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Кіріспе 

 

        Осы оқулық «Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер. Сандық 

технологиялар» пәнінің жоспарына сәйкес жазылған. Бұл пән 5В071900 

мамандығы бойынша оқытылатын негізгі пән. Негізінен бұл сабақ 

байланыстың теориялық және практикалық базасы болып келген ірі 

мәселелер мен құбылыстарды зерттейді, талдайды, күрделі 

телекоммуникациялық жүйені құрудың негізін жасайды. 

       Сірә, қазір ең жоғарғы технологиялар бұрынғыша, фундаменталды 

негіздерін терең түсінуді талап етеді. Мұндай оқулықтың шығуы осындай 

қажеттіліктен туындап отыр. Жаңа басылымды дайындау кезінде авторлар 

бұл пәнді зерттеу үшін бұрынғы «Байланыстың электрлік теориясы», 

«Телекоммуникациялық жүйелер мен жолдар», «Электробайланыстарының 

бағытн беретін жүйелері», т.б. пәндермен жақсы танысуға көп назар 

аударды. 

Сонымен қатар, мына жағдайлар да ескерілді: көптеген оқулықтарда, 

оқу құралдарында, монографиялық еңбектерде байланыстың ұқсас 

жүйелерінің құрылу мәселелері кең түрде, анық сипатталған. Сондықтан, 

негізгі назарға алған телекоммуникациялық жүйелерде, қазіргі сандық 

көпарналы  телекоммуникациялық жүйені құру, жобалау және оны іс 

жүзінде жүргізуге көңіл бөлінді. 

Оқу құралында, сандық телекоммуникациялық технологиялардың 

басшылыққа алатын материалдары, осы саладағы нормативті құжаттар 

және халықаралық кепілдемелер терең қолданылды. 

 

1 Сандық дабылдың берілу әдістері 

 

1.1 Сандық дабылдың берілу әдістерінің рөлі 

 

ХХІ ғасырдағы телекоммуникацияның қарқынды дамуы, адамзаттық 

жалпы әлемді қамтитын ақпараттық қоғам құруға бағыт алу мақсатынан 

туып отыр. Ақпараттық қоғам (АҚ) туралы ұғым айқын анықталмағанмен, 

экономикасының, әлеуметтік ортасының, мәдениеті мен ғылымының даму 

сатыларын айқын көрсетіп отыратын ақпараттық, телекоммуникациялық 

(инфокоммуникалық) әдістер қоғам ұғымын танытады. АҚ туралы бірінші 

болып жариялаған Клинтон Горанын Меморандумы «Американың 

экономикалық даму технологиясы» құрылуға тиісті. «Жаңа бағыт» 1993 

жылы жарияланды. Американың экономикалық қуатының өсуіне, өндірісті 

айқындайтын электробайланысы, энергетика, білім, экологиялық әлеуметтік 

орталардың өркендеуін анықтады. Бір жылдан соң осындай ұқсас 

шараларды Еуропа да бастады. 1995 жылы халықаралық электробайланыс 

қоғамы (ХЭҚ) электробайланысты әлемдік дәрежеде құруды (АҚ) қолға 

алған халықаралық координациялық жұмысты өз жетекшілігіне алды. Бұл 

жұмысқа (АҚ)-ға электро байланыстың (ЕТSI) Еуропада ақпараттық 
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инфрақұрылымды (АИ) құру үшін Еуропалық институты да қосылды. 

Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымдар (АИ) қазіргі және болашақтағы 

электробайланыс жұмыстары, ақпараттық технологияны, күнделікті 

тұрмыстағы электроникаларды, интерактивтермен қоса, хабар тарату және 

мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдауға міндетті. Ол сымды және радио 

байланыстары, тұрақты және жылжымалы жүйелерді қамтиды. Сонымен, 

ГИИ электробайланыстың интеграциясын, ақпараттануын, 

компьютерленуін, берілу базасын, тұрмыстық электрониканы таныстырады. 

Осы саладағы жұмыстарды бір ізге салмайынша, хабарлардың берілуін 

және оны сақталуын жасау мүмкін болмайды. Осындай жан-жақты форма 

сандық әдіс болады. 

Ақпараттың берілуі және өңделуінің көп жағдайда 

электробайланысының дабылы-электромагниттік қозғалысқа, берілетін 

хабардың параметрлік өзгерісіне байланысты. Мысалы, сөзді хабарлау 

дыбыстық қысымның өзгерісіне байланысты, микрофон арқылы электр 

қысымына байланысты белгілі өзгеріске енеді. Бұл өзгерістерде хабар 

мазмұны алғашқы хабар мазмұнына сәйкес болады. Осы жағдайда қысым 

уақыт бойынша үздіксіз өзгеріп отырады-бұлар үздіксіз дабылдар деп 

аталады. 

Сандық форманың берілу және өңделуінің ұқсас дабылдардың берілу 

алдында және өңделуі кезінде үлкен артықшылығы болады: 

- берiлетiн әртүрлі хабарларды бір ізге салу, өз кезегінде хабар 

жабдықтарын реттеуге, хабарды өңдеуге және сақтауға мүмкіндік береді; 

- телекоммуникациялық құралдарды компьютерлеу, ұқсас 

дабылдарды қолдануда мүмкін емес. Хабарлар тез алмасып ұлғайғанда 

компьютерсіз хабар берілуді қамтамасыз ету, хабарды қажетті жоғары 

деңгейде өңдеу мүмкін емес; 

-  хабар берудегі интегралдық жүйе және коммутациялық жүйе, 

сандық телекоммуникациялық жүйелердi толық құру. Мұндай жүйелер 

хабарлардың альтернативті жолдарын ұйымдастыруға, жүйелердің трафигін 

тегістеуге сенімді және тиімді; 

- жоғарғы кедергі тұрақтылығы. Сандық хабарларды көрсету 

дабылдың шартты белгілерін байланыс жүріп тұрған жолды қайта жөндеуге 

жүзеге асырып, кедергілер мен бұзылуларды болдырмай, хабарларды 

сапалы жүргізуге жағдай жасайды. Регенерацияның мәнi, бұзылған 

дабылдарды регенерацияланған дабылдарға ауыстыру. Осындайда жол 

байланыстарын қолдануды қамтамасыз етіп, жоғарғы деңгейдегі кедергілер 

әсерінен ұқсас жүйелердің хабарын қолдана алмайды; 

- сандық әдістер, оптикалық жолдағы жұмыстарды, жоғарғы 

жылдамдықпен ағылып жатқан хабарларды, стансааралық жолдармен 

өткізу үшін тиімді; 

- арналардың параметрлерiнiң тұрақтылығы. Арналардың параметрі 

тұрақтылығы мен ұқсастығы (өшу қалдығы, жиілік және амплитудалық 

сипаттама және басқа) ұқсас формадағы дабылдардың құрылысының 
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өңделуімен анықталады. Мұндай құрылымдар одан әрі көрсетілетіндей, 

сандық телекоммуникациялық жүйе (СТЖ) құралының кішкене бөлігін ғана 

құрайды. Арнаның параметрлік тұрақтылығы басқа ұқсас жүйелерден 

әлдеқайда жоғары. Бұған СТЖ-ға жеке арналардың параметріне АУБ-ден 

тиеу жұмыстың көптігінің әсері мүмкіндік туғызады. 

 

1.2 Сандық дабылдың құрылуы 

 

Байланыс жолындағы беріліске жарамды ұқсас дабылдардың 

біртіндеп сандық дабылдарға айналуын қарастырамыз. Қарапайым түрде 

санасақ, бар болғаны екі бірінші дабылдар ғана бар, олар бір жолмен сол 

жолдың бойында байланыс бере алады. График (1.1,а-суретті қара) 

дабылдардың уақыт бойынша өзгерістерін көрсетеді. Бұл графиктерде 

жіңішке импульстермен дискретизациялық Тд кезеңдегі дабылдардың бір 

сәттік мәнін белгілейді. Бұл кезең онша ұзақ болмағанмен, көршілес бір 

мезгілдік арасындағы мән әсерінен дабылдардың өзгерісі жайлап өтеді. 

Әртүрлі дабылдардың бірінен соң бірінің мәндерінің араласып бір-бірімен 

кетуі арнаның интервалдың Тк өлшеміне қатысты қабылдау соңында 

болады. Арнадағы интервалдардың болуы арналық дабылдардың уақытша 

бөлінуін жүзеге асырады. 

Кванттық дабылдардың жұмысы (1.1,б-суретті қара)  суретінде 

көрсетіледі, бірінші дабылдардың (1.1,а-суретті қара) графигінен алынған 

дискреттік шапшаң мәндер белгілі мәнге дейін жинақталады (бұлар бүтін 

сандар 0, 1, 2, ...). График астында жинақталған қос мәнді сандар мәні 

беріледі. Байқап қарасақ, әртүрлі дабылдардың шапшаң мәндерінің 

қосылуы топтық дабылдардың жасалуын туғызады. Ең қажеттісі, топтық 

дабылды қанағаттандыратын қажеттіліктің кері қайта құрылуы – алғашқы 

дабылдардың бөлінуі. Тағы байқайтынымыз, топтық дабылдардың түзілуін, 

келесі кезеңдердегі дабылдарды өзгерту барысында жүзеге асыруға болар 

еді. 

Графикте (1.1,в-суретті қара) жинақталған шапшаң лездік мәндерді 

сәйкес қыстырылған қос кодпен шартты белгіге  алмастыру көрсетілген. 

Графикте нөлдер шартты түрде өте төмен импульстермен көрсетілген. 

Кодты сөздер бұл жағдайда төрт дәрежелік – цифрлар разряды көп 

жағдайда шешілген мәндердің жоғарғы көрсеткішімен немесе кванттық 

жүрістердің санымен анықталады. Әр арнаның бір сәттік мәндерінің берілу 

кезеңі – хабар циклы не кадр деп аталады. Қабылданатын үздіксіз хабарды 

хабарлар циклі немесе жеке шартты сөздерге бөлу, циклдің басында 

циклдік синхродабылға беріледі. Бұл жағдайда бұл комбинация 1010, бірақ 

көп жағдайда бұл басқа да болуы мүмкін, мысалы 0000. Тіпті мұндай 

жағдайда, циклдік дабылдың басқа комбинациялардан айырмашылығы – 

циклдық дабыл бір позицияда қайталана береді, бұл уақытта басқа 

комбинациялар кездейсоқ болады. 
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Дабылдардың құрылуы келесі кезеңде оның таралу ортасына 

байланысты (хабардың жүру түрі). Мысалы, былай, металдық сымдарды 

полярлығы алмастырылған кодтар белгісі (ПАКБ) кодтар түзеді. Бұл 

кодтарда нөлдік позицияда импульстер жоғалады, ал бірліктер  полярлығы 

қарама-қарсы алмасатын импульстермен беріледі, бұл 1.1,г-суретінде 

көрсетілген. 

Қабылдауда дабылдар қайта құрылуға түседі. Дабылдар жол бойы 

бұзылады және кедергілерге ұшырайды. Графикте (1.2,а-суретті қара) 

шартты түрде дабылдың түрі көрсетілген. Графикте алғашқы импульстердің 

көлеңкелерімен көрсетілген. Қабылдаудың алғашқы жұмысында, 

импульстердің түрлерінің қайта құрылуы – регенерация және олардың 

уақытша арақатынастары көрсетіледі. Регенератор импульстердің 

бірізділігін (1.2,б-суретті қара) жүргізеді соның негізінде қабылданатын 

дабылдардағы хабарлар (лездік мән, спектралдық құрам) жасалады. Мұндай 

жағдайларда қателік болады-керісінше (суретте көрсетілмеген) орнына 

импульстердің бірлік генерациясы болады. Одан әрі дабылдар сызықтық 

кодтан қос сызыққа айналады (1.2,в-суретті қара), бұдан кейін алғашқы 

дабылдардың шапшаңдығы қалпына келеді (1.2,г-суретті қара). 

 

 
 

1.1 сурет – Телекоммуникациялық хабар жүйесіндегі сандық 

дабылдардың қайта құрылу бірізділігі 
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Әртүрлі алғашқы дабылдардың шапшаңдық мәндері, уақытша 

селектордың көмегімен бөлінуі - кілттердің топтары шапшаң мәндердің өту 

кезеңіндегі тұйықталып қалуына көмек береді. Жоғарыда айтып өткендей, 

арналардың уақытша қосылуы/бөлінуі басқа сатыда да іске аса береді, 

мысалы, дабылдың құрылу алдында линиялық кодқа өтуі және қабылдауда 

линиялық кодтан қос кодқа қайта жасалуы. Берілген дабылдарға қатысты 

шапшаң мәндер интеграцияға – төменгі жиілігі сүзгінің көмегімен 

жөнделеді (1.2,д-суретті қара). Осылай жөнделген алғашқы дабылдар 

қабылдайтын абонентке түседі. Хабардағы шапшаң мәндер жинақталған 

дабылдардың қайта жөнделуі, еріксіз қателерге ұрындырады, яғни, 

кванттық шуларға әкеледі. Дегенмен, бұл қателерді кванттық жүрістерді 

белгілі мәндерге дейін азайтуға болады. Шынын айтқанда, шешілген 

цифрлар деңгейін көбейтуге және сонымен қатар шартты жағдайдағы үлкен 

көлемді хабарлар жасалады. 

 

 
1.2 сурет– Қабылдаудағы дабылдардың жасалуындағы бірізділік 
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1.3 Сандық телекоммуникациялық жүйенің иерархиясы 

 

Көпарналы телекоммуникациялық жүйе, тарихи түрде иерархиялық 

принципке сәйкес құрылатындығын келесі қорытынды да байқалады. 

Бірінші хабар (берілу) жүйесі қосылады (мультиплексируется) n бірінші 

топтық дабылға дабыл, екінші жүйеге m бірінші топ дабылдар, екінші топ 

топтық дабылдарға қосылады да, осылай кете береді. Сонымен бұл және 

басқа топтың дабылдар дабылдардың алғашқы иерархиялық терілуін 

көрсетеді немесе басқаша иерархия сатыларын оның ішінде таңдап 

алынатыны, сол арналардың алғашқы қажетті цифрлармен сәйкес келетін 

қабылдау жүйесі. Бұл жағдайда m және n өлшемдері мультиплекстенген 

коэффициенттері болады. 

1980 жылдардың басында 3 плезихрондық сандық иерархия (ПСИ) 

өңделген болатын, онда алғашқы дабыл үшін, жылдамдығы 64 кбит/с, 

жылдамдықпен берілетін дабыл қабылданған болатын, ол арнада берілетін 

тоналдық жиілік (ТЖА) дабылына сәйкес, бірақ сандық формада. (030-

сандық дабыл нөлдік деңгейдегі) арна, осы дабылға арналған, негізгі 

сандық арна (НСА) деп аталады. 

 

 
1.3 сурет – Плезиохрондық сандық иерархияның сұлбасы 

 

Канада мен АҚШ-та қабылданған бірінші сандық иерархия төрт 

сатылы мультиплекстенген коэффициенттер бар: 24, 4, 7 және 6, олар 24, 

96, 672 және 4032 НСА сәйкес, бірінші, екінші, үшінші, төртінші сатыларға 

сәйкес. Топтық дабылдарға қосымша есеппен әр сатылы мультиплекстенген 

сервистік хабарлар, дабылдар 01, 032, 033 және 034 хабар жылдамдығы 
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1544, 6312, 44736 және 274176 кбит/с (әдеттегідей жинақталған өлшемдер 1, 

5, 6, 45 және 274 Мбит/с). 

Екінші сандық иерархия, Жапонияда қабылданған, олар төрт сатылы, 

бірақ мультиплекстенген коэффициенттермен 24, 4, 5, 3 олар сәйкестенеді 

24, 96, 480 және НСА-ның 1440 арнасына сәйкес. Хабар жылдамдығы 1 – 4 

саты иерархиясына тең 1544, 6312, 32064, 97728 кбит/с (1, 5, 6, 32, 98 

Мбит/с). 

Үшінші сандық иерархия, Еуропа мен Оңтүстік Америкада 

мультиплекстенген коэффициенттермен бес иерархиялық сатыны 

қабылдаған, бірінші сатыда 30-ға тең және қалған сатыларға 

коэффициенттерімен төртке тең. Бұл иерархиялық сатылар саны НСА 1-5-

ке сатылар тең 30, 120, 480, 1920, 7680, ал беріліс жылдамдығы тең 2048, 

8448, 34368, 139264, 564992 кбит/с (2, 8, 34, 140, 565 Мбит/с). 1.3-суретте 

сондай ұсынылған әртүрлі плезионхрондық иерархиялық жүйенің қосылу 

жолдары (мультиплекстенген жолға) мультиплекстенген коэффициенттерге 

сәйкес көрсетілген. ХЭОТ-Т ұсынысына енбейтін иерархиялық сатыдағы 

дабылдардың атаулары берілген, жүру жылдамдықтары, сатылары 

белгіленген. 

ПСИ жүйесі телекоммуникациялық цифрлау жұмысында үлкен рөл 

атқарды. Оларды қолдану электрондық коммутацияны пайдалануға 

интегралдық қызмет етудің сандық жүйеге айналуына мүмкіндік туды. 

ПСИ-дың кейбір кемшіліктері, енгізудің/шығарудың қолайсыз үлкендігі 

жоғары сатыдағы толасыз жүріп тұрған компоненттердің, ПСИ-дың әртүрлі 

жүйелерін қосудың қиындығы және қазіргі жүйелік жаңа сандық 

иерархиялық жүйеде өңделуді жүзеге асыратын қазіргі менеджмент 

жұмыстарын ұйымдастыруға қиындық туғызады. Телекоммуникациялық 

жүйенің одан әрі дамуына ықтималды перспективтер қарастырылады. 

Қазіргі кезде айтуға болатыны - осы өңдеудің болжаулары негізінен өзін-өзі 

ақтады. 

ПСИ-дың өңдеудің негізгі мақсаттары: 

- компоненттік үздіксіздікке кіру жұмыстары қарапайымдалды; 

- үздіксіз жүргізілу мүмкіндіктер қамтамасыз етілді; 

          - иерархия шегінде қиын жүйені басқару тиімді болды; иерархиялық 

қатардағы жүру жылдамдығын түсіру және ПСИ әрі созылуын жүйесін 

жүзеге асырды; 

-құралдардың қиылысуын жеңілдету үшін стандартты өңдеулер 

жүргізілді. 

Иерархияның бірінші сатысының жүру жылдамдығы 155,52 Мбит/с 

тең. Ол ПСИ-дың 139.264 Мбит/с стандартты жылдамдығын максималдық 

дәрежеге жеткізуі және сәйкес сатыдағы жүргізуі қамтамасыз етуі керек еді. 

Одан басқа АҚШ-та стандартталған еселенген үздіксіз жылдамдықтағы 

алғашқы толқынның OCI (50688 кбит/с) жақын болуы керек. Кейін 

иерархиядағы сатылардың жылдамдығы алдыңғы төрт еселенген 

жылдамдыққа тең болуы керек. Қазіргі кезде алғашқы төртінші сатылы 
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иерархия аппаратурасы көп таралып жатыр, алайда ПСИ жылдамдығының 

бесінші сатысын жасайтын құрал шықты. Иерархиялық сатылар SТМ-п 

сияқты белгіленеді (синхрондық транспорттық модульдер), ондағы п-

алғашқы үздіксіз жылдамдықтардың қосылу саны. 

 

     1.1 кесте  -  Иерархиялық саты түрлері 

Деңгей N-MTS   

Жылдамдық,  

Кбит/с 

Қосылған ағымдар 

саны 

Е1 Е3 Е4 

1 1-MTS  155 520 63 3 1 

2 4-MTS  622 080 252 12 4 

3 11-MTS  2 448 320 1 008 48 16 

4 14-MTS  9 953 280 4 032 192 64 

5 251-MTS  39 813 120 16 128 768 256 

 

1.1 - кестеде  ПСИ-дың сатылары және хабардың сәйкес 

жылдамдықтары көрсетілген. 

 

2 Электробайланыс дабылдары және олардың көшу әдісі 

 

2.1 Беріліс деңгейі 

 

Электр байланыс электрлiк дабылдың көмегімен хабарларды жүргізу 

үшін  пайданылады. Жалпы жағдайда хабарлама дегеніміз – материалдық 

объектілердің жайы туралы мәлімет, сондықтан белгілі нүктедегі хабар 

абоненттік аппараттың көмегімен электрлік дабыл түзілу керек, бұл дабыл 

бірінші және хабарламаға сәйкес болуы тиіс. Қабылдау нүктесінде 

абоненттік аппарат керісінше процесті жүзеге асырады – бірінші дабылға 

сәйкес алынған хабарды туғызады. Сонымен, дыбыстық дабыл хабар 

жариялағанда, дыбыстық қысым өзгеріске түседі, соңғы хабар – микрофон, 

ал қабылдау–дауыс зорайтқыш. 

Электрлік дабылдардың сан жағынан оның қуаттылығы, кернеу және 

тогымен сипатталады. Дегенмен, электрбайланыс техникасында 

логарифмдік өлшеммен (хабар деңгейімен) пайдалану қабылданған, бұл 

дабылдардың хабарына байланысты көп есептерді біраз жеңілдетуге 

мүмкіндік береді. Ондық логарифмдік көмегімен есептелген хабарлар 

деңгейі, децибелдер (дБ) деп аталады, ал табиғи көмекпен неперлер (Нп) 

делінеді. Қазіргі кезде децибелдерді қолдану қабылданады. 

Хабардың қуаты бойынша деңгейі, кернеуі және токқа байланысты 

мына формулаға сәйкестеледі: 

           
             

  
; 
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, 

мұнда Рx, Ux, Ix – қаралатын х нүктесіндегі қуат, кернеу, токтың 

өлшемі; 

Рo, Uo, Io – алғашқы қабылданған өлшемдер. 

Егер де қарсы мәндер белгілі болса Zx және Zo, қуаты бөлініп шығатын Рx 

және Рo, бұл белгілі арақатынастың негізінде болады. 

P= U
2
/[Z] =I

2
[Z] деңгейлер арасындағы хабарлардың қуаты бойынша, 

кернеуі және токқа байланысты: 

         
  

 

|  |
 
|  |

  
         

|  |

  
; 

         
  
 

|  
 |
 
|  |

  
         

|  |

  
; 

            
|  |

  
 

 

Сірә, деңгей қуаты бойынша [Zx] = [Zo], кернеуге және ток өзара тең: 

pM=pH=pT. 

Егер  қуаты, кернеуі және токтың өлшемдеріне сәйкес Po = 1 мВт 

(мВ·А), Uo = 0,7746 В және Io = 1,291 мА есептелген деңгейлер абсолютті 

және дБм, дБн және дБт-ны көрсетеді. Байқасақ, Uо және Io деп берілген 

мәндер бейімді, Po = 1 МВА қарсы кедергіде бөлінеді [Zo]=600 Ом. 

Кейде алғашқы өлшемнің орнына, мына мәндер қабылданады Рн, Uн, 

Iн, трактының басында немесе нүктенің басында деп шартты түрде 

қабылданған. Бұдан шығатын теңдеу: 

            
             
  

  

            
             
  

    

                                               
             

  
. 

 

қатынастық деп дБом, дБон және дБот сәйкес деп белгілейді. Бұл деңгейлер 

тракттардың таратқыш сипаттамасын өлшегенде кең қолданылады, солай 

болғандықтан олардың мәні қуат, кернеу санымен және тракт бөлігінің 

басынан берілген нүктесіне дейін теңдес келеді. Бұл жағдайда деңгейлердің 

теріс мәні күшеюге емес, берілген саланың өшуіне сәйкес келеді. 

Арнадағы және тракттағы дабылдардың өлшемін және кедергілерін 

нормаға түсіргенде нөлдік нүктеден салыстырмалы деңгей күші (ННСД) 

ұғымы қоданылады. ННСД да анықталған, абсолюттік деңгей рмо, бірлігі дБ 

деп белгіленеді. Рмо дабыл деңгейінен рм деңгейінің күшіне өту берілген 

тракт нүктесінде қолданылатын қатынас рмд = рмодд + рмөд, рмөд берілген 

өлшейтін деңгей тракт нүктесінің күші бойынша көрсетіледі. 
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2.2 Дабылдардың сипаттамасы және параметрлері 

 

Дабылдар байланысы кезінде өздерінің тез мәнін өзгертіп отырады, 

бұл өзгерістердің болу мүмкіндігін (бірден аз) алдын ала көрсетеді. 

Сонымен, дабылдардың байланысы кездейсоқ процесс, олардың 

сипаттамасы, табиғи әдістердің көмегімен, кездейсоқ процестердің 

сипаттамасының сәйкес әдістерімен жүзеге асырылады. 

Атап өтсек, дабылдардың үлгілерін жетілдіру мақсатында 

статистикалық материалдарды жинақтайтын жұмыстар ылғи жүргізіліп 

отырады. Үлгілердің параметрі электрбайланыстың халықаралық Одағы 

ұсынған (ХЭО-Т) үлгісінің ұсынысы бойынша  көрсетіледі. 

Дабылдардың негізгі параметрін қарасақ, кездейсоқ процестердің 

үлгісінің сипаттамасы сан ретінде u(t). Бұл жағдайда ортаны  - Т/2 +дейін 

Т/2 интервалға шығарғандағы орта мәні Т-ның шегі ретінде шексіздікке 

ұмтылады. Байқасақ, тек дабылдардың үлгілері үшін дұрыс, өйткені 

дабылдардың соңғы жүзеге асуы, сонымен қатар кейбір интервалдарда 

берілген уақыт t1 ден t2 дейін. 

Сонымен қатар уақыт интервалдарына өлшеу жүргізіледі, бұл 

қателердің туындауына әкеліп соғады, қате көп болса, интервал өлшемі аз 

болады. Дабылдардың орта параметрі интервалдарда әртүрлі нормаланады   

1 с, 1 мин, 1 сағ. 

Электрлік параметр – құралған тұрақтылық– бұл кездейсоқ процестің 

орта мәні: 

    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅     
   

 

 
∫ ( )  

 

 

  

 

  

 

Уақыт бойынша құралған тұрақтылық өзгермейді, бірақ оның өлшемі 

кездейсоқ. Көптеген дабылдардың байланыс тұрақтылығы нөлге тең. 

Электрлік параметр – айнымалы тұрақтылық – бұл орталықтанған 

кездейсоқ процесс: 

  ( )   ( )       
Орташа қуат – бұл айнымалы құралған қуат (құралған тұрақтылық 

есепке алынбайды, өйткені хабар бермейді): 

    
  

 ( )

 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
    
   

 

 
∫  

 ( )  

 

 

  

 

  

Орташа қуат кездейсоқ процестің дисперсиясына теңдеседі – оның 

тарату өлшемі орта мәннің маңайы. Дұрыс мән: 

 эф  √ ср     Ом 
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тиімді деп аталады және дабылға әсер беруші кернеу. 

Максималдық қуат Рмакс –UM амплитудасы бар синусоидалдық 

дабылдың қуаты, бұл айнымалы дабылды u~(t) анықтайтын, жоғары 

мәнділікке асығатын болу мүмкіндігі аз ε. Әртүрлі дабылдар ε қабылдап 10
-

2
, 10

-3
ке тең, кейде 10

-5
ті қабылдайды. 

Минималды қуат Рмин тәжірибе түрінде қолданылатын осы 

дабылдарды қабылдағанда жіберілуге болатын ортаквадратты өткізуге 

болады. Өз кезегінде, ортаквадратты қателер флуктуациялық бөгеуілдерге 

мүмкіндік беретін   қуатқа: Рмин = РАорт. 

Кейде дабылдың минималды қуаты, синусоидалық UМмин 

амплитудалық дабылдың қуатын тең жағдайда қабылдайды, бұл өзгермелі 

мәндердің тез жоғарылауының болу мүмкіндігіне жеткілікті (1 - ε ). Жай 

қабылдағанда  

(1 - ε) = 0,98. 

Жоғарыда айтылған өлшемдердің логарифмдік қатынасын қолдану 

мүмкіндігі 10lg(Pмакс/Рорт)= Qд – дабылдың пикфакторы; 

10lg (Pмакс / Pорт)=Dд – дабылдың динамикалы диапазон; 

10lg (Рорт /РАорт)=Адкқ – дабылдың кедергілерден қорғануы. 

Төменгі екі өлшем қолданылады және дабылдардың берілісінде 

тракттардың сипаттамасы үшін қызмет етеді. Бұл жағдайда тракт 

диапазоны тең DT=10lg(Pтш/РАорт), мұндағы Ртш – тракттың шығуындағы 

бұзылмаған қуат, тракттың кедергіден қорғануы – Азт=10lg(Pөд/РАорт), 

мұндағы Pөш – өлшеуіш дабылдың шығу қуаты. Бұл кезде дабылдардың 

берілуінде төменгі теңсіздіктер қолданылуы керек: 

DT> Dc; Ақт> Адкқ; Pорт< Pөд . 

 

2.3     Электрбайланыстың алғашқы дабылы 

 

Қазіргі жағдайда электрбайланыс жүйелері мына алғашқы 

дабылдарды: телефондау, дыбысты хабар, телеграф және берілген 

хабарларды, факстық, телевизиялық хабарды жүргізуге арналған. Бұл 

дабылдардың сипаттамасы мен параметрін қарап өтейік. 

Алдын ала байқайтынымыз, телефондау дабылдарды (ТД) әр уақыт 

бөліктерінде берілетін сөздік дабылдар және коммутация жүйесінің басқару 

және өзара әрекеттесу дабылдарының (БӨӘД) қосылысынан тұрады. 

БӨӘД-ні мына түрде қарастыруға болады, мәліметтерді тарату 

дабылдарының әртүрлілігі ретінде қарастыруға болады, сондықтан ТД 

дабылдарын сөздік дабылдардың сипаттамалары мен параметрлерімен 

сипаттаумен шектелінеді. Теледидарлық хабарлар (ТХ) дабылдары 

жылжымалы бейнелер және дыбыстық үн қосудан құралады. Соңғылары 

жеке арналар арқылы беріледі және дыбыстық хабар (ДХ) дабылынан 

ешқандай айырмашылығы болмайды. Сондықтан да ТХ дабылдары 

жылжымалы бейне дабылдары болып табылады. 
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Телефондау дабылдары бір-бірімен жеке кідірістермен жүйелі түрде 

жүзеге асатын сөздік импульстер болып табылады. Сөздік импульстер, 

сөздің дыбысталуына сәйкес бірге қосылып айтылатын және формасы мен 

жиілігі әртүрлі болады. Кейбір импульстердің ұзақтығы бір-бірінен 

айырмашылығы бар болғанымен олар 100..... 150 мс-ге жақын. Импульстік 

кідірістер үлкен диапазонда біраз өзгеріске түседі: бірнеше миллисекундтен 

(буындар арасындағы кідірістер) бірнеше минутқа дейін немесе он шақты 

минутқа (әңгімелесушінің жауабын таңдау барысындағы кідіріс). 

Сөздік дабылдың жиілік спектрі өте үлкен, дегенмен тәжірибе 

көрсеткендей, хабарларды жоғары сапамен (табиғи қанағаттанумен, 

буындардың анық айтылуымен – 90 %, сөз – 99 %) үшін 0, 3...3,4 кГц жиілік 

жолмен шектелуге болады. 

 
2.1 сурет – Сөздік  дабыл 

 

Дабылдың пикфакторлық өлшемі мынаған тең: 

 тф       (
 тф макс

 тф
)       (

 огр

 тф

)    дБ  

 

 
2.2 сурет – Телефон дабылының динамикалық деңгейінің тығыздық 

ықтималдығы және оның динамикалық диапазоны 

 

утд = 10lg(Pтд/Рөд) қатынасы дБм0 ТД дабылының динамикалық 

деңгейі деп аталады. Бұл көрсетілімде Рөд – зерттеу жүргізілетін жердегі 

тракт нүктесіндегі өлшегіш дабылдың қуаты. ХЭО-Т ұсынысы бойынша 
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волюмдар волюмметрмен өлшенеді, логарифмдік шкаласы бар (децибелдік) 

тербелістердің әртүрлі жиіліктерінің (жалпы санын шығаратын) 

қосындылар, квадратты заңды қамтамасыз ететін және тұрақты уақытты Тн  

= 200 мс.      

Минималды волюм, яғни волюмның аз шығу мүмкіндігі ε≤10
-3

 

интеграл кестесінің мүмкіндігін пайдаланып, волюмның тең деп аталатын 

минималды өлшемін анықтаймыз. 

 тд мин   тд орт          

Флуктациялық бөгеуілдің өлшемін анықтау - істеп тұрған аппараттың 

соңғы кіре берісін есту органдарына тиімді әсер етіп тұрған өлшенген 

кедергіге әкеледі. «Өлшеудің» қорытындысы бойынша, өлшеуіш құралдың 

шыға берісіне жиілік түзеткіш қондырылады. Хабардың жиілік 

сипаттамасы – жүйенің сезімталдығының орташа статистикалық 

сипаттамасын қайталайтын «телефон аппараты – адамның есту аппараты». 

Сірә, өлшенген бөгеуілдің мәні, жиілік көрсетілген жүйенің диапазонының 

шетіндегі сезімталдығы өлшенбегендіктен бөгеуілі аз болады, демек, бұл 

жиіліктегі түзеткіштің өшуі көп болады. Әрекетте тұрған кернеудің 

төмендеп, спектрлік кедергіге бірдей бөлінуі псофометрикалық 

коэффициентпен КПС, тең анықталады 0,75 жиілік жолдары үшін 0,3 … 3,4 

Гц. 

Дыбыстық хабардың дабылы (ДХ). Дыбыстық хабардың дабылы (ДХ) 

өзіндік түрі бойынша сөздік телефон дабылына жақын, сондықтан, олардың 

соңғылардан өзгешелігі оны алып жүреді, негізінен сандық сипатты. Дабыл 

спектрінің жиілігі (ДХ) сапалы берілістің жиілігін 0,03… 15 кГц етіп аз шек 

қойылуы жоғарғы класс арналары үшін және жиілік жолы 0,05… 10 кГц 

бірінші кластағы арналар үшін қойылады. Дабылдар ДХ телефонмен 

салыстырғанда біраз аз кідіріс, ал жеке импульстердің энергиясы, әсіресе 

музыкалық, ТД сөздік дабылдардың қуат энергиясын жоғарылатады. 

Сондықтан, дабылдардың орташа қуаты ДХ, ТД дабылдарының орта 

қуатынан әлдеқайда күшті. Ортасекундтық, ортаминуттық, ортасағаттық Рзв 

ср тең сәйкес 4500, 2230 және 923 мкВт0 деп нормаланады. Ең максималды 

қуат жоғарылау мүмкіндігі анықталған ε= 0,02 және 8000 мкВт0-ы құрайды. 

Ең минималды қуат (1-ε)=0,98, жоғарылау мүмкіндігі бар. Оның мәні 

дабылдардың кей түріне әртүрлі, диапазонның динамикалық мәні Dдх , 

дабылдар ЗВ 35-тен – 65-ке дейін (дБ). 

ДХ аппараттың соңғы кіре берісіндегі өлшенген флуктуациялық 

бөгеуіл 16000 пВт0п-тан аспау керек. ДХ арналарындағы бөгеуіл спектрі 

кең, олар үшін псофометрикалық коэффициент аз. Сонымен бірінші 

кластық арна үшін ол 0,5-ке тең, өлшенбеген бөгеуіл қуаты 

16000/0,5
2
=64000 пВт0-ға жетеді, бұдан шығатыны, ДХ дабылдарының 

кедергіден сақтануы мынадан жаман болмауы керек: 

 кқ  дх       (
        

           
)    дБ  
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Сонымен, дабылдың хабар сыйымдылығының потенциалдығы бірінші  

кластық үшін 

 дх макс            (    
      )      кбит   

жеткізілуге тиіс. 

Факсимильдік дабылдар (қозғалмайтын хабардағы бейнелердің 

дабылы) сәуле ағындарының құрылуы нәтижесінде, кескіндік 

элементтердің шағылысуынан электр дабылдарына берілуінен пайда 

болады. Сәуле ағындары белгілі бірізділікпен кескіндерге түседі (мысалы, 

жолдық жазба негізі бойынша). Осындай бірізділікпен қабылдау 

құрылымындағы орныққан элемент жазбаларды қабылдау дабылдарына 

сәйкес және оның бөліктеріне өң береді. Солай, хабарда жарық дағы, 

берілетін сурет бойымен орнықтырылады, шыға берісінде электрлік дабыл 

пайда болатын шағылыс ағыны фотоэлемент арқылы қабылданады. 

Қабылдауда бұл дабыл жарық шығарғыш диодты қоздырады. Жинақталған 

сәуле ағындары фазаланған сезімтал фото қағазы бойымен қабылданады, 

кескіндердің фотокөшірмесі алынады. 

Штрихтық кескіндерді қабылдау (қара және ақ элементтер, мысалы 

газет жолдары) факсимильдік дабыл (ФД) ұзақтығы әртүрлі униполярлы 

импульстерден тұрады, бірақ амплитудасы біркелкі. Жорамал бойынша, 

мұндай дабылдардың жол жиілігі шамамен 0...Fр, сонымен бірге Fр - сурет 

жиілігі-ең қысқа күштердің τи арақатынасымен Fр = 1/2 τи ұзақтығымен 

байланысты. Өз кезегінде τи жарық дақтарының диаметрімен анықталады dc 

және жазба жылдамдығы Vp (сурет бойымен жүргізілетін жарық дағының 

жылдамдығы): τи = dc/ Vp. Құжаттарды қабылдағанда іріктелінетін dc = 0,15 

мм и Vp <440 мм/с, онда τи = 0,34 мс, а Fр =   1500 Гц. Газет жолдарын 

бергенде dc <0,06 мм, а Vp< 30 м/с. Бұл жағдайда жиілік 250 кГц-ге жетеді. 

Плутондық дабылдардың кедергіден сақтану қажеттілігі, штрихтағы 

сияқты А3фс = 35 дБ. Мұнда плутондық дабылдардың потенциалдық 

хабарлық сыйымдылығы Vфдж макс = 2Fp log2I = 2Fp log216 = 8Fp бит/с штрихқа 

қарағанда 4 есе көп. 

Қандай кескін қалай өңделсе де, фотоэлектрлік түрлендіргіштен 

шығатын дабыл аналогты, яғни бейнедабылдың деңгейі мен уақыты 

бойынша үздіксіз жүруі болып табылады. Факсимильдік байланыстың 

(аппарат тобы 1, 2) ұқсас аппараттарында, бұл дабылды күшейткеннен 

кейін жиілігі жоғары орынға жіберіледі және тікелей байланыс жүйесіне 

жіберіледі. 

Сандық факсимильдік жүйелерде аналогты дабыл квантталуға, уақыт  

бойынша дискреттелуге және кодталуға ұшырайды. Осы қайта құрудан 

өткеннен кейін сандық дабыл өзінің құрылысы жағынан, берілетін 

хабардың ұқсас дабылдық жүйесінен ешқандай айырмашылығы болмайды. 

Қазіргі факсимильдік аппараттар ереже бойынша сандық болып табылады. 

Сандық факсимильдік аппараттарда (3 топтағы) жалпақтау жазбалар 

және зарядталған байланыс құралындағы (ЗБҚ) электрондық анализ 

жасаушы құралы бар. Әдетте ЗБҚ бір жолды сызықтары 2048 элементке 
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қолданылады. Кескінді жазу көпэлектродты бар электростатикалық немесе 

электротермиялық қағазға шығарылады. 

Теледидарлық дабылдар. Теледидарлық хабардың (ТХ) бірінші 

дабылдары жарық (кескін) дабылдардың қосындысынан жартылай еңді 

ұқсас дабылдар ФД, түрлі-түсті дабылдар «синхроқоспалар» деп аталатын 

импульстердің қисындастыруымен жолдарды жартылай кадрларды 

синхрондау, сәуленің кері жүрістерінің күшін өшіру жұмыстарынан 

құралады. Суреттегі дабылдардың жарықтығының  Fp жиілігі кадрдағы 

кескін элементтерінің саны (4/3)/m, мұндағы m = 625 - СТ жүйесінен 

қабылданған кадрдағы жол саны СЕКАМ, а 4/3 – кадр өлшемдерінің жазық 

және тік болуына қатысты қатысты шығады. Секундына 25 кадр (50 

жартылай кадр жұп сандармен тақ сандардың кезектесуін) ескерсек, fp= 

(4/3)m2·25/2 = 6,5 МГц. Бірақ, тәжірибеде дабылдардың барлық 

энергиясының жарықтығы 0...1,5 МГц диапазонға жинақталған.  

Дабылдардың жарықтығының флуктуациялық бөгеуілдерден 

қорғануы 48 дБ-ден төмен болмау керек. Қанша дегенмен, дабылдардың 

жоғарғы жиілігі кескіндердің кіші бөлшектеріне сәйкес, ХЭО-Т 

бөгеуілдерді бағалаған кезде амплитудалық-жиіліктік сипаттамалы (АЖС) 

түсетін ілінген сүзгіні қолдануға ұсыныс жасайды. Псофометрикалық 

бөгеуілдердің деңгейі біркелкі спектральды таратушы бөгеуілдің 

деңгейінен 9 дБ-ге аз (псофометрикалық коэффициент КАС = 2,82 тең, онда 

шындығында бөгеуілдерден қорғану Акқ тд = 57 дБ тең).     

Жарықтың градациялық саны 100-ді құрайды, бұдан Dтд = 40 дБ. 

Дабылдың пикфакторы, жарты өңді ФД дабылын қарастырғанда 

көрсетілгендей, 4,8 дБ-ден аспайды, ал хабардың потенциалды көлемі 

Vтдмакс = 2·6,5·106·3,32lg100 = 86 Мбит/с. 

Бұл жүйеде түрлі-түсті дабылдың жолына қос кезектесіп тұратын 

жолдан келетін жиілік бойынша модуляцияланған қос кезектесіп тұрғышы 

болады (4406,25 және 4250,00 кГц). Түрлі-түсті дабылдың жиілік спектрі  

дабылдың жарықтық спектрінің жоғарғы бөлшегіне сияды. Жарық 

дабылдарымен қосылып, түрлі - түсті экрандағы жарық сәулелердің мезгіл-

мезгіл өзгеруін туғызады, бірақ көру әлсіздігінен кескіндіні қабылдауға әсер 

етпейді. 

Жарық дабылының нөлдік кернеуі - қараға, ал жоғарғы деңгейі - аққа 

сәйкес. Бұл жағдайларда синхрондалған импульстер теріс кернеуді береді, 

олар қабылдау экранында қайта көрсетпейді. ТХ дабылының толық күші, 

телеорталықтан шығарда 1В жүктемесі 75 Ом құрайды. Дискретті 

ақпараттардың беріліс дабылдары. Телеграфтау және мәліметтердің берілісі 

(ТМБ) көп жағдайда бірізділікпен көрсетіледі, униполярлық және 

биполярлық импульстердің тұрақты амплитудасы, осымен бірге дұрыс 

импульстер әдеттегідей берілетін белгі «1» және «0» тактілік жиілік Fт деп 

аталады. Fт бод (Бод) түрінде берілген ақпараттардың жылдамдығына 

сәйкес келеді, ал бұл жағдайда екі рұқсат етілген «1» және «0» мәндері және 

секундтағы биттің жылдамдығы (бит/с) сәйкес болады. 
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Шартты түрде төменгі жылдамдық (200 Бодқа дейін), орта 

жылдамдық (300… 1200 Бод) және жоғарғы жылдамдық (1200 Бодтан 

жоғары) деп берілетін ақпараттардың айырмашылықтарын айырады. Әрбір 

берілетін импульстер тактілік интервалдарды толық пайдаланады, оның 

ұзақтығы шамамен төменгі жылдамдықта 5 мс-ке дейін, орта жылдамдықта 

3,3-тен 0,8 мс-ге дейін, жоғарғы жылдамдықта 0,8 мс-ден кем емес. 

 

   3 Дабылдардың аналогтық-сандық және сандық-аналогтық 

үйлесімділігінің өзгеруі 

Дабылдардың аналогтық-сандық түрленуі (АСТ) сандық 

телекоммуникация жүйелерін құраушылардың маңызды бөліктерінің бірі 

болып табылады. Аналогты-сандық түрлену 3.1-суретте көрсетілгендей 

әдетте бірнеше операциялардан тұрады. Бұл операциялар мынадай - 

дискретизация - периодты дискретттелген мәндердiң қасында дабылдың 

үздiксiз уақыттағы көрінісі. Мұндай ұсыныстың мүмкiндiгi, 

В.А.Котельниковтың белгiлi теоремасына негiзделген ωв жиiлiктердiң 

жолағына дейін жұмылдырған, ∆t = π/ωв уақыт интервалы арқылы 

есептелген өзінің  лездiк мәндерiмен толық сипатталатын функция. 

Дискретизация арналардың уақытша бөлiнуi үшiн қажет, сонымен қатар 

дискретизация жұмысы басқаларға қарағанда анығырақ болатын синхронды 

микросұлбаларды қолдануға мүмкiндiк бередi. 

Кванттау - дабылдың лездiк мәндерiнiң ең жақын шешiлген мәндерге 

дейiн дөңгелектенуi. Бұл - АСТ-ның аналогты дабылды сандық дабылга 

түрлендіретін ең маңызды операциясы. Кванттау квантталу қатесі 

қадамынан көп емес, яғни, ең жақын рұқсат етілген мәндер ара 

қашықтығынан көп емес квантталу қателіктерімен бағытталады. Бұл 

қашықтықты азайта отырып рұқсат етілген мәндердiң санының үлкеюiне 

келеміз және салдар бойынша, кез келген шарттарда тарап жатқан 

ақпараттың көлемін жоғарылату қажеттiлiгіне де келеміз, мысалы, тапсыру 

жылдамдығының жоғарылауы есебінен. Телекоммуникациялық жүйе 

жабдықтарында ең маңызды кванттау операциясы iс жүзiнде әрдайым 

кодтаумен сәйкес келеді. 

 

3.1 сурет - Дабылдың аналогты-сандық түрленуі 

Сандық телекоммуникациялық жүйелерде кодтау жоғары негізі бар 

кодтан төменгі негізі бар кодтауға ауысу сияқты тар мағынада түсіндіріледі.  
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Яғни жеткiлiктi көп рұқсат етілген мәндерді қабылдай алатын лездiк 

мәндер аз рұқсат етілген (минимум екi) мәндері бар  (мысалы, 8 импульстен 

тұратын кодтық топтармен) импульстердiң комбинацияларымен 

ауыстырылады. Бұл дабылдың бөгеуiлге шыдамдылығын жоғарылатады 

және логикалық құрылымдармен оның өңдеуiн ықшамдайды. 

 Көрcетiлген үш операциялардан басқа, сандық телекоммуникациялық 

жүйелерде сонымен бірге топтық ағынға мультипликация жасауы iске 

асады – бiрнеше  (компоненттi)  ағындарының топтық ағындарға 

(агрегаттық ) бірігуі. 

Алдыңғы ұрпақтардың сандық телекоммуникациялық жүйелерінде 

(СТЖ) дабылдардың бірігуін салыстырмалы күрделi түйiн – кодерді топтық 

ету үшін дискреттелуден кейін өндіріп жасады. Қазiргі таңда, байланыс 

желiлерiнiң сандандыру деңгейiнiң жоғарылауымен жеке сандық 

дабылдардың бірігуі нәтижесінде топтық дабылды алу үшін АСТ 

жабдығының абонентке тенденция шығаруы пайда болды. Мультипликация 

операциясы СТЖ-да және аналогты-сандық түрлендірумен байланысы жоқ 

кезде де кең қолданысқа ие. 

АСТ операцияларының берілуі кезінде  қабылдаудағы керi 

операциялары сәйкес келуi керек екені анық. Шындығында, келетiн 

агрегаттық ағын демультипликацияланады - компоненттi ағындарға 

бөлiнедi және қайта кодталады. Қайта кодталу нәтижесінде дабылдың 

лездік мәндері қалпына келеді, wв кесілу жиiлiгi бар төменгi жиiлiкті 

сүзгiден өткеннен кейiн үздiксiз бастапқы дабылдарға айналдырылады. 

Қалпына келтiрiлген дабыл квантталу операциясы әсерінен бастапқы 

дабылдан әрқашан ерекшеленеді (бастапқы лездік мәндер бойынша тура 

емес қалпына келеді, ал дөңгелектегенде рұқсат етілген мәндерге дейін). 

Алайда, квантталудың қадамын азайтқан сайын, теория жағынан алғанда 

қабылданған дабылдың жіберілген дабылдан керектi мөлшерде аз 

айырмашылығына жетуге болады. 

Аналогты-сандық түрлендіру операциясын толығырақ қарастырайық. 

Дабылдың дискреттелуі уақыт бойынша амплитудалық-импульсті 

модуляция арқылы жүзеге асырылады – импульсті тасымалдаушы 

модуляциясы (АИМ). Тасымалдаушы ретінде f0 азды-көпті тұрақты жүру 

жиiлiгi бар тiк төртбұрышты импульстердiң тiзбегi қолданылады. 

Тасымалдаушы ретінде тiк төртбұрышты импульстердiң тiзбегi 

қолданылатыны генерацияның қарапайымдылығымен анықталған және 

мұндай тiзбектердiң өңдеуiнің  маңызды сипаты болмайды. 

Нақты импульстердің τu түпкi ұзақтығы болады. Мұндай тiзбектерге 

сипаттама ретінде саңылау коэффициентін Кск=То/τu пайдаланған ыңғайлы, 

мұндағы Тo – импульстердің тізбектелу периоды То = 1/ f0. Мұндай 

тiзбегiнiң спектрлiк құрамы Фурье бойынша тең болады: 

  ( )    (
 

   
 ∑  

 
    π   

 
    ); 

 
 
 

 

 π
   

 π

   
. 
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Формуладан байқағанымыздай, тасымалдаушы спектрi тұрақты 

құраушыдан және f0 жиілік гармоникасынан тұрады және де 

гармоникалардың нөмірлері бар  еселі kck  болмайды. 

Қарапайым амплитудалық-импульсті модулятор өз алдына, 

тасымалдаушының импульсi өткенде іске қосылатын және  өз шығуында 

дабылды өткiзетiн кілтті сипаттайды (3.2-суретті қара). 

Мұндай амплитудалық-импульсті модуляция АИМ – 1  (бiрiншi текті 

АИМ) деп аталады. АИМ – 1 кезінде дабылды ары қарай өңдеуде 

импульстің амплитудасының өлшемінің белгісіздігінің әсерінен 

қиындықтар туындайды. Сондықтан есептеудiң жанында импульстiң өтуiн 

қандай болмасын бiр нүктеде алатын АИМ – 2 қолданылады (екiншi тектi 

АИМ), ал содан соң бұл мән бірнеше уақыт ағымында жығылмай тұрады. 

3.2,в-суретте  импульстер  амплитудасы тасымалдаушының импульстерiнiң 

пайда болуы кезінде алынған бастапқы дабылдың лездік мәндерімен сәйкес 

келетін АИМ – 2 дабылы көрсетілген. Осы суретте импульстер ұзақтығы 

тасымалдаушының импульстерiнiң  ұзақтықтарына тең, бiрақ, жалпы 

жағдайда олардан айырмашылығы болады. 

АИМ дабылының спектрін анықтау үшін суперпозиция әдiсiн 

пайдаланамыз, мұнда модуляция процесін сызықты деп аламыз, бұл 

жағдайда спектрді анықтау үшін модуляциялайтын дабылдарының бiрін 

тасымалдаушының спектрімен көбейтiп және дабыл құраушының 

спектрлерінің бүкіл қосындысының нәтижесін тарату керек. 

 

3.2  сурет - Амплитудалық – импульсті модуляция түрлері 
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Мұндай түрлендіргіш К электронды кілтінен, С жинақтаушы 

конденсаторынан, шығыс кедергісі аз кіріс күшейткішінен (Rшығ→0) және 

кіріс кедергісі көп шығыс күшейткішінен тұрады. Кезекті АИМ – 1 

импульсы өткенде түрлендіргіштің К кілті жабылады, және С конденсаторы 

кілт ашық болған кезде АИМ – 1 импульсы ие болған кернеуге дейін 

зарядталады, ары қарай бұл кернеу өзгеріссіз қалады, конденсаторда 

разрядталу болған кезде келесі есептеудегі мәнге дейін. Осылай АИМ – 2 

импульсының жазық шыңдармен тізбектелуі пайда болады.  

Конденсатордың зарядының уақыт тұрақтысы τз=RшығС  аз болуы мүмкін, 

әйтпесе толық емес разрядталу кезінде көршi импульстердiң арасында өзара 

ықпалдар пайда болады. АИМ – 1 дабылы топтық болған жағдайда бұл 

ықпалдар арналар арасындағы анық аумалы-төкпелi бөгеттерге алып келедi. 

Дәреженiң τр= RкірС – ға тең  уақыт тұрақтысы, керiсiнше, конденсатор 

стробтау моменттері арасындағы периодта разрядталып үлгермеуі үшін 

үлкен мөлшерде шығады.  Бұл шарт АИМ – 2 импульсының жазық төбесіне 

кепілдік береді, ол келесі  кодтау операциясының жақсы өтуi үшiн керек. 

Дабылды тарату процесі кезінде өздерінің тактілік нүктесінен 

қабылданған импульстердің бірігуі болады (вандер – жай фазалық 

флуктуация). Бұл дабылды қабылдау кезіндегі  қателіктердің туындауына 

алып келеді. 

Дабылды дәреже бойынша кванттау дабылдың аналогты–сандық 

түрленудің маңызды  операциясы болып табылады және 3.3-суретте 

көрсетілгендей, оның лездік мәндерінің жақын аралықтағы рұқсат етілген 

мәндеріне дейін дөңгелектенуімен қорытындыланады. 

 

3.3 сурет - Дабылдың дәреже бойынша квантталуы 
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Мұнда АИМ дабылы көрсетiлген, тігінен квантталудың сегiз 

деңгейлерi белгіленген (0-шiден 7-шiге дейiн). Деңгейлер арасындағы 

қашықтық бiрдей, яғни, бiр қалыпты не  сызықты квантталған, және ∆uk 

квантталу қадамына тең орын алады. Суретте нұсқағыштармен бастапқы 

импульстердің амплитудалары дөңгелектенетiн мәндер атап өтiлген. 7-шi 

деңгейдiң кернеуi шектелген кернеумен сәйкес келеді Uш, 4-шi импульстiң 

амплитудасы 0-ге тең. 

Дабылдың квантталуы кезінде δквд қателіктері туындайтыны анық 

(суреттегі көлеңке облыстар), олардың өлшемдері кездейсоқ, бiр қалыпты 

үлестiру болады және ∆uk/2 мәнінен аспайды. Сайып келгенде, 

квантталудан кейінгі дабыл өз алдына бастапқы дабыл қосындысын және 

қателік дабылын (төмендегі 3.3-суреттегі графикте көрсетілген), бұл 

флуктуациондық шу ретінде қабылданады. 

Кванттаудың шудан қорғағыштығының тұрақтылық шарты бойынша 

дабылдың барлық деңгейлері үшін оның барлық диапазондағы 

өзгерістерінің салыстырмалы өсiмшелері тұрақты болады, яғни: 

 
  

  
        

мұндағы х және у – кіріс және шығыс дабылдың кернеуінің сәйкесінше 

кванттау құрылымындағы мөлшерленген мәндері. Бұл дифференциалды 

теңдеуді шеше отырып, мынаны аламыз: 

y=c1Inx+c2=c1In(μx) . 

Берілген бастапқы шарттар үшін мұндай сипаттаманың іске асуы 

мүмкін емес, себебі нөлдiк логарифм болмайды. Сондықтан 

квазилогарифмдық А- және μ-сипаттамалары жүзеге асырылады. 

Квазилогарифмдық А- сипаттамасы  келесi өрнектермен суреттеледi: 

  {

  

     
       

 

 
    (  )

     
   
 

 
     

                                   (3.1) 

ал μ- сипаттамасы мына өрнекпен: 

                  
  (  μ )

  (  μ)
 .                                                (3.2 ) 

Кез келген сегмент ішіндегі қадамдарының кодтары бiрдей және 

табиғи симметриялық емес кодқа сәйкес келедi (0-ші қадамының коды - 

0000, 1-шi қадам коды - 0001,...15-ші -1111). Осы сипаттамаға сәйкес 

дабылдың лездік мәнінің 8-ші разрядты кодтық сөзі  РХУZАВСD. Бұл 

құрылымда Р -  үлкен дәреже («1»-оң, «0»-терiс) дабылдың полярлығы, 

ХУZ - Nc-шы сегменттiң нөмiрiнiң коды, АВСD – Nш сегментiнің iшiндегі  

қадам нөмiрiнiң коды. 
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     3.1 кесте - А 87,6/13 кванттаушы құрылғының амплитудалы параметрі 

Сегмент 

нөмері 

Сегмент 

нөмерінің 

коды 

Кванттау 

қадамының 

өлшемі 

Сегіменттің 

төменгі шегі 

Сегіменттің 

жоғарғы 

шегі 

0 000 ∆0 

 

0∆0 

 

16∆0 

 

1 001 ∆0 

 

16∆0 

 

32∆0 

 

2 010 2∆0 

 

32∆0 

 

64∆0 

 

3 011 4∆0 

 

64∆0 

 

128∆0 

 

4 100 8∆0 

 

128∆0 

 

256∆0 

 

5 101 16∆0 

 

266∆0 

 

512∆0 

 

6 110 32∆0 

 

512∆0 

 

1024∆0 

 

7 111 64∆0 

 

1024∆0 

 

2048∆0 

 

 

Жоғарғы сегменттiң жоғарғы шекарасы дабылдың максимал 

кернеуiне, яғни Uшек шектеулі кернеуге сәйкес келедi. Бұдан ең төменгi 

кванттау қадамы тең болады ∆0 = Uшек·2
-11
, ал 2-7-шi сегменттердегi 

квантталу қадамы ∆i= 2
i-1
, мұндағы і – сегменттiң нөмiрi. х = Uкірс/ Uшек 

айнымалысын енгiземiз. Онда екі бірінші сегмент үшін кванттаудың шудан 

қорғағыштық өрнегі (дБ) мына түрге ие болады: 

         экв      
( шек  ) 

δ  

  
 
   

 д

              .                     (3.3 ) 

Дабылдардың кодталуы. Аналогты-сандық түрлену осы жағдайда  

үздіксіз дабылдардың есептеу деңгейлерiнiң кодтық комбинацияларға 

түрленуі кодталу операциясымен аяқталады. Мұндай кезде әдетте 

бірөлшемді екілік кодтары қолданылады, мұндағы кодтық символдардың 

саны немесе кодтық комбинация разряды m-ге тең, ал әрбір символ 0 және 1 

мәндерін қабылдай алады.  Сонымен бірге келесi бiр қалыпты екiлiк кодтар 

қолданылады: табиғи, симметриялық және рефлекстi. 

Табиғи екілік кодталуда кодтық топтың құрылымы екілік санау 

жүйесінде жазылған полином көмегімен, квантталу қадамының нөмірімен 

Nкв анықталады: 

   кв  ∑    
 
       , 
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 мұндағы аi і- дәрежедегі кодтық символ, 0 немесе 1 мәндерін 

қабылдайды, 2
m-і  

 i- дәреженiң салмағы. 

Табиғи екiлiк код униполярлы импульстердi кодтау үшiн 

қолданылады. Мысал ретiнде 3.4,а-суретте табиғи екiлiк төрт дәрежелiк код 

үшiн кодтық кесте келтiрiлген. Табиғи екiлiк кодтың кемшiлiгi болып, 

кодтық топтар көршi кванттау қадамына сәйкес келетін, код дәрежелерiнің 

көпшiлiгiнде өзгешелене алады. Сондықтан кодталу уақытында есептеу 

мәндерінің өзгерісінде бір-бірінен өте қатты ерекшеленетін квантталу 

қадамынан екінші квантталу қадамына өту болады. Мұндай өту 

амплитудалық сипаттаманың орталық бөлiгiнде болуы ықтимал. Мысалы, 

егер 7- қадамдағы кодталу басталғаннан кейін лездiк мән сегiзiншi қадамға 

дейiн өсті, онда 0111 кодтық топ орнына нөлдiк деңгейдiң берiлуiне сәйкес 

келетiн 0000 - топ тапсырылады. 

 

 

3.4 сурет - Екілік кодтың түрлері: а) табиғи, б) табиғи симметриялы 

Биполярлы дабылдарға, мысалы, сөздік дабылдардың құрылысына аз 

лездiк мәндердiң ықтималдығының максимал тығыздығы жатады. Мұндай 

дабылдар үшін квантталудың амплитудалық сипаттамасының орталығында 

көршілес деңгейлердегі кодтық топтар разряды дәрежелерінiң ең төменгi 

санымен ерекшеленуі тиіс. Табиғи симметриялық екiлiк кодтары осы 

мақсатта қолданылады (3.4,б-суретті қара). 

         Симметриялық кодпен кодтау кезінде бiрiншi дәреженiң символы 

есептелінеді, ал қалған разрядтар  символы – есептеудің екілік жүйесімен 
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бейнеленген абсолют мәнімен анықталады. Кеңжолақты теледидар секілді 

дабылдар үшін кез келген көршілес квантталу қадамының кодтық топ 

разрядының үлкен санындағы символдарының айырмашылығы орынсыз, 

өйткенi бұл дабылдар үшін кодтау қателігі барлық лездiк мәндер үшiн 

бiрдей қауiптi. Кванттаудың кез келген көршілес деңгейіндегі кодтық 

тобының тек қана бір разрядында айырмашылығы бар  дабылдарды кодтау 

үшін рефлексті екілік коды қолданылады (грей коды). Рефлексті төртінші 

дәрежелiк кодының кестесi 3.5-суретте көрсетiлген. Қабылдау аяғында 

қабылданған кодтық топтар декодталады, нәтижесінде берiлетiн дабылдың 

лездiк мәндерi қалпына келедi. 

 

3.5 сурет - Рефлексті код 

Содан соң АИМ-2 импульстерiнiң тiзбегi төменгi жиiлiкті сүзгi 

арқылы демодуляцияланады. Аналогты-сандық және санды-аналогтық 

түрлендірулерге арналған кодерлер мен декодерлерді жалпы түрде кодектер 

деп атайды. Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытынды, біріншіден, 

аналогты-сандық түрленудегі ең маңызды операция: квантталу – 

техникалық түрде  кодталу операциясымен сәйкес келеді, және, екiншiден,  

кодердің дұрыс жұмыс істеуі үшін оның кiрiсіне дабылдың өзгеріссіз мәні 

цикл iшiнде берілуі керек. Соңғысы кодер кірісіне АИМ-2 дабылдардың 

жіберілуімен аяқталады. 

 3.1 Соңғы станцияның құрылымы 

 Біріншілік таратудың сандық жүйесінің (ТСЖ) шеткі станциясының 

құрылымын қарастырамыз, мысал ретінде телекоммуникация желісінде кең 

таралған ИКМ-30 тарату жүйесін аламыз. 

Бұл жабдықтар бұрынғы ұрпақтардың аппаратурасының үлгiлерiне 

жатады, бiрақ оның құрастыруы дабылдың түрленуінің бұрын 
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қарастырылған қағида өрнектеулерiн iс жүзiнде қолдануын көрсетуге  

мүмкiндiк бередi. 

Станцияның ықшамдалған функционалдық сұлбасы 3.6-суретте 

көрсетiлген. Тональді жиілікті арна (ТЖА) дабылдары қабылдап-

таратушының кіріске жіберетін бөлігінде (б нүктесі) қабылдағыш пен 

таратқыш тракттарын бөліп тұратын қабылдап-таратушы және 

дифференциалды жүйе арқылы кіріс/шығысына (а нүктесі) келіп түседі. 

Қабылдап–таратушының жiберушi бөлігі жабдық түйіндерін алдағы 

уақытта импульсті бөгеттерден қорғайтын амплитуда шектеушісінен, 

төменгі жиілікті активті сүзгілерден және амплитудалы-импульсті 

модулятордан тұрады. Төменгi жиiлiкті сүзгiсi дабыл жолағын 3,4 кГц 

жиілікте шек қояды, ол АИМ дабылдың  қабылдауда қалпына келуiн 

қамтамасыз етеді.  Амплитудалық - импульсті модулятор (электронды кiлт) 

8 кГц жиiлiкпен келген дабылды дискреттейді. 

 

3.6 сурет – Біріншілік таратудың сандық жүйесі (ТСЖ) шеткі станциясының 

функционалдық сұлбасы 

Оның жұмысын таратушы генераторлық жабдықтан келіп түсетін 

тиісті арна нөміріне сәйкес келетін арналық импульстер бірізділігі 

басқарады. Бүкіл отыз қабылдап-таратушылардың шығысындағы АИМ 

дабылдары арналардың уақыттық бөліну принципіне сәйкес бір-біріне 

қатысты бірігуінің нәтижесінде, АИМ-1 түріндегі топтық дабылға бірігеді 

және АИМ-1/АИМ-2 түрлендіргішінің кірісіне келіп түседі (в нүктесі). 

АИМ-2 форматы (импульстердiң жазық төбелерi) кодермен (Код) өңдеу 

кезіндегі уақыт аралығындағы аналогтық дабылдың лездік мәніне сәйкес 

келетін өзгерiссiз кернеудi ұстап қалу үшін қажет. 

Кодер импульстерді тональді жиіліктегі арна дабылдарының лездік 

мәндеріне тең болатын амплитудалармен, сызықтық дабылды 

құрастырғышына (СДҚ) келіп түсетін сегіз разрядты кодтық 

комбинациямен (кодтық сөздермен) – яғни, арналық дабылдармен 

алмастырылады.  
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Сызықтық дабыл құрастырғышы (СДҚ) дискретті ақпарат 

таратқышынан келетін 30  

арналық дабылдардан басқа сервистік дабылдардан тұратын, яғни, 

дискретті ақпарат (ДА) дабылдары, сонымен қатар телефон арналарының 

басқару және өзара әсерлесу дабылдарының (БӨӘД) тарату циклдерін 

форматтайды (г нүктесі). 

Берілген арнаның басқару және өзара әсерлесу дабылдарының 

(БӨӘД) шығушы дабылдары АТС-тен келісілген құрылғының (КҚ) 

таратушы бөлігіне дабылдық тізбек арқылы келіп түседі (д нүктесі). Мұнда 

олар 500 Гц жиілікте дискреттеледі, арналардың уақытша бөліну АУБ (е 

нүктесі) принципі бойынша бірігеді және сызықтық дабыл 

құрастырғышына (СДҚ) келіп түседі. Сызықтық дабыл құрастырғышының 

(СДҚ) шығысынан (г нүктесі) тарату кодының түрлендіргішіне түседі. Код 

түрлендiргiшi берілген сандық телефон желісіндегі табиғи симметриялық 

кодты сызықтық кодқа өрнектеу үшiн арналған. Бұдан әрi дабыл 

дистанциялық қоректену тогін сызық бойымен енгiзуге мүмкiндiк беретiн 

сызықты трансформатор арқылы  кабельге келіп түседi. Тарату коды 

түрлендіргішінің шығысындағы нүкте біріншілік сандық трактісінің 

бастапқы нүктесі болып табылады (желілік түйіннің стандарттық 

интерфейсіне жатады, яғни, онда физикалық, электрлік және логикалық 

параметрлері нормаланады). 

Шеткi станцияның қабылдау бөлiгiн қарап шығамыз. Сызықтан 

келген дабыл сызықтық трансформатор арқылы дабылдың регенерациясын, 

оның формасын қалпына келтіру мен уақыттық сәйкестіктерін жүзеге 

асыратын, регенераторға келіп түседі. Қалпына келтiрiлген дабыл сызықтық 

код дабылының табиғи симметриялыққа түрленуі болатын кодтық 

түрлендіргішіне келіп түседі. Код түрлендіргіші алдындағы (3) нүктесі 

біріншілік желі трактісінің шеткі нүктесі болып табылады және сонымен 

қатар, бастапқы нүкте ретінде (ж нүктесі) желілік түйіннің стандарттық 

интерфейсіне жатады. Код түрлендіргішінің құрылымына сонымен бірге  

тактілік жиіліктегі дабылды ерекшелегіш (ТЖД) те кіреді. Сызықтық 

дабылда ерекшеленген тактілік жиіліктегі дабыл (к нүктесі) шешуші 

құрылғының жұмысын басқаратын регенераторға және тапсырылған 

генераторда тактілік синхронизация  үшін қолданылатын қабылдау 

генераторлық құрылғысына келіп түседі. 

Кодтық түрлендіргіш шығысына (и нүктесі) қосылған: циклдік және 

жоғары циклдік синхронизация жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ететін 

синхродабылдар қабылдағышы (СДҚ), сегізразрядты ИКМ арналық 

дабылдарын АИМ дабылдарына түрлендіретін декодер: тональді жиілікті 

арнаға сәйкес келетін басқару және өзара әсерлесу дабылдарын 

ерекшелейтін және бастапқы формаға түрлендіріп, келісілген 

құрылғылардың қабылдау бөліктерін АТС-қа жібереді; дискретті ақпарат 

дабылдарын ерекшелеп оларды бастапқы түрге түрлендіретін дискретті 

ақпарат қабылдағышы. 
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Барлық аталған құрылымдар импульстік тізбектерге сәйкес қабылдау 

генераторлық жабдығынан келіп түсетін сәйкес дабылдар арналардың 

уақытша бөліну принципі бойынша сызықты дабылдардан таңдап алынады. 

Декодер шығысына генераторлық жабдық басқаратын уақытша 

селекторлардың (кілт) әсерінен сәйкес АИМ арнаны дабылдарды 

ерекшелейтін отыз қабылдап-таратқыштардың қабылдау бөліктері 

қосылған. Төменгі жиілікті активті сүзгілерден өту кезінде бұл дабылдар 

үздіксіз тональді жиілікті дабылдарға түрленеді. Абоненттік сызықты плата 

деп аталатын заманауи қабылдап-таратушыдағы біріншілік таратудың 

сандық жүйесіне сонымен қатар кодтау және қайта кодтау құрылымдары 

кіреді.  Алғашқы сандық ағын бұл ретте абоненттік сызықты платадан және 

тарату жүйесінің қызметтік дабылдарынан келетін арналық сандық 

ағындардың қосылуынан пайда болады. Абоненттiк сызықты платалар  

абоненттiк терминалдың түрiне байланысты әртүрлi түрлендiрулердi 

иемдене алады. 

 

3.2 Алғашқы сандық ағымның құрылымы 

 

Алғашқы таратудың сандық жүйесінің (ТСЖ) шығысында тарату 

жылдамдығы 2048 кбит/с болатын алғашқы сандық ағын пайда болады. 

Берілген жағдайда алғашқы сандық ағын құрылымдық болып табылады, 

яғни, онда периодты қайталанатын құрылымдық сипаттамаларын 

ерекшелеуге болады. Кейбiр телекоммуникациялық құрылғыларда 

құрылымдық емес алғашқы сандық ағындар да қолданылатынын 

байқаймыз. Алғашқы таратудың сандық жүйесінің (ТСЖ) шығысындағы 

сандық ағынның құрылымы 3.7-суретте көрсетілген. Ең алдымен ағын 

ұзақтығы 2 миллисекундқа тең болатын таратудың жоғары циклдеріне 

бөлінеді. Жоғары цикл нөлдiк циклден (Ц0) он бесiншiге (Ц15 ) дейiнгі 

таратудың 16 циклын біріктіреді, әр циклдің ұзақтығы 125 мкс. Циклдердің 

тізбектелу жиіліктері 1/125·10
-6

 = 8·10
3
 = 8 кГц құрайды. Циклде әр 

арнаның кодтық комбинациялары берілетіндіктен, 8 кГц-ке тең циклдердің 

тізбектелу жиілігі арналық дабыл дискреттелуінің жиілігімен сәйкес келеді. 

Тарату циклы нөлден (КИ0) отыз біріншіге (КИ31)дейінгі 32 арналық 

интервалды құрайды. 

Әрбiр арналық интервал (Р1-ден Р8-ге дейiнгі дәрежелер) сегiз 

разрядты кодтық сөзден тұрады. Разрядты интервалдардың тізбектелу 

жиілігі, сәйкесінше алғашқы ағындағы ақпарат биттері 8·10
3
·32·8 = 

2048·10
3
 бит/с (2,048 Мбит/с) құрайды. Желілік тракттың түйісу нүктесінде 

бірліктер тікбұрышты импульстармен беріледі. 

РСМ30 варианты сигнализацияның арналық байланысқан (ішкі 

арналық) варианты болып табылады. Циклдың дәл осы варианты ТСЖ-де 

қолданылады. КИ0 арналық интервалында жұп циклдерде циклдық 

синхродабыл берiледi. 
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3.7 сурет - Алғашқы сандық ағымның құрылымы 

Тақ циклдегі циклдық синхродабылдың алты позициялары (әдетте 

еркiн позицияларға 1 берiледi) еркiн, біреуінде ақырғы бөлігіне циклдық 

синхродабылдың жоғалғаны туралы хабар келеді. 03 жағдайы, өшу қалдығы 

тексерiс нәтижесiнiң берiлуi және БЦЖ-ның бұрынғы шығарылымдары 

кезінде қолданылды. Ц0 циклының КИ16 арналық интервалында жоғары 

циклдық синхродабылы берiледi, жоғары циклдықтың келесі циклдерінде 

тональді жиіліктегі барлық отыз арналардың басқару және әсерлесу 

дабылдары кезекпен беріледі, тональді жиіліктегі әрбір арна үшін СК1 және 

CК2 дабылдық арналары екi-екiден ұйымдасады. Ц1-ге тональді жиіліктегі 

1-шi және 16-шы арналардағы басқару және әсерлесу дабылдары беріледі, 

Ц2-шiге 2-ші және 17-шы және әрi қарай. Ц1 5-ке тональді жиіліктегі 15-шi 

және 30-шы арналардың басқару және әсерлесу дабылдары берiледi. Сайып 

келгенде, берілген вариантта КИ0 және КИ16 арналық интервалдары 

қызметтiк болып табылады, ал қалған 30 (КИ1 - КИ15  және КИ17 - КИ31) 

ақпараттық арналардың ұйымдасуы үшiн қызмет көрсетедi (тональді 

жиілікті арналар). 

 

3.3 Генераторлық жабдықтың қызметтік сұлбасы 

Генераторлық жабдық (ГЖ) импульстік бірізділік уақытында 

қалыптастыруға және үлестіруге арналған, аппаратураның барлық 

түйіндерінің жұмысын басқаратын және алғашқы сандық ағынды 

қалыптастыруға/қалыптастырмауға  қызмет етуге арналған құрылғы. 

Аппаратураның жiберушi және қабылдау бөлігінің генераторлық 

жабдығы өз алдына тәуелсіз және 3.8-суретте көрсетілген құрылымдық 

сұлбасы бар. Қоюшы генератор (ҚГ) тактілік импульстерді сәйкесінше        

ft=2048 кГц жиiлікте қалыптастырады. СТРОБ тактілік импульстік 

бірізділігі аппаратураның шамамен барлық түйіндеріне беріледі, олар 

әдетте синхронды режімде жұмыс жасайтын сандық микросұлбаларда 

орындалады. 

Импульстердің РРИ разрядтық үлестiрушiсi тактілік тiзбектен m=8 

разрядтық Р1 … Р8 тізбектелулері  fp= ft / m =2048/8 = 256 кГц 
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жиіліктерімен және бір тактылық интервалда сәйкесінше бір-бірінен 

жылжытылған тізбектерді қалыптастырады. Разрядтық тiзбектер топтық 

құрылымдармен басқару үшiн қолданылады. Импульстердің арналық 

үлестірушісі N=32 болатын арналық құрылғыларды басқаратын  fk=( ft / 

m)/N =2048/8/32 = 8 кГц жиіліктегі КИ0,... .КИ31 арналық бірізділікті 

қалыптастырады. 

Келісілген құрылғылармен басқаратын циклдық үлестіруші 8/16 = 0,5 

кГц жиіліктегі бірізділікті қалыптастырады, сонымен қатар циклдық және 

жоғары циклдағы синхронды дабылдарды қалыптастыруда қолданылады. 

Қазiргi аппаратуралардағы импульстік бірізділікті үлестіруші 

функциясының бөліктері атқарушы функционалдық түйіндерге беріледі. 

 

3.8 сурет – Генераторлық жабдықтың құрылымдық сұлбасы 

Мысалы, кілттегі арналық амплитудалы-импульстіқ 

модуляторлардағы және уақытша селекторлардағы басқарылатын кіріс 

санын арттыра отырып, 32-ден 8-ге дейінгі қажетті импульстік бірізділік 

санын қысқартуға болады.  Бұл жағдайда кілттің іске қосылуы импульсінің 

нақты қалыптасуы дешифраторда іске асады. Мұндай функциялардың қайта 

үлестіруі - аппаратурадағы байланыс өткізгіштерінің санын азайтып, 

генераторлық жабдығы жұмысын жеңілдетеді. Бұл ақырғы кезекте 

аппаратураның сенімділігін арттырады және оны дайындаудың 

технологиясын жақсартады. 

Генераторлық жабдықтың импульстік бірізділігінің үлестiрушiлерi 

цикл бойынша (жоғары цикл бойынша) қоюдың кiрістерiне ие бола алады. 

Бұл кірістерге берілу кезінде бірліктер циклдық синхродабыл 

қабылдағышынан  кезекті циклдың басталуына сәйкес үлестiрушiлер 

бастапқы күйге келеді. Генераторлық жабдықта үлестiрушiлердің екi түрі 

қолданылады: логикалық керi байланыспен және дешифратормен. 

Алғашында бұл әдетте импульстік бірізділігінде барлық қатарын алу қажет 

болғанда, мысалы, сегіз мүмкін болатын сегіз разрядтық тізбектер. 
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Екiншiлері мүмкін болатын бірізділіктерден тек кейбiрiн ғана алу керек 

болған жағдайда қолданылады. 

 

3.4 Алғашқы мультипликация жасаудың әмбебап жүйесі 

Қазiргi желiлердің ішінде алғашқы сандық телекоммуникациялық 

жүйелер кең қолданысқа ие. Жеке алғанда олар алғашқы мультипликация 

жасаудың әмбебап жүйелерiнiң элементтерi ретінде қолданылады. 

Мұндай жүйелердiң негiзгi элементтерi болып негiзгi сандық 

арналардың кроссконнекторлары және олардың әмбебаптығын белгілейтін, 

сонымен бірге иілгіш мультиплексорлар деп те аталатын алғашқы 

мультиплексорлар болып табылады. 3.9-суретте жүйенiң аталған 

элементтерi көрсетiлген; алғашқы мультиплексорлардың комбинациясы 

және кроссконнекторлар өз алдына әмбебап желілік түйiн болады. 

Абоненттерден дабыл алғашқы мультиплексорлардың сызықтық платасына 

келіп түседi,  негiзгi сандық арналардың дабылдарына өзгередi (64 кбит/с) 

және стандарттық алғашқы сандық ағындарда бiрiгедi (2 Мбит/с). Алғашқы 

сандық ағындар коммутацияны жүзеге асыра алатын алғашқы ағындардағы 

сияқты олардың құраушылары – негізгі сандық арналар да 

кроссконнекторға келіп түседі. 

 

3.9 сурет - Алғашқы мультиплекация жасаудың әмбебап жүйесі 

Кроссконнектордағы байланыс алғашқы ағын ішіндегі уақыттық 

аралықтарында алғашқы ағын порттарының арасындағы сияқты болады. 

Бұдан басқа, кроссконнектор әдетте конференц-байланыс және 

абоненттердің көп нүктелi байланыстарын қамтамасыз етеді. 

Кроссконнектор өзара әрекеттесу және басқару дабылдарының берiлуiнiң 

әртүрлi әдiстерiн қолдайды. Кроссконнектордағы негізгі сандық 

арналардың құрылымдық сұлбасы 3.10-суретте көрсетілген. 
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Оның құрамына кiретiндер: орталық блок, 2 Мбит/с порттар платасы, 

басқару интерфейстерінің блогы және жүйелік шина. Орталық блоктың 

негiзгi тағайындалуы: 2 Мбит/с порттарымен дайындалған және жүйелік 

шина бойынша блоктың коммутациялық матрицаларына жіберілген 

дабылдар коммутациясы. Бұдан басқа, орталық блок құрамында, 

кроссконнектордың барлық жүйесін қажетті дабылдармен қамтамасыз 

ететін генераторлық жабдық бар.  

Генераторлық жабдық iшкi генератордан, сыртқы көзден және 2 

Мбит/с ағынерекшеленген дабылдан, ішкі көзден синхронизациялана 

алады. Генераторлық жабдықтан синхродабыл сыртқы шығысында iске 

аспай қалады. 

 Дабылдың интерфейсiнен басқа, орталық блок әдетте  қызмет 

мәлiметiн тарату үшiн ішкі интерфейстердi иемдене алады. Бiрiншiден, бұл 

- ақпараттың бiрiмен шұғылданатын кiрiстiрiлген басқару арнаның 

интерфейстерi (БАИ). 

 

 

3.10 сурет - Негізгі сандық арналардағы кроссконнектордың құрылымдық 

сұлбасы 

Екiншiден, бұл арналар интерфейсі, жедел және бөлiп қойылған 

апаттар туралы хабар таратуға арналған алғашқы ағындардың циклдарының 

жағдайларында ұйымдастырылатын арналардың интерфейстерi. 

Үшiншiден, бұл арналар интерфейсі, ұлттық желiнiң мұқтаждықтары үшiн 

кейiнге сақталған жағдайда құрастырылатын арналардың интерфейстерi. 

Әдетте орталық блок құрамына, сонымен қатар, негізгі сандық арналардағы 

қоректену блогы да кiредi. Ереже бойынша, сенiмдiлiктi жоғарылату 

мақсатында орталық блок (100% «ыстық» резерв) қайталанады. Жүйелік 

шинамен қатар кроссконнектордың құрамына орталық блок арқылы 

басқару интерфейстерін қолдау блогымен байланысқан бақылау шинасы да 
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кіреді. Басқару интерфейстерінің блогы сыртқы желісі бар 

телекоммуникацияның басқарылуымен кроссконнектордың байланысын 

қамтамасыз етеді. Басқару интерфейстер блогына сонымен қатар оператор 

терминалы  қосылады. Орталық блокта орнатылған процессор, 

кроссконнектор блоктарының барлық жұмысын бақылайды,  апаттық 

дабылдарды шығарады және қабылданған дабылдардың сапасының 

параметрлерiн тiркейдi. 

Порттардың  әрбiр платасы трактысы 2 Мбит/с болатын бiрнеше 

порттарды қабылдай  алады. Әрбiр порт алғашқы сандық тракттың (түйісу 

нүктесi) стандарттық интерфейс параметрлерін қамтамасыз ететiн барлық 

негiзгi функцияларды қамтамасыз етедi. Бұл функцияларға  жатады: 

- табиғи кодтан сызықтық дабыл кодына түрленуi және керi; 

- сызықтыдан тактылы дабылдардың ерекшеленуi; 

- циклдық және жоғары циклдық синхронизация (қажет болған 

жағдайда); 

- СRС- 4 әдiсімен қателердiң пайда болуын бақылау. 

Алғашқы мультиплексордың құрылымдық сұлбасы 3.11-суретте  

көрсетілген. Алғашқы мультиплексордың негiзгi түйiндерi болып 

табылады: орталық блок, сызықтық платалар, жүйелік шина және басқару 

шинасы, интерфейс басқарушыларын қолдау блогы. Алғашқы 

мультиплексордың әмбебаптығы (иiлгiштiгі) ондаған әртүрлі абоненттік 

интерфейстерін қолдауға мүмкіндік беретін оның модульдiк 

конструкциясымен және сызықтық платалардың кең жиынымен 

шартталған. Интерфейстердiң тiзiмiне аналогтық абоненттік қойылу 

интерфейсі, негізгі сандық арнадағы дискреттік ақпараттың синхронды 

және асинхронды берілу интерфейстері,  64n кбит/с жылдамдықтағы 

арналар, базалық және интегралды қызмет көрсетудің тар жолақты сандық 

желілерінің негізгі рұқсаты және басқалары кіреді.   
Абоненттiк рұқсат интерфейстерiнiң кең жиынынан тысқары,         

алғашқы микропроцессор әмбебаптығы орталық блоктың мүмкiндiктерiмен  

қамтамасыз етiледi. 3.11-суретке қайта оралсақ, мультиплексордың орталық 

блогы  2 Мбит/с стандарттық интерфейстермен қатар, дәл сол  

интерфейстер жиынымен бірдей болады, кроссконнектордың орталық 

блогы секілді. Мультиплексормен басқару басқару шинасының орталық 

блокпен байланысқан басқару интерфейстерін қолдау блогы арқылы жүзеге 

асады. 

Алғашқы сандық ағындарды тарату үшін кроссконнекторлар және 

мультиплексорлар әртүрлі типтегі қосылған сызықтағы жабдықпен 

жабдықтандырылады. Сызықтар мыс желiлерiндегі кабельдер сияқты 

оптикалық талшықтармен де орындала алады. 

Бірінші жағдайда сызықтармен қосылу жабдығы бiрiншi қызмет 

көрсетiлмейтiн регенерациялық тармақтарға дистанциялық қоректенудiң 

беруiн қарастырады. 
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3.11 сурет - Алғашқы мультиплексордың құрылымдық сұлбасы 

Оптикалық кабельдер көп  модалы сияқты бір модалы талшықтар да 

бола алады, мұнда жұмыс 1310 және 1550 нм мөлдiрлiктегі терезелерде 

жұмыс iстеу мүмкiндiгін қарастырады. Қосылу сызығы жабдығының 

номенклатурасына міндетті түрде интегралды қызмет көрсетудің сандық 

желісіндегі базалық қолжетімді ұйымдастыру үшін жойылған ақырғы 

желілік блок кіреді. Жойылған рұқсат блогы тиiстi мультиплексордың 

сызықты платасына  қосылады. 

 

3.12 сурет - Алғашқы мультиплексор жасаудың әмбебап жүйесінің 

қолданылуының мысалы 

Мультиплексорды қолдану енгізу/шығару мультиплексор 

конфигурациясында ерекшелеуге және алғашқы ағындардан 64 кбит/с 
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ағындарды ала алады (3.12,б-суретті қара). Бұдан басқа, бұл 

конфигурацияда конференц-байланыстарды ұйымдастыру және көп 

нүктелiк байланыстың  болуы мүмкiн. 

3.12, в - суретте алғашқы мультиплексорлардың және 

кроссконнекторлардың қолдануымен тармақты жүйелiк құрылымды 

ұйымның мысалы келтiрiлген. Мұндай желiлер синхронды сандық 

иерархияның телекоммуникациялық желiлерi үшiн қолжетімді желiлердiң 

рөлiн ойнай алады. 

 

4 Сандық телекоммуникациялық жүйе жабдығының 

синхрондауы 

  

Синхронизацияға қатысты мәселелер сандық телекоммуникациялық 

жүйелердiң кең енуiне дейін пайда болды. 

Электр байланыстағы технологияларында синхронизацияның төрт 

негiзгi ұғымдары бар: тактілік, фазалық, циклдық және уақытша. 

Тактілік синхронизация синхронизацияның өте маңызды түрi болып 

табылады, желi жұмыс iстейтiн барлық цифрларға құрылымдардың беретiн 

генераторларының жиiлiгi бойынша келiсушiлiкте болады. Егер барлық 

құрылғыларда  өте жоғары дәлдіктегі беріліс жылдамдықтары қабылдау 

жылдамдығымен тең болады, онда ақпараттардың берілісі кезінде 

периодикалық жылжуларға байланысты ақпараттардың жоғалуы пайда 

болмайды. 

Фазалық синхронизация қабылданатын және шығарылатын 

дабылдардың фазаларының сәйкестiгiн қамтамасыз етедi. Әдеттегiдей, 

жабдықтың элементтерi жұмыс жасау үшiн бұл синхронизацияның түрi 

маңызды, яғни берiлу жүйелерiндегi iшкi процестерi үшiн. Мысалы, 

фазалық синхронизация регенератордың шешушi қондырғысына строб 

жасаушы дабылдың беруiнiң жанында регенератордағы шешiм қабылдауды 

лезде қолданылған импульстiң амплитудасының максимумымен дәл 

келетіндей етiп қолданылады. 

Кадрлардың циклдық синхронизациясы немесе теңестiруi (кадрдың 

таңбасы) циклдық дабылының анықталуы қабылдаудағы циклда 

компоненттерге қолжетімді қамтамасыз ететiн уақытша іріктеушінің 

(селектордың) түзу жұмысын қамтамасыз еткендей етiп жасалады. 

Уақытша синхронизация желiнiң барлық құрылымдары үшiн бiртұтас 

уақыттың анықтауына апарады. Синхронизацияның түрi бұл әдетте 

бүкiләлемдiк үйлестiрiлген (Universal Timeнiң Тс-Сооrdinаtеdi U) уақыттың 

қолдану жүйелерi болып табылады. Бұл - ақпарат қорғау жүйелерiндегi 

қолдануға болатын мүлде дербес тапсырма. Осы тапсырмаларды жиiлiк 

синхронизациясының тапсырмалармен топтастыруға мүмкiндiк беретiн 

жобалар бар болады. 

Тактілік синхронизацияның әдiстерi (плезиохронные) тәуелсiзге, 

ықтиярсыз синхронизацияны және өзара синхронизацияларды 
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бөлшектенедi. Ықтиярсыз синхронизацияның әдiстерi өз кезегiнде 

бастайтын-бастаушы және таралған - бастаушы әдiстерге бөлшектенедi. 

Тәуелсіз әдiстерде бұл желiлер бiр генератордан сиихронизация бола 

алмайтындықтан, бұл жағдайлардағы синхронды сандық иерархиясы 

желiлердiң арасындағы қосылуларда қолданылады. 

Ықтиярсыз синхронизацияның әдiстерi өте жиi қолданылады және де 

«бастайтын-бастаушы» әдiсі өте тиiмдi болып қалады. «Таралған – 

бастаушы» әдiсi радиобайланыста және СИС-ның желісіндегі ішкі түйіндік 

синхронизациясы үшiн қолданыс табады. 

Өзара синхронизацияның әдiстерi теория жағынан алғанда өте 

мүлтiксiз, бiрақ тiптi күрделi және желiдегi алғашқы генераторлардың 

сапасының жоғарылауы үшiн артықшылығы бойынша қолданылады. 

«Бастайтын-бастаушы» әдісі тактілік синхронизациясының ортақ 

қағидалары ретінде қаралады. Сонымен бiрге "бастайтын" - оқшау 

режімдегi генератор, ал "бастаушы" - ықтиярсыз синхронизациясы бар 

генератор болып табылады. 

 

4.1 Автономдық режимдегi қоюшы генератор 

Қоюшы генератордың (ҚГ) функционалдық сұлбасы көп жағдайларда 

4.1-суретте көрсетілген сұлбаға сәйкес келуі мүмкін. Ол қуат 

күшейткiшінен, амплитудалар шектеушiсiнен және резонанстық контурдың 

таңдау құрылғысынан немесе жолақты сүзгiден тұратын  тұйықталған ілмек 

(керi байланыс КБ ілмегі) болып табылады. Ортақ жағдайда амплитудалар 

шектеушiсі жеке құрылғы болып табылмайды, ол күшейткiштiң 

амплитудалық сипаттмасын бейнелейді. 

 
1- қуат күшейткіші; 

2- амплитуда шектеушісі; 

3- жолақты сүзгі. 

4.1 сурет - Қоюшы генератордың функционалдық сұлбасы 

 

Мұндай жүйедегi еркiн тербелiстер амплитуда және фазалар 

балансының шарттары сақталғанда ғана болуы мүмкін. 

   ∑   
 
       

 
 ∑  

 
   π 

   . 

Мұндағы, n - керi байланыс ілмегіндегі элементтердiң саны; 

m - бүтiн сан (m = 0, 1,.......); 

Si - i-шi элементтiң децибелдегi күшейтілуі; 
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 i - i-шi элементтiң радиандағы фазалық ығысуы. 

 

Фазалар балансының шарты генерация болатын ω0 жиiлiкте 

орындалатынын болжайық. Сыртқы факторлардың әсерiнен қандай да бір i 

элементiнің у параметрі ∆y-ке өзгеруі (КБ ілмегі бойынша жылжу) фазалық 

ығысудың ∆ -ге өзгеруіне әкелді делік. Сонда, 

                     ∑  
 

 
   (ω     )    π   (ω     )               (4.1 ) 

яғни, фазалар балансы бұзылды. 

Тәжiрибенің көрсетуі бойынша, генерация жиiлiгi ∆ω шамаға өзгерген 

кезде баланстың қалпына келуi және де соның әсерінен генерацияның 

кешігуі болады. Бұл кезде 

∑ 
 

 

   

(ω   ω    )    π  

Тэйлордың формуласын пайдаланып және жиiлiк ауытқуын үлкен 

емес деп санап, 

     ∆ω << 1, 

         ∑  
 

 
   (ω     )   ω∑

   (ω)

 ω

 
      π                                (4.2 )  

аламыз. 

Бұдан жиiлiктiң салыстырмалы тұрақсыздығы мынаған тең: 

                                       
 ω

ω 
  

  (ω     )

ω ∑
   (ω)

 ω
 
   

                                            (4.3 ) 

Мұндағы, бөлiмі - генератордың бекiткiш қабiлеттiлiгi. 

(4.3) формуладан кейбір i-ші элементтің генерация жиілігі мен 

фазалық сипаттамасының қисықтығы үлкен болған сайын, генератордың 

бекiткiш қабiлеттiлiгi көп болатынын көруге болады. Басқаларымен 

салыстырғанда фазалық сипаттамасының ең үлкен қисығына ие болатын 

бұл элемент сыртқы шарттардан (тұрақты болу) және элементтiң 

алмастырылуынан (эталондыққа ие болу) азырақ тәуелдi болатын 

параметрлерге ие болу керек. Мұндай қасиеттерге кварц резонаторлары 

(КР) ие. 

Ықтиярсыз синхронизациялы генераторлары (бастаушы) сандық 

телекоммуникация жүйелерінде кеңінен қолданылады. Плезиохронды 

сандық иерархия жүйесінде - қабылдау жабдығының қоюшы генераторлары 

ретiнде, синхрондық иерархия жүйелерiнде - мультиплексорлардың 

жергiлiктi генераторлары ретiнде қолданылады. 

4.2-суретте ықтиярсыз синхронизациялы генератордың құрылымдық 

сұлбасы көрсетiлген. Ол кернеумен басқарылатын генератордан КБГ,  

басқарушы кернеу құрастырғышынан БКҚ, фазалық детектордан ФД және 

кіріс коммутациялайтын құрылғыдан КҚ тұрады. Осыдан, генераторда 

жиiлiктің фазалық автоүндестiру ЖФАҮ ілмегі пайда болады. 
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Генератордағы ықтиярсыз (сыртқы) синхронизация режімінен басқа 

әдетте мынадай режімдер ескерiледi: iшкi синхронизация (автономды) және 

сыртқы iске қосу. Iшкi синхронизация режімi ҚГ-дың ең қарапайым берiлу 

жабдығы болып табылады. Бұл режімде жиiлiктiң фазалық автоүндестiру 

ЖФАҮ ілмегі ажыратылған және КБГ жиілігі осы режімде қосылатын 

кварцтық резонатор сипаттамаларымен анықталатын еркiн тербелiстер 

күйінде болады, яғни белгіленген тұрақсыздық шегіндегі жиілік тактілігіне 

тең. 

Ықтиярсыз синхронизация режімі кезінде кварц резонаторы сөнеді, 

ЖФАҮ ілмегі тұйықталады, және ФД-да КБГ-мен генерацияланатын дабыл 

жиiлiктерiнiң және коммутациялайтын құрылғыдан КҚ келетін 

синхронизацияның сыртқы дабылымен салыстырылуы болады. Осыдан, 

жiберушi және қабылдаушы жабдықтың тактылық жиiлiктерiнiң сәйкес 

келуi жүзеге асырылады. 

 

 

 

 
4.2 сурет - Ықтиярсыз синхронизациялы генератордың құрылымдық 

сұлбасы 

 

Сыртқы iске қосылу режімінде ЖФАҮ ілмегі ғана емес, құрамында 

кварц резонаторы болатын КБГ-ның керi байланыс ілмегі да ажыратылады. 

Бұл режим кезінде КБГ-да меншікті тербелістер болмайды, оның рөлi 

сыртқы дабылдан келетін тактілік импульстердiң құрастырылуына 

негізделген. Бұл режим сандық коммутациясы бар желiде жұмыс iстейтiн 

плезиохронды сандық иерархиялық құрылғыларда қолданылады. Сыртқы 

iске қосу режимінде коммутациялайтын құрылғы мен барлық тіпті, алыс-

жақын станциялардың сандық телекоммуникациялық жүйелері орталық өте 

тұрақты желілік генераторлармен басқарылады. Коммутациялайтын 

құрылғы КҚ генераторға әртүрлi көзден сыртқы дабыл ретiнде 

синхродабыл қоса алады, мысалы, белгiленген синхрондайтын дабылдан, 

сандық коммутация құрылғыларынан жене т.с.с. КБГ блогының әртүрлi 

тұтынушылар үшiн бiрнеше шығулары бар - осы жүйенiң блоктары немесе 

басқа станциялық құрылғылар. 

Ықтиярсыз синхронизация тәртiбiндегi генератор фазалық 

флуктуацияларды басу есебiнен бастаушы синхродабыл параметрлерiн 

жақсарта алады. БКҚ құрамына кiретiн төменгi жиiлiк сүзгiсiнiң ТЖС 

өткiзу жолағы аз болған сайын фазалық флуктуацияларды басу тиiмдiрек. 

Алайда, ТЖС жолағының тарылуы ЖФАҮ -нің басып алу диапазонымен 
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шектелген – бастаушы синхродабыл (оларға белгіленген тұрақсыздық 

шеңберiнде) жиiлiгінің өзгеруі кезіндегі  КБГ-ның үндестiру мүмкiндiгі. 

Қазiргi сандық телекоммуникациялық жүйелерде бұл шектеулерді ЖФАҮ 

жүйелерінiң теориясында қаралатын арнайы әдiстердi қолдану арқылы 

біртіндеп алдын алып жатыр. Сонымен бiрге, арнайы әдiстер, оның мәнiсі 

сыртқы синхродабылдың қысқа мерзiмдi жоғалуы мен ұстап қалуы 

кезіндегі БКҚ шығыс кернеуiн «мұздатуында» болатын генератордың 

тұрақты жиiлiгiн ұстап қалу режімін жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi. 

 

4.2 Хрондалатын дабыдың бөлінуі 

Тактілі синхронизация жүйелерiндегi синхронизацияланған 

(хрондалатын) дабыл берiлуінің кең таралған әдiсi - оның сызықтық 

дабылдың құрамында берiлуі болып табылады. Әдетте хрондалатын дабыл - 

сызықтық дабылдың тактілік жиiлiгінің спектрлiк құраушысы. Сондықтан, 

бұл спектрлiк құраушыны сызықтық дабылдан ерекшелеу - тактілік жиілік 

құраушысын ерекшелеу құрылғысы (ТЖҚ) арқылы жүзеге асатын кеңінен 

таралған операция. ТЖҚ-ның кірісі сызықтық трактіге немесе сызықтық 

регенератордан бұрын (тура ерекшелеу) немесе одан кейін (кері ерекшелеу) 

қосылуы мүмкін. Екiншi әдiстi қолдануда ерекшеленген дабылдың сапасы 

жоғары бола алады, бiрақ жүйе орнықтылығын жоғалтады (онда өздiгiнен 

пайда болған тербелiстер болады) деген ықтималдық бар. Екі жағдайда да 

ТЖҚ сұлбасы, әдетте 4.3-суретте көрсетілген кейіпте бола алады. 

Тактілік жиiлiктiң құраушысын ерекшелегіш код түрлендіргішінен 

КТ, амплитуданы төменнен шектегіштен АТШ, жолақты сүзгiден ЖС және 

амплитуданы жоғардан шектегіштен АЖШ тұрады. Суретте фазалық 

түзеткіш ФТ, импульсті бірізділік құрастырғышы ИҚ және бөгелу сызығы 

БС көрсетiлген. 

 

4.3 сурет - ТЖҚ-ның құрылымдық сұлбасы 

КТ-ның тағайындалуы – егер онда тактілік жиілік құраушысы 

болмаған жағдайда сызықты кодты өзгерту керек. Мысалы, үштiк код 

барлық импульстері  бiрдей полярлықтарды алатындай етiп өзгерілуi керек; 

тактілі интервалға тиісті импульстерi бар екi деңгейлi кодта осы 

импульстердің биимпульстарға алмастырылуы және т.б. болуы керек. 4.4,а-

суретте бұрмалау түзеткішінен кейiн тiктөртбұрышты үштiк кодтың 
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импульстерiнің берiлуі, қабылдануы және олардың формасы көрсетiлген, ал 

4.4,б-суретте импульстердiң код түрлендiргiшiнiң КТ шығысындағы 

формасы көрсетілген. 

Дабыл ары қарай қабылданатын импульстердiң саңылауларын  

үлкейту үшiн арналған амлитуданы төменнен шектеушіге АТШ түседі. 

Бұған 4.4,в-суретiмен мысал келтiредi. Қабылданған импульстердiң 

саңылаулық коэффициентiнiң үлкеюi спектрлiкті құрайтын тактілік жиiлiк 

дабылының үлкеюіне алып келедi. 4.5-суретте АТШ-ға дейiнгі және кейінгі 

дабылдың спектрлер қоршаушылары көрсетiлген. Демек, АТШ-ның 

шығысында тактілік жиiлiктің спектрлік құраушысы үлкен шамаға ие және 

бұдан оны ерекшелеу өте тиімді. 

ТЖҚ-ның бас элементі болып, негізінде, дабыл спектрiнен құраушы 

тактілік жиілікті ерекшелейтін тар өткiзу жолағы бар құрылғы болып 

табылады. Әдетте бұл - жолақты сүзгi. 4.4,г-суретте оның шығысындағы 

қисығы келтiрiлген. 

 
4.4 сурет - ТЖҚ-ның әртүрлi нүктелерiндегi дабыл формасы 

Бұдан әрi дабыл амплитуданы тұрақтандырғыш - амплитуданы 

жоғарыдан шектегішке АЖШ-ға түседі. (4.4,д-суретті қара) Әдетте, АЖШ 

дабылды жоғарыдын кесілген бөлік режімінде жұмыс iстейтiн резонанстық 

күшейткiш түрiнде орындалады. Импульстерді құрастырғыш ИҚ қабылдау 

станциясының генераторлық жабдығының синхронизациясы үшiн 

қолданылатын импульстік тiзбекті қалыптастырады (4.4,е-суретті қара). 

ИҚ ∆u қосылуының соңғы табалдырығымен бейнеленетiнiн атап өту 

керек, бұдан құрастырылатын импульстер уақыт аралығында ∆t кездейсоқ 

шамаға жылжыған. 
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Басқа сөзбен айтқанда, құрастырылатын импульстер «уақыт 

осьтерінде қозғалады», егер ығысу баяу болса, бұл құбылыстар джиттер 

немесе вандер атауын иеленіп жүр. Джиттер қабылдауда қателер санының 

үлкеюiне алып келедi, ал вандер СТЖ арнасындағы дискретизация 

шуларының қайнар көзi болып саналады. Бұл уақыт немесе фазалық 

ауытқулар ИҚ қосылу табалдырығының ∆u шамасына пропорционал, ал 

дабылда бірінен соң бірі еретін нөлдік символ санының үлкен болуынан 

пайда болатын ауыспалы процесс амплитудаларының кему жылдамдығына 

керi пропорционал. Амплитудалардың кему жылдамдығын Nср сүзгiнiң 

орташа периодымен сипаттауға болады, яғни үн қосудың амплитудасы (20 

дб) ретке кемитiн, бірлік импульске үн қосудың период санымен 

сипатталады. 

Nср=f0/∆f20. 

 

Бұл жерде f0 - өткiзу жолағының ӨЖ орташа жиiлiгі (бұл жағдайда 

тактылық жиiлiкке тең), ал ∆f20 - 20 дб деңгейдегі сүзгiнiң өткiзу 

жолағының жартысы. Мысалы, ИКМ-480 жүйеде тактілік жиiлiк 34368 кГц-

ке тең, ТЖЕ-нің өткiзу жолағы ӨЖ 20 дБ деңгейде Nср≈4000 сәйкес келетiн 

17 кГц-ті құрайды. Дабылдағы нөлдік дестелердiң үлкені iс жүзiнде 

кездеспейдi, бұл ТЖЕ-нің орнықты жұмысына кепiлдiк береді. Өкiнiшке 

орай, джиттер шамасы ерекшеленген дабылдың амплитудасының кему 

жылдамдығымен емес, сүзгiнiң өткiзу жолағының орташа жиiлiгiмен 

салыстырғандағы ерекшеленген дабыл жиiлiгiнiң жылжу шамасымен 

анықталады. Сүзгінің синхродабылға жанасатын (4.5-суретті қара) үзіліссіз 

спектр жолағын симметриясыз ерекшелеуінен квадраттық құраушыны 

иемденеді, яғни фаза бойынша модуляцияланады. Бұл араласу тәжірибе 

жүзінде қоюшы генераторлық жабдығы жиіліктерінің берілісінің өзгеруінен 

(мүмкін болатын шегінде) орын алады. Сондықтан өткізу жолағын ӨЖ 

әдетте кең түрде таңдалынады; ИКМ-480 жүйесінде мүмкін болатын 

тактілік жиілік абсолютті тұрақсыздығы 688 Гц-ке тең, ал өткізу жолағы 

жоғарыда айтылғандай 17 кГц-ке тең. Бұл бастайтын генератордың ЖФАҮ 

жүйесінің синхродабылын тартып және ұстап алуына керекті өлшемінен бір 

ретке артық, бұл жағдайда тактілік жиіліктің араласуы бүйір жолағы 

симметриясының байқалатындай бүлінуіне әкеліп соқтырмайды. 

 

4.5 сурет - Дабыл спектірінің жанамалары 
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4.3 Циклдық синхронизация 

 

Циклдық синхродабыл ЦСД циклде тұрақты орны бар нақтылы 

құрылымды кодтық сөз. Құрылымының тұрақтылығы және қайталанудың 

периодтылығының белгілері - ЦСД-ны анықтауға және оны құрайтын 

компоненттерінің (ақпараттық символ мен басқа ақпаратты тасушы 

символдар) осы ағында орналастырылу ретiн анықтау болып табылады. 

Синхронизация жүйелерi келесi негiзгi талаптарды қанағаттандыру 

керек: 

- оның екi бұзылу арасындағы синхрондылығын ұстап қалудың 

орташа уақыты максимал болу керек; 

- сонымен бiрге, синхрондылық бұзылғанда, қалпына келуінің орташа 

уақыты минимал болуы керек, себебі, бұл кезде берiлетiн мәлiмет жоғалуы 

мүмкін және де, соңғы нәтижесінде, абоненттердiң ажырауы болуы мүмкін; 

- синхродабылындағы разрядтар саны және оның қайталануының 

жиiлiгі минимал болуы керек, өйткенi, дабыл берiлуiнің қажеттiлiгі берiлу 

жүйесінiң өткiзу қабiлетiнiң төмендеуiне алып келеді. 

Циклдық синхрондылығының бұзылуы қабылдағыштағы 

синхродабылдың жоғалуынан болады. Бұл бөгеуiлдердiң әсерінен жиiрек 

болады. Төменде синхродабылды қабылдау сенiмдiлiгін жоғарылататын 

шаралар қарап өтіледі. 

Циклдық синхрондылық жүйесiнiң әрекет ету қағидасын қарап 

шығайық. Циклдық синхрондылықтың қабылдағыштары қазiргi СТЖ-

лерінің көпшiлiгі 4.6-суретпен түсiндiрілетiн жылжымалы iздестiру 

қағидасы бойынша құрастырылған. Бұл қағида қабылдағыш кірісіне бiрiншi 

түскен b ағын символының (b - циклдық дабылдағы символ саны) осы 

синхродабылға тән комбинациясымен сәйкес келуiне негізделген. Егер бұл 

символдар синхродабылдың комбинациясын құрамаса, анализатордың бiр 

символға жылжуы және жаңа комбинацияның талдауы орындалады. Бұл 

операция синхродабылмен құрылымы дәл келетiн комбинация 

табылмайынша қайталанады. 

Бұл комбинация шын немесе жалған (басқа дабылдардың символымен 

кездейсоқ қалыптасқан) синхродабыл бола алады, сол себептен 

синхротопты іздеудің бірінші кезеңінен кейін екіншісі орындалады, бұл - 

синхротоптың шын синхродабылға сәйкес келуін тексеру. Шындыққа 

тексерудiң мәні - синхродабылдың берілген СТЖ-дегі синхродабылдың 

жіберілу интервалымен дәл пайда болуын тексеру. Жалған синхродабылдар 

шын синхродабылдар сияқты ағынға сондай аралықта орналасуының 

біршама ықтималдығы бар, бірақ та көрсетілген тексеруді бірнеше рет 

қайталау арқылы бұл ықтималдықты төмендетуге болады. 

Әрі қарай жылжымалы (скользящий) iздестiру аймағында жабу 

аймағын көруге болады, онда анализатор шын синхротоптың ең болмаса бір 

символын басып қалады және b ұзындықты кодтық сөздердiң 
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құрастырылуы синхродабыл символының қосылуынсыз iске асатын барлық 

жағдайды қамтитын кездейсоқ дабыл аймағы екенін байқаймыз. 

 

 

4.6 сурет - Синхродабылды іздестіру 

  4.4 Циклдік синхродабылды қабылдағыштың құрылысы және 

жұмыс істеу негізі 

  4.7- суретте жылжымалы iздестiру қағидасы бойынша жұмыс 

iстейтiн циклдық синхродабыл қабылдағышының сұлбасы көрсетілген. 

Оның әртүрлi күйлерiн толық қарап шығайық. 

 Синхрондылық. Дәл қазіргі уақытта шын синхротоп келедi. Танушы  

шығысында (а-нүктесі) «1» қалыптасады. Сонымен бiрге, бұл уақытта 

қабылдаудың генераторлық жабдығы ҚГЖ синхротопты генерациялайды, 

ол b нүктесінде 1-дің пайда болуымен белгіленеді. Анализатор 

шығысындағы с нүктеде «0» қалыптасады және d нүктеде «1» қалыптасады. 

Мұндай күй синхродабылдың бірнеше жіберілуінде сақталып 

тұрғандықтан, синхрондылықтың кірісі бойынша жинақтағыш толы (r2 

жинақтағыш коэффициентімен бірге), синхрондылықтың шығысы бойынша 

жинақтағыш разрядталған (r1 жинақтағыш коэффициентімен бірге). е және f 

нүктелерінде «0» қалыптасады. 

 

 
4.7 сурет - Циклдік синхродабылдың құрылымдық сұлбасы 
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Сандық ағында жалған синхротоптар болады. Олардың а нүктесіндегі 

танушы кірісіне енген кезде «1» қалыптасады, бiрақ b нүктесінде «0», 

демек, с және d нүктелерінде де «0» болады. Жүйе бұрынғы күйде болып 

қалады. Қысқа мерзiмдi бұзылу қабылданатын синхродабылдың (синхротоп 

символындағы қателермен) бұрмалауымен бейнеленедi. Осы жағдайда 

танушы синхродабылды таппайды және синхродабыл өткен кезде а 

нүктесінде «0» қалыптастырады. Анализатордың шығысындағы с 

нүктесінде «1» пайда болады, синхрондылықтан шығатын жерде 

жинақтағыш тола бастайды. d нүктеде «0» қалыптасады, сондықтан, 

жинақтағышының шығысынан кірісіне синхрондылыққа дабыл келмейді. 

Қысқа мерзiмдi бұзылу кезінде синхродабылдың қатарынан бұрмалану 

саны үлкен емес және r1 жинақтағыш сыйымдылығынан аспайды. Кезектi 

бұрмаланбаған синхродабыл d нүктеде «1»-ді қалыптастырады; 

синхрондылықтың шығысы бойынша жинақтағыш толтырылады, 

шығысындағы дабыл синхрондылықтың  шығыстағы жинақтағыш 

бәсеңдетедi. Синхрондылықтың күйi сақталынады. 

Ұзақ бұзылу. Дабыл ұзақ бұзылғанда r1 реттен көп танылмайды. 

Синхрондылықтың шығысы бойынша жинақтағыш толтырылады, оның  

шығысында (е нүкте), И1 сұлбасының кiрісіне келетін авариялық 

сигнализация тізбегінде және келiсілетiн құрылғылардың бұғаттауында «1» 

қалыптасады. Келiсілетiн құрылғылардың бұғатталуы АТС-ке жалған 

дабылдардың түсуін тоқтату үшiн қажет. Осы уақыттан бастап жылжымалы 

iздестiрудiң жаңа процесi басталады: топтық ағын танушының жылжу 

регистріне түседі, дешифратор бит сайын анализ өткізеді. Ағында 

құрылымы синхродабылдың құрылымымен сәйкес келетiн синхротоп 

табылған жағдайда анализатордың шығысында («а» нүктесі) И1 сұлбасының 

екiншi кiрісіне түсетiн «1» қалыптасады. И1 шығысында (f нүктесi), дәл 

солай, Ганық-ға түсетiн және (синхродабылды құрастырушы кез) онда жұп 

циклдың басын орнататын «1» қалыптасады. 

Бiр уақытта бұл «1» синхрондылықтың шығысы  бойынша 

жинақтағыштың соңғы ұяшығын разрядтайды (е және f нүктелерінде «0» 

қалыптасады және де синхрондылықтың кiрісі бойынша жинақтағышты 

толық разрядтайды). Осы синхротоптың шындыққа тексеру процесi 

басталады. Егер танылған синхротоп жалған болса, онда синхродабылдың 

жүру периоды арқылы синхродабыл пайда болмайды, а нүктесінде «0» 

құрастырылады, b нүктесінде – «1», және шығыс бойынша жинақтағыш 

қайта толтырылады. Жылжымалы iздестiру процесі созылады. 

Синхрондылыққа кiру. Егер танылған синхротоп шын болса, онда 

синхродабылдың жүру периоды арқылы а және b нүктелерінде «1» 

құрастырылады және синхрондылықтың кiрісі бойынша жинақтағыш тола 

бастайды. Бұл процестiң r2 қайталануларынан кейiн (r2 - синхрондылықтың 

кiрісі бойынша жинақтағыштағы ұяшықтардың саны) кiрісі бойынша 

жинақтағыш толық толтырылады, синхрондылықтың шығысы бойынша 

жинақтағыштың толық разрядталуы болады, және де жүйе синхрондылық 
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күйінде болады. Сонымен бiрге, құрылғылардың бұғаттау және апаттық 

сигнализация тізбектеріндегі дабылдар алынады. 

Егер СТЖ деректерiнің беру циклдерi аса циклдерге топтастырылса, 

онда циклдық синхрондылықты қойғаннан кейін жоғары циклдық 

синхрондылықты орнату процесі басталады. Цикл басы орнатылғандықтан, 

асациклды синхродабылдың қабылдағышы жылжымалы iздестiрудi жүзеге 

асырмайды, аса циклды синхродабыл жағдайын барлық циклда кезекпен 

тексереді (мысалы, ИКМ-30 біріншілік беру жүйесінің Р1 - Р4 КИ16 

жағдайындағы «0» символының болуын). Жоғары циклдық синхродабылды 

тапқан кезде жүйенің синхрондылық орнатылған болып есептеледi; апаттық 

сигнализация және жұмыстары аса цикл құрылымымен байланысты 

келiсiлген құрылғыдардың бұғатталуы шешіледі. 

 

5 Сандық ағымның мультиплекстеуі 

 

Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер, соның iшiнде сандық, 

иерархиялық қағида бойынша құрылады. Иерархияның берілген сатысының 

сандық телекоммуникациялық жүйесімен құрылған сандық ағын алдыңғы 

саты СТЖ-нің бiрнеше ағындарының бiрiктiру нәтижесiнде пайда болады. 

Мұндай операция  уақытша топ құрастыру (УТ) немесе мультиплекстеу деп 

аталады. Бiрлестiрiлетiн ағындардың саны мультиплекстеу 

коэффициентімен анықталады; еуропалық плезихронды сандық иерархияда 

мультиплекстеу коэффициенттерiнің барлық сатылары бiрiншiден жоғары 

төртке тең. Сонымен қатар синхронды сандық иерархияның 

мультиплекстеу коэффициенттерi де төртке тең. 

Мультиплекстеу қағидасы бұл тарату кезінде бiрлестiрiлген 

(компоненттi) ағындар әрқайсысы өзінің есте сақтайтын құралына (ЕҚ) 

жазылады, содан соң ортақ (агрегаттық) ағын құрылатын ортақ шинаға 

кезекпен саналады. 

Бұл кезде компоненттi ағындардың импульстер ұзақтығын азайтады, 

кем дегенде,  мультиплекстеу коэффициентінің санына тең. Қабылдауда 

керi операция iске асады: агрегаттық ағыннан компоненттi ағындардың 

импульсi кезекпен саналады, олардың ұзақтығы бұрынғы өлшемге дейiн 

үлкейедi және тиiстi шығыстарға беріледi. 

ЕҚ-дан СТЖ ПСИ-да бит бойынша мультиплекстеуге сәйкес келетiн 

компоненттi ағындардың биттерi ортақ шинаға кезекпен оқылады. СТЖ 

ССИ-да  1 байт (8 бит) өлшемді компоненттi ағындардың кесiндiлерiн 

кезекпен оқитын байттық мультиплекстеу қолданылады. Сонымен бiрге бұл 

кесiндiлер иерархияның (алғашқы СТЖ-лары) бiрiншi сатысының СТЖ-

ның сегiз разрядты арналық дабылдарымен дәл келуі немесе олармен дәл 

келмеуi мүмкiн. Сәйкес келген жағдайда арналық мультиплекстеу туралы 

айтады. Ағындарды олардың басқа құрылымдары бойынша бiрлестiруге 

болады, мысалы, берiлу циклдерi бойынша. Бұл жағдайда жүйелік 
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мультиплекстеу туралы айтылады. Екi ағынның бит бойынша 

мультиплекстенуі 5.1-суретте мысал келтiріледi, ал 5.2-суретте компоненттi 

ағындардың бiреуінің ЕҚ құрылымдық сұлбасы көрсетiлген. 

Екiншi ағын дәл сондай ЕҚ-ны иемденеді, ЕҚ шығыстары 

топтастырылған. 

 

 
5.1 сурет - Сандық ағындарды бiрiктiру қағидасы 

 

ЕҚ айырмашылығы, оларға берiлетiн санау импульстерінiң тiзбегi 

агрегаттық ағында компоненттi ағындардың импульстерi қайта жабылмау 

үшiн олардың бiр-бiрiнен агрегаттық ағынның тактылы интервалға 

жылжуына негізделеді. 

 
5.2 сурет - Компоненттi ағындардың жазушы құрылғысы 

 

Компоненттi ағынның қабылдауында ағындар бiрiншi және екiншi 

шығулардағы агрегаттық ағын импульстерiнiң кезекпен саналатын 

уақыттық іріктегіштермен бөлiнедi (демультиплекстенеді). Сонымен бiрге 

қабылданатын ағындардың нөмiрлерiнiң идентификация (анықтау)  

тапсырмасы пайда болады, ол байланыс сеансының басында қабылдағыш 

және хабарлағыштың фазасы теңесу нәтижесiнде шешiле алады. Мұндай 

мультиплекстеу әдiсі қатты фазалы синхронды-синфазалық немесе 

синхронды деп аталады. Iс жүзiнде жылжымалы (жұмсақ) фазалы 

синхронды мультиплекстеу жиiрек қолданылады, әдетте оны жай ғана 

синхронды мультиплекстеу деп атайды. 

 

5.1 Синхронды мультиплекстеу 

 

Синхронды мультиплекстеу кезінде компоненттi ағын өзі келетiн 

жылдамдықпен жазылады, яғни оның fж жазылу жиiлiгі тактілік жиiлiк 

ерекшелегішінен (ТЖЕ) алынатын fT тактылы жиiлiкке тең. Есте сақтайтын 
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құрылғыдан мәлiметтiң оқылуы 5.3-суретте көрсетiлгендей жазба 

жиiлiгінен басым болатын fоқылу жиiлiкпен iске асады. Fоқылу> fж 

болғандықтан, жад ұясы периодты түрде еркiн болады (бұл кез суретте 

жұлдызшалармен көрсетiлген) және сандық ағында уақыттық жылжу деп 

аталатын кемшiлiктер пайда болады. Егер Тоқылу оқылу периодының Тж 

жазылу периодтарының айырымына қатынасы және Тоқылу бүтiн сан болса, 

онда уақыттық жылжу тұрақты жиілікпен ілеседі. 5.3-суретте Тж/Тоқылу = 

4/3 и Тоқылу/(Тж - Тсч) =3 болған жағдайда, онда уақыттық жылжулар бір-

бірінен әрқашан 3 ақпараттық символмен бөлініп отырады. Уақыттық 

жылжулар жағдайында агрегаттық ағынның циклдық синхродабыл және 

басқа қызметтік ақпарат жіберіледі. 

5.4-суретте екiншiлік СТЖ бойынша ағындардың  мультиплекстеу 

қағидасының функционалдық сұлбасы көрсетiлген. Алғашқы төрт 

компоненттi ағындар (КА1 - КА4) ЕҚ жабдығының қабылдау бөлiгiнің 

кiрісіне түседi (5.4,а-суретті қара). 

 

 
5.3 сурет  – Уақыттық дабылдардың құрылуы 

 

Жазу импульстерi f3 = ft (анықтталуы бойынша бірдей болғандықтан ft 

барлық компоненттi ағындар үшiн бiрдей) компоненттi ағындарының 

тактілік жиiлiгімен синхрондалған генераторлық жабдықтарынан ГЖ1 

беріледі.  

Импульстердi оқу fоқылу = (33/32)· ft жиілігімен іске асады, ЕҚ тең екi 

ұяшығы болғандықтан, екі импульсты жағдайларға тең уақыттық жылжулар 

64 интервал сайын ілесіп отырады. Оқылудың импульстік кездегі жиiлiк 

түрлендiргiшiнен (ЖТ) алынған және (33/32) ft тең болатын жиiлiкпен 

синхрондалған генераторлық жабдықтан ГЖ2 шығарылады. Әртүрлi ЕҚ-дан 

санау Теқ = Тоқылу/4-ке жылжу арқылы iске асады. Саналатын импульстер 

агрегаттық ағынға қосылатын ортақ шинаға келеді. Әртүрлi КА-дағы 

уақыттық жылжулар бірінен соң бірі жүреді, сондықтан олар агрегаттық 

ағында циклдық синхродабылды және қызметтік ақпаратты жіберу үшiн 

қолданылатын сегіз разрядты дестені құрайды. Циклдық синхродабыл 

(ЦСД) циклдық дабылының таратушысымен қалыптасады. 

Демек, агрегаттық ағынның тактілік жиілігі fta =4•(33/32)•ft екені 

айқын  және егер компоненттi ағынның жылдамдығы 2048 кбит/с-ке тең 
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болса, онда агрегаттық ағынының жылдамдығы 4•(33/32)•2048 = 8448 

кбит/с құрайды. Агрегаттық ағындағы қызметтiк ақпараттың жіберілу 

жылдамдығы 4• (33/32)•2048 - 4•2048 = 256 кбит/с тең екенiн байқаймыз. 

ЕҚ-дағы агрегаттық ағынның қабылдау бөлігінде (5.4,б-суретті қара) 

компоненттi ағындардың импульстері кезекпен жазылады. Жазу кезінің 

басы циклдық синхродабыл қабылдағышымен ЦСД орнатылады, жазу 

импульстерiн ГЖ2 шығарады. Санайтын импульстер f1 жиiлiгiмен 

синхронизацияланған ГЖ1-мен шығарылады. 

ГЖ2-ні 4-ке бөлінген агрегаттық ағынның тактілік жиiлiгімен, ал ГЖ1 

(32/33 )* f3-ке тең жиілігімен синхрондауға болады. Алайда iс жүзiнде, егер 

екiншiлік БЦЖ синхронды ағындарды біріктірсе, генераторлық жабдықтың 

синхронизациясы әрдайым f1 жиiлiгiмен iске асады. 

 

 
5.4 сурет - Ағындарды синхрондық бiрiктiру жабдығының құрылымы 

 

5.2 Келісілген екі жақты жылдамдық командалар жүйесі 

 

Компоненттi ағындардың жылдамдықтардың келiсімді 

командаларының  (ЖКК) бөгеуілге шыдамдылығы циклдық синхро 

дабылдың бөгеуілге шыдамдылығымен салыстырғанда кем болмауы керек, 

себебі ЖКК тану кезіндегі қате осыған сәйкес компоненттi ағынның берiлу 
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циклінің бiр тактіге жылжуына тең, ал мұндай жағдай оның циклдық 

синхрондылықтың жоғалуына алып келеді. Өз кезегiнде осы ағындағы 

циклдық синхрондылығының жоғалуы оның барлық компоненттi 

ағындарындағы циклдық синхрондылығының жоғалуына алып келеді. 

Соңында иерархияның төменгi сатысының компоненттi ағындарында 

циклдық синхрондылықпен тарату және синхрондылыққа кезекпен келу 

барлық уақытта тоқтатылады. 

Дегенмен, циклдық дабылдар және ЖКК арасында үлкен 

айырмашылық бар. Синхродабылдар периодты түрде таратылып отырады, 

және оның синхрондылықпен шығуы туралы шешім бұрмаланған 

дабылдардың саны синхрондылықтың шығысындағы жинақтағыш ұяшығы 

санынан асып кеткен жағдайда қабылданады. 

Басқа сөзбен айтқанда, синхродабылдардың  тиісті түрде 

бөгеуілдерден қорғалуына жинақталу әдiсі арқылы қол жеткізуге болады. 

ЖКК бiр рет берiледi, осыған сәйкес, олардың бөгеуілден 

қорғалуының қамтамасыз етілуiне басқа әдiстермен қол жеткізу керек. 

Жылдамдықтардың бiржақты келiсімi бар жүйелерiндегi жiберушi 

құрылғының екi күйi жайлы мәліметті міндетті түрде тарату керек: 

келiсімнiң жоқ және бар болуы. Бұл мәлiметтiң берілуі үшiн екiлiк 

разрядтың болуы жеткiлiктi. Бұл жағдайда r қателерден қорғану үшін 

команда  m = 2r+1 символдан тұратын кодтық топпен таратылуы керек. 

Әдетте ЖКК ретінде мынадай түр топтары қолданылады: 000....0 – 

жылдамдықтардың келісімі жоқ екені туралы мәліметті тарату үшін, және 

111...1 – жылдамдықтардың келісімі бар екені туралы мәліметті тарату 

үшін. Қабылдағыш ЖКК осы жағдайда бiрлiктердiң есептеуiшi болады. 

Егер бірлік мөлшері командадағы символдардың жалпы санының 

жартысынан аз болса, онда 000...0-шi кодтық топтың таратылғаны туралы 

шешiм қабылданады, ал жартысынан көп болса, онда сәйкесінше 111...1-шi 

кодтық топ қабылданады. Егер қателер тобындағы сан топтағы 

символдардың жалпы санының жартысынан аспаса, онда команданың 

дұрыс тануы болып есептелінеді. 

Есептеулер көрсеткендей, иерархияның жоғарғы сатысының БЦЖ-де 

ЖКК үшiн екi қателерден қорғауды қамтамасыз ететiн бес символдан 

тұратын кодтық топты қолдану керек. Бұл кезде ЖКК-нің қорғаныштығы 

циклдық синхродабылдарының қатарындай болады. Дегенмен, мұндай 

ұзақтықтың командалары тек қана төртiншi сатының (G.751 МСЭ-Т 

рекомендациясы) СТЖ-де қолданылады. Екiншілік және үшіншілік 

жүйелерде (G.742, G.751 МСЭ-Т рекомендациясы) жеке қателiктерден 

қорғалуын қамтамасыз ететiн үш символды командалары қолданылады, 

және ЖКК бөгеуiлге шыдамдылығын басқа әдiстермен жоғарылату керек 

болады. 

Екi жақты келiсімi бар жүйелердегi жiберушi құрылғының үш мүмкін 

болатын күйi жайлы мәліметті міндетті түрде тарату керек: 

жылдамдықтардың келiсімнiң жоқтығы, оң келiсімнiң бар болуы және терiс 
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келiсімнiң бар болуы. Екi жақты келiсім кезінде берiлетiн мәлiметтiң 

көлемiнiң үлкеюi белгіленген бөгеуліктен қорғалуда осы мәлiметтiң берiлуi 

үшiн қажеттi символдар санының үлкеюiн талап етедi. Жеке қателiктерден 

қорғануды осы жағдайда үш емес,бес разрядтық кодтық топтар қамтамасыз 

етедi, ал екілік қателіктерден - жетi разрядты және әрi қарай. Бұл, 

ақырында, синхрондылықтың қалпына келу уақытының үлкеюiне және 

компоненттi ағындардағы фазалық флуктуацияларының үлкеюiне алып 

келедi. 

Отандық БЦЖ-да екi жақты келiсім жүйесі қабылданған, бiрақ 

командалардың (келiсім жоқтық командасы) саны үштен екiге бейтарап 

команданың шығарылуы есебiнен азаяды. Бұл команда оң және терiс 

келiсім командаларының жүйелi берілуімен ауыстырылады. 

 

 
5.5 сурет - Жылдамдықтардың екiжақты келiсімi кезіндегі екi 

командалы дабылдың құрылымы 

 

Демек, жылдамдықтардың бiржақты келiсімi бар жүйе күйінің саны 

бойынша біржақты келісімі бар жүйелерге ұқсай бастайды, сонымен қатар 

онда келiсім командаларының түзеткішін асыруға және олардың бөгеуілден 

қорғалуын жоғарылатуға мүмкіндік туады. ЖКК-ның түзеткішінің қағидасы 

5.5-суретпен түсiндiріледi.  Суреттiң жоғарғы бөлiгiнде ∆t біртексіздіктің 

уақыттық өзгерiсiнiң графигi көрсетiлген, бұл жағдайда ол оң және уақыт 

бойынша көбейіп отырады. Оның мәнi шектік мәннен аз болған кезде, 

бейтарап команда беріледі (оң және терiс командалардың алмасуы - 

пассивті аймақ). ∆t шектік мәнге жеткен кезде, БАСтар есте сақтайтын 

құралынан компоненттi ағынының Тоқылу-ның оқу жиiлiгiне тең болады, 

онда қосарланған оң команда (активті аймақ) қалыптасады және осыған 

сәйкес 5.5-суретте «а» жолында көрсетілгендей оң келісім туындайды. 

Егер уақыттық бiртексiздік азайып келетін болса, Тоқылу-нiң (суретте 

көрсетiлмеген) терiс шектік мәнiне жетер едi және қосарланған теріс ЖКК 

беріліп, қабылдағышта теріс келісім туындайтын еді. Командалардың 

пассивті аймағындағы (бейтарап ЖКК-ның берiлуi кезінде – келісімнің 

жоқтығы) бұрмалануы 5.5-суретте, b, с - жолында көрсетілгендей терiс 

немесе оң командалардың пайда болуына жол алып келетіні анық. ЖКК 
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қабылдағышының командалары еленбейдi. Командалардың активті 

аймағындағы бұрмалануы (5.5-суретті қара, d,е-жолы) қарама-қарсы мәннiң 

қосарланған командаларының пайда болуына алып келедi. Сонымен бiрге 

қатенiң түзетілуі жанама түрде iске асырыла алады. Бiрiншiден, егер оның 

таңбасы алдыңғы бiрнеше қосарланған таңбаларға қарсы қойылса, 

қосарланған команданы елемеуге болады, себебі ТСЖ-нің берілетін 

генераторарының қатыстық тұрақсыздығы жоғары емес және ағындардың 

жылдамдықтарының айырмашылығы ұзақ уақыт бойы бір сипаттамаға ие 

болады. Екiншiден, бұл өте сенімді әдіс, уақыттық бiртексіздік белгісі 

мәлiметті циклдың еркiн жағдайларында таратуға болады, онда белгілі 

уақыттық біртексіздіктің белгісіне қарама-қарсы болатын белгі командасы 

қате болып есептелінеді және еленбейді. 

          Есептеулер активті командалардың түзетулерінің қабылданған 

әдiстерi олардың бөгеуілден қорғалуының екi есеге жоғарылағанын 

көрсетедi. 

 

6 Сандық дабылдардың берiлуi 

 

Дабылдардың берiлуінің сандық әдiсінiң өте маңызды ерекшелiгi -  

тапсырған импульсті бірізділіктiң дисперсия және бөгеулік енгiзетiн орта 

арқылы өткеннен кейiн қалпына келтiру мүмкiндiгі болып табылады. 

Импульсті бірізділік кейбiр интервалдар арқылы сызық бойымен 

орналасатын регенераторлар арқылы қалпына келедi. Кабельдiк бөлiмше 

және регенератордың тiркелуiн регенерацияның бөлiмшелері деп атайды. 

Регенераторлар үш негiзгi функцияларды орындайды: қабылданатын 

импульстердiң формасын түзету, хрондау (уақыт аралықтарын қалпына 

келтiру) және регенерация. 

Бұл функционалдық бөлулер 6.1-суретте көрсетілген, мұнда бiр 

регенерациялық бөлiмшенiң құрылымдық сұлбасы бейнеленген. Берілген 

жағдайда алдыңғы регенератордың шығысындағы (6.1-суреттегi 1-нүкте) 

импульсті тiзбек оң  және терiс импульстер мен пробелдардан тұратыны 

жобаланады. Осы регенератор шығысында (2-нүкте) пайда болатын 

импульстер кабель бойынша берiлуден және бөгеуiл әсерінен бұрмаланған. 

Түзететiн күшейткiш көмегiмен импульстердiң формасы жөнделеді және 

импульстiң бар-жоқтығы туралы шешiм қабылдауды қамтамасыз ететiн 

шамаларға дейiн импульстiк амплитудалары үлкейедi. Импульсті 

бірізділіктің ақырғы қалпына келтiрілуi хрондау операциялары мен бiр 

уақытта iске асатын регенерациялар арқылы жасалады. Импульстiң 

регенерациясы тек қана қабылданатын импульстің амплитудасы мен 3-

нүктедегі (регенератор шешiмiнiң нүктесiне РШН)  бөгеулік 

амплитудаларының қосындысы шешiмнiң деңгейiнен асатын кезде және 

хрондайтын дабылдың (4-нүкте) ерекшелеу арнасының шығысындағы 

дабыл берілген амплитуданы және полярлықты (шешiм кезінде) иемденген 
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кезде болуы мүмкiн. Хрондайтын дабыл, бiрiншiден, дабыл/бөгеуліктің ең 

жоғары шамасын сипаттайтын қатынастардың уақыт мезетінде түзетiлген 

импульстердiң дискретизациясын қамтамасыз етедi, екiншiден, уақыт 

бойынша импульстердiң тиiстi орналасуын сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. 

 

 
6.1 сурет - Регенерация бөлiмшесiнiң құрылымдық сұлбасы 

 

Регенератор шығысында (5-нүкте) қалпына келтiрiлген импульсті 

бірізділік тамаша жағдайда 1-нүктедегі импульсті бірізділіктiң дәл 

көшiрмесi болып табылады. Импульстердiң қалпына келтiрiлген бірізділігi 

iс жүзiнде бастапқыдан айырмашылығы бола алады. Бiрiншiден, егер бөгет 

шешiм қабылдау кезінде амплитудасы үлкен болса, онда қате шешім 

қабылдануы мүмкін, нәтижесінде, қателік болуы мүмкін. Мұндай қателер 

декодталған аналогтық дабылдарда шу түрiнде айқындалады. Екiншiден, 

импульстердiң арасындағы интервалдар олардың берілген мәндерiнен 

айырмашылығы бола алады, яғни импульстердiң жағдайларының фазалық 

флуктуациялары орын алады. Бұл импульс флуктуациялар аналогты 

дабылдарда дискретизацияның бөгеуiлi ретінде айқындалады және келесi 

регенераторлардағы қатенiң пайда болу ықтималдығын үлкейтедi. 

Үшiншiден, импульстер үлгісі бойынша бір-бірінен өзгеше болуы мүмкін, 

мысалы, әртүрлi полярлы импульстер қоректенетін кернеулердiң 

орнатылуының дәлсiздiгі әсерінен әртүрлі амплитудаға ие болады, ал бұл 

жағдай келесi регенератордағы қатенiң пайда болу ықтималдығын 

үлкейтеді. 

6.1 Регенератордың кедергілерге төзімділігі 

 

Ең алдымен, сандық дабылдардың берiлу сапасы қабылданған 

мәлiметтiң қатесiздiгiмен анықталады. Қабылдаудағы қателер дабыл 

формасын өзгертетін бөгеуiл әсерінен пайда болады, сондықтан 

регенератор оның шынайы мәнiн (шектi жағдайда –«1» және «0»-ді 

белгiлеу)  орната алмайды. 
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Дабылға 3 түрлі бөгеулік әсер етеді: сызықты, меншiктi және 

интерференциялық (символаралық). Символаралық бөгеуліктерді кейде 

символаралық бұрмалаулар деп атайды. Сызықты бөгеуліктер (сызықты 

өткелдер бөгеуліктері) - параллель жұмыс iстейтiн берiлу жүйелерiнiң 

нәтижесi. Олардың мәнi кабельдегі ауыспалы өшулермен және параллель 

жұмыс iстейтiн берілу жүйелерiнiң санымен анықталады. Бұл бөгеттердiң 

спектрi бiрқалыпты емес - сызықты дабылдың спектрiне жақын. 

Талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінде (ТОБЖ) бұл бөгеуліктер 

iс жүзiнде болмайды. Меншiктi бөгеуліктер сызықты регенераторды 

түзететiн күшейткiш қасиеттерiмен анықталады, бұл бөгеуліктер 

бiрқалыпты спектрлiк үлестiрiлуді иемденеді. 

Интерференция бөгеуліктері (символаралық) берiлу ортасында 

сызықты бұрмалаулардың нәтижесінде, анығырақ, жоғарыдан берiлетiн (1-

тектi бөгеулік) және төменнен берілетін (2-тектi бөгеулік) дабыл спектрiн 

шектеу арқылы пайда болады. 

ТОБЖ-да символаралық бөгеуліктер дисперсияның нәтижесiнде 

пайда болады. 

Модааралық дисперсияны материалдықтан және толқынжолдан 

тұратын хроматты және поляризациялық деп бөледі. 

Металдық жұп кабелі бойынша дабылдардың берiлуiн мысалға 

келтіре отырып, символаралық бөгеуілдердiң әсерiн қарастырайық. Мұндай 

кабельдер таралған жүйелер болып табылады және төрт біріншілік 

параметрлерімен (кабелдiң бiр километр ұзындығына қатысты): R 

өткiзгiштердің кедергiсiмен, C өткiзгiштер арасындағы сыйымдылықпен, L 

өткiзгiштердiң индуктивтiлiгiмен және G изоляция өткiзу қабiлетiмен 

сипатталады. Бiрiншi жуықтаудағы талдау үшiн алғашқы екi параметрді 

ескеру жеткiлiктi, бұның нәтижесінде 1 км ұзындықтағы кабелдiк бөлiмше 

ТЖС-мен (6.2-суретті қара) τт =Rө Cө  тұрақты уақытпен өңделеді, және де 

Rө = I R және Сө = IС. Сонда uшығ = uкір(1 -е
-t/τ

в). Тiктөртбұрышты импульстiң 

пішіні 6.2-суреттегідей түрге ие болады. Импульс «соңы» келесi үшiн бөгет 

болып табылады. Бұл символаралық бөгет 1-тектi бөгет болып табылады. 

Егер кабельдiң барлық төрт параметрiн және олардың таралатынын 

ескеретін болсақ, бұрмалалған импульстiң формасы гаустікіне жақын және 

де кабелдiк бөлiмшенiң ұзындығы үлкейген сайын τт өседі, бұдан 

импульстiң биiктiгi кiшiрейедi, ал ұзақтық көбейеді (6.3-суретті қара). 

Бiрақ, кез келген жағдайда τт тұрақтысының аз шамасымен анықталатын 1-

тектi бөгеттер тек қана ең жақын импульстерге ғана әсер етедi. 

ТОБЖ-дағы дисперсия гаусстық формаға ие болатын металдық 

желiлерi бар кабельде импульстердiң бұрмалануына алып келеді. 
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6.2 сурет - ТЖС-дан өтетін импульстiң формасы 

 

ТОБЖ-дағы дисперсия гаусстық формаға ие болатын металдық 

желiлерi бар кабельде импульстердiң бұрмалануына алып келеді. 6.3-

суретте 1-текті бұрмаланулар кезіндегі импульстердің өзара ықпалдары 

және осы импульстерге флуктуациялық бөгеуілдердің қондырылғаны 

көрсетілген (көлеңкелеу дәрежесі бөгеуілдің лездiк мәндерiнiң ықтималдық 

тығыздығын шартты түрде көрсетедi). Металдық жұбы бар кабелдерде 

мұндай элементтер рөлін сызықты трансформаторлар атқарады. 

ТОБЖ-да ұқсас рөлдi трактінің электр бөлiгiнiң бөлгiш 

конденсаторлары атқарады. Бұл жағдайлар үшін тракті бiрiншi жуықтауда, 

егер трактіде бөлгіш конденсатор болса, онда тракті τт = (Rдк+Rтс)Сбк 

параметр бар дифференциалды буынмен аппроксимация жасайды, немесе 

трактке L1-ге тең біріншілік орамалы индуктивтілігі бар сызықты 

трансформатор қосылса, онда τт = L1/(Rc||Rн) параметрi бар 

дифференциалды буынмен аппроксимация жасайды. Бұл формулаларда Rдк 

и Rтс дабыл көзінің және қарастырылып отырған тізбек салмағының 

кедергісі. Сонда, uшығ =   uкір е
-t/τт

 , 

 
6.3 сурет - Флуктуациялық бөгеуліктер мен 1-ші текті символаралық 

бөгеуілдерді қосу 

 

Τт<<τтс  болғандықтан  2-тектінің бұрмалануы едәуір қауіпті, себебі 

айтылмыш импульстың ықпалы кейінгі трактілерге тарайды. 6.4 суретте 2-

тектінің символаралық бөгеуліктің  жоғары (6.4, а) және төмен (6.4-суретті 

қара, б) бірліктің тығыздығының ықпалы көрсетілген. Жоғары бірліктің 

тығыздығы кезінде айқын импульсты бірізділігінің жылжуы төмен екені 

айқын. Бұл  ретте импульстің шыңдары өз шешіміне жақындайды және 

оларды сәйкестендіру қиынға соғады. Егер дабылдағы бірлік тығыздығы аз 
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болса, түпкілікті құрамдас бөлігі де аз болады және оны азайту белгілі 

бұрмалаушылықтарды келтірмейді. 

 

6.4 сурет - 2-тектінің жоғары (а) және төмен (б) бірлік тығыздығында 

бұрмалануы 

6.2  Символаралық бұрмалану коррекциясы 

Егер тракті амплитуда-жиіліктік және фазалық сипаттамаларының 

түзетуін жүзеге асырса, символаралық бұрмаланулар бірталай аз болуы 

мүмкін. 

Тракттың АЖС және ФС түзетуі жоғары жиілік облысында 

регенератордың түзетуші күшейткішінің көмегімен жүзеге асады, яғни 1-

тектінің ғана бөгеуілдерін әлсіретеді. Төмен жиілік облысында түзету 

тиімсіз, сол себептен 2-тектінің символаралық бөгеуілдері спектрінің төмен 

жиіліктегі құрамы аз болатын сызықтық кодты таңдаумен бәсеңдетіледі. 

Сонымен тракттің АЖС және ФС түзетуі оның өткізу жолағының 

шексіз үлкен жиілікке дейін кеңейетінін болжайды. Алайда бұл ретте 

регенератордың меншікті бөгеуілден қорғалуы тежеусіз төмендетіледі,олар 

біркелкі спектрлік таратумен сипатталып, сол сияқты дабылдың энергиясы 

жиіліктің тар жолағына қатысты негізделген. Осылайша, түзеткішке 

қойылатын талаптар символаралық бұрмалаушылық және меншікті 

бөгеуілді тежеуге қайшы. Осы қайшылықты жеңуіне Х.Найквист жол 

тапты, ол осы тактілік нүктедегі импульске сәйкес келетін қабылдағыштағы 

дабылды келесі барлық тактілік нүктелерде (берілетін импульстердің 

максимумына сәйкес келетін нүктелерде) нөлге ұмтылатындай АЖС-ны 

шектеуді ұсынды. Бұл Найквисттің бірінші шарты деп аталады:  

 

 ( )     
   (π  

 

 
)

π  
 

 

  

6.3  Регенератордың қате коэффициенті 

Регенатордың кірісінде символды дұрыс анықтау үшін дабыл/бөгеуіл 

қатысының ең төмен аумағы керек. Алдымен қабылданған екі бөлек 

полярлық импульстің пайда болуының тең ықтималдығы кезінде 

импульстік бірізділіктің сәйкесінше +U0/2 и –U0/2  амплитудасы бар оң 
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және теріс импульс ретінде көрсетіледі (6.5-суретті қара). Шешімнің 

қабылдау шегінің оңтайлы орналасуы дабылдың орташа мәніне тең. Осы 

жағдайда шешімнің шегі нөлге тең болуы тиіс uбд= uдорт= 0. Егер шешім 

қабылдау кезінде импульстің амплитудасы бөгеуілдің есебінен нөлге тең 

болса, онда оң полярлықтың импульсі қабылданады, ал егер импульстің 

амплитудасы бөгеуілдің есебінен аз болатын болса, онда кері полярлықтың 

импульсі қалпына келтіріледі. Қатенің ықтималдығын есептеу үшін 

дабылға қосылатын бөгеуілді (6.5-суретте оң жағында көрсетілгендей) 

лездік мәндердің гаусстық таралуына ие деп болжайық. Ықтималдықтың 

интеграл функциясы барлық ықтималдылық теориясы қағидасында және 

математикалық статистика оқулықтарында көрсетілген, сол себепті кері 

есепті шығару оңай: берілген қате ықтималдығының берілген мүмкіндігі 

бойынша регенератордың шешім нүктесінде талап етілген бөгеуілден 

қорғанушылықты таба аламыз. Негізінде, егер Рқате қос  берілсе, онда Ф(хқос) 

= 1-2  Рқате қос, кестелерден хқос мәнін аламыз. Бұл  6.5-суретте 

көрсетілгендей, 

хқос  
 к    
    фф

 
    

    фф
 

осы мәнге сәйкес қате ықтималдылығы регенератордың бөгеуілден 

қорғалуы осыған тең  болуы тиіс: 

Акқ қател ық       (
  
 

 пзкқ
)       қос. 

 

 

6.5 сурет - Регенератордың бөгеуілден қорғалуының мүмкіндігін анықталуы 

Бөгеуілден қорғанушылықты жоғарылату есебінен рқате-ты жедел 

төмендеуі бөгеуілден қорғанушылық 17,7дБ жоғары болған жағдайда 

қателер іс жүзінде болмайды. Алайда шынайы шарттарда төмендегі 

жағдайды ескерген жөн. Біріншіден, жоғарыдағы есептеулер символаралық 
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бөгеуілдер жоқ болған кезінде таратқыш трактінің жиіліктік сипаттамасын 

лайықты түзету үшін жасалған. Екіншіден, бөгеуілдің лездік мәнінің 

таратылуы Гаусс таратылуынан басқа болуы мүмкін. Үшіншіден, 

регенератордың жұмысында әртүрлі кемшіліктер кездеседі және ол туралы 

ары қарай айтылған. Жоғарыда айтылғандай, регенератордың бөгеуілден 

қорғанушылығының ∆Арег қорымен алынуы керек. Әдетте қордың аумағы  

10...15 дБ-ке тең қабылданады. 

Регенератордың бөгеуілден қорғанушылығы қатенің коэффициентіне 

тәуелділігін есептеу үшін эмпирикалық формула қолдану қолайлы: 

        Акқ қателық = N+ M lg lg (1/ Pқате) + 20 lg (my - 1) + ∆Арег, дб                      

(6.1) 

 

    6 . 1 кесте - Қатенің түрлі шектері үшін N және М мәні 

№ Рош N М 

 

Есептің 

кемшілігі,дб 

1

1 

10
-05
…10

-15
 4,63 11,42 0,04   

   

2

2 

2  10
-06
…10

-15
 4,75 11,3 0,02 

 

 

6.4  «Көз – диаграммалар» әдісі 

 

Импульстерді регенератордан регенераторға тарату кезінде оған әсер 

ететін шынайы бұрмалануларды анықтау үшін ыңғайлы графикалық  әдіс –

«көз-диаграммалар» әдісі болып табылады. Ол регенератордың шешім 

нүктесіндегі осциллограмманы ұсынады (РШН), вертикаль жайма кез 

келген импульстік бірізділіктің келуімен анықталады, ал горизонталь 

жаймасы тактілік  жиіліктің периодына сәйкес. Шынайы жағдайда РШН-де 

жеке импульстің пішіні гаусстікіне жақын және «көз-диаграммасы»  үш 

сатылық коды үшін 6.6-суреттегідей көрініске ие болады. Көрсетілген 

суретте аймақты анықтау жеңілдеу немесе «ашық» әр екі деңгейге жеке 

шешім қарастырылуы тиіс. 

Бұл жағдайда «ашық»  «көз-диаграммасы»  үшін жоғарғы бөлігі -

1,+1,-1 және төменгісі +1,0, + 1 анықталады. Егер импульс регенератордың 

шешім  нүктесінде РШН гаусстық пішінмен көрсетіледі, сол ең көп 

вертикальді түрде Uр макс = U0(1 -4е
-k
),  ал көлденең "ашық"   2tмакс 

арақатынасы 4ch (k2tмакс / Т) = е
k
  формуласынан алынады. 

S(0,5T) = 0,5 U0, k = 2,773.. импульсі үшін, Онда S(Т) = 0,0625U0, 

Uр макс=0,75U0, 2 tмакс=0,7442Т. Жиі РШН-гі импульс 

косинусквадратты түрмен аппроксимирленеді. 

 ( )  {
     

 (
π

 
 
 

 
)         

          
, 
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бұл жағдайда Up макс=U0   және 2tмакс=0.667 T. 

 

 

6.6 сурет - Үштік код дабылы үшін «Көз-диаграммасы» 

Айта кетсек, символаралық бөгеуіл өлшемі түзеткіш күшейткіш 

сипаттамасын жүзеге асыру кезінде есептік жағдайдан жоғары болуы 

мүмкін. Одан басқа шынайы шешуші құрылғы шекті өлшемді орнату 

кезінде және шешімді қабылдау кезінде анықталмағандық аймағымен 

сипатталады. Шешім қабылдаудың дәлсіздік процесі келесі жағдаймен 

жүзеге асады. 

Шешім нүктесі, яғни шектің қиылысу аумағы және шешім қабылдау 

кезі (РШН нүктесі) өзгеріссіз қалады, ал сәйкесінше «ашық» «көз-

диаграммасы» азаяды (6.7-суретті қара). Қателер амплитудалық (вертикаль 

осі бойынша жылжуды сипаттайды) және уақыттық (горизонталь осі 

бойынша жылжуды сипаттайды) болып бөлінеді. 

Тәжірибе жүзінде Нр "ашық" импульс қарқынына байланысты 2U0 

анықтайды. Бұл жағдайда mу (mу - деңгейлік көз-диаграмма үшін) сатылы 

кодты қолдану мынадай түрде көрсетіледі: 

            ΔАрег=-20lg[1-R·(mдкд-1)] .                                     (6.2) 

Мұнда R=(Up-Up
’
)/2U0- көз-диаграммасының «бүркемелеу» дәрежесі. 

 

 
6.7 сурет – Кемшіліктің ашық көз-диаграммасына ықпалы 
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6.8 - суретте дабыл/бөгеуіл қатынасының қажетті жоғарылауын 

сипаттайтын  ∆Арег және mу - әртүрлі мәні үшін «ашық» «көз-

диаграммасы»-ның азаюының нормальді мәніне R тәуелділігі  көрсетілген. 

Берілген ықтималдылық қатесінде қажетті дабыл/бөгеуіл нәтижелі өлшемін 

табу үшін формулада берілген рқате және mдкд, ∆Арег өлшемін есептеп немесе 

6.8-суреттегі графиктен алу керек. 

 

6.8 сурет - Регенератордың бөгеуілден қорғанушылығының «ашық» «көз-

диаграммасы» азаюынан тәуелді 

Мысалы, mдкд =5 және R= 0,4 болса, онда ∆ Арег ≈14дБ. аламыз. Онда 

рқате =10
-10

 үшін 6.7-суреттегі формулаға сәйкес регенератордың бөгеуілден 

қорғанушылығының аумағы төмендегідей болады: 

Aкқ табу=6.43+11.42lglg(1/10
-10

)+20lg(5-1)+14=44 дБ. 

     6.2 кесте - Бөгеуліге тұрықтылықты төмендетудің себептері 

Бөгуілге тұрақтылықты 

төмендету себептері 

Бөгеуілге 

тұрақтылықты 

төмендету, дБ 

Ескерту 

Қарама-қарсы полярлық 

импульстерінің аумағының 

айырмашылығы 

1 - 

Стробирлеу кезінің 

ауытқыуы 

0,9 - 

 

Сонымен қатар, әртүрлі қауіпті факторлардың болуы регенератордың 

бөгеуілден қорғанушылығын 10 дБ шамасына жоғарылуын талап етеді. 

6.5  Сызықтағы кодтар 

Трактінің жиіліктік сипатталарын түзету әдістері 1-тектінің 

бұрмалануынан (жоғарыдан дабыл спектрін шектеу себебінен) болатын 

символаралық бөгеуілдерді төмендетеді. Жиіліктік бұрмалануларды  түзету 

төменгі жиілік аумағында тиімсіз, сондықтан 2-тектінің бөгеуілдерінен 

болатын символаралық бөгеуілдерді төмендету үшін сызықтағы кодтары 
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қолданылады, яғни оларда төменгі жиілікті спектрлік құрамы жоғары емес. 

Бұл белгілі желідегі дабыл кодын таңдаумен анықталады. Негізінде 

желідегі дабылдар мынадай шарттарға жауап беруі керек: 

- дабыл спектрі төменгі жиілік аумағында шектелуі тиіс; 

- дабыл құрылымы неғұрлым қарапайым тактілі жиілік дабылын 

таратады; 

-қатені қадағалау мүмкіндігі трактіде үзбей байланыс қамтамассыз ету 

керек. 

Белгілі дәрежеде кездейсоқ тізбектің табиғи кодта р және 

Ккт=Тбіріз/τбіріз бірліктің пайда болу мүмкіндігі (6.9-суретте көрсетілген) 

белгілі талаптарға сәйкестелген. Суретте көрсетілгендей, U0 амплитудасы 

бар импульстің кездейсоқ тізбегі табиғи кодта (жоғарғы осциллограмма) 

рU0 амплитудасы бар оң импульстердің (орташа осицллограмма) үздіксіз 

(детерминалдық) тізбегі және екі кездейсоқ бірізділіктің: (1-р)U0 

амплитудасы бар оң импульстер және рU0 амплитудасы бар кері импульс 

бірізділігінің қосындысы ретінде көрсетіледі. 

 

 

 

 

 

 

6.9 сурет - Кездейсоқ екіліктің бірізділіктің құрылымы 

Осы бірізділіктің қуаттылығын келесі формулалар арқылы есептеуге 

болады: 

- бастапқы бірізділіктің қуаты 

P0  P  Pд  
pU0

2

 ск

 мұндағы   ск  
Tд

τ
  

- детерминиралдық бірізділіктің қуаты 

Pд (pU0)
2    ск

 

сонда кездейсоқ бірізділіктің қуаты мынадай болады 

P
   P0 Pд (pU0

2 p2U 
2)  ск p(1 p)U0

2  ск
 

немесе 

P  P   P   
p⌊(1 p)U0⌋

2

 ск

 
(1 p)(p

0
U0)

2

 ск

 
p(1 p)U0

2

 ск
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Осы жағдайда  синус шаршының көбейткіші тіктөртбұрыштың 

импульсінің энергетикалық спектріне сәйкес және дискретті спектрдің 

құрамы жиіліктің тәуелділігін және екіліктің тіктөртбұрышты импульсін 

кездейсоқ бірізділіктің толассыз энергетикалық спектрін анықтайды.  

Коэфициенттер спектрі бойынша  бір периодтық жиілікті 

биимпульстар үшін Кск  1 , 2 және 4 –ке тең . 

Жоғарыда берілген  талаптарға қарастыру. Біз байқағандай, кездейсоқ 

бірізділікте бейтарап кодтағы талаптар іс жүзінде қанағаттандырылмайды.  

Біріншіден, белгінің спектрі біркелкі кең және онда түпкілікті құрылымы 

қатысады, бұл көптеген символаралық бөгеуілдерге жалғасады. Екіншіден, 

хрондайтын дабыл спектрде р→0, оның қуаты нөлге теңеледі, 

комбинациялы   нөлдердің дестелерін көптеп жібергенде хрондайтын 

дабылдың шығарылуы қиындайды. Үшіншіден, қатенің пайда болуын 

тексеру  мүмкіндігі болмайды. Негізгі қатені жою үшін алғашқыда 

импульстің полярлығының кезектестіруі, яғни ПАКБ кодының әдісі 

қолданылып, мұндағы "0" символы кідіріске сәйкес болса, ал "1" символы - 

дәйекті түрде салмақты және жағымсыз импульсті шарға сәйкес келеді. 

Айта кетсек, полярлықтың кезектілігі біркелкі 1-тектің символаралық 

бөгеуілдері мен 2-тектің бөгеуілдерінің орнын толықтырады. Көп жағдайда 

дабыл спектрінде ПАКБ код жоғары және төмен бірізділікпен шектеледі. 

ПАКБ дабылында қате пайда болуы мүмкін. Негізі импульстің 

жоғалуы полярлықтың кезектілігінің бұзушылығына келтіреді, бұл қажет 

бірліктен артық болмаса ағымдық қосынды санын бақылау жеңілдейді. 

Тіпті қатенің түзетілуі Витерби әдісінде қарастыру  ықтимал. Дискретті 

құрам  белгіде  ПАКБ  орны толыстырылып хрондалатын дабыл жеңіл емес 

күрделі жолмен екі периодты бастапқыға  аударылады. Алайда, бастапқы 

бірізділікте нөлдің  көптеген дестелері қатысса, хрондалатын дабыл бөлінуі 

қиындайды. Осы қиындықты шешудің мынадай әдістері бар: 

1) Бастапқы бірізділікте жұпты дәреженің  болжамы жүзеге асады. 

Бұл ретте нөлдік символ көріністің тізбектілігі "10101..." айналады. Бұл әдіс 

әрекеттің бастапқы тізбектілігінде "10101..."  қолдыныс табуы мүмкін. 

         2) Бастапқы бірізділік скремблеуге ұшырайды. Әдіс көптеген 

жүйелерде қолданылады, бірақ скремблер және дескремблер ықтимал 

синхронизациясы  арқылы СТЖ сенімділігі төмендейді. Яғни ПАКБ(АМI) 

коды СТЖ үшін бірінші ретте МСЭ-Т ұсынған болатын. 

 

6.6  Кодтың ортақ сипаттамалары 

Дабылдың қалыптасуының ортақ ұстанымдарын сызықта қараймыз. 

Сызыққа бөлінетін дабылды келесі  көріністе көруге болады:   

S(t)  ∑ an
(k)

 

n   

Si(t nt)  
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Мұнда n – символдың тәртіптелген нөмірі;  

an
(k)

 -k-e символ мағынасы (kmy); 

my - код деңгейінің саны; 

Si(t) -функциясы импульстің пішінін суреттейді.    Екілік коды үшін 

а
(k)

 екі мағынаны қабылдайды: а
(1)

 =0, а
(2)
= 1,   үштік дабыл үшін  - а

(1)
  =- 

1/2, , а
(2)
=0, а

(3)
  = +1/2. Ортақ мәнде мынадай қажет шартты қабылдайды 

a(my)  a(1)  1 
⌊a(1)  a(my)⌋

2
 aср  

қалған деңгейлер көлемді болады 

a(k)  aср  
1

2
 

k 1

my  1
  

мұнда - аср символының мәні, кодтың орташа деңгейіне лайықты. 

аср = 0 симметриялы кодтары үшін, сонда жарты деңгей тура 

мағыналарды қабылдайды, жағымсыз жұпсыз санында біреуінің деңгейі 

(орташа) 0 мағынасын қабылдайды. 

Бұл ретте а
(k)

 мағыналары белгілі ықтималдықта мүмкіндіктерімен 

р[а
(к)
] пайда болып, бастапқы екіліктің жиілігі статистикалық құрамына 

және сызықтағы  екілік кодтың  түрлендіргішінің үлгісіне тәуелді, ал 

дабылдың орташасының мағынасын төмендегідей анықтауға болады: 

a  ∑ p⌊a(k)⌋

my

k 1

a(k)  

Коэффиценттің статистикалық сипаты а
(k)

 және пайдаланған 

импульстің Si
2
(ω), спектрі дабылдың сызықтағы құрамын сипаттайды. Сол 

себептен энергетикалық спектрдің құралымы импульсті бірізділіктің 

құрылымының өзгерісіне және керек пішіннің импульсына сәйкес. 

Ескере келсек, бастапқы екіліктің дабылының пайда болуына шектеу 

қою мүмкін емес, ал сызықта қолданылатын кодтар қосымша 

артықшылықтар  талап етеді. 

Бейнеимпульс элементінің дабылы ретінде бейнеимпульстің және 

кідірістің кез келген  ықтимал тіркесін Т тактылық интервалдың бір 

символды ақпаратты жіберуге болады.   Егер импульстер тіктөртбұрышты 

пішінді болса және оның ұзындығы Т немесе Т/2, ал амплитуда А/2 болған 

жағдайда, Sк(t) бейнеимпульс дабылы  тоғызға тең болуы мүмкін (6.10-

суретті қара). 
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6.10 сурет - Бейнеимпульс дабылының элементтері 

Егер "1" және "0" бастапқы ақпаратқа Si(t) және Sj(t) бейнеимпульс 

дабылының екі кез келген элементінің комбинациясы  пайдаланылады. 

Арада осы С9
2
=36 екіліктің бейнеимпульс дабылының саны. Басқа СТЖ көп 

элементті бейнеимпульс дабылы жеке элементтің көп деңгейлі 

модуляциялануы қолданады. Соңында, бейнеимпульс дабылдар үлкен алуан 

түрлікпен ажыратылады. 

Алайда ескере кетсек, барлық бейнеимпульс дабылдар талаптарға 

жауап беретін сызықтағы бөліну  үшін арнаулы сандық дабылдар 

көрсетіліп, тәуелділіктің нақты шарттарын сандық дабылдың 

салыстырмалы шарттарында Рз баламалы қуатының, Si(t) және Sj(t) 

дабылдың элементтерінің тәуелді болатын әлеуетті бөгеуілге тұрақтылығын 

жасау ыңғайлы. 

Pэ  
1

T
∫ ⌊Si(t)  S (t)⌋

2
1

0

dt  

Негізгі бөгеуілге тұрақтылық элементтерінің дабылдары Si(t) =- Sj(t) 

бір-бірімен қарсы және қолайлы болады. 

Ақырында, 6.10 суретте келтірген белгілер үшін, шекті бөгеуілге 

тұрақтылық алу S1(t) және S2(t) ("моноимпульс") немесе S3(t) және S4(t)  

("биимпульстік" дабыл) болып табылады. Абсолютті екіліктің 

бейнеимпульс  дабылының барлық сыртқы көріністерінде жоғары бөгеуілге 

тұрақтылыққа 2...9 дБ ең төменгі мағынасы болып есептелінеді. Бұл 

көбінесе көп элементті бейнеимпульс дабылында кездеседі. Яғни, бұрын 

қарастырылған ПАКБ(АМI) импульсінің полярлық кезектілігі, мұндағы  

екілік символдың  "1" S5(t) және S6(t) элементінің кезектестіруімен беріледі, 

ал 0 S9(t) жоғарғы бөгеуілге тұрақтылық деңгейі 9 дБ-ға теңеледі. 

 Әртүрлі бейнеимпульс  дабылдарын бағалау үшін орташа мағыналы 

тактілік жиілігінің қатынасуының мүмкіндігі сандық және оның 

дабылының дұрыстығын бағалау маңызды параметрі болып табылады. 6.3 

кестеде  бейнеимпульс дабылының көріністері үшін басқа Рэ қуаты және рm 

тактылық жиілігі қатынасуының орташа мағынасы  сандық дабылдың екілік 

символында көрінеді. Кт параметр тактілік жиілік белгі түрлі шекті екілік 

түртінді ықтималды мүмкіндігі көрсетілген, яғни Кт = Рт мин /Рт макс. 
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                        6.3 кесте - Орташа параметрлер 

 

 

 

 

 

 

 Сызықтан дабыл таратылғанда Кт=0 болса, тактілік жиілігінің 

дабылын көтермелеу мақсатымен синхрондау жұмысын бір қалыпты жолға 

қою үшін қосымша шаралар қолданылады. 

Жоғарыда кестеде келтірілген деректерде  көрсетілгендей, ең тиімді, 

S3(t) басты теңгерімділік элементі арқылы S4(t)   шекті бөгеуілге 

тұрақтылығы және тактылық жиіліктің дабылының параметрлерінің ең көп 

мағынасына тең биимпульсті белгі болып табылады. Алайда осы дабылда 

спектрдің біркелкі биік және ең төмен сырт дабылдың элементінің мерзімді 

бірізділігінің бірінші гармоникасы анықталады. Осы биимпульстік 

дабылдың элементінің көпсатылы модульдеуінің жүзеге асуы сияқты 

көрсетілген тактілік жиіліктің мағынасы төмендетіледі. 

Тактілік жиіліктің дабыл тұрақтылығын жоғарылату үшін көптеген 

бейнеимпульс дабылдары сандық ақпараттардың статистикалық 

құрамының қосымша өзгерісін  сұрайды. Екінші ретті ақпараттардың 

статистикалық құрамы  өзгеріп жатса, әліппелік емес кодтар пайда болады. 

Егер екіліктің статистикалық құрамы топтарға бөліну жолдармен 

өзгерсе тактылық интервалының түпкілікті саны жаңа екіден жоғары санға  

өзгерісі нәтижесінен басқа әліппелік кодтар пайда болады. 

Әліппелік емес кодтардың арасында  DBn және ВnZS коды кеңінен 

таралған, яғни бірізділік екілігі "0" , ал ұзындығы (n+1) символдары белгілі  

импульстер мен кідірістер  жаңартылады. Көрсетілген кодтарда ПАКБ 

дабылының барлық үш элементі пайдаланылады, алайда импульстер 

полярлығы шартының өзгерісі  кездеседі. Осы кодтардың бөгеуілге 

тұрақтылығы ПАКБ үшін алынған кодтардың көлеміне сәйкес, ал спектрдің 

төменгі жиілігі S9(t) элементінің қысқаруымен  ұлғаяды, ал тактылық 

жиіліктің мағынасы (0,6...0,7) fт жуықтайды. Әліппелік кодты пайдалану 

тактілік жиіліктің тұрақтылығын жоғарылатып қоймай, онымен қоса СТЖ 

өткізу қабілетін ұлғайтады, яғни тактылық жиіліктің мағынасын төмендету 

арқылы жүзеге асады. Алайда декодтау  кезінде символдық кодтар тобын 

қалпына келтіру белгілі шарттарды талап етеді. Әліппелік кодтардың nBkM 

түрінде келесі мағыналар берілген: n-бұл екілік кодтау тобындағы 

символдар саны; B(Binary) екілік санау жүйесі ; 

k – бұл   топтағы  кодтың символдар саны; 

М – есептіліктің кодтық мағынасын көрсетеді, мысалы: 

Т - үштік (Теrnагу); 
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Q - төрттік (Quaternary); 

QI - бечтік (Quinary); 

S- алтылық (Sextenary); 

Н - жетілік ( eptanary) және т.б. 

Жоғарыда көрсетілгендей, 3В2Т код түрі топтағы әр үш екілік 

символы сәйкес екі үштік символға ауысады. Бұл жағдайда М>2 

болғандықтан, көп деңгейлі дабыл айқын болуы керек. Мысалы, К 

символын құрағанда бейнеимпульстік дабылды элементтерін (6.10-суретті 

қара) немесе k амплитудалық мәнін бірге қолдануға болады. Әліппелік 

кодтау екілік ақпараттың артықшылығымен сипатталып (2
n
<М

k
), екілік 

символдар тобының М кодының тәуелсіз таратылу шарттарын орындайды. 

Әліппелік кодты салыстыру әдетте келесідей параметрлерімен анықталады: 

- 2
n
 екілік символдар тобының санына; 

- М
k
 символдар кодының тобының санына; 

- Км = n/k тактылық жиіліктің өзгеру коэффицентіне ; 

- r кодының артықшылығына; 

- тактілік жиіліктің белгілі төмендеу коэффицентіне (r=0 болса) 

 

 М макс  lim
r 0
(n k)  l g

2
M  

Көбінесе СТЖ артықшылық коды мынадай формуламен анықталады: 

r  ( макс   )/H,                                         (6.3) 

Н - ақпарат көзінің  Н =l g2N дабылдар саны мен әліппе көлемі N 

болғандағы энтропиясы. 

Алайда теория жүзінде артықшылықтар келесідей анықталады: 

          

r  ( макс   )  макс  

1                                       (6 4) 

(6.4)-тегі анықтаманы негізге ала отырып артықшылық кодының есептілігін 

табамыз. Ескере кетсек, Nмакс=М
k
, N = 2

n
, аламыз 

r  
(l g

2
Mk l g

2
2n)

l g
2
Mk  1 

n

kl g
2
M
                            (6.5) 

формуладан алынғандай  r =  (к/n) l g2M – 1  емес. 

Мысалы, СТЖ талшықты-оптикалық  байланыс сызығында көбінесе 

екілік кодтың (М=2)  5В6В  үлгісі қолданылады. Бұл жағдайда r=1 - n/k. 

Көптеген nВkМ кодтар үлгісі сызықтағы дабылдың тактілік жиілігін 

төмендетуге мүмкіндік береді. Егер екілік және М-х дабыл ұзақтығын τ2 

және τм, ал f2 және fm тактілік жиілігін алсақ мынадай мағыналар шығады: 

k τ2 = nτm, fm=nf2/k, r=I -(I/τ2) /[(I/τm)log2M]; fm= f2/[(1 - r)log2M]; 

 M макс  lim
r 0
(n k)  l g

2
M  

6.4- кестеде әліппелік кодтардың параметрлері қарастырылған. 
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Бастапқы екі параметрге операцияларды кодтау және декодтауды 

жүзеге асырудың күрделілігі көрсетілген. Ең тиімді кодтардың бірі - 3В2Т 

(техникалық жүзеге асыру, артықшылық және тактілік жиілікті төмендету 

бойынша).  5В2S,  8В3Н кодтар үлгісін жүзеге асыру көбінесе күрделі және 

тактілік жиілікті мәнін төмендету СТЖ абоненттік қолданыста  маңызды. 

Салыстырмалы кодтарды бағалау қолданылатын маңызды 

параметрлерде әрқашан құрамы толықсыз болып (баланстық кодтар) 

сандық символдар кодтарның бірізділігін анықтайды: 

 

        ∑   
 
    . 

  Бұл жерде i,   – кез келген бүтін сан,   ал  аη - η тактілік интервалда 

жіберілген символ кодының мәні. 

 

 6.4 кесте - Әліппелік кодтар параметрлері 

     Код типі 2
n 

M
k 

Km r,% 

3B2T 8 9 1,5 5,36 

4B3T 16 27 1,33 15,88 

9B6Q 512 2048 1,5 25 

2B1Ql 4 5 2 13,87 

9B4Ql 512 625 2,25 3,11 

5B2S 32 36 2,5 3,29 

8B3H 256 343 2,66 4,99 

 

Әр балланстық кодқа дабыл спектріндегі төмен жиілікті жасаушы 

деңгейін анықтайтын өз диапазондары сәйкес келеді. Егер қабылдау кезінде 

Zi+j  мәнін бақыласақ, диапазон шекерасын арттырғандағы сызықты трактіде 

қателіктер байқалады. 

Әліппелік емес және  әліппелік кодтардың жалпы ақауы көбею 

қателік мүмкіндігі болып табылады. Бұл жағдайда кодты кестені таңдауда 

М-дік код символдар тобының екілік символдар кодына сәйкес болуы және 

олардың ортақ саны әліппелік код үшін маңызды (2
n
  немесе (2

n
)! 

ауыстырулар арқылы анықталады). Кодтық кестені таңдау кезінде декодтау 

процесінде бірлік қатені көбеюін төмендету коэффиценті критериясы болып 

табылады. Сонымен СТЖ өткізу қабілетінің жоғарғы бөгеуілге 

тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін және тактілік синхрондаудың 

талаптарын орындауда әліппелік және әліппелік емес кодтарды 

моноимпульстік және биимпульстік бейнеимпульстік  дабылдармен 

байланыстыра қолданған тиімді. 

Жоғарыда көрсетілгендей  сызықтағы сандық дабылды тарату  

мәселесін сызықтық дабылдың артықшылығын енгізу арқылы шешіледі. 

Бұл шешім тарату жылдамдығын екіге тең код негізін сақтаумен немесе 
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кейбір көпдеңгейлі дабыл түрін қолдану арқылы жүзеге асады. Бірақ тарату 

жылдамдығы төмендеуі немесе өзгермеуі мүмкін . 

 

6.7  Әртүрлі СТЖ сызықтарының кодтардың түрлері 

 

Екі деңгейлі кодтар жоғары бөгеуілге тұрақтылықққа ие, өйткені 

шешілген деңгейлер саны минималды болады. Екі деңгейлі кодтар 

талшықтық-оптикалық сызықты байланыстар болғанда көптеп жіберіп, ал 

басқа санды деңгейлер қолданылмайды.  СТЖ талшықтық-оптикалық 

сызығында НҚК (нөлге қайта келмеу) көп таралған (NRZ). 

Бұл кодта бірлік символдар бірыңғай импульспен, яғни S1(t) тактілік 

интервалында созылып, ал нөлдік символда жағымсыз импульс S2(t) 

таралады. Осы кодта дабыл спектрі τ=Т қисыққа сәйкес. Спектр қысқа 

болғанымен, оның төмен жиіліктік құрамы айтарлықтай екінші түрдің 

сызықтық бұрмалаушылық салдарынан  символаралық бөгеуіллерге әкеп 

соқтырады. Спектр дискретті және тактылық жиілікті құрамды  болмайды. 

Сондықтан хрондалған дабылды тарату кодтың құралуын талап етеді. Кодта 

артықшылықтар жоқ, сол себепті таралу процесінде қателер 

коэффицентінде бақылау мүмкіншілігі болмайды. Айта кетсек, СТЖ-нің 

оптикалық интерфейсінде синхрондық иерархиясында НҚК  әрдайым 

қолданылады. 

Үштік код СТЖ-ні алғашқы даму барысында кеңінен қолданыста 

болған. Жоғарыда кодтағы дабылдағы параметрлер қарастырылған (АМI). 

Мысалы, импульстер жиілігі 6.11-суретте көрсетілген. Бұл кодтың 

кемшіліктері мыналар: біріншіден, екі деңгейлі кодтардағы 6дБ бөгеуілге 

тұрақтылығынан төменділігі, себебі бұл код металдық сым негіздегі 

кабельдерге арналған және дабылдардың сақталуы сәйкесінше жоғары.  

Екіншіден, нөлдерден көп дестелер өткізу кезінде хрондалған дабылдың 

таратылмауы, ол тек импульстер полярлығының модификацияланған коды 

(ИПМК) арқылы ғана жасалады.  Импульстер полярлығының 

модификацияланған коды басқаша бірліктер тығыздығы жоғары код деп 

аталады (БЖТКБ). БЖТКБ -3 кодында импульс жиілігінің мысалы 6.11-

суретте көрсетілген. МСЭ-Т белгілі  БЖТКБ -3 кодын интерфейстің сандық 

желісінде тарату жылдамдығы  2, 8, 5 немесе 34 Мбит/с қолдануды 

ұсынады. 

МСЭ-Т кейбір сандық желілік тракт интерфейстеріне нөлдер дестесін 

6 және 8 символдардан тұратын В6ZS және В8ZS кодтарын ұсынады. Код 

қойылуы В6ZS - 0BV0BV. Ескере кетсек, белгілі комбинациясымен  нөлдік 

дестелер кодтарын ауыстыруды қолдану СТЖ аппаратын күрделендіреді. 

Жоғарыда көрсетілген ПАКБ коды nBkM кодына жатқызамыз, бұл 

жағдайда n=1, k=1және M=3,  яғни екілік кодтың бір символы үштік кодтың 

1B1T символына  өзгереді. Тактілік жиіліктің өзгеру коэффициенті және 

кодтың артықшылығы да 1-ге тең. Артықшылық бұл жағдайда қатенің 

коэффициентін бақылау оңай жүзеге асырылады. 
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6.11 сурет - Импульстің полярлық жиілік кодтары 

 

БЖТКБ-3 кодында қатарынан төрт нөл 000V немесе В00V (В-

полярлық жиілікті қорғайтын импульс, ал V-жиілікті бұзушы импульс) түрі 

жүзеге асады (6.5 кестені қара). V импульстерінен арасында В импульсінің 

тақ сандар таңдау шартымен байланысты. 

 

6.5 кесте - Нөлдік дестелерді ауыстыру тәртібі 

Алдыңғы V-

импульсінің 

дабылы 

HDB-3(БЖТКБ-3) B3ZS 

V-импульсінен кейін В-импульсінің саны 

ТАҚ ЖҰП ТАҚ ЖҰП 

- 000+

1 

+100

+1 

+00+

1 

+10+

1 

+ 000-1 -100-

1 

+00+

1 

+10+

1 

 

 Осы кестеде В3ZS кодының нөлдік дестелерді ауыстыру тәртібі 

БЖТКБ-3 коды сияқты жолмен өзгертіледі. Бұл жиілікте үш нөлдік 

символдары ауыстырылып, оның бірлік тығыздығы алдыңғы кодқа 

қарағанда жоғары. 

МСЭ-Т кейбір сандық желілік тракт интерфейстеріне нөлдер дестесін 

6 және 8 символдардан тұратын В6ZS және В8ZS кодтарын ұсынады. Код 

қойылуы В6ZS - 0BV0BV. Ескере кетсек, белгілі комбинациясымен  нөлдік 

дестелер кодтарын ауыстыруды қолдану СТЖ аппаратын күрделендіреді. 

Барлық үш деңгейлі кодтар сәйкесінше ауқымсыз энергетикалық 

спектрі металдық кабельдер сөну жиілігімен ұлғаяды (жиіліктің квадраттық 

түбіріне пропорционал) (6.12-суретті қара). Сызықтық дабылда бірегей 

қателердің пайда болу қабылдау кезінде қателердің ұлғаю жағдайлары 

кездеседі. Бірақ сызықтық кодтың түріне тәуелді  комбинациялық 

символдар  сызықтағы бір қатенің орнына екілік дабылда қалпына келген 
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екі, үш және одан да көп қателер болады. Мысалы, В0ВВ (БЖТКБ-3 коды 

үшін) символдар жиілігінде үшінші символдағы қате (яғни В символ 

орнына 0символы қабылданады) В00V ретінде саналып, екілік  дабылдағы 

қабылдау 0000 қатесі  бір-екі рет пайда болады.  Есептің көрсетуі бойынша 

дабылды орындау және қатені қабылдау коэффиценттері 1,18-ден 1,26-ге 

дейін жоғарылауы мүмкін.  

Жоғарыда көрсетілген ПАКБ коды nBkM кодына жатқызамыз, бұл 

жағдайда n=1, k=1және M=3,  яғни екілік кодтың бір символы үштік кодтың 

1B1T символына  өзгереді. Тактілік жиіліктің өзгеру коэффициенті және 

кодтың артықшылығы да 1-ге тең. Артықшылық бұл жағдайда қатенің 

коэффициентін бақылау оңай жүзеге асырылады. 

Жұпты таңдау үштік коды 2В2Т блокты код түріне жатады, яғни 

бастапқы жиілік екі жұптық символға бөлініп үштік комбинациямен 

өзгертіледі (6.6 кестті қара). 

Жұптық синхронизация рұқсат етілмеген комбинациялармен (00, 

+1+1,-1-1) және СТЖ тарату циклымен бірге  жүзеге асады. Моданы өзгерту 

бірлік импульстен кейін іске асады. Дабыл спектрі 6.12-суретте, ал 6.13-

суретте кодтау мысалы,  ЖҮК кодта көрсетілген. Үлкен нөлдік дестелер 

бастапқы жиілігінде синхонизация жұбы ЖҮК кодта жоғалуы мүмкін.  

 

  6.6 кесте - Моданы өзгерту принципі 

 

Шығарушы 

комбинациялар 

 

Модификацияланған ПИТ 

коды 

Қарапайым ПИТ коды 

Модалар Модалар 

оң теріс оң теріс 

00 0 +1 -1 0 -1 +1 -1 +1 

01 -1 +1 -1 +1 0  +1 0   -1 

10 +1 -1 +1 -1 +1   0     -1     0 

11 +1  0 0 -1 +1  -1 +1 -1 

 

Жұптық синхронизация рұқсат етілмеген комбинациялармен (00, 

+1+1,-1-1) және СТЖ тарату циклымен бірге  жүзеге асады. Моданы өзгерту 

бірлік импульстен кейін іске асады. Дабыл спектрі 6.12-суретте, ал 6.13-

суретте кодтау мысалы,  ЖҮК кодта көрсетілген. Үлкен нөлдік дестелер 

бастапқы жиілігінде синхонизация жұбы ЖҮК кодта жоғалуы мүмкін.  

Модификацияланған ЖҮК кодта бұл кемшіліктер жоқ. ЖҮК кодта 

артықшылық ПАКБ кодтағыдай 37% тең. Осы жағдайда nBkM сиякты 

блакты коды қолайлы деп есептелінеді (6.3 кестті қара). Алайда бұл 

кодтардың екілік символдар тобының орташа саны М символдық тобының 

санынан әлдеқайда аз болады. Бұл таратылған дабылдың  қажет құрамына 

және жүзеге асыру кезінде едәуір техникалық қиындықтар болмауын 

қамтамасыз ету керек. Оған ЖҮК код мысалында қарастырылған моданы 

өзгерту принципі қолданыдлады. 
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6.12 сурет - Үштік кодтағы энергетикалық спектрлардың жиілігі 

 

 
6.13 сурет - Үштік ЖҮК кодтың жұптық таңдауы 

 

nBkM тәрізді кодтарды қолданғанда бірегей қателер жаңа полярлық 

кезектесудің  бұзылуына немесе алғаш енгізілген кезектесу заңының 

бұзылуын тудырады. Нәтижесінде  сызықтағы импульстер полярлығының 

орынсыз бұзылуына әкеп соқтырады. Жоғарыдағы жағдай ақпараттың 

дұрыс таратылуын оңай бақылауға мүмкіндік береді. 

Қорытындылай келсек, 2В1Q абонеттік қолдану  желісінде кеңінен 

таралған, яғни ол тактілік жиіліктің үздіксіз таратылуын едәуір төмендетеді. 

Бұл кодта бастапқы ағын екі жұптық символға болінеді. Оның 

әрқайсысының төрт импульстіқ 0, 1, 2 және 3 амплитудасы бар. Бұл кодтың 

тактілік жиілігі Км = 2/1 = 2, ал кодтың артықшылығы (r=1–2lg/lg4=0) тең. 
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