыўындағы атқарған жумысының зарядқа қатнасы Вольтларда өлшенеди. 

Электромагнит: ишине темир өзек киргизилген ток өткериўши доғанақ, оны ток дерегине 
жалғағанда темир өзекти магнитлейди. 

Электромагнитлик өз-ара тәсирлер:  зарядланған бөлекшелер арасында болатуғын өз-ара 
тәсирлер. 

Электромагнитлик индукция нызамы: индукциялық ЭКК ның магнит ағымы өзгериси 
тезлигине байланыслылығын көрсететуғын нызам. 

Электрон: ең киши терис зарядқа ийе зарядланған болекше. 
Электрон лампалар:  ишинен хаўасы сорып алынган ҳәм бир неше электронлар 

жайластырылған шише ямаса металл балон. 
Электронлы өткизгишлик: Ярым өткизгишлердиң өзлериндеги еркин электронлары 

тыйкарында пайда болатуғын өткизгишлик. 
Электрон нурлы трубка: ишинен ҳаўасы сорып алынған баллон болып, оның 

дийуалларының бири экран ўазыйпасын атқарады. Трубканың екинши тар ушында электронлар 
дереги электронлық топ (пушка) жайласқан. Электрон нурлы трубка телевизор ҳәм 
осциллографтың тийкарғы элементи есапланады. 

Электростатика: тынышлықтағы электр зарядлары қәсийетлерин үйрениўши электро  
динамиканың бөлими.  

Ярым өткизгишлер: температураның артыўы менен салыстырмалы қарсылығы 
металлардың қарсылығы сыяқлы артпастан, керисинше кемейетуғын бир қатар элементлер 
(кремний, германий, селен ҳәм басқалар) ҳәм айырым бирикпелер. 

Ярым өткизгишли диод: ярым өткизгишлерден жасалған әсбап болып, оның ислеўи ярым 
өткизгишлердиң p-n – өтиў қәсийетине тийкарланған. Мәселен өзгермели токты туўырлаў ушын 
қолланылады. 

Электр өткизгишлер: барлық металлар, топырақ, дуз ҳәм кислоталардың суўдағы 
еритпелери. Адамның денеси де электр зарядын жақсы өткизеди. Буған олардың курамында көп 
муғдарда зарядланған ҳәрекетшең бөлекшелердиң бар екенлиги себеп болады.  

Электр схемалары – шынжырда электр әсбапларының жалғаныў усыллары сүўретленген 
сызылмалар. Схемада әсбаплар шәртли белгилер менен көрсетиледи.  

Электр сыйымлылығы- өткизгишлердиң электр зарядын жыйнаў укыбы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Буквенные коды устройств и элементов  
электрических схем 

№ Устройства и элементы схемы Код 

1 Устройств разные (усилители, блоки управления и т.п.), общее обозначение:  А 
2. Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов 

и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные пре-
образователи, датчики для указания или измерения, общее обозначение:  

В 

 громкоговоритель  ВА 
 магнитострикционный элемент  ВВ 
 детектор ионизирующих излучений BD 
 сельсин-датчик DC 
 сельсин-датчик BE 
 телефон (капсюль) BF 
 тепловой датчик BK 
 фотоэлемент (фотоприемник)  BL 
 микрофон BM 
 датчик давления BP 
 пьезоэлемент  BQ 
 датчик частоты вращения (тахогенератор) BR 
 звукосниматель BS 
 датчик скорости BV 

3. Конденсаторы C 
4. Микросхемы интегральные, микросборки, общее обозначеник: D 
 микросхема интегральная аналоговая DA 
 микросхема интегральная цифровая, логический элемент DD 
 устройство хранения информации (устройство памяти) DS 
 устройство задержки  DT 

5. Элементы разные, общее обозначение: E 
 лампа осветительная EL 
 нагревательный элемент EK 
 пиропатрон  ET 

6. Разрядники, предохранители, устройства защиты, общее обозначение: F 
 дискретный элемент защиты по току мгновенного действия  FA 
 дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP 
 предохранитель плавкий FU 
 дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник FV 

7. Генераторы, источники питания, общее обозначение: G 
 батарея гальванических элементов или аккумуляторов GB 

8. Устройства индикационные и сигнальные, общее обозначение: H 
 прибор звуковой сигнализации HA 
 индикатор символьный HG 
 прибор световой сигнализации HL 

9. Реле, контакторы, пускатели, общее обозначение:  K 
 реле токовое KA 
 реле указательное KH 
 контактор, магнитный пускатель KM 
 реле электротепловое KK 
 реле временны KT 
 реле напряжения KV 

10. Катушки индуктивности, дроссели L 
11. Двигатели M 



12. Приборы измерительные, общее обозначение: P 
 амперметр (миллиамперметр, микроамперметр) PA 
 счетчик импульсов PC 
 частотомер PF 
 счетчик активной энергии PI 
 счетчик реактивной энергии  PK 
 омметр PR 
 регистрирующий прибор PS 
 измеритель времени действия, часы PT 
 вольтметр PV 
 ваттметр PW 

13. Выключатели и разъединители в силовых цепях, общее обозначение:  Q 
 выключатель автоматический  QF 
 короткозамыкатель QK 
 разъединитель QS 

14. Резистор, общее обозначение: R 
 терморезистор RK 
 потенциометр RP 
 шунт измерительный RS 

15/ Варистор PU 
16. Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измеритель-

ных, общее обозначение:  
S 

 выключатель или переключатель SA 
 выключатель кнопочный SB 
 выключатель автоматический SF 
 выключатель срабатывающий от уровня  SL 
 выключатель срабатывающий от давления SP 
 выключатель срабатывающий от положения (путевой) SQ 
 выключатель срабатывающий от частоты вращения SR 
 выключатель срабатывающий от температуры SK 

17. Трансформаторы, автотрансформаторы, общее сведение: T 
 трансформатор тока TA 
 электромагнитный стабилизатор TS 
 трансформатор напряжения TV 

18. Приборы полупроводниковые и электровакуумные, общее обозначение: V 
 диод, стабилитрон VD 
 прибор электровакуумный VL 
 транзистор VT 
 тиристор VS 

19. Соединение контактные, общее обозначение: X 
 контакт скользящий, токосъемник XA 
 штырь XP 
 гнездо XS 
 соединение разборное XT 
 соединитель высокочастотный  XW 

20. Устройства механические с электромагнитным приводом, общее обозначение: Y 
 электромагнит YA 
 тормоз с электромагнитным приводом YB 
 муфта с электромагнитным приводом YC 
 электромагнитная плита или патрон YH 

21. Устройства оконечные, фильтры, ограничители, общее обозначение:  Z 



 фильтр кварцевый ZQ 
 ограничитель ZL 

22.   
 


