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Кіріспе

Электр байланыс теориясы - байланыс құрылғыларындағы жүйені 
синтездеу мен зерттеудің заманауи әдістері негізінде инженерлерді 
дайындауға арналған негізгі пәндердің бірі. Электр байланыс теориясын 
оқытудың мақсаты дискретті және үздіксіз хабарларды тарату және қабылдау 
әдістерін, ақпаратты таратудың цифрлық тәсілдерін, көп арналы жүйелерді 
құру принциптерін,телекоммуникациялық жүйелердің тиімділігін арттыру 
әдістері және тиімділігін сандық бағалау үшін электрлік байланыс жүйелерін 
талдау әдістерін, хабарды тарату және кодтаудағы теориялық білім негіздерін 
қалыптастыру болып табылады.

Электр байланыс теориясының пәні түрлендіру процестерінің 
заңдылықтары және телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты беру болып 
табылады.

Қазіргі заманның электр байланыс теориясының негізін потенциалды 
бөгеуілге тұрақтылық теориясын және санау теоремасын жасаған 
Котельников В.А. (1933 ж.), ақпарат теориясымен К.Шеннон (1948 ж.), 
сонымен қатар ақпарат санының логарифмдік көрсеткіші және стационарлық 
үдерістердің корреляциялық теориясын еңбектерінде қараған Х. Найквиеста 
(1928 ж.), Р  Хaртли (1928 ж.), A ^ .  Хинчита (1938 ж.), Н. Винерa (1947 ж.) 
және т.б. қалаған болып табылады.

Заманауи электр байланыс теориясы әртүрлі жүйелерді бөгеуілге 
тұрақтылығы және әсерлілігі бойынша жеткілікті бағалап, сол арқылы 
олардың қайсысы ұтымдырақ екенін анықтауға мүмкіндік береді.Ол 
қолданыстағы байланыс жүйелерін жетілдіру мүмкіндіктерін ғана емес, 
сондай-ақ, жаңа, аса күрделі жүйелерді құру жолдарын да анық көрсетеді.

Қазіргі уақытта әсерлілік көрсеткіштері шекті мәніне жақын жүйелерді 
құру туралы сөз қозғалуда. Бір мезгілде жоғары жылдамдықты және жіберуге 
деген сенімділіктің талап етілуі, көппозциялы сигналдар мен қуатты түзету 
кодтары қолданатын жүйелерді пайдаланудың қажеттілігіне әкеледі. Ең 
жетілген байланыс жүйесі өздігінен реттелетін (бейімделгіш) жүйе болуы 
керек.
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1 Телекоммуникациялық жүйелер туралы  жалпы ақпарат

1.1 Ақпарат, хабарлама,сигналдар. Сигнал - хабарлама тасушы. 
Хабарлама және ақпарат

Алыс қашықтықта хабарлар қандай да бір материалдық тасушының 
(қағаз, магниттік лента, диск, флэш-карта және т.б.), қашықтыққа тарата 
алатын физикалық процестің (электрлік ток, дыбыстық және электромагниттік 
толқын) көмегімен бір пункттен екіншісіне таратылуы мүмкін. Жіберілген 
хабарды бір нүктеден екінші нүктеге тасымалдайтын физикалық процесс 
сигнал деп аталады.

Байланыс жүйесі арқылы хабар таратылған кезде, хабардың электрлік 
және физикалық сипаттамалары едәуір өзгерістерге үшырауы мүмкін. Бірақ, 
таратудың негізгі объектісі болып хабардың электрлік сипаттамасы емес, 
барлық түрлендірулерден кейін де өзгеріссіз қалуға тиісті хабардың 
қүрамындағы пайдалы ақпарат екенін ескеруіміз керек.

Ақпарат — бүл қоршаған ортаның объектілері және қүбылыстары, 
олардың параметрлері, қасиеттері мен күйлері туралы, олардағы 
анықталмағандық дәрежесін, білімнің толық еместігін кемітетін мәліметтер. 
Яғни, философиялық түрғыдан ақпарат - ең кең тараған үғым материямен 
қатар, материяны үйымдастыруды көрсетеді деуге де болады. Ақпарат тек 
қана пассивті түрде материяның қүрылымын сипаттамайды, сонымен қатар 
белсенді түрде сол қүрылымды қүрады және жүзеге асырады. Мысалы, 
адамның жасаған кез келген нысаны бастапқыда оның қүрушысының басында 
идея (сурет) ретінде бар, ал адамның қасиеттері оның геномында сақталған 
ақпаратпен бағдарламаланған.

Материалдың қүрылымын сипаттайтын ақпараттың «антиподы» - бүл 
энтропия, бүл оның «хаос» бүзылуымен көрінеді.

Тәртіптілік және хаос (энтропия және ақпарат) әлемде үздіксіз бір- 
біріне түседі: мысалы, қүру - бүйрық беру, ал бүзу - тәртіпсіздікті енгізу. Бірақ 
«тасты жинау және тасты тастауға да уақыт бар». Бүдан шығатыны, 
ғаламдағы ақпараттар көлемінің «сақтау заңы» туралы болжамның бар 
болғаны.. Дегенмен, қарама-қарсы көзқарас та бар: барлық болып жатқан 
жайттар материяның «нәзік деңгейлерінде» жойылмайды, бүл ақпарат үнемі 
жинақталады. Ақпаратқа жоғарыда айтылған көзқарасты жалпы деп санауға 
болады, алайда ол практикалық жоспарда аз. Егер субъект осы ақпаратты 
пайдаланатын жүйеде пайда болса ақпараттың саны, мәні және қүны мағынаға 
ие болады. Мүндай жүйе, мысалы, тірі ағза, халықтың бірлестігі немесе 
бірнеше компьютерді басқаратын қүрылғы болуы мүмкін.

Бірақ, «тасты жинайтын уақыт бар және тасты лақтыратын уақыт бар». 
Бүдан шығатыны, ғаламдағы ақпараттар көлемінің «сақтау заңы» туралы 
болжамның бар болғаны.. Дегенмен, қарама-қарсы көзқарас та бар: барлық 
болып жатқан жайттар материяның «нәзік деңгейлерінде» жойылмайды, бүл 
ақпарат үнемі жинақталады. Ақпаратқа жоғарыда айтылған көзқарасты жалпы
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деп санауға болады, алайда ол практикалық жоспарда аз. Егер субъект осы 
ақпаратты пайдаланатын жүйеде пайда болса ақпараттың саны, мәні және 
қүны мағынаға ие болады. Мүндай жүйе, мысалы, тірі ағза, халықтың 
бірлестігі немесе бірнеше компьютерді басқаратын қүрылғы болуы мүмкін.

Заттың қүылымын көрсетеді 
және материяны жіктейді

Материалдық обьект

Хаосты корсетеді

Ақпараттың 
энтропияға көшуі 
және керісінше

Энтропия
I________

1. 1 сурет - Материяның, ақпараттың және энтропияның қатынасы

Жүйе әрдайым белгілі бір ортада өмір сүреді. Өзіндік сүрақтарына 
жауап алу үшін, ол өзінің жеке моделіне ие болуы керек және алынған 
ақпаратқа сәйкес моделін дүрыстап отыруы қажет (бейімдеу). Осы көзқарас 
шеңберінде ақпарат «субъектінің қоршаған орта туралы үсынымы» болып 
табылады. Керісінше, энтропия мүндай үсыныста белгісіздік болып 
табылады. Жаңа ақпараттың пайда болуы белгісіздіктің бір бөлігін алып 
тастайды және бойымыздағы «надандық» ақпаратты «білім» деген сөздермен 
алмастырады.

Ақпарат «субъект көрінісі ретінде» материалды емес, бірақ ол әрқашан 
оны тасымалдайтын және элементтер сипаттамалары ретінде сақталатын 
сигналдар ретінде материалды тасымалдаушыларға ие. Сигналдар қоршаған 
ортадан және бір мезгілде басқа біреуден қабылданған кезде ақпарат 
тасымалдаушылары болып табылады (ал «басқа субъект» орта элементі 
ретінде «ішкі модельде» үсынылған). Субъектіге қоршаған ортаның әртүрлі 
физикалық әсерінен, ақпарат қабылдайтын субъект қана сигнал болып 
саналатынына назар аударыңыз.

Ақпарат түсінігінің әртүрлілігін ескере отырып, ақпараттың сигнал 
түрінде әрқашан материалды-энергетикалық формада берілетіні сөзсіз. 
Техникалық қүралдарды пайдалана отырып, өңдеуге мүмкіндік беретін ресми 
формамен үсынылған ақпарат деректер деп аталады.

Ақпараттың рөлі тек таза техникалық (автоматты) жүйелерде адамдарға 
белгісіз эмоционалдық әсермен шектелсе, адам-машина 
(автоматтандырылған) жүйелерінде көбінесе бақылау әрекеттерін дамыту 
үшін пайдаланылады. Ақпараттың жүйеде өңделуін бөлек кезеңдермен
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көрсетуге болады. Ақпараттың материалдық тасымалдаушысы сигнал 
болғандықтан, бүл негізінен сигналдардың қайта қалпына келуі мен қайта 
қүрылу кезеңдері болады (1.2 сурет).

1.2 сурет - Айналу және сигналдарды түрлендіру кезеңдері.

Ақпаратты қабылдау кезеңінде объект туралы ақпарат алу, өндіру және 
талдау жүргізіледі, нәтижесінде нысанның қүрылуы, оны тану және бағалау 
жүргізіледі. Бүл жағдайда, бізді қызықтыратын ақпаратты бірқатар елеулі 
қиындықтардың ішінен кедергі келтіретін шудан ажыратып алу қажет. 
Қабылдаудың ең қарапайым түрі - екі қарама-қарсы жағдайдың 
дифференциациясы: айырмашылық («иә») және болмауы («жоқ»), ең қиыны - 
өлшеу.

Ақпаратты дайындау кезеңінде қалыпқа келтіру, аналогты-сандық 
конверсия, шифрлеу сияқты операциялар жүзеге асырылады. Кейде бүл саты 
қабылдау кезеңінде қосалқы қүрал ретінде қарастырылады. Қабылдау мен 
дайындық нәтижесінде сигнал өңдеуге немесе таратуға ыңғайлы пішінде 
қабылданады.

Жеткізу және сақтау кезеңдерінде ақпарат бір жерден екінші жерге 
немесе бір сәттен екіншісіне жіберіледі. Осы кезеңдерде туындайтын 
теориялық проблемалар бір-біріне жақын болғандықтан, ақпаратты сақтаудың 
бүл қадамы көбінесе өзіндік кезеңде көрсетілмейді. Сонда да ақпаратты 
тарату кең түсінік алады. Алыс қашықтықта таратуда әртүрлі физикалық 
сипаттағы арналар пайдаланылады, олардың кең таралғандары электрлік және 
электромагниттіктер. Соңғы онжылдықта оптикалық арна да көп қолданысқа 
ие болды. Ақпаратты сақтау үшін негізінен жартылай өткізгіш және магниттік
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тасушылар қолданылады. Шудың әсеріне үшыраған арнаның шығысындағы 
сигнал екіншілік қабылдау сипатына ие.

Ақпаратты өңдеу кезеңінде жүйеге қызығушылық танытатын жалпы 
және елеулі тәуелділіктер анықталды. Ақпаратты қайта өңдеу сатысында 
(басқа сатылардағыдай) ақпаратты түрлендіру ақпараттық технология немесе 
адам арқылы жүзеге асырылады.Егер өңдеу процесі ресми түрде жасалса, оны 
техникалық қүралдармен жүзеге асыруға болады. Қазіргі заманғы күрделі 
жүйелерде бүл функциялар компьютерлерге және микропроцессорларға 
негізделген.Егер өңдеу процесі стандартқа сәйкес келмесе және 
шығармашылық көзқарас қажет болса, ақпаратты өңдеуді адам жүзеге 
асырады. Басқару жүйелерінде өңдеудің маңызды міндеті - бақылау іс- 
әрекеттерін таңдау шешімі (шешім қабылдау кезеңі).

Шудың әсеріне үшыраған сигнал каналдан шыққанда, екіншілік 
қабылдау сипатына ие болады.

Ақпаратты өңдеу кезеңінде жүйеге қызығушылық танытатын жалпы 
және елеулі ақпараттың тәуелділіктері анықталды. Ақпаратты өңдеу кезеңінде 
(сонымен қатар қалған кезеңдерде де) ақпаратты трансформациялау 
ақпараттық технология немесе адам арқылы жүзеге асырылады. Егер өңдеу 
процесі ресми түрде жасалса, оны техникалық қүралдармен жүзеге асыруға 
болады.Қазіргі заманғы күрделі жүйелерде бүл функциялар компьютерлерде 
және микропроцессорларда орындалады. Егер өңдеу процесі формулярларға 
сәйкес келмесе және шығармашылық көзқарас қажет болса, ақпаратты өңдеуді 
адам жүзеге асырады. Басқару жүйелерінде өңдеудің маңызды міндеті - 
бақылау іс-әрекеттерін таңдау шешімі (шешім қабылдау кезеңі). Ақпаратты 
көрсету кезеңі адамның жүмысымен байланысты сатылардан алда болуы 
керек. Бүл кезеңнің мақсаты - адамға қажетті ақпаратты оның сезім 
органдарына әсер етуге қабілетті қүралдармен қамтамасыз ету. Бүл кезеңде 
ақпарат жүйедегі қажетті өзгерістерді енгізу үшін қолданылады.

Жалпы алғанда, ақпарат адамның айналасындағы әлем туралы білім 
жиынтығы ретінде түсіндірілуі мүмкін. Телекоммуникациялық жүйелер 
кеңістіктегі бір нүктеде орналасқан хабарлардың көзінен ақпаратты 
түтынушыға (алушыға) басқа нүктеге жіберуге арналған. Осы мәліметте 
қолданылған хабардың түсінігі, сонымен бірге ақпарат түсінігі электр 
байланысының теориясында кеңінен қолданылады.Демек ақпарат жүйеге 
хабарлама формасында келеді. Хабарлама дегеніміз -  ақпараттықүратын 
таңбалар мен біріншілік сигналдан түратын үғым. Оның дискретті және 
үздіксіз түрлері болады.

Дискретті хабарлар жекелеген элементтердің көзін дәйекті шығару 
нәтижесінде пайда болады. Түрлі белгілер әртүрлі хабарламалардың алфавиті 
деп аталады, ал белгілер саны - әліпбидің көлемі. Негізінде, хаттар табиғи 
немесе жасанды тілдің хаттары болуы мүмкін, ол қарым-қатынастың белгілі 
бір ережелерін қанағаттандырады. Бөлінген дискретті хабарлар - бүл деректер. 
Үздіксіз хабарлар элементтерге бөлінбейді. Олар көптеген үздіксіз мәнге ие 
уақыттың функцияларымен сипатталадым. Үздіксіз қарым-қатынасқа мысал
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ретінде сөйлеу, теледидар бейнесі болуы мүмкін. Бірқатар байланыс 
жүйелерінде трансмиссия сапасын арттыруға арналған үздіксіз хабарламалар 
дискретті түрлендіріледі.

Кодтық комбинациядағы таңбалар саны оның эпикасы, ал нөлге тең 
емес таңбалар саны -  салмағы болып табылады.

Таңбалардың алдыңғы әліпби белгілерімен сәйкестендіру операциялары 
үшін «декодтау» термины қолданылады. Оның техникалық іске асырылуы 
декодтау немесе ДК декодерімен жүзеге асырылады. Жіберуші қүрылғы 
үздіксіз хабарларды немесе белгілерді нақты байланыс желісі арқылы өтуге 
жарамды сигналдарға түрлендіруді жүзеге асырады (немесе жады 
қүрылғысында сақтау үшін). Бүл жағдайда таңдалған тасымалдаушының бір 
немесе бірнеше параметрлері ақпаратқа сәйкес өзгертіледі. Жіберілген 
ақпараттың қабылданған ақпаратпен сәйкестігі оның сенімділігі деп аталады. 
Хабарламалардың сенімділігін қамтамасыз ету байланыс жүйесінің маңызды 
мақсаты болып табылады.

Байланыс жүйесінің шығысынан қабылданған хабарлама, ақпарат 
бағытталған қабылдаушы абонентке келіп түседі.

Хабарламаларды жіберуге арналған қүралдардың жиынтығы байланыс 
арнасы деп аталады. Бір нүктеде шоғырландырылған көздер тобынан басқа 
жерлерде орналасқан қабылдаушылар тобына ақпаратты жіберу үшін 
арналардың қажетті санын үйымдастырып, бір ғана байланыс желісін 
қолдануға кеңес беріледі.

Ақпарат алмасу белгілі бір таңбалар жүйесін, мысалы, табиғи немесе 
жасанды (формальды) тілді пайдалану арқылы жүзеге асады. Үздіксіз 
процестер туралы ақпараттар да таңбалардың көмегімен көрсетілуі мүмкін.

Таңбалар, сөздер және тілдерде (семиотика) белгілер жүйесін ғылыми- 
зерттеу кем дегенде үш деңгейде жүргізіледі:
синтаксистік деңгейде мәтіннің ішкі қасиеттері зерттеледі, яғни, осы таңбалар

- жүйесінің қүрылымын көрсететін белгілер арасындағы қатынас.
Мәтіндердің сыртқы қасиеттері семантикалық және прагматикалық

деңгейлерде зерттеледі:
- семантикалық деңгейде таңбалар мен олармен белгіленетін заттардың, 

іс-әрекеттер мен сапалардың ара-қатынасы зерттеледі, яғни мәтіннің 
мағыналық мазмүнының ақпарат көзіне қатынасы;

- прагматикалық деңгейде мәтін мен оның пайдаланушылары 
арасындағы ара-қатынас, яғни мәтіннің пайдаланушылық мазмүнының 
қабылаушыға қатынасы.

Ақпаратты жіберу мен таңбалар жүйесінің зерттелу деңгейінің 
қиындықтарыныңбайланысын ескере отырып, олар синтаксистік, 
семантикалық және прогамматикалық деңгейлерге бөлінеді.

Синтаксистік деңгейдің қиындықтарына функционалдық көрсеткіштері 
мейлінше мүмкін болатын мәнге жақын байланыс жүйесінің теорниялық 
негізінің қүрылуы, сонымен қатар қолданылудың әсерлілігін арттыру 
мақсатында қолданыстағы жүйелерді жаңарту жатады.
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Семантикалық деңгейдің мәселелері берілген мәліметтердің мәнін 
қалыптастыруға байланысты, мысалы, ақиқатқа ақпараттың жақындығын 
сандық бағалауды енгізу арқылы, яғни оның сапасын бағалау.Прагматикалық 
деңгейде тапсырыс берушінің осы ақпаратты алу және пайдалану салдары 
қызықтырады. Бүл деңгейдің проблемалары- егер кеңейту коммуникациялық 
техникада теорияны қолданумен байланысты болса, онда кодтық хабарлардың 
нақты әдістері мен қүралдарын әзірлеу мәселесін зерттеу арқылы 
қарқындылық проблемалары болып табылады.

Адам үшін, қоғамның мүшесі ретінде, осындай ақпаратпен алмасуы 
қажет.Бүл басқалардың тәжірибесін жинап, қабылдауға және таратуға және 
оны Адамға айналдыруға қабілетті. Сонымен бірге, мәдениет дамыған сайын, 
адамдар одан да күрделі және әртүрлі сақтау, тарату және ақпаратты өңдеу 
қүралдарын ойлап тапты.

Белгілер адам сыртқы әлем туралы өз идеяларын реттеуге және 
жеңілдетуге бағытталған үғымдардың материалды таралуын білдіреді 
(сондықтан «адам» түсінігі әртүрлі жастағы, жыныс, жарыс және т.б. 
түлғалардың жиынтығын жинақтайды және бүл түжырымға белгілі бір белгі 
сәйкес келеді, мысалы, пиктограмма).

Сандық ақпараттарды үсыну үшін сан көбіне қолданылады. Үздіксіз 
тәуелділікпен мөлшердің үсынылуымен салыстырғанда олар ақпаратты өңдеу 
мен сақтауда айтарлықтай артықшылықтар береді. Сондықтан үздіксіз 
байланыс көбінесе «цифрландырылған», яғни сандардың тізбегін білдіреді.

Сандық ақпараттар символдық сияқты табиғатынан дискретті, өйткені 
ол символдардың шектеулі жиынтығымен (ішінара, сандар) үсынылуы 
мүмкін.

1.3 суретте U(t) үздіксіз тәуелділігінің дискретизациясы көрсетілген. Ол 
екі компоненттен түрады:

- At уақыттық қадамы бойынша дискретизация;
- AU қадам деңгейлік дискритизация (квантталу).

Осы екі кезеңнің арқасында U(t) түтас тәуелділігі, санға сәйкес келетін 
дискретті мәндердің тізбегі ретінде үсынылуы мүмкін.Әлбетте, дискреттеу 
деңгейінің дәлдігі қалағандай үлкен болады.

д и

At

1.3 сурет -Үздіксіз сигнал дискритизациясы
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Маңыздысы, сандықтау (дискреттеу) көмегімен үздіксіз ақпаратты кез 
келген жағдайда қажетті дәлдікпен дискреттік ретінде үсынуға 
болады. Сонымен қатар, кері айналдыру кейде мүмкін емес (мысалы, таңбалар 
үшін).Осылайша, ақпарат берудің дискретті түрі -  ең көп таралған түрі боп 
саналады. Ақпаратты үсыну нысандарына сәйкес дискретті және үздіксіз 
хабарламалар типке бөлінеді. Біріншісі белгілі бір алфавитке жататын 
белгілерден түрады. Екіншісі уақытша мөлшерде үнемі өзгереді.

Кез келген жағдайда үздіксіз ақпарат дискреттік түрлендірілуі мүмкін, 
содан кейін оны кері айналдыру әрқашан мүмкін бола бермейді.

Шынында да, кейбір үздіксіз тәуелділіктерді шектеулі нүктелер 
жиынтығымен сәйкес келтірсе, оларды дискретизациялауға болады.Сонымен 
қатар, мүндай айырбастаудың дәлдігі, негізінен, ақпаратты жоғалту үшін 
жеткілікті жоғары болуы мүмкін. Мүнда шектеусіз нүктелер үшін біркелкі 
емес белгісіз қисықты қалпына келтіруге болады. Негізгісі ретінде, 
ақпараттық үсыныстың дискретті нысанын қарастырамыз.Осылайша, электр 
байланысының теориясы курсының негізгі мақсаты ақпарат берудің тиімді 
қүралдары мен әдістерін қарастыру болып табылады.

1.4 сурет- Ақпарат жіберу арнасының жалпы моделі

Ақпарат көзі хабарламалар тізбегін қабылдаушыға жібереді. Жоғарыда 
айтып өткендей, ақпараттың жалпыланған формасы ретінде дискретті, ал 
үздіксіз оған жақын болып келеді. Осыған байланысты, ақпарат көзінің 
хабарламасын таңбалардың тізбегі ретінде қарастыруымызға болады. Ақпарат 
көзі оларды қабылдағышқа бағыттайтын және ақпаратты сигналдарға 
айналдыратын ақпаратты жіберу жүйесіне береді.
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Сигналдар жіберілу кезінде қайта қүрудағы қателіктерге әкелуі мүмкін 
бүрмалануларға үшырайды (сигнал формаларының бүрмалануы, әлсіреуі, 
бөгеуілдердің әсері). Одан бөлек, сигналдар жіберілген ақпаратқа заңсыз 
жолмен қол жеткізгісі келетін зиянкестермен үсталуы мүмкін.

Техникалық түрғыдан алғанда, қабылдау, сақтау, өңдеу және 
ақпараттарды жіберу жүйелерін қүру жолдары зерттелуде. Осы курста ең көп 
көңіл ақпаратты беру технологиясының мәселелеріне (сақтауды уақыт 
бойымен жіберу деп түсіндіруге болады) бөлінеді.

Техникалық жүйе оның сипаттамалары түрғысынан белгілі бір 
талаптарды орындауы тиіс. Ақпаратты жіберу кезінде 1.5 суретте көрсетілген 
сипаттамалар қолданылады.

1.5 сурет - Ақпаратты жіберу кезіндегі сипаттамалар.

Кейбреулері түсініксіз, соларға тоқталайық:
- дәлдік өлшемі ретінде дискретті хабарламаның бір символының 

орташа мәні болып табылатын қателік ықтималдығы қолданылады;
-сенімділік белгілі бір мерзімде хабарланатындығы ықтималдылығымен 

бағаланады;
- қауіпсіздік шарасы - осы ақпаратты үрлау немесе жою үшін қажетті 

есеп жүмысының көлемі;
- электр энергиясын жеткізу жүйесінің өзіндік қүны - жіберілетін 

ақпараттардың бірлігіне есептеу кезінде.
Қайнар көзінен алушыға дискретті (цифрлық немесе символикалық), 

сондай-ақ үздіксіз (аналогтық) хабарламалар ақпарат беру жүйесінің өзіндік 
түрінде қабылдайтын виртуалды (беймәлім) арна арқылы өтеді.
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Іс жүзінде, бүл хабарлар кодтаушыға екілік алфавитке, әдетте, 
екіншісіне бағыттау үшін бейімделген таңбалардың әліпбиіне түрлендіреді. 
Қайта айналдыруды декодер жүргізеді.Сонымен қатар, кодты сканерлеудің 
виртуалды арнасы қарастырылады, ол белгілі бір жылдамдықпен сипатталады, 
қателіктер ықтималдығы және хабарлардың өту мүмкіндігі. Осы 
сипаттамаларды ескере отырып, ақпараттың қысылуын, қателерді анықтауды 
және түзетуді, сонымен қатар шифрлеуды қамтамасыз ететін кодтау 
жүргізіледі.

Ақыр соңында, ақпарат сигналдар түрінде байланыс желісі арқылы 
өтеді. Жүргізушімен жасалатын сигналдардың формасы желінің бойында 
ақпарат берудің мүмкін жылдамдығын және берілген сигналдың арнаға 
берілген сипаттамалары бар кедергілерге қарсы түру қабілетін анықтайды. 
Сигналдарды тану байланыс желісінде оларды жою жағдайында жүзеге 
асырылады.

Осы сипаттамаларды ескере отырып, ақпараттың қысылуын, қателерді 
анықтаудыжәне түзетуді, сонымен қатар шифрлеуды қамтамасыз ететін 
кодтау жүргізіледі.

Ақыр соңында, ақпарат сигналдар түрінде байланыс желісі арқылы 
өтеді. Қүраушымен (формирователь) жасалатын сигналдардың формасы 
желінің бойында ақпарат берудің мүмкін жылдамдығын және берілген 
сигналдардың арнаға берілген сипаттамалары бар кедергіге төтеп беру 
қабілетін анықтайды. Сигналдардың анықталуы байланыс желісінде оларды 
жою жағдайында жүзеге асырылады. Осылайша, сигналдар кең мағынада 
физикалық қүбылыстарға, тербелістерге, ақпаратты бір нүктеден екіншісіне 
дейін жеткізетін процестерге жатады.

Бүл тасымалдаушы хабарламалар (және ақпарат). Электрлік сигнал - 
жіберілетін хабарламаны көрсететін кейбір электр қателіктері. Яғни, электрлік 
сигнал хабардың материалдық тасымалдаушысы (тасымалдаушысы) болып 
табылады.

Телекоммуникациялық жүйелерде электрлік магнит өрісі 
(радиотолқындар), жарық толқындары (талшықты-оптикалық байланыс 
желілері) - алыс қашықтықтағы тасымалдаушыға хабарламаларды беру үшін 
тасымалдаушы болып табылады.

Аталған тізбектердің таралу жылдамдығы жарық жылдамдығына 
шамамен жетеді және осы тасымалдаушылардың көмегі арқылы көптеген 
ақпарат жібере аласыз. Кез келген телекоммуникациялық жүйеде 
түрлендіретін қүрылғылар болуы керек:

-таратқанда : ақпарат- хабарлама - сигнал;
-қабылдауда: сигнал - хабарлама - ақпарат.
Егер де ақпараттарды тарату жүйесінде тасымалдаушының рөлін 

электрлік және электромагниттік сигналдар атқарса, онда бүндай жүйелер 
дыбыстық, гидроакустикалық т.б байланыс жүйелерге қарағанда 
электрбайланыс жүйелері деп аталады. Қарапайым электбайланыс 
жүйесініңортақ қүрылымдық сүлбасы 1.6 суретте көрсетілген.
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«Байланыс жүйесі» түсінігімен қатар тар мағынада қолданылатын 
«байланыс арнасы» үғымы да жиі пайдаланылады. Бүл хабарламаларды 
ақпарат көзінен қабылдаушыға жіберілуді қамтамасыз ететін техникалық 
қүралдардың жиынтығы («байланыс желісімен қоса»).

Көптеген абоненттердің пайдалануы кезінде байланыс жүйелерін қүру 
тәжірибесі экономикалық тиімділікті көрсетті, бүл көп арналы байланыс 
жүйелерін қүруға әкелді. Бүл, әрине, байланыс жүйелерін қиындата түсті, 
себебі әртүрлі абонент сигналдарын біріктіру және ең қиыны, оларды 
қабылдау кезінде бөгеуілсіз бөліп алу оңай процесс емес.

Сигнал көзі Мәлімет
^■Сигнал

түрлендіргіш

Сигнал
қабылдағыш

Сигнал
^М әлім ет

түрлендіргіш
қабылдағыш

1.6 сурет- Байланыс жүйесінің қүрылымдық сүлбасы

«Байланыс жүйесі» түсінігімен қатар тар мағынада қолданылатын 
«байланыс арнасы» үғымы да жиі қолданылады. Бүл хабарламаларды ақпарат 
көзінен қабылдаушыға жіберілуді қамтамасыз ететін техникалық 
қүралдырдың жиынтығы (байланыс желісімен қоса).

Көптеген абоненттердің пайдалануы кезінде байланыс жүйелерін қүру 
тәжирибесі экономикалық тиімділікті көрсетті, бүл көпарналы байланыс 
жүйелерін қүруға әкелді. Бүл, әрине, байланыс жүйелерін қиындата түсті, 
себебі әртүрлі абонент сигналдарын біріктіру және ең қиыны, оларды 
қабылдау кезінде бөгеуілсіз бөліп алу оңай процесс емес.

Хабарларды тек бір бағытта жіберуге мүмкіндік беретін байланыс 
жүйесі бір жақты (симплексті режим) деп аталады. Екі жақты алмасу кезінде 
хабарламаны қарсы бағытта жіберуге мүмкіндік беретін байланыс жүйесі екі 
жақты (дуплексті режим) деп аталады.

Іс жүзінде классикалық деп көптеген (жүздеген және мыңдаған) 
жіберуші мен қабылдаушлардың әртүрлі комбинациялар арқылы байланысын 
айтамыз. Бүл жағдайда қолданыстағы байланыс жүйелері байланыс 
желілеріне біріктіріледі. Байланыс жүйелерінің ең көп перспективалы 
қүрылысы (көп абоненттер кезінде) абоненттер арасындағы қатынас 
байланыс жүйелерінің әр типін қолданатын бір немесе бірнеше коммутация 
тораптары электронды коммутациялық түйіндерді пайдалану арқылы жүзеге
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асырылуы, яғни негізгі мақсаты әлемнің кез келген нүктесіне кез келген 
ақпаратты жеткізетін байланыс жүйелері). Бүл ақпарат негізінен цифрлы 
болады. Кейін айтып өтетініміздей, цифрлық сигнал әмбебап болып табылады 
және телевизиялықпен қоса барлық хабарламалардың түрін жіберуге 
мүмкіндік береді. Байланыс желісіндегі хабарламаларды ауыстыру 
қолданыстағы байланыс арналарын (жерсеріктестік, радиорелелік, кабельді, 
оптикалық және т.б.) пайдалану кезінде кодталған сигналдар мен компьютерді 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Кодер + Декодер = Кодек
Модулятор + Демодулятор = Модем
Кодер + Декодер + Модулятор + Демодулятор = Кодем
Осы арқылы, сигналды белгілі-бір түрде «енгізілген» хабарламасы 

бар уақыт функциясы деп түсінеміз.
Қажетті хабарламаның жіберілуі бойынша сигнал түрі келесідей 

анықталады:
1) Телефондық (речевой) сигнал.
2) Телеграфтық сигнал.
3) Фототелеграфтық сигнал.
4) Ақпараттарды жіберу.
5) Тарату сигналы.
6) Телевизиялық сигнал.

1.2 Сигналдардың негізгі параметрлері: сигнал ұзақтығы, спектр 
ені және динамикалы қ диапазон

Физикалық сипаттамаларға сәйкес, кезкелген байланыс сигналы 
байланыс арнасының талаптарын анықтау үшін қажетті негізгі физикалық 
сипаттамаларымен сипатталады, олар:

1) Ақпарат жіберілетін жылдамдық - уақыт бірлігіне берілген екілік 
элементтердің (таңбалардың) немесе биттердің саны.

2) «С» өткізу қабілеттілігі - бүл байланыс жүйесінде пайдалы ақпарат 
берудің барынша мүмкін жылдамдығы (ерікті екілік символдардан басқа: 
үндестіру таңбалары, резервтік кодтардың сынақ символдары , қауіпсіздік 
интервалдары және т.б.).

3) Байланыстырушы арнаның амплитудалық сипаттамасы - сигналдың 
шығыс кернеуінің кіріс сигналына тәуелділігі болып табылады.

4) Байланыс каналының жиіліктік сипаттамасы- шығыстағы кернеудің 
сигналдың түрақты деңгейіндегі кіріс жиілігіне тәуелділігі

5) сигналдың физикалық көлемі - байланыс сигналының жалпылама 
сипаттамасы (1£).

VC = TCFCDC, (1.1)
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Мүндағы Tc- сигнал үзақтығы, яғни сигналдың шегінде орналасқан 
уақыт интервалы;

F  спектрдің ені немесе Tc аралығындағы сигнал өзгеру 
жылдамдығын сипаттайтын шамасы;

D c сигналдың динамикалық диапазоны, ол былай есептеледі:

Dc = 1 0 l o g Pf ^ .  (1.2)
У шіп

Радиода динамикалық диапазон жиі арна шамадан тыс жүктелмеуі 
үшін 30дБ ... 40 дБ (1000-10000 есеге) дейін азаяды.

Спектр ені AFc - бүл сигналдың өмір сүру аралығындағы өзгеру 
жылдамдығының көрініспараметрі.

Сигнал спектрі, негізінен, шектеусіз болуы мүмкін. Дегенмен, кез 
келген сигнал үшін оның негізгі энергиясы шоғырланған жиілік диапазонын 
көрсетуге болады.Бүл диапозон сигнал спектрінің енін анықтайды. 
Байланыс технологиясында сигнал спектрі жиі төмендейді. Бүл жабдық пен 
байланыс желісінің таратылған жиіліктердің шектеулі жолағы бар екеніне 
байланысты. Спектр сигналдың рүқсат етілген бүрмалануы негізінде 
төмендейді.

Бүл диапазон сигнал спектрінің енін анықтайды. Байланыс 
технологиясында сигнал спектрі жиі төмендейді. Бүл аппаратура пен 
байланыс желісінің таратылған жиіліктердің шектеулі жолағы бар екеніне 
байланысты. Спектр сигналдың рүқсат етілген күшінің негізінде төмендейді

Телеграфтық сигналдың спектр ені тарату жылдамдығына тәуелді ол тең 
болады: 1.5- V (Гц), V- жылдамдық , яғни, секундына жіберілетін символдар 
саны. Жылдамдығы V = 50 болғанда телеграф сигналының спектр ені AFc = 
75 (Гц). Модуляцияланған сигнал спектрі (екіншілік сигналдың) бастапқы 
сигналдың спектрінен кең,әрі модуляцияның түріне тәуелді.

Сигнал спектрі- белгілі бір жиіліктік мәні, амплитуадасы, бастапқы 
фазасы бар гармоникалық тербелістердің жиынтығы. Спектрдің неғүрлым 
қарапайым түжырымдамасы - байланыс арнасындағы сигналмен айналысатын 
жиілік диапазоны.

Сигналдың спектральды диаграммасы деп сигналдағы гармоника 
амплитудасының графикалық бейнесі.

Гармоникалық сигнал ең қарапайым спектрге ие (1.7 сурет).
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1.7 сурет-Гармоникалық сигналдың спектрі

Электрбайланыстың біріншілік сигналдары:
- телефондық мәтіндік сигнал немесе ТЖ сигнал (тональдық жиілік) 

спектрі 300 Гц-тен 3400 Гц-ке дейін ; бүл спектр арнаулы арнада сөйлеу 
және осы сигналды қабылдау жағында ешқандай шағымсыз қабылдау үшін 
жеткілікті;

- видеосигнaлдың қабылдау жолағы 50Гц-тен 6,5 МГц-ке дейін 
( SECAM жүйесі) және 50 Гц-тен 5,5МГц-ке дейін (PAL жүйесі) -  бүл ең 
кеңжолақты біріншілік сигнал -  радиотаратқыш сигнал 20 Гц тен 20 кГц ке 
дейінгі өткізу жолағын қабылдайды.

Периодты импульстік сигналдар спектрі импульстардың 
күшшебайланысты.Тығыздық - бүл сигнал периодының импульстің 
үзақтығына қатынасы T/r=g, ол неғүрлым көп болған сайын, сигнал спектрі 
соғүрлым кең болады. Периодті тізбектегі тікбүрышті импульстардың 
(видеоимпульстардың) спектралды диаграмасын қүруға Фурье жіктелуі 
былай өрнектеледі:

(1.3)

(1.4)

Тығыздық (мысалға g=3) бар кездегі Периодті тізбектегі тікбүрышті 
импульстардың спектрі 1.8 а,б суреттерінде көрсетілген.
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1.8 сурет -  Уақыттық және спектралдық диаграммалар

Цифрлық сигнал спектрі негізгі (тактілі) жиіліктерінің жанында 
шоғырланған (1.9 сурет).

1.9 сурет - Негізгі сандық сигнал спектрі

Периодикалық емес импульстік сигналдар үшін сигнал спектрлік 
тығыздығының тұжырымдамасы енгізіледі.

Арнаның торабын есептеу үшін спектрді білу қажет.

1.3 Арнадағы кедергі және бұрмалану

Сигнал байланыс желісі арқылы берілсе, ол кейбір қателіктермен 
анықталады және жүзеге асырылады. Мұндай қателердің себебі байланыс 
арнасындағы сигналдардың бұрмалануы және сигналға әсер ететін кедергі 
болып табылады.

Бұрмалану көбінесе байланыс желілерінің белгілі сипаттамаларына 
байланысты болады, содан кейін тиісті түзету арқылы түзетілуі мүмкін.
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Кедергі алдын-ала белгілі емес, сондықтан толық жою мүмкін емес. 
Олар шыққан жерлерде, сондай-ақ физикалық қасиеттерде өте ерекшеленеді. 
Шыққан жеріне байланысты кедергілердің келесі жіктелуін бере аламыз:

- атмосфералық араласу;
- өндірістік араласу ;
- ғарыштық кедергі;
- электрлендіру кедергісі;
- басқа байланыс арналарынан араласу;
- ішкі шу.
Атмосфералық кедергі атмосфераның электрлік процестерімен және ең 

бастысы, найзағай дауылынан туындаған. Бүл кептелістердің энергиясы, 
негізінен, Қиыр Шығыстағы және ЖЖ-да шоғырланған.

Өнеркәсіптік бүзылулар әртүрлі электр қондырғыларындағы электр 
тізбектеріндегі ток кенеттен өзгеруіне байланысты. Оларға электр 
қүралдарынан, электр қозғалтқыштарынан, медициналық қондырғылардан, 
қозғалтқыштқыштардан және т.б. болған кедергілер жатады.

Ғарыштық кедергілер сыртқы көздердің шағылысуы әсерінен 
туындайды.

Олар әдеттегі шуды тудырады және ультра қысқа толқындарда көрінеді.
Электр өрісіне бөгеттер немесе қүмды дауыл кезінде жиі кездесетін 

электрлік кедергілер электрлі-жарылысқан қар бөлшектер немесе қүм 
түйірлері арқылы жасалады.Бүл кедергі желдің жылдамдығы 5,5 м/с-тан 
асқанда және 15 МГц-ден төменжиіліктерде сезіледі.

Басқа байланыс арналарының кедергісі сыртқы радиостанциялардың 
жүмысына байланысты. Шығу көзін ескере отырып, олар стационарлық деп те 
аталады. Бүл кедергі КВ диапазоны үшін тән.

Уақыттың өзгеру сипатына байланысты флуктациялық, импульстік 
(уақытша шоғырланған) және тар жолақ (спектрде шоғырланған) кедергі бар. 
Флуктуациялық кедергі - кездейсоқ үлгімен өзгеретін үздіксіз 
ауытқу. Көбінесе бүл қалыпты тарату заңымен сипатталады. Уақыттың тез 
өзгеруі бізге нақты ауытқу шуылының орнына ақ шу деп аталатын ауысымды 
ауысуға мүмкіндік береді, ол деп отырғанымыз түрақтыспектрлі 
процесс.Импульстік шу - қысқа сигналдардың кездейсоқ реті, әдетте келесі 
сирек кездесетін импульстің қабылдау реакциясы келесі импульс пайда 
болған кезге дейін нөлге дейін азаюы мүмкін. Осындай тосқауылдың типтік 
мысалдары - найзағай немесе электр қозғалтқыштарындағы контактілердің 
үшқынымен жасалатын сигналдар.

Спектралдық-орталықтандырылған кедергі салыстырмалы түрде 
жиіліктердің аз диапазонын алады, сигналдың жиілік ауқымынан айтарлықтай 
төмен.Көбінесе олар сыртқы радиоактивтіліктің сигналдарымен немесе 
әртүрлі пайдаланудың жоғары жиілігінің өнеркәсіптік немесе медициналық 
генераторларынан шығарылады.
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Бақылау сүрақтары:
1) «Ақпарат, хабарлама, сигнал» түсініктерінің айырмашылығы қандай?
2) Біріншілік сигнал дегеніміз не?
3) Байланыс арнасы, байланыс жүйесі, байланыс желісі дегеніміз не?
4) Сигнал спектрі дегеніміз не?
5) Электр сигналының математикалық моделі деп нені атайды?
6) Фурье қатарына қандай сигналдар қоюға болады?
7) Гармоника дегеніміз не?
8)Неліктен қарапайым гармоникалық тербеліс коммуникациялық 

технологияларда ерекше рөл атқарады?
9) Спектрдің енін қалай анықтауға болады?
10) Телекоммуникациялық жүйелерде қандай жиіліктік, детермиленген 

немесе кездейсоқ сигналдар жиі қолданылады?

2 Х абарламаларды ң, сигналдардың және бөгеуілдердің ж іктелуі

2.1 Детерминирленген және кездейсоқ процестер, олардың 
м атем атикалы қ моделдері

Радиотехникада (және радиотехникалық жүйелерде) хабарлар радио 
толқындары арқылы, яғни электромагниттік өріс арқылы беріледі. Біз оны 
сигнал (радиосигнал) деп атаймыз.

Ақпарат ^  хабарлама ^  сигнал
Ақпараттық түрғыдан сигналдар төмендегідей болуы мүмкін:
- детерминирленген;
- кездейсоқ;
Мүндай жіктеу кез келген уақытта өздерінің лездік мәндерін болжау 

мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі болып табылады.
Детерминирленген -  математикалық сипаттамасы алдын ала белгілі 

уақыт функциясы болып табылатын сигналдар, яғни U(t{) уақытының кез 
келген мезетінде ықтималдылығы 1 -ге тең лездік мәнді болжауға мүмкіндік 
береді:

U(t) = U0 c o s (^ 0t + <р0) = U0 c o s ^ ,  (2.1)

мүндағы: U0 = co n s t -  амплитуда;
<р0 = co n s t -  бастапқы фаза;

= co n s t -  жиілік;
ф = w 0t + ф0-  толық фаза.
Кездейсоқ сигналдар -  математикалық сипаттамалары уақыттың 

кездейсоқ функциясы болып табылады, яғни бүл сигналдардың лездік 
мәндері алдын ала белгісіз және тек Р < 1 ықтималдылықпен ғана 
болжануы мүмкін.
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Мысалы: сөз сигналы, әуен, радиолокациялық қабылдағыштың
кірісінде қабылданатын радиоимпульс тізбектілігінің құрылымы. Негізінен 
табиғатта детерминирленген сигналдар кездеспейді, себебі толық белгілі 
сигналдар өздерінде ақпарат ұстамайды.

Нақты сигналдар екі негізгі себеп бойынша кездейсоқ болып келеді:
а) табиғаттан кездейсоқ хабарламалар;
б) жіберілу кезінде сигналға әсер ететін, кездейсоқ сипаттағы бөгеуіл. 
Детермеленген сигналдардың мәні - белгілі бір жағдайларда

детермеленген сигналдың моделі қарапайым, мысалы Uc »  Un. Сонымен 
қатар, сигнал параметрінің бөлігі детермеленген болып табылады.

Уақыт функциясы түрінде:
а) үздіксіз;
б) дискретті; 
с) сандық;
г) импульсті.

2.1 сурет - Сигналдық құрылымның нұсқалары

2.2 сурет -Сигналдардың төрт класы
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Дискретті сигналдардың ерекше түрі цифрлық сигналдар болып 
табылады - олардың көрсеткіштері сандар түрінде ұсынылады (әдетте 
аппараттық құралдарды енгізу және өңдеудің қарапайымдылығына қарай 
екілік жүйеде). Екілік жүйе импульстік тізбекті сипаттау үшін өте ыңғайлы.

Сигналдардың қарастырылған түрлері нақты байланыс жүйелерінде 
қолданылады.

2.2 Сигнал кеңістігінің негізгі ф ункциялары на сәйкес 
функцияларды ң ортогональды ортаға жіктелуі. Сигналдардың 
ж алпы ланған  Ф урье қатары н а ж іктелуі

Байланыс теориясы мен техникасында формасы күрделі сигналдар 
мен келергілер жиі болып тұрады.Көптеген есептерді шешу үшін, уақыт 
функцияларымен сипатталған қарапайым, көп қолданыстағы оңай 
сигналдардың жиынтығы түрінде күрделі сигналдарды қарастыра білу керек

Р, И) :

s ( t )  = E £=0 ск Vi (t). (2.2)

Берілген функциялардың сызықтық комбинациясы түріндегі күрделі 
сигналдың бұл көрінісі ыдырау деп аталады.

Ыдырау коэффициенттерінің қосындысын {Ck} сигнал спектрі деп 
атайды, ал жүйенің функциясын p  (t) ыдырау негізі деп аталады.

CkpK (t) көбейтіндісіндегі p  (t) қарапайым сигнал, aл Ck оның 
амплитудасының спектр құрамы.

Сигналдың жіктелуін (2.2) бойынша жүзеге асыру үшін, ыдырау 
негізінің ортонормалдық сипаты болуы керек (ортогоналды және қалыпқа 
келтіру).

S(t) және <p(t) фунциялары интервалдар ортогоналды болып келеді t,, t2, 
егер олардың скалярлық көбейтіндісі (көбейтудің интегралы):

t 2

j  S (t)p (t)  = 0 . (2.3)

Шарт бойынша екі функция да нөлге тең болмаса.
Функциялардың ортогоналдылығының қасиеті міндетті түрде 

олардыңинтервалына байланысты, себебі басқа интервалда олар 
ортонональды емес болуы мүмкін.

Математикадан білетініміздей, ортогональді жүйенің (2.4) кез келген 
жұп функциясы үшін келесі шарт орындалады:
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• 12 ^  ( t)  ^  ( t ) = jo  , i *  I- (2.4)

Онда, берілген функциялар жүйесі -  ортонормаланған (1-ге қарағанда 
қалыпты).

Байланыс теориясында фк (t) қарапайым тербелістердің орнына 
гармоникалық тербелістер қолданылғанда көптеген есептерді шығару 
кезінде Фурье қатары ерекше орын алады.

s(t) сигналын гармоникалық функция түрінде ұсыну келесі 
артықшылықтарға ие: қарапайым математикалық сипаттама; тізбекті
түрлендірудің инварианттылығы, яғни сызықты тізбектің кірісіндегі 
гармоникалық тербеліс шығысында тек амплитудасы мен бастапқы фазасы 
арқылы ерекшеленетін гармоникалық тербеліс болып шығады; 
гармоникалық функциялар да сигналдар сияқты периодты және шексіз 
ұзындыққа ие; гармоникалық функциялардың генерация техникасы 
қарапайым болып келеді. Егер кіріс сигналының тригонометриялық 
функциялардың ортогоналды жүйесі бойынша ыдырауы белгілі болса, онда 
шығыс сигналы тәуелсіз түрлендірілген кіріс гармоникасының қосындысы 
ретінде алынуы мүмкін.

Периодты сигналдың спектрлік ыдырауын қарастырайық. Периодтық 
сигнал шексіз интервалда анықталған және Фурье қатарында көрсетілуі 
мүмкін деп есептейміз:

S (t) =  у  +  'Ek=1[ak cos(kQ 1t) + bk sin(^Q 1t)], (2.5)

2 nмұндағы: k =  1,2, ..., Q 1 =  — =  2nF1 - негізгі гармониканың жиілігі;
1

F1 = - k Q 1(k  > 1 )  - жоғарғы гармоникалар;
akpk  - Фурье коэффициенттері.
s(t) функциясының а°І2тұрақты құраушысын (орташа мәнін) k=0 

болғандағы о^дан  алынған бөлек өрнектермен есептеген ыңғайлы:

Т/2

a0 = -  J  s (t ) d t
-Т/2

немесе

ү ^ / Т т / ^ Ж  Ь0 = 0.

Фурье қатарларының басқа баламалы түрінде (2.5) жазылуі:

S (t ) = А 0 + Yt=i[Ak cos(kQ it +  ^ k)], (2.6)

23



мұндағы А 0 = ү  ,А к = ^ а к + Ьк - амплитуда; 

фк = —a r c tg — - бастапқы фаза.
ак

Фурье қатарындағы барлық гармоникалық құрайтын функциялардың 
жиынтығы функцияның спектрі деп аталады.

Спектрдің жеке гармоникалық компоненттері мен амплитуда 
шамаларының арасындағы айырмашылық спектрлік диаграмма арқылы 
көрініс табуы мүмкін (2.3 сурет), онда көлденең ось жиіліктер осі ретінде 
қызмет етеді, ал тік ось амплитудасы болып табылады.

2.3 сурет- Функция спектрі

I  -
I ,  1 4 1 ,  й Ғж 6 J T  /

2.4 сурет - Тікбұрышты импульстардң амплитуда

Тәжірибе жүзінде, спектрлік диаграмманы қысқа түрде- 
амплитудалық спектр, фазалық спектр деп атайды. Көбінесе, амплитудалық 
спектрге тоқталамыз (2.4 сурет). Г армониканың пайыздық мазмұнын, 
спектрдің жеке гармоникалық компоненттерінің мөлшері мен деңгейін 
бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.
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Бақылау сұрақтары:
1) Фурье қатарына қандай сигналдар жіктеуге болады?
2) Гармоника дегеніміз не?
3) Неліктен қарапайым гармоникалық тербеліс коммуникациялық 

технологияларда ерекше рөл атқарады?
4) Спектрдің енін қалай анықтауға болады?

3 Кездейсоқ процестер және олардың негізгі сипаттамасы

3.1 Кездейсоқ ш ама сигналдың моделі ретінде. Кездейсоқ 
процестердің спектрлері

Детермиленген сигналдардың математикалық моделі уақыттың белгілі 
функциясы болып келеді. Оларды пайдалану сигналдарға нақты жүйелердің 
реакцияларын анықтауға байланысты есептерді шешуге мүмкіндік
береді.Бірақ бұл сигналдарды өңдеу үшін жеткіліксіз. Ақпарат алу алғашқы 
елдердің априорлы белгісіздіктерін жоюмен байланысты. Сондықтан сигнал 
үлгісі ретінде кездейсоқ процесс қолданылады.

Кездейсоқ процесс деп әрбір сәттегі мәні кездейсоқ болып келетін 
уақыт бойынша U(t) функциясын айтады. Кездейсоқ процестің белгілі бір 
түрі кездейсоқ процесті енгізу деп аталады. Кездейсоқ процестердің 
классификациясының басты сипаты ретінде кеңістік, уақыттық
параметрД іуақытының әр сәтіндегі U(tt)  функциясының тәуелділігі жатады. 
Кеңістік құрамы деп U(tt)  сәйкес келетін көптеген мәндерді айтамыз. 
Құрамы көптеген контиуумнан тұратын , континиумның өзгерісі уақыттың 
кез келген сәтінде орын ала алатын кездейсоқ процесті үздіксіз кездейсоқ 
процесс деп айтамыз.

Кезкелген уақыт мезетінде өзгере алатын және көптеген соңғы күйлері 
бар кездейсоқ процесті дискретті кездейсоқ процесс деп атайды.

Анықтамаға сәйкес U(t) кездейсоқ процесі Утәуелсіз шамалардың 
жүйесімен түсіндірілуі мүмкін. Айтылған жүйенің тұтастай
сипаттамасыУөлшемді ықтималдылық тығыздығы болып табылады
pN( U1 ... UN; t±, ..., t N) .

Ол мәндері уақыт мезетінің t 1 , . . . , tN аралығында болатын іске
асырылу ықтималдығын есептеуге мүмкіндік береді (и1, и 1 +
Д и Д  ..., (uN, u N + Aun ).

U(t) кездейсоқ шамасының бірөлшемді тығыздық ықтималдылығын 
p1(U1; t1) = f™ p2(U1,U2; t1, t 2)dU2 қатынасын пайдаланып, екіөлшемді
тығыздықтан алуға болады.

Алғашқы екі реттегі кездейсоқ функцияның көп таралған түрлеріне: 
математикалық күтім, дисперсия мен корреляциялық функция жатады.
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U(t) кездейсоқ процесінің математикалық күтімі деп mu(t1)  уақытынан 
кездейсоқ емес функция, яғни барлық мүмкіндіктер нәтижиесінде t1 -дің 
кез келген дәлелі кезінде U(ti) кездейсоқ шамасының орташа мәніне тең 
функция.

m u (ti)  = M{U(t1)]f-: ,ooUiPi(Ui;ti)dU.  (3.1)

U(ti) процесінің әр ti үшін ө з ін щ т ^ г^ ) орташа шамасынан
кездейсоқ мәндерінің таралу дәрежесі Du (t1) дисперсиямен түсіндіріледі:

Du (t i )  = M ([U(ti) -  m u (ti)]2} = M [(U '(ti)]2}, (3.2)

мұндағы Ur(t1) = U(t1) — m u (t1)- орталықтандырылған кездейсоқ
шама.

Du (t1) дисперсиясы әр t1 уақыт мезеті үшін au (t1) орташа квадраттық 
ауытқуға тең: Du (t1) = au2(t 1) .

U(t) процесінде кез келген 11 және t 2 уақыт мезетінің лездік 
мәндерінің статистикалық тәуелділік дәрежесін бағалау үшін 
автокорреляциялық немесе корреляциялық функция пайдаланылады:

Ru (t!t2~) = M[U(t1)U(t2)]. (3.3)

Корреляция функциясының орнына әртүрлі кездейсоқ процестерін 
салыстыру үшін қалыпты функцияны қолдану ыңғайлы:

0 = Яиіһһ) (3 4)
Ри ГиіҺ^и^).  ( . )

Бұл функция мәні бірге тең.
Сол сияқты, U(t) және V(t) кездейсоқ процестерінің арасында байланыс 

орнатылады. Бұл корреляцияның өзара функциясы деп аталады:

Ruv(t1h') = M[U(t1)V ( t2)]}. (3.5)

Кездейсоқ процестер стационарлық деп аталады, егер ықтималдық 
тығыздығы үшін өрнектер уақыттың басталуына байланысты болмаса, яғни:

Pn ( ^ 1 Ui UN; Ч  tN) = Pn (UL.Un ;> Ч + т, ... tN + т),

мұндағы U\ - кездейсоқ өлшем.
Басқаша айтқанда, процестің орнықтылығы оның бар болуын және 

статистикалық біртектілігін барлық уақыт аралығында ( -да; да) көрсетеді. 
Стационарлық процестер үшін lim Ru ( t )  = 0.
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Кездейсоқ процестер жүргізу барысында көбісі эргодичестіктің 
шарттарын қанағаттандырады. Ол жеткілікті ұзақтығы бар кез келген 
процестің іске асырылуы барлық ансамблдердің қасиеттері туралы толық 
ақпаратпен қамтамасыз етілуімен, статистикалық сипаттамаларды 
анықтауды едәуір жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Демек, стационарлық эргодических процестер үшін өзара қатынастар 
орынды:

Мұндағы U(t)- U(t) кездейсоқ процестің жүзеге асуы.
Егер координаталық функцияның белгілі біреуін таңдайтын болсақ, 

орталықтанған кездейсоқ процесс ыдырау коэфициентінің қосындысымен 
сипатталады. Оны кездейсоқ процестің ортақ спектрі ретінде қарастыруға 
болады.

Канондық ыдырауда бұл спектр дискретті (сызықты) және соңғы және 
шексіз сандардың қатарын қамтуы мүмкін.

Стационарлық кездейсоқ процесс үшін корреляциялық функцияны 
былайша жазуға болады:

Берілген формула дискреттік спектрдің таралуын көрсетеді 
Егер спектральды сызықтар арасындағы қашықтықты қысқартуға 

болатын фактіні ескерсек, сонда қарапайым түрлендірулерден кейін бұл 
теңдеу келесі түрде болады:

(3.6)

1 ТDu = l im -  f [u(t ) - U o ] 2dt;I 0 (3.7)

(3.8)

U(t ) = l k ( C k + m uk) y k (t). (3.9)

(3.10)
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3.2 У ақы т бойынша сигналдарды дискреттеу. Котельников 
теоремасы. Адаптивтік дискретизация

Кез келген жүйеде ақпарат сигналдар түрінде келеді. Кіріс туралы 
ақпарат дискретті сигналдар түрінде, технологияны дамытудың қазіргі 
кезеңінде, үздіксіз түрде, сақталады, жіберіледі және өңделеді, дискретті 
сигналдарға артықшылық беріледі. Осы мақсатпен әрбір үздіксіз сигнал уақыт 
бойынша және деңгейі бойынша квантталады .

Дискретизация ұғымы үздіксіз сигнал функциясының дискреттік 
уақыттық функциясына айналуы, ол мәндердің қосындысына тең болатын, 
координаттары деп аталатын мәндердің жиынтығымен сипатталады, олардың 
бастапқы мәндері көрсетілген дәлдікпен қайта жасалуы мүмкін. Квантталу 
деп дискреттік шкала мәніне ие, кейбір шамалардың үздіксіз мән 
шкаласына тиісті ауысуы.

Бұл кез келген лездік мәннің соңғы шамалардың рұқсат етілген 
мәндердің біреуімен ауыстырылуына әкеледі, бұл квантталу деңгейлері деп 
аталады.

3.1 сурет - a және б сигналдардың дикретизациясы, в мен г 
сигналдардың дикретизациясы мен квантталуы. Квантталу деңгейі 8-ге тең

Көршілес таңдамалардың At = tj — tj-1 бөлігі дискретизация қадамы 
деп аталады. Егер ол түрлендірудің барлық диапазоны бойында біркелкі 
болса, онда дискретизация қалыпты болып саналады. Егер уақыт аралығы, 
мысалы, сигналдың немесе берілген бағдарламаның жылдамдығына 
байланысты өзгерсе, дискреттеу қалыпты емес деп аталады.

Сигналдарды таңдамалар бойынша оқылуын ортогональді фүнкция 
негізімен қатар, аппроксимилейтін полиномның типі мен жақындау
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принципі анықтайтын ортогональді емес базістік функциялар арқылы 
жүзеге асыруға болады: интерполяциялық, экстраполяциялық, аралас. 
Сондықтан да бастапқы сигналды қайта қалпына келтіру рәсімдерін 
ұйымдастыру және пайда болған қателіктерді анықтауға мүмкіндік алу, яғни 
дискретизациялау керек. Қалыпты дискретизация кезінде қадамның 
шамасын анықтауда динамикалық құрылымының қандай қасиеттермен 
сипатталуына байланысты бірнеше тәсілдер белгілі. Егер дискретизация 
қадамының шамасы спектрдің ең жоғарғы жиілігіне тәуелді болса, онда бұл 
жиіліктік деп аталады. Егер белгілі-бір корреляциялық функция арқылы 
анықталса, корреляциялық деп аталады. Шектеулі спектрі бар сигнал 
моделін қолдатын қалыпты дискретизацияның шектік қадамды анықтау 
ережесі Котельников теоремасымен сипатталады.

Фурье түрлендіруін қабылдайтын функция U (t) және 0-денҒ(с) =  ^  
дейінгі жиіліктер ауқымымен шектелген үздіксіз спектрі бар, уақыт 
интервалдары бойынша есептелген, At =  —  лездік мәндердің дискретті2 Ғс
сериясымен толығымен анықталады. Теореманың физикалық негізі функция 
формасы мен оның спектрінің ені арасындағы байланысты қарастырғанда 
анықталады. Тек функцияның спектрі шектелмеген жағдайда, оның мәндері 
ерікті кезеңдерде еркін өзгеруі мүмкін.

3.2 сурет -  Котельников теоремасының сипаттамасы
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Котельниковтың теориясы орта-квадраттық мағынада энергетикалық 
спектрі шектелген стационарлық оқиғада үздіксіз кеңейтіледі. Мүндай 
процесс квази-детермеленген процестердің сомасы ретінде үсынылады, 
онда ортогоналды детермеленген функциялардың рөлін санау 
функцияларымен жүзеге асырады, ал іс коэффициенттері -  тандау өлшемі 
болып табылады:

sinran(t-nAt)
ап(і-пДі)

д  _  п _  1
®п 2Ғп

(3.12)

(3.13)

3.3 сурет -  Сигналдың шектелган спектрін Котельников катарымен
көрсету

Сигналдың функциясы U(t) үшін сигналдың үздіксіз сәттегі мәндері іске 
асырылатын сигналдардың шектік мәндерімен шектеледі.

Егер бүл шкала біркелкі болса , онда квантталу біркелкі деп аталады, 
ал кері жағдайда біркелкі емес.

Базистік функциялар 3.4-суретте келтірілген және олардың M t 
нүктелеріндеолардың ортогоналдығы жақсы байқалады.

i t ,  СОн) у

1  0:5

\  7 * \ ^

Х ^ \  к=1 

/  \  \
-2,5 І \ - 1 , 5  J У 0 0,5 1 , \  1.5 15  S

-2,0 Х у  і О Х У 2,0 Ч /  з

A t 2 A t

3.4 сурет - Котельников қатарының нормаланған базистік
функциялары
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Котельников теориясын тағыбір нұсқада ұсынуға болады:
Аналогтық сигнал, егер ол төменгі жиіліктердің идеалды сүзгісі арқылы 

өтетін болса, дискретті жүйелілік дәйектілігінен толығымен жаңартылуы 
мүмкін, жиілік диапазоны ®g > ®v болып табылады. Сигналды деңгеймен 
ауыстырған кезде, үдеріс процесті қадамдық тәуелділікке ауыстырады. Уақыт 
бойынша өзгеретін қателікті квантталу шуы деп атайды.Нақты жағдайларда 
квантталған сигналға әрқашан кедергі әсер етеді.

Котельниковтың теоремасына сәйкес, s(t) аналогтық сигнал мәндері 
уақыт осінде нүктелердің шексіз үлкен мәндерінен алынуы мүмкін. Дегенмен 
сигнал туралы мұндай ақпаратты алу мүмкін емес, өйткені сигналды өңдеу 
шектеулі уақыт кезеңі ішінде жүзеге асырылады.

Дискретті сигнал [0,T] аралығында {Sk} үлгілерімен N максималды 
мәнінде берілсін. Сонда Фурье сериясының Cn коэффициенттерінің 
жиынтығы дискретті сигнал спектрінбілдіреді:

j2nnk
сп = Ske ~ l T - . (3.14)

(3.14) өрнегі Фурьенің дискретті өрнегін береді(ДПФ).
Айта кету керек, спектрдегі құрамдастар саны N  кезеңіндегі 

үлгілердіңсанына тең.

Бақылау сұрақтары:
1) Котельников формуласын құрыңыз
2) Дискретті сигнал үлгілерінің санын қалай есептейді?
3) Котельников теоремасы сигналға қандай шектеулер қойды?
4) Котельников қатарын жазыңыз.
5) Идеалды қайта қалпына келтіруші фильтрдің импульстік және 

жиіліктік сипаттамасын келтіріңіз. Осындай фильтрді физикалық тұрғыдан 
жүзеге асыруға бола ма?

6) Котельников теоремасына спектралдік түсіндерме беріңіз.
7) Неліктен байланыс жүйелерінің радиотехникалық құрылғыларында 

спектрі шектеулі сигналдар тербелістің қолайлы математикалық моделі 
болып саналады?

4 Х абарлама көзі мен байланы с арнасы ны ң ақпаратты қ 
сипаттам алары

4.1 Х абарлама көзінің ақп аратты қ сипаттамасы

Ақпарат көлемін өлшеу негізіне хабарламаның негізгі мазмұнымен 
байланысы емес жіберілген хабарламалардың ықтималдылық 
сипаттамалары жатады және олардың белгісіздік (күтпеген) дәрежесін 
көрсетеді.
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Хабарлама ықтималдылығы аз болған сайын, ақпаратты соғұрлым көп 
жібереді. Алынған хабарламаның ақпарат көлемі хабарламаның кері 
ықтималдылығының логарифмдік бірліктерімен өлшенеді:

kai) = = —ІодР(аі) . (4.1)

Ақпарат ондық логарифмді пайдаланған кезде дитпен, натуралды 
логарифмдер үшін өлшем бірлігі -  натпен, ал екілік кодпен жұмыс істейтін 
жүйелерде -  битпен өлшенеді. Бит -  хабарлама арқылы жіберілетін, 
ықтималдылығы 0,5-ке тең ақпараттың көлемі.

-log20.5=16um.

Нақты дереккөздердің көпшілігі әртүрлі ықтималдықтармен хабарлар 
береді, сондықтан бір хабарламамен бірге келетін ақпараттың орташа 
мөлшерін білу қажет. Бұл ақпараттың орташа мәні хабарлама көзінің 
энтропиясы деп аталады. Шеннон энтропияны N ансамблінен дискретті 
хабар көзін таңдаудағы белгісіздік шарты ретінде анықтады.

H (N ) = — £?=1 рі Іодрі. (4.2)

Энтропия ансамбльдің бір күйінің таңдауы бойынша орташа 
белгісіздікті сипаттайды және тек жай ықтималдықтарымен анықталады. 
Дерек көзінің жай-күйі туралы белгісіздік толығымен жойылған кезде 
алынған ақпарат көлемінің өлшемі ретінде қарастыруға болады.

Логарифмнің негізі (4.2) өлшем бірлігін анықтайды. Соңында 2 бит 
өлшем бірліктерінде, 10-дит негізінде, е - нат негізінде.

Шеннон формуласының көзі бірдей ықтимал жағдайда, келесі түрде 
болады:

H(N) = logN. (4.3)

Ансамбльдің энтропиясы келесі қасиеттерге ие:
1) Н(р)  осы интервал аралығында үздіксіз 0 < р  < 1, яғни p 

өлшемінің аз мәнінде H аз өзгереді.
2) H  (р )  симметриялы қатысты p-ға, яғни р1 аргументінің ешқандай 

өзгерісінде де өзгермейді.
3) Егер UN екі U'N ,U"N жағдайынан тұратын болса, 

ықтималдылықтары ^ж ән е  q2,q1 + q2 = р ^ ,онда жүйенің энтропиясы:

H(p1,p2,...,pN-1,q1,q2) = H (p1,p2,...,pN) + pn  x н ( ^ , ^ ) .
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4) Энтропия әрқашан теріс.
5) Оқиғалардың біреуі бірлікке тең болғанда, энтропия нөлге тең 

болады.
6) Барлық ықтималдықтар бір-біріне тең болған кезде энтропия ең 

маңызды мәнге ие р1 = р2 =... = pN, сонымен қатар:

N = - —̂ -  = logN.

Н,дв.<*Л
1,0

0,3 
0,6 
0,4

0,2

О 0,2 0,4 0,6 0,3 1,0 Р

4.1 сурет - Энтропиядағы екілік құбылыстың ықтималдығына
байланысты өзгеруі

4.2 Ш артты  энтропия және энтропиялы қ бірігу

Шартты энтропия мына тәуелділіктерді анықтағанда қолданылады:
а) альфавиттің кодталған символдарымен (бір көзден дәйекті түрде 

таңдалған жағдайлар арасында);
б) байланыс арналарында ақпараттың жоғалуын анықтаған кезде;
в) энтропиялық бірігуді анықтаған кезде;
i -хабар көзінің ерікті күйі , j  -  мекен -жайдың ерікті күйі, я ішінара 

шартты энтропия А көзінің әрбір i-ші күйі үшін шартты энтропиясын 
анықтайды және мына формула бойынша есептелінеді:

H & )  = - Z ’j P ( 7 ) x l ° e 2 P (^ ) .  ( 4 4 )

А-ға қатысты жалпы шартты энтропия А таратылып жатқаны мәлім 
болса B қабылдағышта қамтылған ақпараттың көлемін сипаттайды.

н  0 )  =  - ! ’} р ( а і) • н ( У )  = • На.(В) = - Х і Х і Р ( а і )  •

Р 0 9  ôg2 Р 0 {). (4 5)

Энтропиялық бірігудің кейбір құрылымдарына тоқталайық.A және В 
екі ансамблін біріктіру үшін H(B/A)<H(B) және H(A/B)<H(A) шарты 
орындалуы керек, олар бит/хабарламамен өлшенеді:
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Н ( А )  =  Р(щ)І(а, - ) , (4.6)

мұндағы Ма -  Хабарлама көзінің жалпы саны.
Логарифмдік ақпараттың өлшемі 1928 жылы ағылшын ғалымы - 

Х.Хартли тарабынан ұсынылған және «энтропия» терминін 1948 жылы 
американдық К.Шеннон енгізілген.

Энтропия үнемі оң таңбалы және тең ықтималдықты хабарламалар 
кезінде мүмкіндігінше жоғары мәнді қабылдайды.

Тозу шамасы ретінде берілген ақпарат көзінің таңбаларды 
қаншалықты жақсы қолданатындығын көрсететін D = [Hmax(Z) — H(Z)]/  
Hmax(z),  шамасы қолданылады. Хабарламада тозудың болмауы біркелкі 
емес. Бір жағынан, жіберу кезінде қолданыстағы арна спектрінің енін 
ұлғайту немесе жіберудің ұзақтылығын арттыру үшін қосымша 
шығындарты қажет етеді. Ал екінші жағынан, хабарламаны қолдану кезінде 
қателерді табу және түзету.

Тозудың хабарламаларды жіберу кезінде өзінің артылықшылықтары 
мен кемшіліктері бар: тозу хабарламаларды жіберу уақытының көбеюінің 
нәтижесінде байланыс арналарының артық жүктелуіне әкеледі; сонымен 
қатар, берілген уақыт аралығында арна арқылы мүмкін болатын саннан аз 
ақпарат жіберіледі, сондықтан да ақпарат теориясы мен кодтау тәсілдерінің 
мақсаты тозуды алдын-алу болып табылады.

Дегенмен, тозудың жоғарылауы хабарларды жіберу кезінде бөгеуілге 
тұрақтылығын арттырады, себебі ол жеке қателерді түзетуді немесе 
хабарламада жоғалған әріптерді немесе сөздерді қалпына келтіруді жеңіл 
орындай алады.

Байланыс жүйелерін іс жүзінде іске асырған кезде хабарды жіберудің 
қажетті жылдамдығы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін тозудың 
келісімді шамасы белгіленді.

Үздіксіз хабар, тұтастай алғанда, уақыттың және деңгейдің шексіз 
санына ие болады, сондықтан ақпараттың көлемі және, тиісінше, үздіксіз 
хабар көзінің энтропиясы шексіз болады.

Нақты жағдайда, хабарламалар уақыт бойынша дискретті нүктелерде 
дискретизация аралығы арқылы Котелников теоремасына сәйкес есептеледі, 
яғни нақты дәрежелі дәлдікпен берілген үздіксіз хабарламаны соңғы 
мәндердің деңгейлік саны ретінде көрсетуге болады, онда бір оқылғанда 
(оқылу энтропиясы) ақпарат санының орташа мәнін дискретті 
хабарламаларға ұқсас түрде есептеуге болады:

K = 1 l . ' ; ! - 1 S k e - >™k/N, (4.7)

мұндағы pi - і- ші деңгейдің квантталған хабарламада пайда болу 
ықтималдылығы;

L -  деңгей бойынша шамалардың соңғы мәні.
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Хабарламалар көзінің өнімділігі деп хабар көзінің бірлік уақытта 
шығарған ақпарат санын айтады.

Көздің бұл сипаттамасы ақпараттарды жасау жылдамдығы немесе 
кіріс ақпаратының ағымы деп аталады. Бұл көздің орындалуы уақыт бірлігі 
үшін көзден алынатын ақпараттың орташа мәні болып табылады:

Н' = — , (4.8)
с̂р

мұндағы A -  хабар;
tcp -  хабардың орташа ұзақтығы.
Үздіксіз хабарлар үшін, олар дискреттік жиілікте цифрландырылған 

кезде және L ықтимал деңгейдегі (әр деңгейдің ықтималдығы p , =1/L).
Үздіксіз хабарлардың өнімділік мәндері:
Мысалы.

Хабар түрі (біріншілік 
сигнал) Хабар

сипаттамасы
Параметр
/дискр

Параметр 
n = log2 L

Өнімділік
Бит/с

Телеграф 50 Бод Дискретті - - 30...50
Тарату 2400 Бод Дискретті - - 2400
Сөйлеу Үздіксіз 8 кГц 8 64 кБит/с

Дыбыс 1 жоғарғы. класс Үздіксіз 24/32 кГц 10/13 240/416
кБит/с

Факсимильді
120строк/с

Үздіксіз
(полутон)
/дискретті

(штрих)

2,93/- 4/- 11,72/2,93
кБит/с

Телевизиялық Үздіксіз 13 МГц 16 216
кБит/с

Хабарламалар өнімділігі оның негізгі сипаттамаларының бірі болып 
табылады, өйткені хабар арналары көзден ұсынылған ақпарат берілетін етіп 
құрылуы керек.

4.3 А рнаны ң ақп аратты қ сипаттам алары

Ақпаратты беру жылдамдығы -  уақыт бірлігіне арнаның 
шығысындағы (көлемі бит/с) орташа алынған ақпараттың орташа мәні.

Кедергісі бар арнадағы ақпараттыберу жылдамдығын есептеу кезінде 
ақпараттың жоғалуын ескеру қажет.

Шындығында,сигнал-кедергі қатынасында 20 дБ-ден астам ақпараттық 
жоғалуларды елемеуге болады. Арнаның өткізгіштігі - берілген лимиттерде 
ақпарат беружылдамдығының ең үлкен мәні (көлемі бит/с):
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N =  maxR, (4.9)

мұндағы R -жылдамдық.
m дискретті сигналдар өтетін дискретті арнаның өткізу қабілеті 

мынаған тең:

N = ВІод2т  (4.10)

Мұндағы В = l / t UM -модуляция жылдамдығы;
tHM -  импульс ұзақтығы;
Екілік канал үшін m = 2:

N = B [ l+ p lo g 2 P  + (1 - p ) l o g 2 ( l  - p ) .  (4.11)

p=0.5 болғанда, екілік каналдың өткізу қабілеттілігі нөлге тең, бұл 
жағдайды арна қиылысы деп атайды (физикалық тұрғыдан p=0,5 қателік 
ықтималдығын канал арқылы ештеңені жібермей -ақ алуға болады деп 
түсіндіріледі).

p =0 және p =1 болғанда өткізу қабілеттілігі бірдей, бұл дегеніміз 
сигналдарды қабылдау теріске ауысады,егер де жіберілген сигналды 
қайтадан дұрыстау үшін 0 -ді 1- ге, 1-ді 0- ге ауыстырсақ жеткілікті.

Үздіксіз арна бойынша ақпарат беру жылдамдығы орташа алынған 
үздіксіз сигналдармен v ( t )  салыстырмалы түрде U(t) ақпараттың уақыт 
бірлігінде жіберілген көлемі болып табылады. Белгілі техникалық 
сипаттамасы бар, үздіксіз канал арқылы жіберілген ақпараттың 
максималды жылдамдығын үздіксіз каналдың өткізу қабілеттілігі деп 
атайды.

NH = maxI(VU).  (4.12)
р(и)

Максимумды барлық кіріс сигналдық ансамблі арқылы анықтайды.
Өткізу қабілеттілігі -  кез келген арнаның негізгі сипаттамаларының бірі. 

Арнаның өткізу қабілеттілігі, тарату мен қабылдаудың мінсіз әдістері арқылы 
қол жетізілетін арнадағы ақпараттың таралуының максималды 
жылдамдығына тең:

Сд = т а х! (у ,  U) = maxVTI(V, U)
немесе

N = F l o g 2 ( l + 1 ) ,  (4.13)

мұндағы F  -  арнаның өткізу жолағының ені;
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PS, Pn -  кірісте модуляцияланған сигнал қабылданып жатыр деп 
есептелген кездегі сигналдың орташа қуаттары мен өткізу жолағындағы 
бөгеуілдер.

Өткізу жолағы жиілік диапазонының жолақ еніне және сигнал/кедергі 
арақатынасына пропорционалды және олардың өсуімен артады, яғни өткізу 
қабілетін сақтай тұра, өткізу жолағының енін сигнал қуатына алмастыру 
мүмкіндігі бар. Бірақ арнаның өткізу жолағының енін ұлғайту арқылы 
өткізу қабілетін шексіз өсіре алмайсыз, себебі кедергілердің де қуаты 
артады, яғни үздіксіз арнаның өткізу қабілетінің максималды мәні 
сигналдың орташа қуатының кедергілердің спектральды тығыздығына 
қатынасына пропорциональді.

Арнаның өткізу қабілеттілігі ақпарат жіберудің мүмкіндігін 
сипаттайды. К. Шеннонның кодтаудың негізгі теоремасы (дискретті арна 
үшін).

Егер хабар көзінің өнімділігі өткізу қабілетінен аз болса,яғни Н(А)<С 
болса, онда қате декодалаудың ықтималдылығы мүмкіндігінше аз болатын 
кодтау (кірісте хабарламаны сигналға түрлендіру) және декодтау (шығыста 
сигналдың хабарламаға түрлендіру) әдістері қолданылады. Н(А)> С болған 
жағдайда ешқандай әдіс пайдаланылмайды, себебі ондай әдістер жоқ.

К. Шеннонның теоремасына сәйкес қателер арнаның өткізу қабілетін 
азайтады, бірақ ақпараттың қатесіз жіберілуіне кедергі болмайды, яғни 
кодтау және декодтау әдісін таңдау арқылы барлық қателер түзетілуі 
мүмкін. Бірақ барлық қателерді түзететін кодтар әлі де табылмады.

Арнаның өткізу жолағы мен хабарламаның ақпараттық сипаттамасын 
(біріншілік сигналдар) білу арқылы, берілген арна арқылы қандай 
хабарламаларды жіберуге болатынын анықтауға болады. Мысалы, 
телевизиялық сигналды тарату үшін өткізу қабілеті жоғары (кабельді, 
радиорелелік және жерсеріктестік жүйелерде жасалатын) арнайы арналарды 
құру немесе сандық ағынның жылдамдығын белгілі-бір тәсіл арқылы азайту 
қажет.

Байланыс жүйесінің тиімділігі -  өткізу қабілеттілігін пайдалану 
дәрежесі, өткізу жолағының ені, сигналдың қуаттылығы болып табылады. 
Тиімділікті бағалау үшін бірнеше коэффициенттер енгізілген.

Өткізу қабілеттілігін пайдалану коэффициенті (ақпараттық тиімділік):

Нақты арналарда бұл коэффициент әрқашан 1 -ден кіші.
Өткізу жолағы шектеулі жүйелерде арнаның жиілік жолағының енін 

пайдалану коэффициенті (жиіліктік тиімділік):

■П = R/C. (4.14)

Р = R/Ps/Pn. (4.15)
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Жерсеріктестік жүйелерде сигналдың қуат коэффициенті 
интерференцияның спектралды қуат тығыздығына (энергия тиімділігіне) 
байланысты: анализ көрсеткендей, ең ақпараттық және жиіліктік тиімділікті 
OM арқылы қол жеткізуге болады, бірақ энергия тиімділігі артықшылығы 
ИКМ-ФМн және кең жолақты модуляцияның басқа нысандарына беріледі.

Модуляция және кодтаудың басқа әдістерін пайдалану жиіліктің 
тиімділігін төмендете отырып, энергия тиімділігін арттыруға болады және 
керісінше.

Бақылау сұрақтары:
1) Бит дегеніміз не?
2) Хабарламалар көзінің ақпараттық сипаттамаларына атаңыз.
3) Энтропия дегеніміз не?
4) Байланыс каналының ақпараттық сипаттамаларына атаңыз.
5) Дискретті сигналдардың қандай көздерін білесіз?
6) Арнаның өткізу қабілеті дегеніміз не?
7) Ақпараттық жылдамдықта байланыс арнасының өткізу 

қабілеттілігін анықтау мүмкін бе?
8) Ақпараттық жылдамдық пен өткізу қабілеттілігі арасындағы 

байланыс.

5 А мплитудалық модуляцияланған (AM) сигналдарды 
қалы птасты ру және детектрлеу

5.1 Электр сигналдары ны ң модуляциясы

Байланыс техникасында сигналдар модуляция арқылы үлкен 
қашықтыққа жіберіледі (осы мақсат үшін қосалқы түрлендіргішті 
пайдаланады), яғни қосалқы тасушы тербелісі. Модуляция кезінде, 
жиіліктің өзгеруіндегідей төмен жиілікті (ТЖ) спектрі жоғары жиіліктер 
аймағына (ЖЖ) ауысады.

Ескерту: - Модуляцияланған тербелістер байланыс арнасында төмен 
жиіліктік сигналдарға қарағанда аз бұрмаланады, себебі ЖЖ - кең жолақты, 
ал модуляция- тар жолақты. Осылай:

- бұрмаланумен күресуге болады;
- қосымша тасушы тербелісті қолдана отырып , көп арналы байланыс 

жүйелерінде қолданылатын жиіліктік таңдауды жүзеге асыруға болады, 
өйкені бұл сигналдарды сүзгілер арқылы бөлуге болады.

Модуляция - модуляциялық (төмен жиілікті) ақпараттық сигнал 
параметрінің өзгеруіне сәйкес тасымалдаушы тербелісінің (жоғары жиілікті) 
бір немесе бірнеше параметрлерін өзгерту процесі.

Модуляциясыз біріншілік сигналды байланыс арнасынан үлкен 
қашықтыққа тарату мүмкін емес.

Кез келген модуляцияның басты ерекшелігі- модуляцияланған сигнал 
спектрін өзгертуі.Жалпы жағдайда, спектр кеңейтіледі, ал гармоникалық
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тасымалдаушы үшін спектр тасымалдаушының жиілігіне жақын аймаққа 
ауысады. Бұл жағдай радиобайланыста және көпканалды байланыс 
жүйесінде тек модуляцияланған сигналдарды қолдануға әкеп соқты.

Қазіргі уақытта коммуникациялық жүйелерде модуляцияның әртүрлі 
типтері пайдаланылады, белгілі бір түрді таңдау бөгеуілге тұрақтылық 
талаптарымен анықталады.

Модуляцияның түрлері:
- аналогты (амплитудалық);
- дискреттік;
- импульстық.
Яғни

U(t) =  U0 cos(w0 t  + ^о).

^  0 \
AМ ЖМ ФМ

Амплитудалық модуляция (amplitude modulation, AM) тәжірибеде 
жасалынған бірінші модуляция түрі болып саналды. Қазіргі уақытта АМ 
негізінен салыстырмалы түрде төмен жиіліктерде (қысқа толқындардан 
жоғары емес) және телевизиялық хабарларда бейнелеу мақсатында ғана 
қолданылады. Бұл модуляцияланған сигналдардың энергиясын пайдаланудың 
төмен тиімділігіне байланысты.

а — модуляцияланатын сигналдың уақыттық диаграммасы; 
б — амплитудалық модуляцияланған сигналдық уақыттық диаграммасы; 

в, г,д,е — спектралдық (жиіліктік) және векторлық диаграммалары.
5.1 сурет - Модуляцияланатын және модуляцияланған сигналадардың 

уақыттық, спектралдық және векторлық диаграммалары

Осылайша, амплитудалық модуляция кезіндегі тасымалдаушының 
амплитудасы (жоғары жиілікті) модуляциялаушы сигналдың (төмен жиілікті) 
лездік мәндеріне пропорционалды өзгереді. 5.1 суретте модуляцияланатын
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және модуляцияланған сигналадардың уақыттық, спектралдық және 
векторлық диаграммалары көрсетілген.

Модуляция коэффициенті -  АМ сигналының амплитудасының 
максималды және минималды мәндерінің сол шамалардың қосындысына 
(пайызбен көрсетілген) қатынасы:

А ■Amin   АА
Атах+Атіп А0

  ^тах ^тіп (5.1)

яғни, модуляция коэффициенті амплитуданың максималды өсуінің 
мәні мен тасушы амплитудасының қатынасына тең. Гармоникалық 
тербелістің ^  жиілігі кезінде АМ сигналының спектрі 5.2-суретте 
көрсетілген.

а) модуляцияланған сигнал; б) терең модуляция.

5.2 сурет -  Гармоникалық тербелістің ^  жиілігі АМ сигналының спектрі

Жиілік Q гармоникалық тербелісімен модуляцияланған кезде AM- 
сигнал спектрі.

5.3 сурет күрделі модуляциялы сигналы бар спектрді көрсетеді.

5.3 сурет - Күрделі модуляциялы сигнал спектрі
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Модуляцияланған АМ сигналының спектрінде жоғары және төменгі 
бүйір тербелістер топтары бар, олар жоғарғы бүйіржолағы (ЖБЖ) және АМ 
сигналының төменгі бүйірлік жолағын (ТБЖ) құрайды.

АМ сигналының спектрінің ені төмен жиілікті модуляция сигналының 
спектрінің жиілігінің жиілігінен екі есе тең:

AfAM = 2Ңп ,

Fm -  төменгі жиілікті сигналдың жоғарғы жиілігі.
Қуатты тиімді пайдалану үшін сигналды АМ спектрі тасымалдаушы 

спектрінен ажыратылады және балансты модуляция (БМ) іске асырылады, 
тек екі жиіліктегі жиілік жолақтары беріледі.

Егер бүйірлік белдеулердің біреуі спектрден алынса, бір жолақты 
модуляция (БЖМ) немесе (ББЖ) немесе SSB (single side Ь а ^ )  алынатын 
болады.

БЖМ сигналдардың жиілік бөлуімен көп арналы байланыста кеңінен 
қолданылады.

Фазалық модуляцияда модуляцияланған сигнал фазасының ауытқуы 
(ауысымы) модуляцияланатын сигналдың лездік мәндеріне қарай өзгереді:

■ф(t ) = mt +jo + A<pUm (t),  (5.2)

мұндағы Аф- пропорционалдық коэффициентік немесе фаза 
девиациясы, радианмен өлшенеді;

U (t) •m w  -  модулияциялаушы сигналдың лездік мәні.
Жиілік модуляциясымен модуляцияланған сигнал жиілігінің ауытқуы 

модуляциялаушысигналдың лездік мәніне пропорционалды өзгереді:

m(t) = т + AyUm(t),  (5.3)

мұндағы Ат_Ат «  ^шартты орындауғы тиісті, девиация жиілігі 
жүздеген МГц-ке дейін барады, қажетті шарт: Am << т .

Модуляция индексі m ұғымымен сипатталады:
-  ФМ кезінде модуляция индексі гармоникалық модуляцияаушы 

сигналмен модуляцияланғансигнал фазасының девиациясына тең:

mфм = Лф;

- ЖМ кезінде модуляция индексі модуляцияланған сигнал жиілігінің 
девиация коэффициентінің модуляциялық гармоникалық сигнал жиілігіне 
қатынасына тең, яғни

mMM = Лт / Q = Л//Ғ. (5.4)
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Демек, жиіліктік модуляция индексі радианмен өлшенетін 
амплитудалық ауытқу болып табылады.

Жалпы алғанда, ФМ және ЖМ гармоникалық тасымалдаушының 
бұрыштық модуляциясының түрлері болып табылады,ФМ мен ЖМ уақыттық 
диаграммасы бірдей болып келеді (5.4 сурет).

0.5

0.4

. 0.3
Ampl 
?  0.2

0.l

0

Phase*» 
2 ¥ '

л I I

(а) (б)
а) ФМ тербелісіндегі AЖ спектрінің графигі;
б) ФМ тербелісіндегі ФЖ спектрінің графигі.

5.4 сурет - Бұрыштық модуляция кезіндегі сигналдар спектрі

Бессель функцияларының графигінен алынған тұжырымдама: Бессель 
функциясының тәртібі неғұрлым көбірек болса, соғұрлым оның үлкен 
айнамалылары кезінде ең жоғары мән байқалады, бірақ функциялардың 
мәндері төмендейді, демек, құрушы спектрлер де аз және олар назардан тыс 
қалуы мүмкін.

Іс жүзінде m+1 (деңгейлері тасымалдаушының деңгейінен 5% аз) 
санынан жоғары барлық спектр құраушыларын ескермеуіміз мүмкін 
делінеді, яғни бұрыштық модуляцияланған сигналдың спектр ені:

Af+i,di = 2 ( т  + 1)Ғт , (5.5)

мұндағы Fm -  модуляциялаушы сигналдың максималды жиілігі.
Егер m<<0,6 болса, бұрыштық модуляция тар жолақты деп саналады 

және ені амплитудалық модуляция спектрінің енімен салыстырылады.
m>>1 үшін бұрыштық модуляция кең жолақты және оның өткізу 

жолағының жиілігі ауытқуынан (девиациясынан) екі есеге тең.
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5.5 сурет -Модулияцияланған ЖМ-ның уақыттық диаграммасы

Бұрыштық модуляцияланған сигналдарды (5.5 сурет) гармоникалық 
тербелістердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады, яғни спектр күрделі 
түрде болып келеді, жоғарғы және төменгі бүйірлік жиіліктердің саны шексіз, 
бүйір гармоникалық тербелістер ® қатысты симметриялы түрде ^  
қашықтықта орналасқан , толығырақ спектралдық қүрылымын білу үшін 
Бессель функциясына жүгінеміз.

Кең жолақты бұрыпітык модуляция амплитудалық модуляцияға 
қарағанда бөгеуілге тұрақты, сондықтан жоғары сапалы хабарлар үшін 
байланыс жүйелерінде кеңінен қолданылады.

Г армоникалық тасымалдаушының дискретті модуляциясы манипуляция 
деп аталады (бұл модуляциялық сигнал дискретті сигнал болғанда 
гармоникалық тасымалдаушыны модуляциялаудың жартылай жағдайы).

Бастапқы сигналды гармоникалық тасымалдаушы параметерлерімен 
басқару арқылы амплитудалық АМ, жиілігі ЖМ және манипуляцияның ФМ 
фазасын алуға болады. Әртүрлі манипуляциялардың уақыттық диагаммалары 
5.6-суретте келтірілген.

AM кезінде «жіберу» кезінде бастапқы сигнал тасымалдағыш тербеліске 
сәйкес келеді, ал «үзіліс» тербелістің болмауына сәйкес келеді.

ЖМ жағдайында, жіберу мен үзіліс әртүрлі, әдетте бұл жиіліктер 
сигналдардың спектрі қабаттасу үшін жеткілікті аз болуы үшін таңдалады.

ФМ арқылы фазаның ауытқуы p/2-ге тең болады, себебі бұл жағдайда 
қарама-қарсы болып табылатын сигналдар арасындағы ең үлкен 
айырмашылық қарастырылған, сондықтан ФМ жағдайында тасымалдағыш 
фазасы жіберуден үзіліске дейін және керісінше ауысқанда 180 ° өзгереді.

Қазіргі уақытта, ФМ-пен бірге, СФМ-дің салыстырмалы фазалық 
манипуляциясы 1953 жылы ұсынылған кеңінен қолданылады, СФМ-де 
тасымалдағыш тербелісі фазасы 1 жіберілген кезде 180 ° -ге ауысып, 0 
символы жіберілген кезде өзгермейді. СФМ әдісі ЖМ-мен салыстырғанда екі 
еселік қуат табысын береді.

Манипуляцияланған сигналдарды беру үшін арналған байланыс 
арнасының сипаттамаларын есептеу үшін әдетте спектрдің дәл құрылымын 
білу қажет емес, спектрдің енін білсек жеткілікті.
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Модуляция
түрі

АМн ЖМн ФМн ОФМн

Спектр ені 2B 2(B + Af) 2B 2B

Мұнда B  -  модуляция жылдамдығы, Бод;
A f • •J -  жиілік девиациясы, Гц.

5.6 сурет -Модуляция түрлерінің уақыттық диаграммасы

Импульсты модуляция кезінде тасымалдаушы тербеліс тікбұрышты 
импульстық периодталған тербелістер жиынын көрсетеді. Импульстық 
модуляцияның келесі түрлері бар(5.7 сурет):

- АИМ мплитудаллы-импульстық;
- ЖИМ жиіліктік-импульстық;
- ФИМ фазалық-импульстық;
- ЕИМ ендік импульстық.
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5.7 сурет-Импульсті модуляцияның типтері.

Модуляцияның импульсті түрлері үшін (ШИМ-нен басқа) спектр ені 
модуляция түрі мен сигналдың сипаттамаларына тәуелді болмайды, ол 
тасушы импульстің ұзақтығымен анықталады және тасушының импульс 
ұзақтығына кері пропорционалды. ШИМ үшін ең аз импульстің спектр ені 
үлкен болатындықтан, оны модулденген импульстердің минималды ұзақтық 
формуласына салуымыз қажет.

Импульстік модуляцияланған сигналдарды жоғары жиілікті байланыс 
желілерінен өткізу мүмкін емес, өйткені бұл сигналдар спектрінде төмен 
жиілікті құраушылар бар. Спектрді жоғарғы жиілікті аймаққа ауыстыру 
үшін екінші реттік модуляция деп аталатын қайта модуляциялау жүзеге 
асырылады: модулденген импульстер арқылы жоғарғы жиілікті
гармоникалық тасушы қайтадан модулденеді. Екіншілік модуляциялаудың 
10-нан астам түрін алуымызға болады, бөгеуілге тұрақтылығы жағынан g = 
T/t и = 10 кезіндегі импульстерде ФИМ-АМ қолданған жөн.

Детектрлеу - бұл модуляция үрдісін қалпына келтіретін процесс, яғни 
детектрлеу - төменгі жиіліктің немесе тұрақты токтың тербелуінің 
нәтижесінде электрлік тербелістерді түрлендіру. Ол дыбыстық жиілікті 
бөліп алу үшін радиоқабылдағыш құрылғыларда, кескінді сигналды 
телевидениеде және т.б. қолданылады. Детектрлеу кезінде модулденген 
сигналдың қандай заң бойынша өзгеретіні анықталады.
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5.8 сурет - Модуляцияланған және детектрленген сигнал

5.2 Сигналдарды қалы птасты ру және түрлендіру

Электр тізбектерінің жіктелуі:
- сызықты - R , C, L сызықтық элементтерден тұрады - электрлік әсерге 

және уақытқа тәуелді емес тұрақты;
- сызықты емес - R, C, Lпараметрлері электр әсеріне байланысты және 

уақытқа байланысты емес;
- параметрлік - R, C, Lпараметрлері электр әсеріне байланысты және 

уақытқа байланысты.
Сызықтық, сызықты емес және параметрлік тізбектердің көмегімен 

байланыс жүйелерде хабарламалар мен сигналдардың негізгі пайдалы 
түрлендірулері жүзеге асырылады: сызықтық тізбектерде- сигналды күшейту 
(сигналдық әлсіреу), байланыс желілері арқылы жіберу, сигналдарды бөлу 
және кедергілерді жолын кесу мақсатында фильтрлеу; сызықтық емес және 
параметрлік тізбектерде - тербелістерді генерациялау, жиіліктің көбеюі, 
бөлінуі және трансформациясы, жоғары тиімділігі бар сигналдарды күшейту, 
модуляциялау және анықтау және т.б.

Сызықты емес және параметрлік элементтердің математикалық моделі 
вольт-ампер сипаттамасы (ВАС эксперименталды түрде суретке түсірілген) 
болып табылады, ВАС-ны жақындату - қарапайым математикалық функцияны 
таңдау, бұл эксперименталды түрде жойылған сипаттамалардың ең маңызды 
ерекшеліктерін көрсетеді.

Сыртқы әрекетке сызықты емес элементтің реакциясының нысаны ВАС- 
дағы проекция әдісімен графикалық түрде анықталуы мүмкін.

Әртүрлі жиіліктегі кемінде екі гармоникалық тербелісте сызықты емес 
элементте бір уақытта әрекет болған кезде комбинациялық жиілік пайда 
болады.

Бигармоникалық сигналда әртүрлі жиіліктегі екі гармоникалық тербеліс
бар.
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Генератор қажетті формасы, жиілігі, қуаты бар электрлік тербелісті 
тудыратын құрылғы деп аталады. Өздігінен қозғалатын генераторлар 
(автогенераторлар) және сыртқы қозу түрлері бар. Автогенераторлары электр 
сигналдарының негізгі көздері болып табылады (5.9 сурет), гармоникалық 
тербелістер мен релаксация (импульстік) генераторларының 
автогрераторларына бөлінеді.

5.9 сурет - Автогенератордың құрылымдық сұлбасы

Тербелмелі жүйе генерацияланатын тербелістің формасын анықтайды, 
әртүрлі түрде орындалады (гармоникалық тербелісті алу үшін -  жиілікке 
байланысты бөлінген немесе таратылған параметрлері бар тар жолақты 
фильтрмен), кері байланыс циклы міндетті түрде сырттай болмайды, мысалы, 
туннельдік диодтың ішкі осі бар.

Автогенератордың өзіндік қозу шарттары:
- фазалық баланс- физикалық тұрғыдан кернеудің кері байланысы 

күшейткіштің кірісіндегі тербелістермен фазада болуы керек дегенді білдіреді
(оң ось);

- амплитудалық баланс -физикалық мәні: стационарлық режим
жүйесіндегі күшейткіш - іріктеу тізбегі - кері байланыс, генерацияланған 
жиіліктегі беру коэффициенті бірге тең.

Г армоникалық тербелістегі LC типті автогенераторлар -  бұл 
үшнүктелі сұлба, яғни бұндай сұлбаларда бастапқы және кері байланыстағы 
тізбектер бір контурда орналасады, үш нүкте де күшейткіш элементіне 
қосылған (5.10 сурет).

Сыйымдылықты және автотрансформаторлық байланысы бар 
сызбалар бар.

RC типті гармоникалық тербеліс автогенераторлары - тербелмелі 
контурдың орнына таңдалған RC-тізбектерін қолданады. Бұндай 
автогенераторлар 15...20 кГц кем емес жиіліктерде кең қолданысқа ие. 
Құрылымдық сызбасы 5.11 суретте көрсетілген.
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5.10 сурет - «Үш нүкте» автогенераторының электрлік сызбасы

5.11 сурет - RC типті гармоникалық тербеліс автогенераторының
құрылымдық сызбасы.

RC типті автогенераторлардың негізіне тура және кері байланыс 
тізбегіндегі резистивті күшейткіштерді қолдану жатады, фаза мен 
амплитуда балансының шарты тек бір ғана жиілікте жүзеге асырылады, 
сызықты емес элемент сызықты жүйеде жұмыс жасайды (ток жоғалуынсыз).

RC типті тізбекті автогенератор -  бірнеше жылжымалы фазасы бар 
тізбектегі кері байланыстың RC- бөлігінен тұрады (бөліктердің ең аз 
шамасы 3-ке тең), генерация жиілігі RC тізбегінің сипаттамаларымен 
анықталады және кіріс және шығыс кернеулері кезіндегі фазалық ығысу 180 
градусты құраған кездегі жиілікке сәйкес келеді.

Кварцты автогенераторлардың жиілігін тұрақтандыру - бұл үшін 
кварцтық кристалдан жасалған кескінді білдіретін кварц резонаторы тербеліс 
контурдың орнына қолданылады, кварцтық пластиналарда тік және кері 
пьезоэлектрлік әсерлер байқалады

Тікелей пьезоэлектрлік әсер механикалық деформацияның (қысу немесе 
созылу) беттерінде электрлік заряд пайда болуында пайда болады.

Кері пьезоэлектрлік әсер электр өрісінің әсерінен механикалық 
деформацияда көрінеді.
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Кварц электр сұлбасы 5.12-суретте көрсетілген.

шартты белгі

5.12 сурет - Кварц электр сұлбасы

Кварц база мен эмиттер арасында немесе коллектор мен эмиттер 
арасында (үш нүктелі тізбек) немесе көпір иығына (көпірлі сұлбаға) ауысады.

Сұлбаларда негізгі генератор көбінесе кварц болып табылады.
Жиілік көбеюі гармоникалық тербелістің жиілігін бірнеше рет санға 

көбейту процесі болып табылады, ол сызықтық емес элементіне қосымша 
(жиілікті ток режимінде жұмыс істеуге) жоғары жиілікті алу үшін 
қолданылады, міндетті түрде резонанстық сұлба немесе көлемді резонатор 
(мысалы, сантиметрлік толқындар) бар.

Көбейтудегі ағымның пайдалы компоненті - контур реттелген n-ші 
гармоника. Жиілікті екі еселеу мен үш еселеу сұлбасы іс жүзінде іске 
асырылады. Функционалдық диаграммадағы жиіліктің шартты көбеюі 5.13- 
суретте келтірілген.

5.13 сурет -  Жиілік мультипликаторының шартты -  графикалық бейнесі

Жиілікті түрлендіру - бұл модуляцияланған сигналдың спектрін 
тасымалдағыш жиілігінің маңайынан кейбір аралық жиіліктің маңайына 
ауыстыру (модуляция заңында ешқандай өзгеріс болмайды). Аралық жиілікті 
алу үшін қосалқы генератор (гетеродин) талап етіледі, ал 
араластырғыштарғатранзисторлар, дифференциалды күшейткіштер, 
микротолқынды диодтар пайдаланылатындықтан, араластырғышқа (сызықты 
емес элемент) сигнал және гетеродиндік кернеулер қолданылады және т.б.

Іс жүзінде жиіліктің түрленуі радиотаратқыш құрылғыларда, көп арналы 
телекоммуникация аппаратында, радиоқабылдағыштарда (супергетеродиндік 
қабылдау) сигналдарды қалыптастыруда кеңінен қолданылады.
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Функционалдық диаграммадағы жиілік түрлендіргішітің шартты көрсеткіші 
5.14-суретте келтірілген.

5.14 сурет -Ж иілік түрлендіргішінің шартты -  графикалық бейнесі

Жиілікті бөлу -  гармоникалық тербелістің жиілігін бүтін санға дейін 
төмендеу процессі, жиілік бөлгіштің екі түрі бар: екілік және
регенеративтік.

Жиіліктің екілік бөлгіштері дискретті элементтерге (флип-флоптар) 
орнатылады, олардың әрқайсысы жиілікті екі есеге азайтады. Регенеративтік 
жиілік бөлгіштері -  сұлбасы автогенератордың сұлбасына ұқсас (5.15 сурет).

5.15 сурет - Регенеративті жиіліктік бөлгіштің сұлбасы

5.3 М одуляторлар. АМ тербелісінің модулятор сұлбалары

Модуляторлардың сапалы көрсеткіштері ақпараттық құрылым 
тасушысының әсер ететін модулдеуші кернеуінен ауытқу байланысын 
түсіндіретін модуляциялық сипаттамамен бағаланады: гармоникалық
тасушы үшін (АМ кезінде - амплитуданың ауытқуы, ЖМ кезінде -  жиіліктің
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ауытқуы, ФМ кезінде -  фазаның ауытқуы) сызықты түрде мінсіз болуы 
керек.

Модуляторлардың бір ғана модуляция түрінде жүзеге асуы кезінде іс- 
жүзіндегі сұлбалары мен олардың сипаттамалары қолданылған активті 
элементтеріне, оларға тасушы және модулдеуші сигналдың берілуіне 
қатысты әртүрлі болулары мүмкін.

АМ сигналдан балансты-модулденген БМ синалды алу үшін тасушы 
тебелісті тасушыға негізделген ортақ контурлы диодты екі амплитудалық 
модулятордан тұратын балансты сұлбамен басуымыз керек (5.16 сурет).

5.16 сурет - Балансты модулятор сұлбасы

Балансты модуляторда шығыс тогында n,m=1,2,3 ... жиіліктерімен 
сызықты емес түрлендірудің құрамдас бөліктері жоқ.

Балансты модуляторлар коммуникациялық технологияда кеңінен 
қолданылады, әсіресе көп арналы телекоммуникациялық жабдықтың жеке 
модуляторлары ретінде.

Сақиналық модуляторда екі балансты сұлбасын қосатын төрт диод бар: 
бұл тізбектегі шығыс кернеуі сызықты емес қайта құруларды қажет етпейді, 
сондықтан БМ сигналының спектрінің бүйірлік компоненттерін оқшаулау 
үшін сүзгі қажет емес, яғни, сақиналы модулятор - бұл екі сигналдың 
мультипликаторы.

БЖ сигналын алу әдістері (бір жолақты) - фильтр әдісі (талаптары қатаң 
болып кемшіліктер болып табылатын жолақ сүзгісін пайдалану) және 
сигналдардың көбеюі баланстық сақиналы модуляторлармен орындалатын 
фазалық әдіс (5.17 сурет).
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5.17 сурет - Балансті амплитудалық модуляция

Жиілік және фазалық модуляторлар автогенератордың жиілігі немесе 
фазасы арқылы тікелей басқару сұлбасына сәйкес салынған (айнымалы 
тізбектің ауыспалы сыйымдылығы варикап ретінде пайдаланылады).

5.4 Импульсті модуляция түрлерін алу

ЖИМ алу ЖМ ны ЖИМ өзгертуге негізделген,соған орай 
модуляцияның импульстік түрлерін тікелей және жанама әдістермен алуға 
болады

Тікелей әдіс - аналогтық модуляция сұлбалары сынды сұлбалармен 
жүзеге асырылатын, тасымалдаушы тербелістің рөлі талап етілген 
формадағы импульстардың тізбегі, ұзықтығы, жиілігі болып келетін, 
модулятордың шығысындағы тізбектің орнына резисивті жүктеме 
қосылатын әдіс. Жанама әдіс -  бір түрдегі модуляцияны екінші бір түрге 
алмастыруға арналған,оның ішінде аналогты модуляцияны импульсты 
модуляцияға ауыстыруға негізделген. АИМ құру үшін көбінесе тікелей 
әдісті қолданады: ол үшін ажырату режимінде жұмыс істейтін амплитудалық 
модулятордың кез келген сұлбасы пайдаланылады; диодтың орнына 
транзисторлар, микросұлбалар қолданылады. Кез келген релаксациялық 
автогенераторың жиілігін басқара отырып, (мультивдірілдеткіштің немесе 
блокинг-генератордың), ЖИМ алуға болады.

Импульсті қадағалау жиілігін өзгерту үшін ауытқу тізбегінің 
параметрлерін өзгерту қажет; жиілікте үлкен сызықтықты және диапазонның 
өзгеруін қамтамасыз ететін басқарылатын резисторларды пайдаланатын 
вариантты қоспағанда.
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ЖИМ Сигнал шектегіш арқылы ең жоғары және ең төменгі деңгейде 
өтеді, алынған ЕИМ трапециялық импульстары мен келесі бір шектеуінен 
импульстың алдыңғы бөлігі бөлініп шығады -  бұл ЖИМ - сигнал, 
модулияциялаушы сигналға импульстың жиілігі пропорционалды .

АИМ-нан ЕИМ мен ФИМ -д і алудың қарапайым әдісі (5.18 сурет).

а)

в)
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а -  АИМ; б - ЕИМ; в -Ж ИМ ; г -  ФИМ.
5.18 сурет - ЕИМ мен ФИМ-ді АИМ арқылы алу

ФИМ құрылымдық сұлбасы 5.19 суретте көрсетілген.

5.19 сурет - ФИМ құрылымдық сұлбасы

АИМ үшін тасушы ретінде үшбұрышты импульстердің периодтық 
тізбектемесі қолданылады, АИМ сигнал шектеуіштен ең кіші шекті мәнімен 
өткізіледі, шығысында трапециялық ЕИМ импульстері алынады. Бұл 
импульстердің беріктілігі шекті мәнге байланысты.

Содан соң алынған ЕИМ сигналын дифференциалдау және шектеу 
арқылы импульстің алдыңғы шетін бөліп алып, импульстердің жылжуы 
үшбұрышты импульстердің ортасына қатысты модулдеуші сигналға 
пропорционалды болатын ФИМ аламыз.
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5.5 М одуляцияның дискреттік түрлерін қалы птасты ру әдістері 
(манипуляция)

Модуляцияның аналогтық түрлерін алудың барлық әдістері мен 
сұлбалары толығымен жарамды және манипуляциялық сигналдардың 
құрылуы үшін біріншілік дискретті сигналдың қалыпты элементтерінің 
тізбектілігі модулдеуші сигнал (егер біріншілік сигнал -  екілік болса, онда ол 
екі мәнді қабылдайды: -U, +U -  екіполярлы сигнал немесе 0,+U -
бірполярлы сигнал) ретінде қолданылса, онда ол үшін аналогтық 
модуляторларда екіполярлы модулдеуші сигнал қолданылады.

Арнайы құрылғылар (автогенераторлар) дискретті сигналдарды 
қалыптастырады, содан кейін олар басқарылатын кілттермен дискретті 
элементтер тізбегіне сәйкес ауысады (5.20 сурет).

5.20 сурет - Дискретті сигналдарды қалыптастыру

Кілт ретінде диодтар, транзисторлар, арнайы микросұлбалар, 
балансты модуляторлар қолданылады.

ОФМн алу үшін кез келген ФМн құрылым сұлбасын қолдануға 
болады, бірақ фазалық модулятор алдында модуляциялаушы дискретті 
сигналға арнайы қайта кодтайтын құрылғы
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5.21 сурет - Салыстырмалы кодтың функционалдық сұлбасы

Кодер екі блоктан тұрады: модуль-2 сумматоры және дискретті сигнал 
элементінің ұзақтығы tu үшін кідіріс сызығы, ал модуляциялық сигнал 0-ден 
1-ге ауысқанда және кері өту орын алған кезде тасымалдаушы фазасы 
өзгереді.

Бақылау сұрақтары:
1) Байланыс жүйелерінде модуляция қандай мақсатта қолданылады?
2) AM, ЖМ, ФМ сигналдарының негізгі параметрлерін белгілеңіз.
3) AM, ЖМ, ФМ спектрлерінің енін қалай есептеу керек?
4) Аналогтық және импульстік модуляция арасындағы айырмашылық.
5) Қандай тізбектер сызықты, сызықты емес, параметрлік?
6) Сызықтық емес сипаттамалардың аппроксимациясы қандай?
7) Гармоникалық ауытқулардың автогрераторында сызықты емес 

элементтердің рөлі қандай?
8) Авогенератордың үш нүктелі сұлбасындағы кері байланыс принципін 

түсіндіріңіз.
9) Кварц дегеніміз не? (Кварцтың эквиваленттік сұлбасын түсіндіріңіз)?
10) Жиіліктің мультипликаторы жұмысының физикалық принципі 

қандай?
11) Сақиналы модулятордың ерекшеліктері.
12) Жиілік бөлгіште таңдаулы тізбектің рөлі.
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6 Бұры ш ты қ модуляция сигналдарын қалы птасты ру және 
анықтау

Бүрыннан белгілі модуляцияның негізгі әдістері тар жолақты 
сигналдардың квазигармоникалық көрінісінен пайда болады..біріншілік 
үздіксіз сигнал кезінде аналогты модуляцияның мынадай түрлері болады:

- (AM) сызықты, бaлaнстық (БМ) и біржолақты (БЖ);
- бүрыштық модуляцияны жатқызатын сызықсыз.
Бүрыштық модуляция деп ЖМ-ді айтады,егер модуляциялық 

сигналдың мәндеріне сәйкес, тасымалдағыш тербелісінің жиілігінің лездік 
мәні өзгерсе. Бүрыштық модуляция деп ФМ-ді айтады, егер ақпаратты 
жіберу кезінде фазаның лездік мәні өзгерсе.

ФМ қарастырайық. Модуляциялаушы сигнал ретінде гармоникалық 
сигналды алайық :

x ( t )  =  UQsinQt. (6.1)

Онда тасымалдаушы сигналдың лездік (толық) фазасы мынандай 
түрде болады:

^ ( t )  =  wct  +  фс + aU& s inQ t , (6.2)

<рс - ЖЖ тербелістің бастапқы фазасы;
а-пропорционалдау коэффициенті.
Бүл өрнекте алғашқы екі термин бастапқы модулияцияланбаған 

тербелістің фазасын анықтайды, ал үшіншісі модуляциялау нәтижесінде 
пайда болған тербелістегі фазаның өзгерісін сипаттайды.

Модуляция индексі деп модуляцияланбаған тербеліс фазасынан 
модуляцияланған тербеліс фазасының максималды ауытқуын айтамыз:

М &<ртах Q-Uq . (63 )

Модуляция индексі Un амплитудасына пропорционалды және АМ 
сигналдағы модуляция коэффициенті секілді рөл атқарады. ФМ сигналдың 
өрнегі келесідей:

S( t)  = Uccos(<vct + фс + MsinQt; (6.4)

w(t) =  = шс + MQcosQt. (6.5)

Сондықтан, берілген сигналды жиілік бойынша модуляцияланған 
тербеліс ретінде қарастыруымызға болады. ю жиіліктің ®с тасушы 
жиіліктен мүмкіндігінше көп ығысуы жиіліктің девиациясы деп аталады:

Аыд = MQ.

57



Енді, жиіліктік модуляцияға көшейік, алдында айтылып өткендей, 
басқарушы төменгі жиілікті тербеліспен бірге сигналдың лездік жиілігі де 
өзгереді:

ш = шс + a x ( t ), (6 .6)

мұндағы а -  пропорционалдық коэффициенті;
x ( t )  =  Uq,cosQt - төменгі жиілікті гармоникалық сигнал.
Фазалық модуляция кезіндегідей, бұл жерде де төмендегідей өрнепен 

анықталатын жиілік девиациясы түсінігін енгізуге болады:

Аы д = aUQ

және де өзінің берілген шс шамасымен қатысты жиіліктің максималды 
өзгеруін сипаттайтды.

Сонда ЖМ-сигналдың қорытынды өрнегі келесідей түрге келеді:

S ( t ) =  Uccos(<uct + фс + MsinHt)  (6.7)

яғни, фазалық модуляцияның өрнегімен сәйкес келеді.
Жоғарыда айтылғандардан фазалық және жиіліктік модуляциялар 

жалпыға ұқсас және бірдей параметрлермен сипатталады: модуляция 
индексі және жиіліктің ауытқуы.

Гармоникалық тербелістер арқылы модуляцияланған сигналдардың 
осы түрлерінің осцилограммасы іс жүзінде айырмашылығы көп емес. 
Дегенмен, белгілі ұқсастықпен қатар, жиілік пен фазалық модуляцияда 
келесі негізгі айырмашылықтары бар:

- фазалық модуляция кезінде М  модуляция индексі төменгі жиілікті 
тербеліс амплитудасына пропорционалды және Q жиілігіне тәуелді емес, ал
АаД девиация керісінше, модулдеуші сигнал жиілігімен тәуелділігі тура
пропорционалды;

- жиілік модуляциясындағы жиіліктің ауытқуы АаД тек модуляция

тербелісінің амплитудасына Um байланысты және оның жиілігіне байланысты 
емес. Бұл жағдайда модуляция көрсеткіші басқару сигналының төмен 
жиілігіне Q пропорционалды.

Жиіліктік модуляция мен фазалық модуляция арасындағы 
айырмашылықтар, егер түрлі жиіліктегі спектральды компоненттердің үлкен 
саны бар күрделі жолақ сигналы басқарушы ретінде пайдаланылса, аса 
байқалады.

Қазіргі уақытта бұрыштық модуляциямен сигналдарды 
қалыптастырудың барлық белгілі әдістері әдетте тікелей және жанама болып 
бөлінеді. Жоғарыда айтылғандай жиіліктік және фазалық модуляция жалпыға
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ұқсас, сондықтан, әдетте, бұрыштық модуляция сигналдарын қалыптастыру 
әдістері, мысалы жиілік модуляциясы арқылы қарастырылады.

Жиілік модуляциясының тікелей әдістерінің мәні гармоникалық 
тербелістер генераторының оның тербеліс тізбегінің параметрлері бойынша 
тікелей әрекет ету жолымен жиілігінің өзгеруі болып табылады.

Бұрыштық модуляция сигналдарын анықтау үшін, ішінара, жиіліктік 
модуляциямен бірнеше әдіс белгілі. Бір кең таралған әдіс амплитудасы 
модуляцияланған сигналға ЖМ тербелістерін түрлендірудің тәртібін және 
оны амплитудалық детектормен анықтауды негіздейтін әдіс. Бұл әдіс 
келесідей. Бірінші кезеңде модуляцияланған сигнал амплитуда шектегіші 
арқылы радиобайланыс арнасына кедергіге байланысты пайда болған 
каналдағы жағымсыз өзгерістерді жою үшін беріледі. Егер осы процедураны 
жоққа шығаратын болсақ, демодуляция сапасы күрт нашарлайды. Екінші 
кезеңде ЖМ-сигнал амплитудалы-модуляциялы тербелуге түрлендірілген 
тербеліс контуры бар тізбек арқылы түрлендіріледі, содан соң бұл сигналды 
тікелей демодуляциялау жүзеге асырылады.

Бөгеуілге тұрақтылық мәселесі заманауи радиотехниканың маңызды 
мәселелерінің бірі болып табылады.

Алынған ақпараттың сапасы хабарлардың табиғаты бойынша сенімді 
деп бағаланады, яғни, алынған хабарлама жіберілген хабарға сәйкес келеді. 
Сенімділік пен бөгеуілтұрақтылық сандық өлшемі хабарламалардың сипатына 
(мәтін, сөйлеу, музыка, сурет және т.б.) байланысты.

Байланыс жүйелеріндегі қателердің пайда болуы әртүрлі типтегі 
кедергілерге байланысты. Байланысу жүйелерінде кедергі әсер етуімен 
сигналдардың қайта құру білу қабілеті бөгеуілге төтеп беру деп аталады. 
Бөгеуілге төтеп берудің потенциалды және реалды түрлері бар. Потенциалды 
бөгеуілге төтеп беру деп берілген сигнал мен кедергі кезіндегі барынша қол 
жеткізілген төтеп беруді айтамыз. Реалды кедергіге төзімділік дегеніміз 
тарату және қабылдау трактіндегі, байланыс сызығындағы,модемдегі нақты 
элементтерің орындалуы теориялық тұрғыдан әрдайым төмен болып келетін 
кедергіге төтеп беруді айтамыз.

Бақылау сұрақтары:
1) Хабарды гармоникалық түрде таратқан кездегі модуляция әдістерін

атау.
2) Бір гармоникалық тербеліспен модуляцияланған тербелістің 

амплитудалық модуляциясын және оның спектрінің нысанын түсіндіріңіз.
3) Жоғары және төмен жиілікті тербелу кезеңіндегі амплитудалық 

модуляцияланғансигналдың қуатын анықтаңыз.
4) Баланстық және біржолақты гармоникалық тербелістің мәні неде?
5) Күшті режимдік сигналды квадраттық детектірлеу мен АМ 

сигналды детектірлегеннің қандай айырмашылығы бар?
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6) Бұрыштық модуляцияның ФМ, ЖМ ретінде көрсетілетінін 
түсіндіріңіз, модуляция индексін және жиілік девиациясын әр жағдайда 
анықталуын қарастырыңыз.

7) Таржолақты бұрыштық модуляцияның мәнін түсіндіріп, осы 
жағдайға сигнал спектрін көрсетіңіз.

8) Кең жолақты бұрыштық модуляцияның мәнін түсіндіріп, бұл 
жағдайда сигналдар спектрінің енін немен анықтайтынын түсіндіріңіз.

9) Бұрыштық модуляция сигналдары қалай қалыптасады?

7 Байланы с арнасы  ж айлы  ж алпы  мәлімет

7.1 Электрбайланы с каналдары ны ң классиф икациясы

Байланыс арнасы -  ақпарат көзінен бастап қабылдағышқа хабарларды 
(деректерді ғана емес) жіберу үшін қажетті техникалық құралдар жүйесі 
және сигналды тарату ортасы(және керісінше). Байланыс арнасы,басқаша 
мағынада (байланыс торабы), сигналдардың тек физикалық тұрғыдан 
таралуын білдіреді, мысалға физикалық байланыс арнасы. Байланыс арнасы 
қашықтағы құрылғылар арасында сигнал беру үшін арналған. Сигналдар 
қолданушыға қатысты (адамға), сонымен қатар қолданбалы құрылғыларды 
қолдану мақсатында ақпарат тасиды.

Ақпаратты тасымалдайтын жіберушімен құрылатын сигнал, жіберу 
ортасынан өткен соң қабылдаушы құрылғының кірісіне келіп түседі. Содан 
соң сигналдан ақпарат бөлініп, тұтынушыға жіберіледі. Сигналдың 
физикалық белгілері жіберу ортасында мүмкіндігінше аз әлсіреу мен 
өзгеруге ұшырап таралатындай етіп таңдалады. Яғни, арна -  техникалық 
құрылғы (техника+орта).

Ақпарат көзі Ақпарат
қабылдағыш

Модулятор Байланыс
жолы Демодулятор

7.1 сурет - Байланыс арнасының құрылымдық сұлбасы

Арналардың жіктелуі әртүрлі көрсеткіш бойынша жүзеге асырылады: 
Байланыс арналарының көптеген түрлері бар, олардың ішінде 

көбінесе сымды байланыс арналары (әуе, кабель, талшықты-оптикалық 
және т.б.) және радио байланыс арналары (тропосфералық, спутникалық
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және т.б.) көптеп кездеседі. Бұл арналар, өз кезегінде, кіріс және шығыс 
сигналдарының сипаттамаларына байланысты жіктеледі, сондай-ақ арнада 
болатын, сигналдың әлсіреуі мен қатуы секілді құбылыстарға байланысты 
сигнал сипаттамаларының өзгеруіне байланысты бөлінеді.

Байланыс арнасы таралу ортасының типіне байланысты:
- сымды;
- акустикалық;
- оптикалық;
- инфрақызыл;
- радиоканалдар болып бөлінеді.
- Сонымен қатар, байланыс арналары төмендегідей жіктеледі:
- үзіліссіз (арнаның кірісі мен шығысында -  үздіксіз сигналдар);
- дискретті немесе цифрлы )арнаның кірісі мен шығысында -  

дискретті сигналдар);
- үзіліссіз-дискретті (арнаның кірісінде -  үзіліссіз сигнал, ал 

шығысында -  дискретті сигнал);
- дискретті-үзіліссіз (арнаның кірісінде -  дискретті сигнал, ал 

шығысында -  үзіліссіз сигнал).
Арналар сызықты және сызықты емес, уақыттық және кеңістікті- 

уақыттық бола алады. Байланыс арналары жиілік диапазонына байланысты 
жіктелуі мүмкін (7.1 -кесте).

Байланыс сызығының бағыты бойынша:
а) бағытталған (әртүрлі өткізуші қолданылады:
- коаксиальды;
- мыс өткізгіштер негізінде бұралған жұптар;
- талшықты оптикалық;
б) бағытталмаған (радиосызықтар):
-тік сызықты;
- тропосфералық;
- ионосфералық кеңістік;
-радиорелейлік реле (дециметрлік және радиотолқындардың қысқаруы);
в) жіберілетін хабар түріне байланысты:
- телеграфты;
- телефондық;
- хабар тарату;
- факсимильді;
г) сигнал түріне байланысты:
- аналогтық;
- сандық;
- импульстық;
е) модуляция түріне қарай (манипуляцияның ): 
аналогты байланыс жүйелерінде:
- амплитудалық модуляция;
- біржолақты модуляция;
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- жиіліктік модуляция; 
сандық байланыс жүйелерінде:
- амплитудалық манипуляция;
- жиіліктік манипуляция;
- фазалық манипуляция;
- салыстырмалы фазалық манипуляция;
- тоналдық манипуляция (Бір элемент субстракциялық тербелістермен 

басқарылады (тонмен), содан кейін манипуляция жоғары жиілікте жүзеге 
асырылады.

Радиосигналдың базасының мәніне сәйкес:
-кеңжолақты (B>>1);
-таржолақты (B<<1).
Бір уақытта таратлыған ақпараттар санына қарай:
- бірарналы;
- көпарналы (каналдардың жиіліктік, уақыттық, кодалық бөлінуі). 
Ақпарат алмасу бағытына қарай:
- бірбағыттық,
- екібағыттық;

7.1 кесте -Байланыс арналары жиілік диапазонына байланысты 
жіктелуі________________________________________________________________
Жиілік диапозоны Т олқын 

диапозоны
Жиілік аты Т олқын аты

30...300 Гц 1000 .1 0 0 0 0  км Аса төмен

300...3000 Гц 1 0 0 .1 0 0 0  км Инфратөмен

3 . 3 0  кГц 1 0 .1 0 0  км Өте төмен миллиметрлік

3 0 .3 0 0  кГц 1 .1 0  км Төмен Километрлік

3 0 0 .3 0 0 0 к Г ц О О О О о s Орташа Г ектометрлік

3 .3 0 М Г ц о О о S Жоғары Декаметрлік

3 0 .3 0 0 М Г ц 1 .1 0 м Өте жоғары Метрлік

300 .3000М Г ц О О О о Ультра жоғары Дециметрлік

3 .3 0 Г Г ц оо

Аса жоғары Сантиметрлік

3 0 .3 0 0 Г Г ц 1 .  10мм Шекті жоғары Миллиметрлік

30 0 .3 0 0 0 Г Г ц 0 ,1 .1 м м гипержоғары Децимиллиметрлік
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Ақпарат алмасу ретіне қарай:
- симплекстік байланыс — екібағыттық радиобайланыс, әрбір 

радиостанцияның қабылдауы мен таратуы кезекпен өтеді;
- дуплекстік байланыс — қабылдау мен тарату бір уақытта жүзеге 

асады. (оперативті түрде);
-жартылай дуплексті байланыс— симплекстіге жатады, мұнда таратудан 

қабылдауға автоматты түрде ауыса алады және корреспонденттен қайта сұрай 
алу мүмкіндіктері қарастырылған.

Таратылған ақпараттардың қорғалу әдістеріне сәйкес:
- ашық байланыс;
- жабық байланыс (құпиялы).
Ақпарат алмасу автоматизациясының деңгейіне қарай 

автоматизацияланған - радиостанцияның басқарылуы және ақпарат алмасу 
оператормен атқарылады.

- автоматизацияланған - ақпартты енгізу ғана қолмен жүзеге асырылады;
- автоматты - ақпарат алмасу процессі тек автоматты құрылғылар мен 

компьютерлер арасында оператордың көмегінсіз іске асады.
Каналдың бөгеуілге тұрақтылығы: кедергі болған кезде сигнал беру 

мүмкіндігін сипаттайды. Бөгеуілдер ішкі (аппаратураның жылулық шумдары) 
и сыртқы (олар әртүрлі болып келеді және ақпараттың тарату аймағына 
байланысты) болып бөлінеді.

Каналдың бөгеуілге тұрақтылығы қабылданған сигналды өңдеуге 
қажетті, тарату-қабылдау құрылғысына кіріскен аппараттық және 
алгоритмдік шешімдерге тәуелді . Сигналдардың канал бойындағы бөгеуілге 
төтеп беру қасиеті кодалау мен сигналдарды өңдеу нәтижесінде көтерілуі 
мүмкін.

Динамикалық диапазон: арна арқылы өтетін сигнал қуатының
максималды мәнінің минималды мәніне логарифмдік қатынасы. Бөгеуілден 
қорғану: байланыс арнасы арқылы сигналдардың жіберілу шарттары. Арна, 
шын мәнінде, сүзгі болып табылады. Кез келген сигналдың бұрмаланусыз 
өтуі үшін осы каналдың көлемі сигналдан үлкен немесе тең болуы керек.

Байланыс арналарындағы бөгеуілдер.
Бөгеуіл сигналдың қалпын бұзады және ол берілген ақпараттың 

қайтымсыз жоғалуына әкеледі. Хабар көзінің орналасуына қарай ішкі және 
сыртқы бөгеуілдер болып бөлінеді.

Арнада туындайтын ішкі бөгеуілдерге: қабылдағыштың кіріс
ұштарындағы флуктуацтионды шулар, жіберушіден қабылдаушыға 
сигналды жіберу желілері және т.б.; Құрылғы блоктарымен ұштары 
арасындағы нашар экрандалуының нәтижесінде қабылдаушыға келетін 
электр сигналдары. Флуктационды шулар жылулық және бөлінгіштік 
құраушылардан тұрады. Жылулық шулар заряд тасымалдаушыларының 
жылулық қозғалысынан туындайды және электровакуумның шығысы мен 
жартылай өткізгіштік құрылғыларда пайда болады. Жылулық және
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бөлінгіштік шулар орташа нөлдік шамамен қалыпты заң бойынша 
анықталады.

Оптикалық жиілік диапазонындағы жылулық және бөлінгіштік 
шуларға «Кванттық» деп аталатын дискретті түрде шақырылған, оптикалық 
сигналды электр тогына түрлендіретін сөз қосылады.

Сыртқы бөгеуілдер арнадан тыс жерлерде туындайды. Оларға: 
атмосфералық, ғарыштық, өнеркәсіптік, сыртқы байланыс құралдарынан 
туындайтын бөгеуілдер жатады. Атмосфералық бөгеуілдер жер 
атмосферасында өтетін физикалық процестердің нәтижесінде туындайды. 
Сәулеленуі бүкіл радиодиапазонда кері әсерін байқататын найзағай разряды 
олардың қуатты көдерінің бірі болып табылады.

Ғарыштық бөгеуілдер радиобайланыс жүйелеріне әсерін тигізеді.
Өнеркәсіптік бөгеуілдер әртүрлі өнеркәсіптік қондырғыларда, 

электрлік транспорт жұмыстарында, электрбайланыс желілерінде пайда 
болады.

Мультипликативті бөгеуілдердің туындауының себебі жіберу 
жолдарының құрылымының үздіксіз немесе дискретті өзгеруі болып 
табылады.

Спектральді және уақыттық сипаттамаларға байланысты аддитивті 
бөгеуілдерді спектр бойынша шоғырландырылған, импульстік және 
флуктуациялық деп бөледі. Спектр бойынша шоғырландырылған 
бөгеуілдерге сыртқы радиостанциялар сигналы, сонымен қатар өндірісте, 
транспортта және медициналық мекемелерде қолданылатын жоғарғы 
жиілікті генераторлардың сәулеленуі жатады. Бұл бөгеуілдердің спектралды 
тығыздықтарының ені, әдетте, өткізу жолағының енінен әлдеқайда кіші, 
бірақ, қарқындылығы айтарлықтай үлкен болуы мүмкін. Қысқа толқын 
диапазонда орналасқан бөгеуіл негізгі болып табылады. Импульсті 
бөгеуілдерге бірлік импульстер немесе қайталану периоды үлкен 
импульстер жатады. Импульсті бөгеуілдердің көздеріне: найзағай разряды, 
электрлік транспорт, электрлік өндірістік құрылғылары жатады. Бөгеуілдер 
аддитивті емес және мультипликативті болып бөлінеді.

8 Дискретті байланыс арналары  үшін Шеннон кодтау теориясы

Аналогтық мөлшердің үздіксіз дәйектілігін дискретті мәндердің соңғы 
саны бойынша өзгертуге және берілген кодқа сәйкес келтіруге мүмкіндік 
беретін құрылғылар аналогтық кодты түрленліргіш деп аталады.Кодтық 
эквиваленттер ұқсас мәнді болуы мүмкін оптикалық, электромеханикалық, 
электронды және басқа элементтердің күйлерінің комбинациялары, сондай-ақ 
электрлік импульстардың параллельді немесе уақытша бірігуі болуы 
мүмкін.Ақпаратты цифрлық есептеу машиналары арқылы өңдеу қажеттілігі 
туындаған кезде екілік кодтар қолданылады.

Соңғы жылдары интеграцияланған ақпараттық және есептеуіш 
жүйелермен, атап айтқанда, автоматтандырылған басқару жүйелерімен және
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ұжымдық пайдалану есептеу жүйелерімен көбірек дамыды. Көптеген 
жағдайларда, сақталатын және таратылатын ақпарат оны жеке мақсаттарда 
пайдалануға дайын адамдарға қызығушылық тудыруы мүмкін. Мұндай 
рұқсатсыз пайдаланудың салдары өте маңызды болуы мүмкін. Сондықтан, 
қазіргі уақытта ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау үшін проблемалар 
туындады. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдар кешені бар. Біз 
байланыс арналары арқылы жіберілген кезде ақпаратты рұқсатсыз кіруден 
қорғау әдістерін қараумен шектелеміз.

Кез келген дискретті хабар немесе хабар белгісі сериялық нөмірге 
тағайындалуы мүмкін. Стандартты шаралармен салыстырғанда көрсетілген 
аналогтық мәнді өлшеу ақпараттардың сандық көрінісін береді. Бұл жағдайда 
хабарларды қайта жіберу немесе сақтау сандарды жіберу немесе сақтау үшін 
азаяды. Нөмір кез келген сан жүйесінде көрсетілуі мүмкін. Осылайша, осы 
нөмірге негізделген кодтардың біреуі алынады. Ақпараттық жүйелерде, 
ақпаратты сақтау және қайта құрудағы қолданбалы ұстанымдардың негізінде 
сандар жүйесін және кодтарын салыстырамыз.

Қазіргі уақытта сандар жүйесін қалыптастырудың позициялық принципі 
танылады. Әрбір таңбаның (суреттің) мәні оның орнына байланысты - нөмірді 
білдіретін таңбалар қатарындағы орын.

Әрбір келесі бірлік алдыңғы фракцияның бірлігіне қарағанда m рет 
көп, мұнда m - сандар жүйесінің негізі. Жалпы саны келесі формулалар 
бойынша мәндерді қосу арқылы есептеледі:

Q = Ү\=1 = агт 1-1 + а і-1т 1~2 + — + а2т 1 + а1т°,  (8.1)

l -  разрядтар саны;
at -көпмүше, 0 мен m - 1 аралығындағы кез келген бүтін мәндерді 

қабылдайды және санда i разрядының қанша бірлігі бола алатынын 
қарастыратын көрсеткіш.

Санау жүйесі негізі неғұрлым көп болған сайын, соғұрлым осы санды 
көрсетуге аз сандар разрядын талап етеді, демек оны таратуға да аз уақыт 
кетеді. Логикалық элементтерге сәйкес,арифметикалық және логикалық 
әрекеттерді орындаудың қарапайымдылығына сәйкес, екілік жүйеге 
артықшылық беріледі:

Қосу ережесі Азайту ережесі Көбейту ережесі
0 +  0 =  0 0 -  0 =  0 0 • 0 =  0
0 +1 =  1 1 -  0 =  1 0-1  =  0
1 +  0 =  1 1 -1  =  0 1 • 0 =  0
1 +1 =  10 10 -1  =  1 1 • 1 =  1

Кодалау және декодалау процесі кезінде кеңінен таралған логикалық 
операция-модулдері бойынша қосу:
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0 Ф 0 = 0
0 Ф 1 = 1
1 Ф 0 = 0
1Ф 1 = 1

Санақ жүйесіне жататын кодтар арасында практикалық жағынан бір 
саннан екінші санға өткенде тек бір разрядтан ғана айырмашылығы болатын 
кодтар практикалық жағынан үлкен мәнге ие болады. Ең көп таралған Грей 
коды, көбінесе оны циклдық немесе рефлексті -  екілік коды деп атайды. 
Грей коды сандық-цифрлық түрлендіру техникасында қолданылады, онда 
төменгі ретті қателіктер бірлігінен белгісіздікті азайтуға мүмкіндік береді. 
Санды Грей кодынан қарапайым екілік жүйеге алмастыру келесідегідей 
орындалады: үлкен разрядтардағы бірінші бірлік өзгеріссіз қалады, одан 
кейінгі сандар (0 мен 1) өзгермейді,егер олардың алдарында түрған сандар 
жүп болса, ал егер тақ болса түрлендіреді

Ақпаратты цифрлы түрде үсынудың техникалық қүралдары.
Түрлендіргіштердің түрлері. Түрлендіргіштердің өзгермелілігі. 

Аналогтық мәндердің үздіксіз дәйектілігін дискретті мәндердің соңғы саны 
бойынша өзгертуге және оларды берілген код бойынша үсынуға мүмкіндік 
беретін қүрылғыларды аналогты-кодьық түрлендіргіштер деп атаймыз. 
Аналогты мәннің кодтық эквиваленті оптикалық, электромеханикалық, 
электрондық және т.б элементтердің комбинциясы ретінде үсынылуы 
мүмкін, сонымен қатар электрлік импульстардың уақыт бойынша 
паралелльдік және тізбектей комбинциясынан түрады.

lo g p i+ lo g e  + А. = 0, i = l ,2 , . . . ,n ;
logpi = loge — Л = const, i = 1,2, ...,n,

Әдетте, ақпаратты цифрлық компьютерлер арқылы өңдеу қажет болған 
жағдайда, екілік код түрінде көрсетілу жүзеге асады.

Адамдармен қоданылатын, цифрлық жүйеге кодты беретін аналогты- 
кодалық түрлендіруші немесе тіркеуші қүрылғыларда мақсатты түрде ондық 
кодтар қолданылады.

Аналогты-кодалық түрлендірушілерді бірнеше белгілер бойынша 
жіктеуге болады. Олардың ішіндегі маңыздысы болып -  түрлендіргіштің 
өлшеу бөлігінің жүмыс істеу принципі және цифрлық эквивалентті алу 
әдістері болып табылады. Дегенмен, қазіргі уақытта, әртүрлі физикалық 
сигналдарды электрлік сигналдарға айналдыру, содан кейін оларды кернеу 
түрлендіргіштері арқылы сандық түрде көрсету (код) тиімді болып келеді. 
Аналогты-цифрлық түрлендіру (АЦТ) термині ең бірінші кезекте осындай 
түрлендіруді (кернеу -  код) түсіндіреді. Әр разрядты оқу үшін сезімтал 
элементтер қондырылған: қылқалам, фотоэлементтер, индуктивті катушка 
және т.б. Заманауи АЦТ номенклатурасы өте жоғары отандық өнеркәсіпте 
интегралды сүлбалар шығару негізінде жасалады. Оларға операциялық
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күшейткіштер, салыстыру органдары (кернеу компараторлары), тірек 
кернеуінің көздері, коммутаторлар, цифрлық-аналогтық түрлендіргішетр, есте 
сақтау құрылғылары және басқа да функционалды элементтер мен тораптар 
кіреді. Сұлбаның интеграция дәрежесі үнемі артатындықтан, нақты АЦТ іске 
асыру үшін қажетті интегралды сұлбалар саны азаяды. Тізбекті аналогты- 
цифрлық түрлендіргіштер түзу, таратушы немесе өлшеуіш түрлендіруді 
бақылау негізде жұмыс істейді. Эталонды уақыттық аралық генераторынында 
сигналды түрлендірудің әр циклында Сч санауышына импульстерді өткізу 
арқылы белгілі-бір Т уақытқа сәйкес Ит сұлбасын ашады. Т уақыт 
аралығында санауышпен тіркелген импульстер саны ux кодтаушы шамасына 
пропорциональді. Ит сұлбасына әсер ететін сигналдың аяқталуымен, 
эталонды уақыттық аралық генераторы Z цифрлық эквивалентінің санауына 
импульстер жібереді және санауыштың барлық разрядын қайта қалпына 
келтіруді орнатады. Одан кейін үдеріс қайталанады.

Бұрын қаралған түрлендіргіштердің өтеуші кернеу деңгейі біртіндеп 
ең төменгі кернеу бірлігіне ауыстырылатын әдіске негізделеді және орган 
арқылы түрленуші шама берілген деңгейде орналасқан ба, әлде жоқ па соны 
салыстыру арқылы анықталады.

Бұл әдіс их тен күрт ауытқу шамасының цифрлық эквиваленттігін 
анықтау үшін қажетті салыстыру (одан кейін тезәрекеттілік) 
операцияларыныңың саны тұрғысынан тиімді емес.Операциялардың саны 
айтарлықтай қысқартылуы мүмкін. Теңдеудің бір операциясы нәтижесінде 
алынуы мүмкін ақпараттың максималды көлемі 1 дв. бірлік тең болады. Осы 
мәнге жету үшін теңдеудің әрбір операциясы осы деңгейден төмен және одан 
жоғары айырбастау мәнін табу ықтималдығы тең болады.Егер айнымалы 
айнымалылардың барлық мәндерінің ықтималдығы бірдей болса, онда екілік 
кодтау үшін теңдеудің бірінші операциясы uxmax/2 деңгейінде орындалуы 
керек.Осы деңгейден төмен кернеудің цифрлық эквиваленттері 0, ал жоғары 1 
болады.Қалған уақыт мәндерін анықтау үшін теңдеудің деңгейлерін ұқсас 
түрде таңдаңыз. Сандық эквиваленттің анықтамасы талданып шығарылады.

1 = lo g z y 0. (8.2)°Х

/-ші разрядтың мәні (/+1) импульс бөлгішіне түскендегі салыстыру 
операциясынан кейін анықталады. Түрлендіру цикліне (/+1) импульстен аз 
болмауы керек. Егер бөлгіш масштабтау тізбегі қағидасына сәйкес жұмыс 
жасаса, олардың шектеу жиілігі қайтадан /счтах арқылы белгіленеді. Содан 
кейін разрядты теңестірудің аналогты-цифрлық түрлендіргіштері секундына 
түрлендірудің барынша мүмкін саны келесі формула бойынша бағалануы 
мүмкін:

/7 _ fccmax /оmax = , 100 . (8.3)
l°g21^+1
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Қарастырылып отырған түрлендіргіштерді ң негізгі жетіспеушілігі 
олардың төмен разрядтылығы (6-8 есе). Әрбір қосымша разряд үшін 
түрлендіргіштің күрделілігі іс жүзінде екі есе көбейеді, бүл көбеюге, 
энергияны түтынуға және шығындарға әкеледі. Демек, жоғарғы разрядта 
түрлендіргіштер пайдаланылады, онда оқылым бірнеше тактіде орындалады 
және әрбір тактіде бірнеше рет разяд анықталады.

Арнайы АЦТ түрлендіргіштерінің жүмыс істеу алгоритмдері жекелеген 
түйіндер немесе бүкіл түрлендіргіш жүйелі немесе кездейсоқ қателердің пайда 
болуына және жоюына жол бермейді. Көрсетілген мақсаттар үшін, сондай-ақ 
бірқатар логикалық операцияларды жеңілдету үшін жақында 
микропроцессорларды пайдалану үрдісі байқалды.

8.1 А қпаратты  криптограф иялы қ жабу құралы  ретінде кодтау

Аналогтық мәндердің үздіксіз дәйектілігін дискретті мәндердің соңғы 
саны бойынша өзгертуге және оларды берілген код бойынша үсынуға 
мүмкіндік беретін қүрылғыларды аналогты-кодтық түрлендіргіштер деп 
атаймыз. Аналогты мәннің кодтық эквиваленті оптикалық,
электромеханикалық, электрондық және т.б элементтердің комбинциясы 
ретінде үсынылуы мүмкін, сонымен қатар электрлік импульстардың уақыт 
бойынша паралелльдік және тізбектей комбинциясынан түрады. Ақпаратты 
цифрлы компьютерлер арқылы өңдеу қажеттілігі туындағанда, екілік кодтау 
қолданылады.

Соңғы жылдары интеграцияланған ақпараттық-есептеуіш жүйелер 
көбірек даму үстінде, жекелегенде, автоматизацияланған басқару жүйелері 
және үжымдық пайдаланудағы есептеуіш желілер дамып жатыр. Көптеген 
жағдайларда, сақталған және жіберілген ақпарат оны пайда табу 
мақсатында пайдаланғысы келетіндерге қызығушылық тудыруы мүмкін. 
Мүндай рүқсатсыз пайдаланудың салдары өте маңызды болуы мүмкін. 
Сондықтан, қазіргі уақытта ақпаратты рүқсатсыз кіруден қорғау 
проблемасы туындап отыр. Ақпаратты қорғаудың техникалық қүралдар 
кешені бар.

Байланыс арналары арқылы жіберілген ақпаратты рүқсатсыз кіруден 
қорғау әдістерін қарастырамыз. Қарастырылған қорғау тәсілдері 
хабарламаның (деректердің) мынандай өзгерісін қамтамасыз етеді, онда 
олардың бастапқы мазмүны қолданушыда қандай да бір нақты ақпарат 
(кілт) болған жағдайда және оны кері айырбастау арқылы жүзеге 
асырылады. Бүл әдістерді ақпаратты криптографиялық жабу әдісі деп 
атаймыз. Олар каналдардағы ақпаратты қорғау үшін, сондай-ақ оларды 
сақтау арналарында қорғау үшін қолданылады, негізінен олар тез 
үрланатын, алынбалы тасымалдағыштары бар аккумуляторларда (магниттік 
таспалар, дискілер) пайдаланылады. Ақпаратты криптографиялық жабу 
әдістерін қолданатын жүйелерде орындалған түрлендірулерді кодтау және 
декодтау процестерінің түрлері ретінде қарастыруға болады, оларды біз
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шифрлеу және дешифлау деп атаймыз. Шифрланған хабарлама 
криптограмма деп аталады. Ақпаратты криптографиялық қамтудың қазіргі 
заманғы әдістері құпиялылықты қамтамасыз етуі керек, егер қарсыластың 
транскрипциялау және криптограммаларды жазу үшін қажетті арнайы 
жабдықтары болса, сонымен қатар оған тек шифрлеу алгоритмі ғана емес 
ақпаратты анықтауға қажетті криптограмманың бөлігі мәлім болса қорғау 
әдістері қолданады. Басқаша айтқанда, әдіс мүмкіндігінше пайда болатын 
кілттерді қамтамасыз етуі керек, осылайша оның ықтималдығы белгілі 
фрагменттер табылған болса да, нөлге жақын болуы тиіс.

Соңғы талап өте қиын, бірақ ол қанағаттандыруға болады.
Криптографиялық оқшаулану әдістері бағдарлама жүзінде де құрылғы 

жүзінде де іске асырылуы мүмкін. Бағдараламалық іске асырылу кезінде 
шифрлеу (дешифрлеу) орнына процессордың болуы арқылы түсіндіріледі. 
Процессор болмаған немесе оның жүктемесі орынсыз болған жағдайда 
арнайы сериялық өндіріс құралы арқылы құрылғылық оқшаулану іске 
асырылады.

Ақпараттың криптографиялық оқшаулану әдістерінің көптеген түрлері 
белгілі. Олардың оқшаулану күрделілігі мен сенімділігін өсу ретімен 
қарастырып шығайық.

Қарапайым орнату коды. Кодталушы хабарламаның әріптері сол немесе 
басқа әліпбидің әріптерімен ауыстырылады. Егер хабарлама әртүрлі k 
әріптерінен тұрса, онда осы әліпбидің k әріптері арқылы хабарламаны 
кодтаудың k! әдісі бар, яғни, сәйкесінше әртүрлі k! кілттер бар. Вижинер коды 
белгілі бір қиындықтармен байланысты барынша ұзын кілттерді қолданғанда 
ғана жоғары оқшаулану сенімділігіне ие. Бір әріптен тұратын, кілті бар 
Вижинер коды Цезарь коды деп, ал шексіз қайталанбайтын кілті бары Вернам 
коды деп аталады.

Шифрлеу барысында криптографиялық оқшауланатын хабар 
белгілерінің цифрлық эквиваленттері гамма деп аталатын кездейсоқ 
тізбектілігіне жинақталады және к модуліне келтіріледі, мұндағык -  әліпби 
белгілерінің көлемі.

2 2
p(Xi/vf) p(Xl/ v )  pC2/v )І(Х; Ү) = ^ ^ p { x i,yj) l°g =p{xi,yj) log +р(Х2,Уі)+р(Хі,У2) ^

І=1]=1
р(Хі/У2) , Л м  рС 2/У2) 21 л 21/22 , 1 , 1/2i v/ yyv   11 1 111

+ р(х1'у2) ' ^ - Щ Т +р(х2’у2) 'og- J U 2 r  = 3 l 'og— +32'ogT72

+ — log-/ l 0  + — log—10 = 0.352.32 g -/4 -2 g 1/4

Мүмкіндігінше кең гаммаланғандары криптографиялық оқшаулаудың 
сенімділігі үшін қолданылады.

Гаммалау әдісі гамманың қайталанбайтын бөлігінің ұзындығымен 
анықталады. Егер ол жабық болатын мәтіннің ұзындығынан асып кетсе,
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онда бұл мәтіннің статистикалық өңдеу нәтижелеріне ғана сүйене отырып, 
криптограмманы ашу теориялық тұрғыдан мүмкін емес.

Дегенмен, бастапқы мәтіннің екілік таңбаларын және оларға сәйкес 
криптограмманың екілік таңбаларын алған болсаңыз, онда хабарды анықтау 
оңайға соғады, өйткені гаммалау арқылы орындалатын түрлендіру сызықты 
болып табылады.

Толық ашу үшін, шифрланған және сәйкес келетін бастапқы мәтін үшін 
тек 2n екілік таңба жеткілікті.

Келтірілген барлық талаптарды қанағаттандыратын мәліметтерді 
криптографиялық жабу тәсілін қарастырайық. Шифрлеу процесінде белгілі 
бір ұзындықтың (64 бит) тізбегі сол ұзындықтағы шифрлі блокқа айналады. 
Шифрлеу және дешифрлеуамалдары 8.1-суретте көрсетілген 
диаграммадағыдай орындалады.

8.1 сурет - Шифрлеу және дешифрлеуамалдары

Шифрлеу басталмас бұрын мамандандырылған регистрге кіріс регистрі 
арқылы 64 бит бар кілт енгізіледі, оның ішінде 56 кіші пернелерді жасау үшін, 
ал 8 - тексеру кілттері. Құрылғыдан кілт ажыратылмайды. Құрылғы ішінде 
жаңа кілт жасалуы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғыға енгізілген кілт бұрын 
қолданылған кілтпен шифрланады, содан кейін шығыс тіркелімі арқылы жаңа 
кілт ретінде арнайы тіркелімге енгізіледі. Генератордың қосалқы кілтінде 
құрылған 48 бит-тен 16 қосалқы кілт 64 таңбадан тұратын блокты шифрлеу 
үшін пайдаланылады, ол құрылғының кіріс журналына келеді. Шифрлеу 16 
логикалық бірдей қадамдардан орындалады, олардың әрқайсысы қосалқы 
кілттердің бірін пайдаланады. Дешифрлеу процесі шифрлеу процессі сияқты 
бірдей алгоритм көмегімен орындалады, ал айырмашылықтар тек қана кері 
тәртіпте жасалады. Мұндай құрылғылардың техникалық іске асуының негізі 
кері байланыстары бар регистр болып табылады.
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Регистр-шифрдың кері байланыс тізбектерін генерацияланған қосалқы 
кілттерге сәйкес ауыстыру нәтижесінде кіріс дәйектілігін өзгеру 
сызықтылығы бүзылып, деректердің криптографиялық жабуының жоғары 
сенімділігін қамтамасыз етеді.

Эффективті кодалау.
Жоғарыда айтылғандай, көптеген жағдайларда хабарламаның 

белгілері екілік символдардың тізбектеріне түрлендіріледі. Қарастырылған 
қүрылғыларда бүл түрлендіру кіріс хабарламаларының статистикалық 
сипаттамаларын есепке алмай орындайды. Хабарламаның дереккөзінің 
статистикалық қасиеттерін ескере отырып, шу болмаған жағдайда, есте 
сақтау қүрылғысының уақытын немесе есте сақтау қүрылғысының көлемін 
азайтуға мүмкіндік беретін бірыңғай хабар белгісін білдіру үшін қажетті 
таңбалардың орташа санын барынша азайтуға болады. Кедергісі жоқ 
дискретті каналдарда ақпараттарды эффективті кодалау Шеннон 
теоремасына негізделеді, оны былай түжырымдаймыз: хабарлар көзінің кез 
келген орындалуына байланысты арнаның төменгі өткізу қабілеттілігінде , 
яғни, і (z) = c D - е  шартында кодалау әдістері орын алады, бүл арна арқылы 
көзден алынған барлық хабарларды жіберуге мүмкіндік береді.

Шексіз жинақтаусыз хабарламаны жөнелтуді қамтамасыз ететін 
ешқандай кодтау тәсілі жоқ, егер і  ( z  ) > c D.

Дәлелдің негізінде - арна арқылы ақпарат беру жылдамдығын арттыру 
мүмкіндігі туралы идеясы жатыр, егер символдардың тізбегін кодтау кезінде 
ол жеке белгілерге сәйкес келмей, сәйкесінше олардың асимптоталық теңдік 
ықтималдығына пара-пар келетін үзындықтың тізбегі. Траекторияны іске 
асырудың мүмкін еместігін көрсететін теореманың екінші бөлігінің 
жарамдылығы арнаның сыйымдылығын таңдалған кластың барлық 
көздерінің жиынтығы бойынша қабылданған деректерді берудің ең жоғары 
жылдамдығы ретінде анықтайды. Шеннон теоремасы басқа формулада жиі 
беріледі: энтропиясы бар дереккөз хабарламалары н (z ) әрдайым таңбалар 
тізбегі бар алфавит көлемімен m арқылы кодталуы мүмкін, солай бола 
түра, хабарлама белгісіндегі таңбалардың орташа саны Іср ықтимал мәнге

жақын болады, бірақ кем емес.\ogrn
Бүл мәлімдеме сондай-ақ, арнаның енгізілуінде символдарды дүрыс 

және тәуелсіз алуды қамтамасыз ететін ықтимал кодтау процедурасын 
көрсету арқылы анықтайды, тиісінше, олардың әрқайсысы тасымалдайтын 
ақпараттың максималды саны logm тең.

Белгілер арасындағы статистикалық өзара байланыс болмаған 
жағдайда эффективті кодтарды қүру әдістерін ең алғаш американдық ғалым 
Шеннон мен Фано анықтады. Анықталған код Шеннон -Фано коды деп 
аталды.

Код келесі түрде қүрастырылады: хабарламалар алфавитінің әріптері 
ықтималдықтың кему тәртібімен кестеге жазылады. Содан кейін оларды әр 
топта ықтималдылықтарының қосындылары мүмкіндігінше бірдей болатын 2
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топқа бөледі. Бірінші таңба ретінде, барлық жоғарғы бөліктегі белгілерге - 0, 
ал барлық төменгі белгілерге -  1 деп жазылады. Алынған әр топты, 
сәйкесінше, ықтималдылықтарының соммасы мүмкіндігінше бердей 2 
топшаға бөлеміз және т.с.с. Үдеріс әр топшада 1 ғана таңба қалғанға дейін 
жалғаса береді. Қарастырылған Шеннон-Фано әдісі біртекті кодтың 
тұрғызылуына әрқашан әкеле бермейді. Себебі, топшаларға бөлу кезінде 
ықтималдылықты жоғарғы немесе төменгі бөлікте көп алып қоюыңыз мүмкін.

Аталған кемшіліктен Хаффмен әдісі тәуелсіз болып келеді. Ол әр әріпке 
орташа мәнді ықтималдылықты тарату арқылы ақпарат үшін біртекті кодтың 
құрылуына кепілдік береді.

Екілік код үшін әдістеме келесідей орындалады. Хабарламаның әліпби 
әріптері әр әріптің күрделілігі бойынша жазылады. Кестеде қарастырылған 
әліпби әрібіның кодтық ағашы 5.16-суретте көрсетілген. Енді, кодтық 
ағашпен жоғарыдан төмен қарай жылжу арқылы, әр әріпке сейкес кодтық 
комбинацияны жаза аламыз.

Тиімді кодтарді құру әдістерін зерттегеннен кейін, қысқа кодтық 
комбинациясын тағайындау арқылы тиімділікке қол жеткізілгенін көруге 
болады. Осылайша, нәтиже код комбинацияларының d  таңбалар санының 
айырмашылығымен байланысты. Және бұл декодтаудағы қиындықтарға алып 
келеді. Әрине, код комбинациясын ажырату үшін сіз арнайы бөлгіш таңбаны 
қоюға болады, бірақ сонымен бірге біз қол жеткізген нәтиже едәуір азаяды, 
өйткені код комбинациясының орташа ұзындығы символмен көбейеді. 
Қосымша символдарды енгізбей, бір мәнді декодтауды ұсыну орынды. Мұны 
орындау үшін тиімді кодты құру қажет, сонда ешқандай комбинация 
ұзынырақ комбинацияның басталуымен сәйкес келмейді. Осы шартты 
қанағаттандыратын кодтар префикс кодтары деп аталады.

5.16 сурет -Хаффмен алгоритмі 
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Префикс кодының комбинацияларының тізбегі 100000110110110100, 
мысалы код:

Z 1

0 0

Z 2

0 1

Z 3

1 0 1

Z 4

1 0 0

Декодтау: 

100 00

Z4 Z1

0 1

Z 2

101

Z3

101

Z3

1 0 1

Z 3

0 0

Z 1

Префикс емес кодының тізбегі 000101010101, мысалы код:

Z 1 Z 2 Z 3 Z 4

0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

К о м б и н а ц и я  0 1  -  

д е к о д т а л ғ а н  б о л у ы  м ү м к і н

0 1 0  к о м б и н а ц и я с ы н ы ң б а с ы ) ,  б а с қ а ш а

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Z 1 Z 2 Z 2 Z 2 Z 4 Z 3

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 3

н е м е с е

0  0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Z i Z 2 Z 4 Z 3 Z 2 Z 2

Шеннон-Фано немесе Хаффман техникасын қолдану нәтижесінде 
алынған кодтар префиксті болып келетініне көз жеткізу қиын емес. 
Көрсеткіштің корреляциялық дәйектілігін тиімді кодтау
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әдістері.Жіберілетін хабарлар ықтималдықтары белгілі екі, үш немесе n- 
таңбалар комбинацияларына бөлінген:

Z 1 Z 1 Z 4 Z 3  Z 1 Z 4 Z 4 Z 2  Z 2 Z 2 Z 1 Z 3  / о  л л

------------------------------------------- . (8.4)
п

Әр комбинацияға Шеннон-Фано немесе Хаффман әдісіне сәйкес код 
комбинациясы беріледі.Осы әдістің кемшілігі-келесі белгілерге түсетін 
белгілер арасындағы корреляциялық байланыстар ескерілмейді. Ол әрбір 
бөліктегі комбинацияға көп белгілер қосылған сайын, ол өзін аз мөлшерде 
көрсетеді.

Көрсетілген жетіспеушілік диаграммалар, триграммалар немесе 1- 
граммдар әдісімен кодтау кезінде жойылады. l-грамм комбинациясы l 
көршілес хабардың таңбаларынан түрады.Екі іргелес белгілердің тіркесімі 
диаграмма, үшеуі триграмма және тағы басқалар деп аталады.

2 гамма 1 грамм.а
1—гамма 2— грамма̂  1^1^4^3 .......Z1Z4Z4Z2.

Әрбір жаңа символдың код белгісі 1-1 алдындағы белгілерге 
байланысты және Шеннон-Фано немесе Хаффман техникасына негізделген 
әртүрлі l-кадрлар ықтималдылығымен анықталады.

z-ның нақты шамасы кодтау және декодтау қүрылғыларының 
техникалық енгізілуінің белгілері немесе күрделілігі арасындағы 
корреляция дәрежесіне байланысты таңдалады.

Тиімді кодтау жүйесіндегі кемшіліктер. Кемшіліктерінің біріне кодтық 
комбинация үзындықтарындағы айырмашылық жатады. Егер хабар көзінен 
ақпаратты алу кезеңдері басқарылмаса (мысалы, магниттік таспадағы жад 
қүрылғысынан ақпаратты үздіксіз алу кезінде), кодтау қүрылғылары тең 
уақыт аралығында әртүрлі үзындықтағы комбинацияны көрсететін болады. 
Таңбалар түрақты емес жылдамдықпен келгенде ғана байланыс желісі 
тиімді пайдаланылатынын ескерсек, онда кодтау қүрылғысының шығысы 
буферлік қүрылғымен (кешігу) қамтамасыз етілуі керек. Ол таңбаларды 
түскен уақытында сақтап, байланыс желісіне түрақты жылдамдықпен 
жіберіп отырады. Осындай қүрылғы қабылдау жағында да қолданылуы 
қажет.

Екінші кемшілік ақпаратты жіберу кезінде пайда болатын 
кешігулермен байланысты.

Мүмкіндігінше көп әсерге үзын блоктарды кодтау кезінде қол 
жеткізіледі, ал бүл таңбалардың белгілі-бір тізбектілігін сәйкестендірмес 
бүрын таңбаларды жинақтау қажеттілігіне әкеледі. Декодтау кезінде кешігу 
қайта байқалады. Кешігудің жалпы уақыты, әсіресе, пайда болу 
ықтималдылығы аз болатын блоктар кезінде үлкен болуы мүмкін. Бүны 
кодтайтын блоктың үзақтығын таңдау кезінде ескерілу керек.
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Тағы бір кемшілігі қабылдау сенімділігіне бөгеуілдердің әсер етуі 
жатады. Жалғыз қателік жіберілген кодтық комбинацияны оған ұзындығы 
бойынша сәйкес емес комбинацияға аударуы мүмкін. Бұл қателік трек деп 
аталатын бірнеше келесі комбинациялардың дұрыс емес декодталуына 
әкеледі.

Тиімді кодтық тректі нақты әдістермен құру қателерді минимум мәнге 
әкелумен байланысты.

Тиімді кодтау жүйелерін техникалық жүзеге асырудың салыстырмалы 
күрделілігін атап өткеніміз жөн.

Негізгі і шифратордың i-ші көлденең шина тораптарындағы 
диодтардың қосылуы zi сигналдық белгіге сәйкес келетін код 
комбинациясының 3 -ке ауысатын регистрге жазуға мүмкіндік береді.

Қосалқы шифр 2-де, әрбір i-ші көлденең шинаға тек бір диод кіреді, 
ол нөмір zi белгісіне сәйкес келетін код комбинациясындағы таңбалар 
санына сәйкес келетін 4-ші регистр ұяшығына жазылады.

Келесі zi кодтау 7 ақпарат көзі арқылы шығарылатын, 6 импульс 
көзінен шыққан шифрлердің бірінші көлденең түріне элементтер мен 
импульстарды жіберу жолымен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда, Zi сәйкес 
келетін код комбинациясы ауысымдық регистрге 3 жазылады және 4 тіркеуі - 
осы код комбинациясының соңы туралы ақпаратты тасымалдайтын 
бірлік.5генератордың жылжымалық импульстары 3 регистрде жазылған код 
таңбасы байланыс арнасында символдан кейін символ кезекпен көрсетіледі. 
Сол генератордың көмегімен 4 регистрдегі құрылғы да ауысады. Соңғы код 
комбинациясы 3 регистрден көрсетілген кезде, соған тиісті импульс тізбектің 
шығысында пайда болады. Бұл импульс келесі белгіні кодтауға өту үшін 
басқару элементі ретінде қолданылады.

2 регистр кірісіне келіп түскен декодталып жатқан код 
комбинациясының символдары осы регистр арқылы 5 тактілі генератор 
импульстарымен жетілдіріледі. Кіріс кодының кейбір комбинациясы бір 
немесе бірнеше нөлден басталады, сондықтан осы комбинацияларды бастау 
арқылы регистрдің мазмұнын тікелей анықтау мүмкін емес, демек, оларды 
дұрыс декодтау да мүмкін емес.

Әрбір код комбинациясының басын анықтау үшін регистр ұяшығын 
қолданылып жатқан аффекті кодтың ең ұзын комбинациясынан бір бірлікке 
артық етіп алады. Регистрдің қосымша бірінші ұяшығында келесі декодталған 
комбинацияны енгізу алдында бірлік үнемі жазылады. Регистрлерге көшу, ол 
код комбинациясының басталуы туралы және сол себепті оның ұзындығы 
туралы сигнал береді.

Әрбір тактілік импульс 6 көзінен импульсты бақылайды, 1 -ші 
қоректендіретін матрицалық дешифратор. Соңғысы кодта қолданылатын 
кодқа сәйкес салынған, онда артық өлшем бірлігі жоғары деңгейге 
жатқызылады. Декодталған алғашқы код комбинациясының соңғы символы 
тізілімге енгізілген кезде, 6 көзінен келесі импульс zi символының 
қабылдануына сәйкес келетін i-ші декодер шинасының шығысындағы кернеу
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импульсіне әкеледі. НЕМЕСЕ сүлбасы арқылы бүл импульс Шеннон-Фано 
процедурасымен салыстырғанда Хаффман үсынған формамен жазылған.

Хабарлама көзінің өнімділігі арнаның өткізу қабілеттілігінен асып 
кеткен жағдайда, ақпаратты ықтималдылығы төмен қателікпен беретін 
кодтау әдісі жоқ. Осы теоремаға сәйкес, ықтимал кодтау әдісінің бар 
екендігі дәлелденді, ол үшін барлық ықтимал кодтау әдістеріне орташа 
қателік ықтималдығы анықталған және оны еркін түрде жасауға 
болатындығын көрсетуге болады. Теорема ақпаратты дүрыс тасымалдауды 
қамту кезінде ықтималды эффективтіліктің шегін көрсетеді. Теоремадан 
түсінетініміз, арнадағы кедергі ақпарат жіберудің дәлдігіне шектеу 
қоймайды. Ақпаратты тарату кезінде өте жоғары сенімділікке ие болғанда, 
шектеу тарату жылдамдығына негізделеді. Теорема идеалды ақпаратты 
тарату идеясын қамтамасыз ететін кодтарды қүру туралы мәселеге қатысты 
болмағандықтан, сындарлы емес. Алайда, мүндай кодтаудың іргелі 
мүмкіндігін негіздей отырып, ол белгілі бір кодтарды жасау үшін 
ғалымдардың күш-жігерін жүмылдырды. Деректерді берудің кез келген 
жылдамдығында, өткізу қабілеттілігіне қарай, кішігірім қателік 
ықтималдығы белгілердің кодталған тізбектерінің үзақтығының шексіз 
жоғарылауымен ғана қол жеткізілетінін атап өткен жөн.

Демек, кедергі әсер еткенде ,қателіксіз ақпарат тарату тек теориялық 
түрғыдан іске асады. Қателік ықтималдығы өте төмен және жеткілікті 
жоғары эффективтілікпен ақпарат таратуды қамту өте үзақ белгілерді кодтау 
арқылы мүмкін болады. Іс жүзінде сенімділік пен тиімділік дәрежесі екі 
фактормен шектеледі: кодтау және декодтау жабдығының өлшемдері мен 
қүны және жіберілетін хабардың кешігу уақыты. Теорияның дамуы мен 
кодалаудың кедергіге түрақтау практикасы, ең алдымен, деректерді теле - 
өңдеу, компьютерлік жүйелер мен желілерді, аймақтық автоматтандырылған 
басқару жүйелерін және ғылыми зерттеулерді автоматтандыруға арналған 
қүралдарды қүрумен байланысты. Деректерді берудің, өңдеудің және 
сақтаудың аталған жүйелердегі сенімділігін қамтамасыз етудің жоғары 
талаптары қателерді анықтау және түзету мүмкіндігін беретін ақпаратты 
кодтау қажеттілігін талап етті. Бүл жағдайда, кодтау, оған әсер еткен 
кедергілерден кейін, символдар тізбектерінен түратын сигнал, басқа 
ықтимал тізбектерге сәйкес сигналдарға қарағанда алдыңғы таңбаларымен 
сәйкес келетін сигналға жақындай түсуі үшін орындалуы керек. Бүған 
артық кодтарды кодалау бойынша қол жеткізуге болады, бүл сізге қосымша 
шарттарға жауап беру үшін, сәйкестендірілетін таңбалар тізбегін таңдауға 
мүмкіндік береді, бүл ретте алушы жағынан қателерді анықтауға және 
түзетуге мүмкіндік береді.

Мүндай қасиеті бар кодтар бөгеуілге түрақты деп аталады.
Олар қателерді түзету (түзетуші кодтар) үшін және олардың анықталуы 

үшін қолданылады. Қолданыстағы бөгеуілге төзімді кодтардың көпшілігінде 
бүл жағдайлар олардың алгебралық қүрылымының салдары болып табылады. 
Осыған байланысты олар алгебралық кодтар деп аталады. Алгебралық
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кодтарды екі үлкен класқа бөлуге болады: блоктық және үздіксіз. Блоктық код 
хабардың барлық әріптері үшін түрақты болса, біркелкі деп аталады. Олар 
бөлінетін және бөлінбейтін блоктық кодтар болып ажыратылады. Бөлінетін 
кодтармен кодтау кезінде шығыс тізбектері рөлдері белгілі-бір шекпен 
шектелген болуы мүмкін таңбалардан түрады. Бүлар тізбектелген 
таңбалармен сәйкес келетін және кодер арнасының кірісіне келіп түсетін 
ақпараттық символдар мен кодер арнасының берілген тізбегіне енгізілетін 
және де қателерді түзетіп, анықтайтын тексеруші символдар. Бөлінетін 
кодтармен кодтаған кезде шығыс тізбегінін символын ақпараттық және 
тексеруші символдарға бөлу мүмкін емес. Үздіксіз кодтар деп -  кодталатын 
ақараттық символдар тізбегіне тексеруші символдарды енгізу үздіксіз жүретін 
және оны тәуелсіз блоктарға бөлмей жүзеге асыратын кодтарды атаймыз. 
Үздіксіз кодтар да сәйкесінше бөлінетін және бөлінбейтін болып бөлінеді.

Осы кластың техникалық іске асырылуының қатынасы ең қарапайым 
болып келетін код -  рекуррентті кодтар. Өзара тәуелді емес қателер кезінде, 
ақпараттан ең аз таңбалар санымен ерекшеленетін код комбинациясына көшуі 
әбден мүмкін. Кез келген екі код комбинациялары арасындағы айырмашылық 
дәрежесі олардың арасындағы Хэмминг түрінде немесе жай кодтық 
қашықтықпен сипатталады. Ол d  арқылы белгіленіп, комбинациялардың бір- 
бірінен ерекшеленетін таңбалар санын білдіреді. Екі бинарлық кодының 
комбинациялары арасындағы кодтық қашықтықты алу үшін, осы 
комбинациялар сомасының бірліктерінің санын 2 модулі бойынша есептеу 
жеткілікті.

Мысалы:
1001111101 
1100001010 
0101110111, d  =7.

Рүқсат етілген комбинация кодының барлық кодтар жүбы үшін 
қабылданатын ең аз қашықтығы, минималды код қашықтығы деп аталады. 
Қабылдаудан кейін докодтау, қабылданған кодтық комбинация өзінен 
мейлінше аз кодтық қашықтықта түрғанды анықтау кезінде жүзеге 
асырылады. Мүндай декодтау максималды үқсастық әдісімен декодалау деп 
аталады. Кез келген w-разрядты екілік кодтық комбинация w-өлшемді бірлік 
кубтың шыңы ретінде түсіндірілуі мүмкін, яғни, қабырғасының үзындығы 1 - 
ге тең куб.

Бөлінетін кодтардың ең қымбат класы - желілік кодтар. Кез келген 
екілік сызықтық код - топтық код, себебі оған кіретін кодының комбинациясы 
топ жасайды. Код комбинациясы, жиынтық элементтері, мысалы, екілік 
кодтың кодының комбинациясы, оң екілік сандар жиынына қалай 
тағайындалғанын қарастырады.

Кейбір алгебралық операциялар анықталған жиынтықтар алгебралық 
жүйелер деп аталады. Алгебралық операциялар кезінде олар белгілі бір 
ережелерге сәйкес кейбір үшінші элементтердің екі элементіне бірдей
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салыстыруды түсінеді. Векторлық кеңістіктің аксиомаларын 
қанағаттандыратын векторлық кеңістіктің элементтері кеңістіктік деп 
аталады. Сызықтық код - өріс бойындағы барлық n-таңбалы код 
комбинацияларының векторлық кеңістігінен кеңістік жасайтын векторлардың 
жиынтығы. Арнайы түзету кодын жасау талап етілетін кодтың көлеміне 
негізделген, яғни берілген шамалардың қажетті саны немесе өлшенген мәннің 
дискретті мәндері және қолданылатын байланыс арнасындағы ең ықтимал 
қате векторлары туралы статистикалық деректер. Қатенің векторы деп n 
разрядты екілік тізбекті айтады, оның артықшылығы разрядты бірлік бар 
және барлық басқа сатыларда нөлдер болады.

Қорытынды

Кез келген байланыс жүйесінің негізі сигнал болып табылады. 
Сондықтан әртүрлі профильді мамандар (математика, радиотехника, 
сигналдық инженерлер) жаңа автокорреляция және спектральдық 
сипаттамалары бар жаңа сигналдар түрлерін іздестіруде жұмыс істейді. 
Қазіргі заманғы байланыс жүйелерінің көпшілігі интеграция өте жоғары 
дәрежесі бар микропроцессорлар негізінде сандық сигналдармен жұмыс 
істейді. Ұялы байланыс жылдам қарқынмен дамып келеді.

5-ші ұрпақтың ұялы телефондары көпфункционалды қосымшаларға ие 
және оларды конфигурациялау өте қиын, бірақ ең экологиялық. Олар 156 
Кбит / с-тан 2.4 Мбит / с дейін деректерді берудің жоғары жылдамдығымен, 
сымды сызықтардан кем емес жоғары сапалы дыбыс сапасымен, кең спектрдің 
тығыздығы мен қолданыстағы стандарттармен салыстырғанда спектрді 
неғұрлым тиімді пайдалануымен сипатталады.

Болашақ мамандарға өздерінің теориялық білімдерін сигналдар 
саласында нығайту үшін заманауи қымбат зертханалық база (түрлі сигналдар 
генераторлары, шуыл, осцилографтар, спектрлік анализаторлар) қажет, бұл 
оқу орнында әрдайымбола бермейді. Бұл жағдайда сигналдарды компьютерлік 
модельдеу - мұндай дағдыларды алудың өте жақсы және ыңғайлы тәсілі.

Бұл оқу-әдістемелік нұсқаулықты практикалық сабақтарда және 
жазбаша курстық жұмыста есептеу кезінде «Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар» мамандығы бойынша оқитын студенттер пайдалана 
алады. Электр байланыс теориясын аяқталды деуге болмайды, ол үнемі 
қозғалыста және жаңаруда.
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