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Кіріспе 

 

«Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» пәні 

бойынша дәріс курсы 6В06201 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар білім беру бағдарламасын оқитын студенттерге 

арналған. 

«Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 

пәнінің лекциялық курсының мақсаты табиғи және жасанды текті кездейсоқ 

радиокедергілер болған кезде заманауи радиоэлектрондық құралдар мен 

радиожүйелерді пайдалану бойынша мамандарды оқыту болып табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент көліктік радиоэлектрондық жабдықтар үшін 

кедергілердің негізгі көздерін, радиоэлектрондық құралдар мен 

радиотехникалық жүйелерді радио кедергілердің қажетсіз әсерінен қорғау 

тәсілдерін білуі, радиоэлектрондық құралдар мен радиотехникалық жүйелер 

жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру-техникалық 

іс-шараларды сауатты жүргізе білуі тиіс.  

«Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 

пәнінің лекциялық курсы кіріспеден, 15 тақырыптан, қорытындыдан және 

пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. 
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1. №1 Дәріс. Құралдар жиынтығындағы электромагниттік жағдай 

ЭМҮ проблеманың пайда болу себептері 

 

Дәріс мақсаты: электромагниттік ортаның терминдерімен, 

радиокедергілердің түрлерімен және ЭМҮ стандарттары саласындағы 

нормативтік-техникалық құжаттамамен танысу 

 

Әртүрлі радиотехникалық, электронды және электрлік жабдықтардың бір 

уақытта және бірлескен жұмысын қамтамасыз ететін радиоэлектроника бағыты 

радиоэлектрондық аппаратураның (РЭҚ) электромагниттік үйлесімділігі 

(ЭМҮ) деп аталады. 

ЭМС мәселесінің шиеленісуі келесі себептерге байланысты: 

- бір мезгілде жұмыс істейтін радиоқұрылғылардың, әсіресе жылжымалы 

объектілерде орнатылғандардың жалпы санының артуы; 

- радиотаратқыштардың қуатын арттыру, кейбір түрлері ондаған 

мегаваттқа жеткенде; 

- көптеген заманауи радиоқұрылғылар пайдаланатын жиілік жолағын 

кеңейту; 

- радиожиілік диапазонының жүктемесінің артуы; 

- аналогтық және цифрлық технологияға (компьютерлер мен арнайы 

процессорлар) негізделген автоматты басқарудың, диагностикалық 

бақылаудың және т.б. электронды құралдарды кеңінен енгізу; 

- жылжымалы объектілерді электронды құралдармен, әсіресе 

кемелермен, ұшақтармен және ғарыш аппараттарымен жабдықтауды ұлғайту, 

жабдық сұлбасының тығыздығын арттыру; 

- үлкен аумақта орналасқан жерүсті РЭҚ көру сызығында орналасқан әуе 

кемелерінде орнатылған РЭҚ жұмыс істеу жағдайларының нашарлауы; 

- ұялы радиотелефон байланысын кеңейту. 

Кездейсоқ электромагниттік кедергі (ҚEMҚ) электрондық жабдықтың 

жұмысын бұзуға арналмаған жасанды шығу көзінен жасалған кез келген 

радиокедергілер болып саналады. Көбінесе радио кедергілердің орнына 

электромагниттік кедергілер туралы айтады. Электромагниттік кедергі 

электромагниттік энергияның РЭҚ өнімділігін төмендететін немесе 

нашарлатуы мүмкін жағымсыз әсері ретінде анықталады. Радио кедергілерді 

радиожиілік диапазонындағы электромагниттік кедергі деп санауға болады. 

Электромагниттік толқындардың таралуына байланысты кеңістікте 

пайда болатын радиокедергі сәулелену деп аталады. Өткізгіш ортада 

гальваникалық қосылыстардың әсерінен пайда болатын кедергі өткізгіш деп 

аталады. 

Алдағы уақытта біз қарсыластың радиоэлектрондық құралдарын басу 

үшін арнайы жасалған қасақана электромагниттік кедергілерді 

қарастырмаймыз. 

Электромагниттік кедергіге төзімділік немесе кедергіге төзімділік-бұл 

техникалық құрылғының сыртқы бұзылуларда реттелетін параметр мәндерімен 
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байланысты емес қосымша кедергілерден қорғау құралдары болмаған кезде 

берілген жұмыс сапасын сақтау қабілеті. 

Электромагниттік кедергі көздері – электромагниттік сәулеленуді 

тудыратын кез келген құрылғылардың класы. Бұған электромагниттік 

толқындарды шығаруға арналмаған құрылғылар кіреді (мысалы, 

қозғалтқыштар, тұтану жүйелері және т.б.). Электромагниттік кедергі 

рецепторлары - бұл электромагниттік кедергі әсерінен өз параметрлерінің 

мәндерін (қайтымды немесе қайтымсыз) өзгертетін барлық құрылғылар. 

Сонымен қатар, РЭҚ құрылыс иерархиясына сәйкес келесілер бөлінеді: 

- жүйе аралық радиокедергілер - арасында пайда болатын әдейі емес 

радиокедергілер әртүрлі радиожүйелердің РЭҚ; 

- жүйе iшiндегi радиокедергiлер – бiр радиожүйенің РЭҚ арасында пайда 

болатын әдейi емес радиокедергiлер; 

- аппарат ішілік кедергі – бір РЭҚ блогының бөліктері арасында пайда 

болатын әдейі емес кедергі. 

Ғаламдық масштабта үйлесімділік мәселесін қарастырған кезде 

радиожиілік ресурсы (РЖР) байланыс, орналасу және т.б. үшін қолайлы барлық 

жиілік диапазоны ретінде түсініледі. 

Оның тұтынушылары аймақтар, елдер, аймақтар және т.б., сонымен қатар 

радиоқызметтер, радиожүйелер. Стандарт бойынша радиоқызмет белгілі бір 

мақсаттар үшін радио сәулеленуді таратады және (немесе) қабылдайды. 

Радиоқызметтерге радионавигация, радар, хабар тарату және т.б. кіреді. Барлық 

радиожиілік ресурсы шартты түрде диапазондарға бөлінеді. Әрбір жиілік 

диапазоны 0,3⋅10n… 3⋅10n Гц жиілік жолағына сәйкес келеді және жоғарғы 

шекті қамтиды. Жиілік диапазонының нөмірлері әрбір жолақ үшін n 

көрсеткішіне сәйкес келеді. 

Жиілік мәселелері халықаралық деңгейде шешіледі. Жоғары органы – 

Біріккен Ұлттар Ұйымындағы (БҰҰ) Халықаралық электр байланысы одағы 

(ХЭО) – UIT. 

Радиожиіліктерді пайдалануды қарастыру кезінде үш ұғымды 

ажыратады: жиілікті бөлу, жиіліктерді немесе жиілік диапазондарын бөлу және 

тағайындау. Бөлу радио қызметтерін, аймақтарға немесе елдерге бөлуді, 

жүйелер мен станцияларды тағайындауды білдіреді. 

 

ЭМҚ саласындағы нормативтік-техникалық құжаттама және 

стандарттар 

Қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттама келесі мәселелерді 

қамтиды: 

- РЭҚ радиосәулелену параметрлерін нормалау (радио таратқыш 

құрылғылардың қуаты, қуат ағынының тығыздығы, рұқсат етілген жиілік 

ауытқуы, шығарындылар өткізу жолағы (бастыған, бақылау, қажет), 

диапазоннан тыс эмиссиялардың спектрі мен деңгейі (қуаты), деңгей және 

абсолютті жалған шығарындылардың мәндері, таратқыштардың шу 

сипаттамалары); 
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- РЭҚ қабылдау параметрлерін нормалау (сезімталдық, негізгі және 

бүйірлік қабылдау арналары үшін сезімталдық, бір сигналды, екі сигналды 

және көп сигналды әдістермен өлшенетін селективтілік, өткізу қабілеттілігі, 

электрмен жабдықтаудағы, басқару мен коммутациядағы өнеркәсіптік радио 

кедергілерден шуға төзімділік" сұлбалар және т.б.); 

- ЭМҮ әсер ететін элементтік базаның сипаттамаларын қалыпқа келтіру 

(бүйірлік тербеліс, жолдан тыс сәулелену, радиотаратқыштар, 

радиоқабылдағыштар элементтерінің шу сипаттамалары, сипаттамалардың 

сызықтылығы – сызықтық көрсеткіші, кедергілерге бейімділік дәрежесі және 

т.б.); 

- РЭҚ антенна-фидер құрылғыларының ЭМҮ сипаттамаларын нормалау; 

- өнеркәсіптік, ғылыми, медициналық, тұрмыстық және т.б. 

қондырғыларда қолданылатын гетеродиндердің, жоғары жиілікті 

генераторлардың өндірістік радиокедергі сәулеленуінің басқа 

сипаттамаларының деңгейлерін нормалау; 

- ұйымдастырушылық, әдістемелік және жалпы техникалық реттеу 

(ҚEMҚ-ның рецепторға әсерін есептеу әдістері, радиожиілік ресурсын (РЖР) 

пайдалану тиімділігін есептеу критерийлері мен әдістері), радиожиілік 

шығарылымдарын үйлестіру мен жоспарлаудың ұйымдастырушылық-

техникалық негіздері, терминология ЭМҮ және РЖР пайдалану үшін және 

т.б.). 

Нормалар әзірленді: 

- азаматтық радиотаратқыш құрылғылардың өткізу қабілеттілігі мен 

жолақтан тыс сәулелену спектрлерінің нормалары; 

- барлық санаттар мен мақсаттағы радиотаратқыштардың рұқсат етілген 

жиілік ауытқуларының нормалары; 

- радиохабарлар мен телеқабылдағыштардың өндірістік 

радиокедергілерден шуға төзімділік нормалары; 

- әртүрлі құрылғылар мен қондырғылар үшін рұқсат етілген өндірістік 

радиокедергілердің нормалары (7 түрлі норма); 

Сонымен қатар, ЭМҮ бойынша әртүрлі ведомстволық нормативтік-

техникалық құжаттамалар бар, олар белгілі бір салаларда әрекет етеді. 

ОӘК саласында барлық елдер үшін міндетті болып табылатын бірқатар 

халықаралық келісімдер, сондай-ақ ұсынымдар сипатына ие ережелер бар. Бұл 

конвенциялар мен ұсынымдар халықаралық тәжірибені жинақтайды және 

ұлттық ЭМС стандарттарының сериясы үшін негіз болады. Ең маңызды құжат 

1979 жылы Дүниежүзілік әкімшілік радиоконференцияда (ВАКР-79) қайта 

қаралған Радиобайланыс регламенті болып табылады. Жиіліктерді бөлу 

кестесінен басқа, Радио ережелері мен оның Қосымшаларында жұмысты 

ұйымдастыруға қатысты мәселелер мен бағыттар кіреді. радиоқызметтердің 

ЭМҮ, сондай-ақ жабдыққа қойылатын кейбір техникалық талаптарды 

қамтамасыз ету. 

ЭМҮ проблемасы бойынша халықаралық стандарттарды ұйымдастыру 

және дайындау бойынша көп жұмысты Халықаралық электротехникалық 
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комиссия (ХЭК) жүргізеді. IEC стандарттары сәулеленген және өткізілетін 

электромагниттік кедергілердің ең жоғары рұқсат етілген деңгейі тұрғысынан 

да, осы кедергілер болған кезде жабдықтың өнімділігі тұрғысынан да жабдыққа 

қойылатын талаптарды белгілейді. ЭМҮ саласындағы ХЭК стандарттары 

өркениетті нарықтық экономикада қолдануға бағытталған. Бұл стандарттар 

әлемдік тәжірибені жалпылау мен жүйелеуді білдіреді. ЭМҮ саласындағы ХЭК 

стандарттары дамыған елдердің көпшілігінде (АҚШ, Еуропалық Одақ және 

т.б.) тұтыну нарығына жеткізілетін өнеркәсіптік өнімдерге қойылатын 

талаптарды белгілейтін міндетті нормативтік құжаттар ретінде қабылданған, 

өйткені оларды енгізу мұндай өнімдерді пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік 

береді, мысалы сол ресурсты пайдаланатын басқа тұтынушылардың 

құқықтарын құрметтеу. 

ХЭК ЭМҮ стандарттары үш топқа бөлінеді: 

- негізгі басылымдар (стандарттар мен техникалық есептер); 

- жалпы (әмбебап) стандарттар; 

- өнімдер тобына немесе техникалық құралдардың нақты түрлеріне 

арналған стандарттар. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Радиоэлектрондық құралдардың (РЭҚ) электромагниттік үйлесімділігі 

(ЭМҮ) дегеніміз не? 

2. ЭМҮ мәселесінің қазіргі кездегі шиеленісуі қандай? 

3. Кездейсоқ электромагниттік кедергі (ҚEMҚ) дегеніміз не? 

4. Өткізілген интерференция дегеніміз не? 

5. РЭҚ-дағы радиокедергілердің қандай түрлері бар? 

 

2. №2 дәріс. Электромагниттік кедергілердің көздері мен 

рецепторлары 

 

Дәріс мақсаты: электромагниттік кедергілердің көздерімен және 

рецепторларымен танысу. 

 

Кездейсоқ электромагниттік кедергілердің көздері екі топқа бөлінеді: 

табиғи және жасанды 

Табиғи кедергі көздері жердегі және жерүсті болып бөлінеді. Жер 

бетіндегі көздер радиотолқындардың таралу ортасы ретінде атмосферамен 

байланысты. Бұл, ең алдымен, атмосфералық кедергілер және статикалық 

разрядтар. Атмосфералық шудың көздері - жиіліктердің кең спектріне ие және 

ұзақ қашықтыққа таралатын найзағай кезіндегі электр разрядтары. Солтүстік 

ендіктерде полярлық сәулелер кедергі көзі болып табылады. 

Жауын-шашында электр зарядтарының жиналуы және олардың кейіннен 

антенна элементтерінде, жердегі немесе антеннаның жанында разрядталуы да 

электромагниттік кедергілерге әкеледі. Таралу ортасындағы сигналдың 
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бұрмалануын да кедергілердің табиғи көздеріне жатқызу керек. Сонымен қатар, 

ЖЖ диапазонында және төменгі жиіліктерде радиокедергілердің көзі Жердің 

магнитосферасы болып табылады, ол Жер бетінен бірнеше мың километрге 

созылып, Күннен және басқа жұлдыздардан корпускулярлық сәулеленуді 

жинайды. 

Жерден тыс кедергі көздеріне Күннің, планеталардың, жұлдыздардың 

және басқа аспан денелерінің электромагниттік сәулеленуінен туындаған 

кедергілер жатады. Бұл шығарындылар қосымша ғарыштық кедергілердің 

көздері болып табылады және қабылдағыштарды, әсіресе УЖЖ, ӨЖЖ және 

жоғары жиілікте жұмыс істейтіндерді сипаттау кезінде ескерілуі керек. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 сурет – Электромагниттік кедергілердің көздері 

 

Жасанды электромагниттік кедергілердің көздері болып жұмыс істеу 

принципі электромагниттік энергияның шығарылуымен байланысты 

радиоэлектрондық құрылғылар табылады. 

Олардың кейбіреулері 2.1-суретте көрсетілген. Радиоэлектрондық 

құралдарға электромагниттік кедергілер сондай-ақ электромагниттік 

энергияны шығаруға арналмаған құрылғылармен де жасалады: электр 

энергиясының көздері, жабдықтар мен машиналар, қозғалтқышты тұтандыру 

жүйелері, өндірістік және тұтынушы жабдықтар. Осы объектілермен жасалған 

кедергі өнеркәсіптік кедергілердің кең класын құрайды. Өнеркәсіптік 

кедергілердің қарқындылығы және олардың спектрінің ені әртүрлі көздер үшін 

әртүрлі. Өндірістік шуды бірнеше жүз мегагерцке дейінгі жиіліктерге дейін 

Электромагниттік кедергілердің көздері 

Жерден 

тыс 

Жердегі 

Күн Атмосфера 

Ғарыштық 

объектілер 

Жауын -

шашынның 

түсу 

разрядтары 

Радиоэлек

тронды 

құралдар 

Хабар тарату 

құралдары 

Радио 

жұлдыздары 

Радиорелей

лік желілер 
Тарату 

ортасы 

Электр 

көздері 

Электр 

генераторлары 
түрлендіргі

штер 

Машина 

жабдықта

ры Қуатты 

құрылымдар 

мен 

құрылғылар 

Электр 

желілері 

Тұтану 

жүйелері 

Қозғалтқыштар 

Көлік 

құралдары 

Станок мен 

құралдар 

өндірістік және 

тұрмыстық 

жабдықтар 

Дәнекерлеушілер 

Ультрадыбыстық 

құрылғылар 

табиғи жасанды 

Құрылғылар, 

кеңсе 

жабдықтары Навигациялық 

құралдар 
Электр тарату 

құралдары 

Жарықтандыру 

құрылғылары 

Медициналық 

жабдықтар 
Өнеркәсіптік 

жабдықтар 
Магнитос

фера Тұрмыстық 

электр 

аспаптары 

Өндірісті басқару 

жүйелері 
Радиолокациялық 

құралдары Конвейерлер 

Радиобайланыс 

құралдар 

Жердің жасанды 

спутниктік жабдықтары 

Ұялы байланыс 
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қарастыру керек. Радиоқабылдағыштар кедергі әсерін сезінетін көзден 

қашықтық бірнеше километрге жетуі мүмкін. 

Кедергі деңгейі қарқындылық бірліктерімен өлшенеді (В/м, мкВ/м, 

дБмкВ/м т.б., мұнда дБмкВ 1 мкВ-қа қатысты децибелдегі өлшемді білдіреді) 

немесе қуат тығыздығы бірліктерімен (Вт/м2, дБВт/м2 және т.б.). Мұнда 

дБВт/м2 1 м2 аудан арқылы ваттқа қатысты децибелмен өлшенетін қуат 

шығынын білдіреді. Жиілік спектрінің кедергі арқылы жүктелуін сипаттау 

үшін ол сондай-ақ жиілік бойынша кедергі деңгейінің таралуын көрсететін 

бірліктермен өлшенеді, мысалы дБмВт/м2⋅кГц) 

Спектрлік және уақытша сипаттамалары бойынша түйіршікті, 

импульстік, флуктуациялық интерференциялар бөлінеді. Кесілген кедергі – 

параметрлері баяу өзгеретін (тербелістердің орталық жиілігімен 

салыстырғанда) немесе уақыт бойынша тұрақты болып қалатын тар жолақты 

тербеліс. 

Импульстік және флуктуациялық кедергілер кең жолақты кедергілер 

болып табылады. 

Кездейсоқ амплитудалары бар импульстердің кездейсоқ саны уақыт 

бойынша үстемеленген кезде, ауытқулы кедергі импульстік кедергінің шекті 

жағдайы ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Сондықтан флуктуациялық интерференция кездейсоқ процесс. 

Мұндай кедергі ғарыштық шу және радиожабдықтардың ішкі шуы болуы 

мүмкін. 

2.2-суретте ықтимал ЭМК рецепторлары көрсетілген. 

Олар, сондай-ақ кедергі көздері табиғи және жасанды болып бөлінеді. 

Табиғи рецепторлардың электромагниттік кедергілерге бейімділігін есепке алу 

адам денсаулығын сақтау тұрғысынан да, қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан 

да маңызды. Осы мақсатта радио және микротолқынды әсер ету деңгейлері 

үшін рұқсат етілген санитарлық нормалар белгіленеді 
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2.2 сурет – Электромагниттік кедергі рецепторлары 

 

Жасанды рецепторларды екі топқа бөлуге болады: қоршаған 

электромагниттік өрістен пайдалы ақпаратты алу принциптері бойынша жұмыс 

істейтін рецепторлар және жұмыс принципі бойынша сыртқы электромагниттік 

өрістерге жауап бермеуі керек рецепторлар. 

Бірінші топ электронды қабылдағыштар мен радио сақтандырғыштардан 

тұрады. Олар үшін антенна жолы кедергіден қорғаудың ең қиыны болып 

табылады, өйткені барлық жұмыс істейтін таратқыштардың өрістері 

қабылдағыш антеннасында олардың сигналдарының токтарын жасайды. 

Дегенмен, антенна мен қабылдау құрылғысының селективті қасиеттері бар: 

олар белгілі бір жиілік диапазонын алатын сигналдарға жауап береді. 

Диапазоннан тыс сигналдар қатты басылады. 

Басқа жағдайларда интерференция өрістері ҚК құрылымының әртүрлі 

элементтерінде өтетін токтар арқылы жасалады, қоршаған кеңістікте 

басқарылатын немесе еркін таралатын электромагниттік толқындар түрінде 

болады және оның электр тізбектерінен ЭҚК элементтерінде басшылық жасау 

арқылы рецепторға әсер етеді. Бұл қажетсіз энергияның тасымалдануының 

нақты жолы кедергі жолы түсінігімен анықталады. Бұл жолдардың болуы 

қалаусыз және тікелей әсерді жою үшін таралу жолындағы кедергілерді 

айтарлықтай әлсірету қажет. 

Еркін таралатын толқындар жағдайында рецепторға әсер ететін кедергі 

деңгейі ҚК қуатына, рецепторға дейінгі қашықтыққа, кедергі толқын 

ұзындығына λ, ортаның параметрлеріне және бірқатар басқа факторларға 

электромагниттік кедергілердің рецепторлары 

табиғи 

Адам Радиоэлектрон

ды қабылдау 

құрылғылары 
Жануарлар 

Өсімдіктер 
Хабар тарату 

күшейткіштер 

Аралық 

жиілік 

Бейне 

жиіліктер 

өндірістік және жалпы 

қолдануға арналған 

жабдықтар 

Бақылау және 

басқару 

жасанды 

пиротехникалық 

құралдар 

(радио жарғыштары) 

Радиорелейлік 

байланыс Аудио 

жиіліктер 

Биомедициналық 

қондырғы 
Навигация 

Хабар тарату 

жабдықтары 
Радиолокациялық 

құралдары 

Ұялы байланыс Телефондар 

Электронды есептеу 

машиналары 

Көрсету құралдары 

Сезгіш элементтер 
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байланысты. Кедергі қабылдағыштың IP-ге қатысты орналасуына байланысты 

соңғысының айналасындағы кеңістік бағытталмаған кедергілер үшін жақын 

(r ≤ λ/2π), аралық және алыс аймақтарға бөлінеді. Кедергілер тек антенна 

жолы арқылы ғана емес, сонымен қатар құрылғы элементтеріндегі пикаптар 

есебінен, сондай-ақ қуат және басқару тізбектері арқылы енуі мүмкін. Мұндай 

кедергінің деңгейін төмендету экрандау, сондай-ақ қуат тізбектерін сүзу 

арқылы жүзеге асырылады. ЖЖ-ға ҚК жанама әсер еткенде электромагниттік 

энергияның рецепторға тікелей берілуі болмайды. Бұл жағдайларда кедергінің 

әсері қоршаған орта параметрлерінің, құрылғылардың элементтерінің 

параметрлерінің немесе ҚК әсерінен жұмыс режимдерінің өзгеруіне 

байланысты болады. 

Мысалы, қуатты радиотаратқыштың сәулеленуінің әсерінен 

ионосфераның электродинамикалық параметрлері өзгеріп, кедергі 

қабылдағышқа сәйкес радиоарнадағы радиотолқындардың таралу 

жағдайларының өзгеруіне әкеледі. 

Тағы бір мысал - қуатты тұтыну режимінің өзгеруіне байланысты әртүрлі 

борттық радио немесе электр құрылғыларының ӘК-ге әсері: қуатты жүктеме 

қосылған кезде, қуаттың өзгеруіне байланысты әртүрлі электрондық 

құрылғылардың жұмыс жағдайлары өзгереді. қоректендіру кернеуі және 

нәтижесінде пайда болатын өтпелі процестер. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Табиғи интерференцияның қайнар көзі? 

2. Жасанды кедергінің көзі неде? 

3. Кедергі деңгейлері қандай бірліктермен өлшенеді? 

4. Спектрлік және уақытша сипаттамалары бойынша интерференцияның 

қандай түрі ажыратылады? 

5. Жасанды рецепторларды қандай топтарға бөлуге болады? 

 

3. № 3 Дәріс. Кедергілердің негізгі түрлерінің математикалық 

сипаттамасы және олардың статистикалық сипаттамалары. ЭМҮ есептеу 

принциптері 

 

Дәрістің мақсаты: ЭМҮ есептеулерінің негізгі түрлері мен 

принциптерінің математикалық сипаттамасын зерттеу. 

 

Кедергілердің негізгі түрлерінің математикалық сипаттамасы және 

олардың статистикалық сипаттамалары 

Электромагниттік кедергінің табиғаты әртүрлі және шығу тегі, 

құрылымы, спектрлік және уақытша ерекшеліктері бойынша ерекшеленеді. 

ҚEMҚ, әдетте, шу көздеріндегі кездейсоқ процестерге байланысты пайда 

болады. 
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Сондықтан олардың ерекшелігі негізінен ықтималдық сипатқа ие. Бұл 

жиілік спектріне, кедергі амплитудаларының спектрлік тығыздығына және 

олардың пайда болуының кездейсоқ уақытына қатысты. 

Сигналға әсер ету сипаты бойынша интерференция аддитивтік және 

мультипликативті болып бөлінеді. Сигналға әсері статистикалық түрде 

бағаланатын кездейсоқ шу үлкен қызығушылық тудырады. Сондықтан жалпы 

жағдай үшін S(t) аддитивінің X(t) сигналына және А(t) мультипликативті шуға 

әсерін білдіретін екі кездейсоқ процесс қолданылады. Тасымалдау жолының 

шығысында сигнал әдетте былай жазылады: 

 

Y Y(t) = A(t)X(t) + S(t),     (3.1) 

 

Қосымша шу әдетте жай шу деп аталады, ал мультипликативті шу 

модуляциялық шу деп аталады. 

Кедергілер жағдайында ҚEMҚ әсеріне ұшыраған нақты РЭҚ сапа 

көрсеткіштерін анықтау маңызды. Әрбір нақты құрал Q сапасының қандай да 

бір сандық көрсеткішімен сипатталуы мүмкін, бұл құралдың оның негізгі 

функцияларын орындауын көрсетеді. Кедергі болмаған жағдайда, сапа 

индексінің мәні сигнал-шуыл қатынасына байланысты Q = Q(Pс / Pш) немесе Q 

= Q(Uс / Uш), мұнда Pс, Pш, Uс, Uш, тиісінше, құрылғының кірісіне қайта 

есептелген сигналдың қуаты мен кернеуі және өзіндік шу болып табылады. 

ҚEMҚ әрекеті бойынша сапа көрсеткішінің мәндері өзгеруі мүмкін. 

Тозу дәрежесі ҚEMҚ -тің энергетикалық, спектрлік және статикалық 

сипаттамаларына, сондай-ақ сигналды өңдеу әдісіне, таңдалған кодтау әдісіне, 

рецепторды қасақана және әдейі кедергі әсерінен қорғау үшін қабылданған 

арнайы шараларға байланысты. 

ҚEMҚ әрекеті жағдайында РЭҚ сапа көрсеткіштерін анықтау міндеті 

Q(Pс, Pқк1,Pқк2, …) кедергі әсерінен сапа көрсеткішінің төмендеуін анықтау 

және олардың рұқсат етілген деңгейлерін табу Pқк1 қосу. , Pқк2 қосу, ... немесе 

ҚEMҚ -тің рецепторға әсерін бағалауға арналған Qқос критерийінің сәйкес 

мәніне сәйкес сигналдық шу плюс шу коэффициенттері (Pс / (Pк + Pш)). Бұл 

жағдайда ЭМҮ қамтамасыз етіледі, егер 

 

Q(Pс, Pкк1 қос Pкк2 қос, …) ≥ Qқос,   (3.2) 

 

ЭМҮ сипаттамаларын анықтау міндеттері детерминирленген немесе 

ықтималдық көзқарас негізінде шешілуі мүмкін. Детерминирленген тәсілмен 

қажетті ЭМҮ параметрлері детерминирленген мәндермен немесе 

функциялармен, ықтималдықпен, кездейсоқ айнымалылармен немесе 

функциялармен сипатталады. 

ЭМҮ сипаттамаларының ықтималдық сипаттамасы неғұрлым адекватты, 

өйткені бұл сипаттамаларға көптеген кездейсоқ факторлар әсер етеді. 
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ЭМҮ есептеу принциптері 

ЭМҮ есептік талдауы радиотехникалық, электронды және электрлік 

жабдықтарды бірлесіп пайдалану мүмкіндіктерін анықтау мақсатында 

жүргізіледі. Бұл талдаудың нәтижелері нақты жағдайда ЭМҮ шарттарының 

орындалуын болжауға мүмкіндік береді және РЭҚ ЭМҮ қамтамасыз ету 

бойынша практикалық шараларды қабылдауға қызмет етеді. Ағымдағы талдау 

ОӘК жалпы мәселесінің әртүрлі аспектілерін сапалық және сандық зерттеуді 

қамтиды. Бұл жағдайда келесі тапсырмалар топтарын бөлуге болады: 

- құрылғылар мен олардың элементтерінің ЭМҮ көрсеткіштерін зерттеу; 

- электромагниттік ортаны зерттеу; 

- нақты қорлар тобында ЭМҮ енгізуді зерттеу. 

Құрылғылар мен олардың элементтерінің ЭМҮ көрсеткіштерін зерттеу 

мыналарды анықтауды қамтиды: 

- радиотаратқыш құрылғылардан шығатын шамалы шығарындылардың 

сандық сипаттамалары; 

- әртүрлі әсер ететін өндірістік кедергілердің деңгейлері мен спектрлік 

құрамы 

құрылғылар; 

- сигналдарды қабылдау үшін негізгі арнадан тыс 

радиоқабылдағыштардың антенналар бойынша да, қоректендіру сұлбалары 

бойынша да сезімталдығын сипаттайтын параметрлер және т.б. 

ЭМҮ анықтау міндеттері детерминирленген немесе ықтималдық 

көзқарас негізінде шешілуі мүмкін. ЭМҮ сипаттамаларының ықтималдық 

сипаттамасы неғұрлым адекватты, өйткені оларға кездейсоқ факторлардың көп 

саны әсер етеді. 

Электромагниттік ортаны зерттеу кеңістіктің берілген аймағында 

қарастырылатын жағдайда болатын электромагниттік кедергілердің барлық 

түрлерін анықтауды қамтиды. ЭҚК құрылғылардың және олардың 

элементтерінің ЭМҮ сипаттамаларына да, кедергілердің таралу шарттарына да 

байланысты. Кез келген РЭҚ белгілі бір электромагниттік ортада жұмыс істеп 

қана қоймайды, сонымен қатар басқа құралдар үшін ЭМО құруға қатысады. 

Қарастырылып отырған құралдарға қатысты ЭМО сыртқы немесе ішкі 

болуы мүмкін. Ішкі жағдайды, мысалы, ұшақта, кемеде, байланыс торабында 

және т.б. орналастырылған РЭС жасайды және тек қарастырылатын құралдар 

тобының қасиеттерімен анықталады. Сыртқы - әртүрлі объектілердің 

көмегімен, мысалы, ұшақтар, кемелер, олардың жинақтары арасында, жерде 

орналасқан РЭҚ арасында және т.б. 

ЭМО талдауының міндеттеріне мыналар жатады: әртүрлі 

радиоқызметтердің көмегімен жеке жиілік жолақтарының жүктелу дәрежесін 

анықтау; ҚEMҚ деңгейлерінің кеңістіктік, жиілік, уақытша, поляризациялық 

қатынастарға тәуелділігін табу; таратқыштар мен сезімтал қабылдағыштардан 

түсетін сәулеленудің жиіліктердің таралуының және энергетикалық 

деңгейлерінің сәйкес гистограммаларын құрастыру (3.1 сурет), қоршаған 

кеңістіктегі және объектілердегі өндірістік кедергілердің деңгейлері, қуат және 
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басқару сымдарындағы кедергі деңгейлері; ерекше кедергі деңгейлері белгілі 

бір рұқсат етілген мәннен аспайтын аймақтарды есептеу және т.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 сурет – Кедергілерді шығару және қабылдау арналарының таралуы 

 

ЭМО бағалауы детерминирленген немесе ықтималдық болуы мүмкін. 

Детерминирленген тәсілмен шу деңгейлері, олардың спектрлік құрамы 

және т.б. детерминирленген шамалар мен функциялар арқылы бағаланады. 

Ықтималдық бағалауда қажетті мәндер ықтималдық санаттарында сипатталады 

- қуатты тарату ықтималдығының тығыздығы, белгілі бір аймақтарда рұқсат 

етілмейтін кедергілердің болу ықтималдығы. 

Электромагниттік ортаны талдау мен ЭМҮ сипаттамаларын талдауға 

байланысты міндеттер бір-бірімен тығыз байланысты. Шынында да, белгілі бір 

жағдайдағы ЭМҮ ЭМО құрылғыларының және олардың элементтерінің 

сипаттамаларына байланысты. 

Екінші жағынан, РЭҚ реакциясын анықтау үшін ЭМО талдауынан 

алынатын кедергінің сандық сипаттамалары туралы ақпарат қажет. 

Электромагниттік үйлесімділік фактісін анықтау және ол бұзылған 

жағдайда үйлесімсіздіктің нақты себептерін, оның ішінде ҚEMҚ көздерін іздеу 

мақсатында аспаптардың белгілі бір тобына ЭМҮ енгізуді зерттеу жүргізіледі. 

Өнім тобындағы ЭМО талдауы ЭМҮ зерттеу нәтижелеріне және ЭМҮ әсер 

ететін параметрлерге негізделген. 
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ЭМО талдауы нақты жағдайда қандай бөгет әрекет ететінін және олардың 

энергетикалық, спектрлік және статикалық сипаттамалары қандай екенін 

анықтауға мүмкіндік береді. Үйлесімділіктің болуы немесе болмауы туралы 

мәселені шешу үшін осы кедергілердің әсер ету сипатын анықтау және осы 

топта жұмыс істейтін ЖЭК сапасына осы әсердің нәтижелерін бағалау қажет. 

Нақты жағдайға ЭМҮ талдауы өзара әрекеттесу үлгілері негізінде жүзеге 

асырылады: 

1) ЭМҮ бағалау түрі бойынша – жұптық, топтық және кешенді бағалау. 

Жұптық бағалау екі құралдың әрқайсысы жасаған кедергілердің әсерін 

ескереді, олардың көп санымен - топ құралдарының әрқайсысының бір-біріне 

жұптық әсері. Топтық бағалау бір рецепторға немесе өз кезегінде топтағы 

барлық рецепторларға көздер тобының әсерін зерттеуді қамтиды. Кешенді 

бағалауда көздер тобының берілген агенттер жиынтығына кіретін барлық 

рецепторларға әсері қарастырылады. Кешенді бағалау топтық бағалауды 

қолдануға негізделген, топтық бағалау жұптық бағалауды қолдануға 

негізделген, бірақ топтық бағалау да, кешенді бағалау да жалпы жағдайда 

жұптық бағалаудың белгілі бір санының қарапайым қосындысы болып 

табылмайды. ; 

2) талданатын құралдар арасындағы қарастырылатын функционалдық 

қатынастардың сипаты бойынша – әсер етудің қарапайым және күрделі 

логикасы. Қарапайым логика топтағы әрбір құрылғыны қалған құралдардан 

функционалдық тәуелсіз деп санауға болады деп болжайды. Күрделі логикамен 

жалпы жағдайда топтағы жеке құралдардың бір-бірімен функционалдық 

байланыстары болуы мүмкін екендігі ескеріледі. Байланыстардың болуы 

кейбір i-рецепторға кедергінің әсері оның жеке жұмысының нашарлауына 

әкеліп қана қоймай, сонымен қатар басқа агенттің сапасының өзгеруіне әкеледі, 

мысалы, j- онымен функционалдық байланысы бар th; 

3) ЭМО бағалауының сипаты бойынша – детерминирленген және 

ықтималдық; 

4) қызмет ету сапасын бағалау сипаты бойынша – детерминирленген 

және ықтималдық. 

Көрсетілген модельдердің әртүрлі комбинациясы мүмкін. Нақты үлгіні 

таңдау талдаудың мақсатымен, оның дәлдігіне, мәліметтердің егжей-

тегжейлілігіне және сенімділігіне қойылатын талаптармен анықталады. 

ЭМҮ талдау тапсырмаларының әртүрлілігін ескере отырып, 

қолданылатын құралдардың арсеналы да кең, соның ішінде: 

- зерттелетін құбылыстардың математикалық модельдерін пайдалану 

негізінде есептеу арқылы қажетті нәтижелерді алуға мүмкіндік беретін 

аналитикалық зерттеу әдістері; 

- компьютердің көмегімен зерттелетін құбылыстарды математикалық 

модельдеу арқылы қажетті нәтижелерді алуға мүмкіндік беретін имитациялық 

модельдеу әдістері; 

- физикалық шамаларды өлшеу арқылы қажетті нәтижелерді алуға 

мүмкіндік беретін тәжірибелік әдістер. 
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РЭҚ ЭМҮ олардың даму сатысында болжау кезінде аналитикалық 

әдістер, соның ішінде компьютерде іске асырылатын әдістер қолданылады. 

Келесі кезеңдердегі сигналдар мен кедергілердің әсеріне РЭҚ жауабын анықтау 

міндеттері имитациялық модельдеу және эксперименттік әдістер арқылы сәтті 

шешілуі мүмкін. Эксперименттік әдістер тиімдірек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Аддитивті және мультипликативті интерференция дегеніміз не? 

2. РЭҚ сапа көрсеткіштерін анықтау міндеті қандай? 

3. ЭӘК есептеу талдауы қандай топтарға бөлінеді? 

4. Электромагниттік ортаны зерттеу нені қамтиды? 

5. ОӘК талдауындағы өзара әрекеттесу модельдері қандай? 

 

4. № 4 Дәріс. ЭМҮ блоктары, құрылғылары және РЭҚ жүйелері. 

Кедергіні көз деңгейінде көрсету. Радиотаратқыштардың 

шығарындыларының классификациясы 

 

Дәрістің мақсаты: көз деңгейіндегі кедергілерді зерттеу және 

радиотаратқыштардың шығарындыларының классификациясын қарастыру. 

 

Кедергіні көз деңгейінде көрсету 

Әдейі емес араласу көздерін екі топқа бөлуге болады. 

Біріншісіне электромагниттік толқындарды шығару үшін арнайы 

жасалған техникалық құралдар – радиотаратқыш құрылғылар (радио 

таратқыштар) жатады. Олар осы таратқыштың сигналын қабылдауға 

арналмаған РЭҚ-ке кедергі келтіруі мүмкін. ЭМҮ қамтамасыз ету мәселелерін 

шешу кезінде радиотаратқыштар электромагниттік кедергілердің потенциалды 

көздері ретінде қарастырылады. Сондықтан олардың сәулеленуінің барлық 

спектрін және ондағы қуат деңгейлерін болжау қажет. 

Екінші топты функционалдық мақсаты бойынша қоршаған кеңістікке 

электромагниттік энергияның шығарылуымен байланысты емес көздер 

құрайды. Бұл әртүрлі электр энергетикалық жабдықтарды, коммутациялық 

құрылғыларды, дербес компьютерлерді және т.б. Олардың электр тізбегіндегі 

токтың күрт өзгеруі қоршаған кеңістіктегі электромагниттік өрістің өзгеруіне 

және металл құрылымдарда токтардың және ЭҚК пайда болуына әкеледі. Бұл 

токтар мен ЭҚК радиокедергілердің көзі ретінде қызмет ете алады. 

Екінші топтағы кедергілер өндірістік кедергілер ретінде жіктеледі. 

Қозғалыстағы заттарға тән жабдықтың өткізгіш бөліктерінің көптеген 

механикалық контактілері де кедергінің себебі болуы мүмкін. 

Радиотаратқыштардың шығарындыларының классификациясы. 

Радиотаратқыштардың негізгі қызметі кез келген берілетін ақпаратты 

тасымалдайтын жоғары жиілікті энергияны өндіру болып табылады. ЭМҮ 

тұрғысынан кез келген таратқыш сәулеленудің негізгі параметрлері оның 
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қуаты, тасымалдаушы жиілігі және спектрі болып табылады. 

Радиотаратқыштардың шығарындылары кластарға бөлінеді. 

Радиосәулелену класы - модуляция, модуляциялау сигналы және 

жіберілетін хабарлама түрлерімен, сондай-ақ қажет болған жағдайда қосымша 

сигнал сипаттамаларымен анықталатын радиотаратқыштың сәулелену 

сипаттамасы. 

Әрбір таратқышқа сәулелену класына байланысты ақпаратты беру үшін 

қажетті белгілі бір жиілік диапазоны тағайындалады. 

Таратылатын радиосигналдың амплитудасы, жиілігі, фазасы және 

импульстік модуляциясының әртүрлі түрлері болатыны белгілі. Модуляция 

және модуляциялық сигналдың әрбір түрі үшін таратқыштың сәулелену спектрі 

әртүрлі жиілік диапазонын алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет – Таратқыштардың эмиссиясы Таратқыштың жалпы сәулелену 

спектрі 

Таратқыштың сәулеленуінде негізгі сәулелену және қажетсіз сәулелену 

ажыратылады. Өз кезегінде қажетсіз сәулелену диапазоннан тыс және жалған 

сәулеленуге бөлінеді. Диапазоннан тыс сәулелену сигналдық және шуылға, ал 

жалған сәулелену келесі түрлерге бөлінеді: гармоникадағы сәулелену, 

субгармоникалық сәулелену, комбинациялық, паразиттік және 

интермодуляциялық. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 сурет – Радиотаратқыштың оңайлатылған құрылымдық сұлбасы 
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4.3 сурет - Таратқыштың жалпы сәулелену спектрі 

 

Бұл спектрде негізгі сәулелену және негізгімен бірге жүретін қажетсіз 

шығарындылар бөлінеді. Қажетті жылдамдық пен сапада сигналды беру үшін 

жеткілікті радиосәулеленудің берілген класының ең аз жиілік диапазоны 

қажетті радиожиілік диапазон деп аталады. Ол Вн деп белгіленген. 

Радиотаратқыштың сигналды жіберуге арналған қажетті радиожиілік 

диапазонындағы сәулеленуі негізгі сәулелену деп аталады. 

Дегенмен, негізгі сәулеленумен қатар таратқыштардың жұмысы қажетті 

радиожиілік диапазонынан тыс жатқан және пайдалы ақпаратты беруді талап 

етпейтін көптеген қажетсіз шығарындылармен бірге жүреді. 

Диапазоннан тыс радиосәулеленулер – сигнал модуляциясынан 

туындайтын қажетті диапазонға бірден жақын орналасқан жиілік 

диапазонындағы қажетсіз радио сәулеленулер. Диапазоннан тыс эмиссиялар, 

бір жағынан, жіберілетін сигналдардың спектрлік қасиеттеріне байланысты, 

олар уақыттың шектеулі ұзақтығына байланысты, қатаң айтқанда, шексіз 

спектрге ие болады, ал екінші жағынан, сигналдың спектрлік компоненттерінің 

шуының паразиттік кернеу модуляциясы мен таратқыш сатыларындағы 

жоғары жиілікті тербелістер (тасымалдаушылар, қосалқы тасымалдаушылар 

және т.б.) салдарынан туындайды. 4.2-суретте диапазоннан тыс сигнал және шу 

шығару сұлбалық түрде көрсетілген. Соңғысы кеңірек жолақты алады. 

Жалған эмиссиялар модуляция процесінен басқа радиотаратқыштағы кез 

келген сызықтық емес процестер нәтижесінде пайда болатын қажетсіз 

эмиссиялар болып табылады. Жалған шығарындылар жиілік диапазонында ең 

кеңейтілген болып табылады, сондықтан ЭМҮ шарттарын қамтамасыз ету 

көбінесе олардың деңгейі мен санына байланысты. 6-суретте көрсетілгендей 

жалған сәулелену класына мыналар жатады: гармоникадағы сәулелену, 

субгармоникалық сәулелену, Раман және жалған сәулелену. Бірнеше 
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таратқыштар жұмыс істегенде, жалған сәулеленудің басқа түрі пайда болуы 

мүмкін - интермодуляция. 

 

Жалған сәулелену түрлері 

Бұл негізгі радио сәулелену жиілігінен бірнеше есе асатын жиіліктердегі 

жалған радио сәулеленулер. Сонымен, егер fр таратқыштың негізгі жиілігі 

болса, ал fn -ші гармоникалық жиілік болса, онда fn = nfр, мұндағы n = 1, 2, 3, ... 

Жұмыс жиілігінің гармоникасындағы радиотаратқыштың 

шығарындыларының деңгейлері жалған шығарындылардың барлық басқа 

компоненттерінің деңгейінен асып түседі. 

Радиотаратқыштың шығыс сәулеленуінде болатын гармоника деңгейін 

төмендетудің түбегейлі тәсілі оларды шығыс тізбегінде және антенна 

сұлбаларында сүзу болып табылады. Статистикалық зерттеулердің 

мәліметтеріне сүйене отырып, гармоникалардың қуат деңгейлері қалыпты заң 

бойынша таралады және барлық гармоника үшін стандартты ауытқу бірдей 

болады деп есептеледі. 

Егер таратқыштың жұмыс жиілігі fр негізгі осциллятор жиілігін бүтін 

санға көбейту арқылы алынса, fр = k fз.г, мұндағы k - көбейту коэффициенті, онда 

мұндай таратқышта сугармоникалықтарда қажетсіз эмиссиялар болуы мүмкін - 

жиіліктер, олар негізгі сәулелену жиілігінен есе төмен бүтін сан, яғни fSN = fр /N 

(N =1, 2,...k).  

Таратқыш субгармониялары басты осциллятор гармоникасы болып 

табылады, сондықтан субгармоникалықтардың саны негізгі осциллятордың 

жиілік көбейту коэффициентімен шектеледі - k. 

Раман сәулелері тасымалдаушы мен қалыптаушы тасымалдаушы 

жиіліктеріндегі тербелістердің радиотаратқыштарындағы сызықты емес 

элементтермен өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болады және олардың 

гармоникалары, т.б. fк = fр ± fn ± m fSN, мұндағы m = 0, 1, 2… 

Жалған сәулелену – генератор мен күшейткіш құрылғылардағы немесе 

оның каскадтарындағы паразиттік қосылыстарға байланысты 

радиотаратқыштың өздігінен қозуы нәтижесінде пайда болатын жанама 

сәулелену. Жалған шығарындылардың жиіліктері таратқыштың негізгі 

жиілігімен немесе оны қалыптастыру және модуляциялау процесінде алынған 

жиіліктермен байланысты емес. Жалған сәулеленулердің жиіліктері мен 

қуатының мәндері табиғатта кездейсоқ болып табылады және жеке 

каскадтардың және тұтастай таратқыштың конструкциясы мен технологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты. 

Бірнеше таратқыштардың бір уақытта жұмыс істеуі интермодуляциялық 

эмиссияларды тудыруы мүмкін. Интермодуляциялық радиосәулелену – 

радиотаратқыштың жоғары жиілікті жолының сызықты емес элементтеріне 

түзілетін тербелістер мен сыртқы электромагниттік өрістің әсерінен 

туындайтын жалған радиосәуле. Интермодуляциялық сәулеленудің пайда болу 

ықтималдығы әсіресе таратқыштар бір антеннада немесе жақын орналасқан 

антенналарда бірге жұмыс істегенде жоғары. Бұл жағдайларда бір 
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таратқыштың қуат бөлігі сызықты емес режимде жұмыс істейтін басқа 

таратқыштың қуат күшейткіштерінің соңғы сатыларына енуі мүмкін. 

Нәтижесінде таратқыштардың эмиссиялық спектрлерінде құрамдас 

бөліктер пайда болады, олардың жиіліктері жұмыс істейтін таратқыштардың 

жиіліктерінің сызықтық комбинациялары (бүтін коэффициенттері бар). Бұл 

компоненттер интермодуляциялық сәулелену болып табылады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Әдейі емес араласу көздері қандай топтарға бөлінеді? 

2. Таратқыш сәулелену түрлерін атаңыз. 

3. Таратқыш сәулеленудің қандай түрлері диапазоннан тыс болып 

табылады? 

4. Таратқыш сәулеленудің қандай түрлері жалған болып табылады? 

5. Интермодуляциялық радио сәулелену дегеніміз не 

 

5. № 5 Дәріс. ЭМҮ қамтамасыз ету мақсатында сигналдың негізгі 

параметрлерін бақылау. Сигнал спектрінің конвертінің оңайлатылған 

құрылысы. сигналдық база. көп сатылы модуляция. Өндірістік 

кедергілердің көздері. 

 

Дәріс мақсаты: сигнал спектрінің конвертін, көп сатылы модуляцияны 

және өндірістік шу көздерін зерттеу. 

 

Сигнал спектрінің конвертінің оңайлатылған құрылысы 

Жолақтан тыс сәулеленуге арналған нормалардың болуы сәулеленудің 

кез келген класы үшін қуат спектрінің конвертін құруға мүмкіндік береді. Қуат 

спектрінің конверті туралы ақпарат РЭҚ ЭҚК талдау сатысында қолданылады. 

Әдетте, конверттің нақты пішіні маңызды рөл атқармайды, бұл оның әртүрлі 

типтегі жуықтауларын пайдалануға мүмкіндік береді. Практикада ең жиі 

қолданылатыны логарифмдік жиілік осі бар сызық сегменттері бойынша 

конверттің жуықтауы болып табылады, ол келесі түрдегі математикалық 

белгілерге сәйкес келеді: 

 

M(∆f) = M(∆fi) + Mi lg(∆f / ∆fi),    (5.1) 

 

мұндағы M(∆f) – спектрдің центрінен ∆f-ге теңшелген кездегі конверттің 

мәні; ∆fi ≤ ∆f ≤ ∆fi+1; i – конверттің шамамен алынған сегментінің нөмірі; ∆fi – 

жуықтап жатқан ауданның ені; Мi – жуықтаудың i-ші бөліміндегі конверттің 

өзгеру жылдамдығы, дБ/дек. 

Қуат спектрінің иірімін бірнеше жолмен алынады. Бірінші жағдайда ол 

Bн радио сәулелену жиілігінің қажетті диапазонының нормаланған мәндері, 

B−30 жиілік диапазонының бақылау ені және fр жұмыс жиілігіне қатысты 

әртүрлі жиіліктердегі жолақтан тыс сәулеленудің берілген салыстырмалы 



21 

 

деңгейлері негізінде құрылады. Бұл мәндер сәулеленудің әртүрлі кластары 

және модуляция түрлері (амплитудасы, жиілігі және импульсі) үшін арнайы 

кестелермен нормаланады. 

Бұл тәсіл далалық өлшемдердің нәтижелері туралы ақпарат болмаған 

кезде қолданылады. 

 

Сигналдық база 

Модуляцияланған сигналды тұтастай сипаттайтын және модуляцияның 

әртүрлі түрлерін салыстыруға мүмкіндік беретін параметр өнімге тең Б 

сигналының негізі болып табылады. 

 

Б = ТВз,      (5.2) 

 

мұндағы T – сигнал элементінің ұзақтығы. 

Аналогтық хабарламалар үшін оның F спектрінің жоғарғы жиілігі 

параметр арқылы анықталады 

T қатынасы T = 1/2F. Бұл жағдайда (2) өрнек пішінді қабылдайды 

 

Б = Вз / 2F,      (5.3) 

 

Сандық ақпаратты бит/с өлшенетін v жылдамдығымен логикалық «1» 

және «0» тұратын екілік кодта беру алдында Т мәні элементар сәлемдеменің 

ұзақтығы ретінде түсіндіріледі. Бұл жағдайда (5.3) қатынас пішінге түрленеді 

 

Б = Вз / v.      (5.4) 

 
 

5.1 сурет - Модуляцияның әртүрлі түрлері үшін жұмыс істейтін спектр 

өткізу қабілеттілігі 
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В базасының өлшеміне қарай модуляцияланған сигналдар тар жолақты (Б 

= 1) және кең жолақты (Б > 3¸4) болып бөлінеді. Амплитудалық модуляция 

кезінде сигнал әрқашан тар жолақты, жиілік модуляциясымен жиіліктің 

ауытқуына байланысты ол тар жолақты және кең жолақты болуы мүмкін. 

Модуляция түрі мен сигналдық базаның мәні радиожүйенің шуға қарсы 

тұруына және радиоқабылдағыштағы сигнал-шудың қажетті қатынасын алуға 

айтарлықтай әсер етеді. 

Бір қуаттағы, бірақ спектрдің ені әртүрлі - Вз1 және Вз2 болатын 

модуляцияланған сигналдардың мысалы 5.1-суретте көрсетілген. 

Көп сатылы модуляция 

Қазіргі заманғы байланыс жүйелерінде жіберілетін хабарламаларды сығу 

үшін екі және үш сатылы модуляция қолданылады. Мұндай модуляция бір 

тасымалдаушыға бірнеше көздерден-абоненттерден хабарламаларды жіберу 

қажет болғанда қолданылады. Бұл жағдайда хабарламалардың әрқайсысы ішкі 

тасымалдаушы деп аталатын өзінің жеке тасымалдаушысын модуляциялайды. 

Содан кейін барлық модуляцияланған қосалқы тасымалдаушылар (әртүрлі 

жиіліктерге ие) сигнал біріктірушіге жіберіледі, содан кейін ішкі 

тасымалдаушыларға қарағанда жиілігі жоғары ортақ тасымалдаушы арқылы 

модуляцияланады. Бұл жағдайда модуляция түрлерінің комбинацияларының 

әртүрлі түрлері мүмкін, мысалы, AM-ЧM (бұл жағдайда ішкі тасымалдаушы 

жиілік модуляциясының белгіленуі бірінші орында). ЧM-ЧM, ЧM-ФM және т.б 

комбинациялардың басқа түрлері де мүмкін. Цифрлық (екілік ақпаратты) беру 

кезінде екі сатылы модуляцияны қолдану бірқатар артықшылықтарға ие. 

 

Дискретті сигнал модуляциясы 

Бұл жағдайда модуляция процесі өте жиі сигналдық манипуляция деп 

аталады, ал бұл процесті жүзеге асыратын құрылғы манипулятор деп аталады. 

Манипуляция процесі телеграфтық жұмыс режимі деп те аталады, сондықтан 

AM, ЖM, ФM модуляциясының әдеттегі түрлері бұл жағдайда жиі AT, ЖT, ФT 

деп аталады. Манипуляцияның бұл үш түрі шуға қарсы иммунитеттің әртүрлі 

деңгейлеріне ие, ол демодулятордың кірісінде шу болған жағдайда 

қабылдағыш шығысында қабылданған символдық қатені алу ықтималдығы 

ретінде анықталады. 

Қазіргі радиобайланыс жүйелерінде негізінен манипуляцияның екі түрі 

қолданылады: ЖM және ФM. Манипуляцияның екі түріне де ортақ нәрсе хабар 

жылдамдығы v немесе чиптің ұзақтығы болып табылады 

 

Т = 1 / v,      (5.5) 

 

Сонымен қатар, ЖM DF = F1 –F2, жиілік ұлғаюымен сипатталады, ал ФM 

ауытқу немесе фазалық өсу Df сипатталады, бұл логикалық «1» мен «0» арасын 

ажыратуға мүмкіндік береді (5.2 б-сурет, б. в). 
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5.2 сурет - Екілік сигналдарды модуляциялау: а - модуляциялаушы 

сигнал; b – жиілікті модуляция; c – OFT фазалық модуляциясы 

 

Екілік сигналдарды модуляциялау кезінде қос жиілікті ЖM пайдалану 

(5.2, б сурет) РЭҚ шуға төзімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда 

«1» логикасына F1, ал «0» - F2 жиілігі тағайындалады. ЖM сигналының өткізу 

қабілетін азайту үшін екі сатылы модуляция қолданылады - ЖM-ЖM. Бұл 

жағдайда 5.3, б - суретте көрсетілген сигнал таратқыштың негізгі 

тасымалдаушы жиілігін модуляциялайды. F1 және F2 жиіліктері бір жиіліктен 

екіншісіне фазалық секірусіз біркелкі өтуді қамтамасыз ететіндей етіп 

таңдалады. Мұндай ауысу сигналдың лездік спектрінің тарылуын қамтамасыз 

етеді және радиоқабылдағыштың шу иммунитетін арттырады. 

Жиіліктер арасындағы қатынас модуляцияланған сигналдың 

энергетикалық спектрі мүмкін болатын ең тар жолақта шоғырланатындай етіп 

таңдалады. Сонымен, F1 және F2 жиіліктері бар сигналдар ортогоналды болуы 

керек, яғни уақыт бойынша қабаттаспайтын және жиілік спектріндегі сәйкес 

келмейтін спектрлік компоненттері бар. Мұндай талаптар, мысалы, Т = 1,28 мс, 

F1 = 3125 Гц, F2 = 2343,75 Гц келесі параметрлерге сәйкес келеді. Бұл жағдайда 

бір «1» бит ішінде жиналатын F1 жиілік толқындарының саны 4-ке тең, ал «0» 

биті үшін F2 жиілік толқындарының саны 3-ке тең, яғни олар бір-бірінен 

ерекшеленеді, сигналдың негізгі энергиясы Вз = 5/Т жолағын алады. 

ФM ретінде оның әртүрлілігі әдетте пайдаланылады - салыстырмалы 

фазалық манипуляциясы (СФМ), ол фазалық айырмашылық деп аталады. 

СФМ-де «1» беру кезінде тасымалдаушы толқынның фазасы алдыңғы 

разрядтың фазасына қатысты күрт Df өзгереді, мысалы, p-ке, ал логикалық «0» 

беру кезінде фаза өзгеріссіз қалады. алдыңғы бит сияқты (5.2, с сурет). 

 



24 

 

Өндірістік кедергілердің көздері 

Өнеркәсіптік радиокедергілер – радиоқабылдауға кедергі келтіруі мүмкін 

әртүрлі құрылғылармен жасалған электромагниттік бұзылулар. Өндірістік 

кедергілердің әртүрлі көздерінен рұқсат етілген радиокедергілердің 

нормаларын және оларды өлшеу әдістерін қамтамасыз ететін бірқатар 

стандарттар бар. 

Өндірістік кедергілердің көздері екі топқа бөлінеді. Біріншісіне 

сәулеленуге арналмаған салыстырмалы түрде тұрақты жоғары жиілікті 

тербелістерді тудыратын құрылғылар кіреді. Бұл өнеркәсіптік, медициналық 

және ғылыми мақсаттағы радиожиілік қондырғылары, 

радиоқабылдағыштардың жергілікті осцилляторлары, катодтық сәулелік 

түтіктерге арналған сканерлеу жүйелері және т.б. Бұл көздердің көпшілігі іргелі 

жиілікте және гармоникада шығаратын кедергі синусоидаға жақын. 

Екінші топтың қайнар көздері әлдеқайда көп. Олардың мақсатына сәйкес 

олар тұрақты тербелістердің генераторлары емес, бірақ олардың жұмыс 

ерекшеліктеріне байланысты олар айтарлықтай радио кедергі жасайды. Оларға 

электр қозғалтқыштары мен генераторлары, коллекторлық электр 

қозғалтқыштары, релелік және ажыратқыш контактілері, коммутациялық 

тізбектер, газ разрядтық шамдар, қуатты тарату жүйелері, электр беру желілері, 

автомобильді тұтандыру жүйелері, дәнекерлеу машиналары, тұрмыстық 

техника және т.б. 

Өндірістік кедергілер кең спектрге ие болуы мүмкін. Мысалы, тұтану 

жүйелерінің ұшқын разряды микросекундтың оннан және жүзден бір бөлігін 

құрайтын импульс болып табылады. Жалпы жағдайда автомобильдерден 

максималды кедергі 30...150 МГц жиілік диапазонында болады, бірақ 

микротолқынды диапазондағы құрамдас бөліктерге ие болуы мүмкін. 

Өнеркәсіптік кедергілердің ең жоғары тығыздығы ірі өнеркәсіптік 

қалаларда және олардың төңірегінде байқалады. Бұл радиоқабылдағыш 

аппаратураның сезімталдығы жоғары арналарын енгізу мүмкіндігіне 

шектеулер қояды. Өндірістік кедергілердің өсуімен күресу әдістерінің бірі 

олардың деңгейлерін реттеу болып табылады, олар тиісті ГОСТ-тармен 

анықталады. 

Өнеркәсіптік көздерден радиокедергілер өрісінің күші (квази шыңы 

мәндері) 1 мкВ/м қатысты децибелмен өлшенеді. Өріс кернеулігінің шамасы 

сәулелену объектісіне дейінгі қашықтыққа байланысты болғандықтан, онда 

нормаларда радиокедергі өрісін өлшеу кезінде өлшеуіш қабылдағыштың 

антеннасының орналасуы көрсетіледі; сыналатын құрылғының ең жақын 

металл бөлігіне дейінгі көлденең қашықтық 10 ± 0,5 м, антенна орталығының 

жерден биіктігі 3 ± 0,15 м. Әуе кемелерінде, кемелерде, электрондық 

жабдықтарды тасымалдайтын жылжымалы объектілерде өндірістік 

кедергілермен күресу және ғарыш аппараттары ерекше маңызды. 

Генераторлардың, электр машиналарының және басқа жабдықтардың 

коллекторлық электр қозғалтқыштарынан мұндай объектінің ішіндегі 

кедергілердің спектрлік тығыздығы ондаған килогерцтен бірнеше жүз 
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мегагерцке дейінгі жиілік диапазонында 20–30 мВ/кГц жетуі мүмкін. 

Кедергілердің бұл деңгейі борттағы қабылдау жабдығының сезімталдығын 

толық түсінуге мүмкіндік бермейді, сондықтан оны азайту үшін шаралар қажет. 

Электромагниттік кедергілердің ең көп таралған және қауіпті көзі 

импульстік электр энергиясының көзі болып табылады. Импульстердің 

фронттары неғұрлым тік болса, соғұрлым жиілік диапазонын мұндай 

кедергілер алады. Оның қабылдаушы жабдыққа әсері оның спектрінің 

жиіліктері пайдалы сигнал жиілігіне жақын болғанда ғана емес, сонымен қатар 

олар негізгі жұмыс жиілігінен алыс орналасқанда, бірақ жабдықтың 

диапазоннан тыс қабылдау арналары болған кезде де болады. 

Кедергі көздері жүйенің ішінде немесе сыртында болуы мүмкін. Ішкі 

кедергілерді жақсы жүйе дизайнымен жою қажет. 

Құрылғыға кіретін немесе одан шығатын сымдарды экрандау, 

құрылғыларды, жеке элементтерді және тұтастай құрылғының өзін экрандау не 

құрылғының ішіндегі кедергілерді басуды арттыру, не олардың оларға 

сезімталдығын азайту мақсатын көздейді. 

Электромагниттік кедергілерді жоюдың ең ұтымды жолы кедергінің 

алдын алу немесе пайда болған жерде оны басу екенін есте ұстаған жөн. Бұл 

тек өнеркәсіптік кедергілерге ғана емес, сонымен қатар таратқыштардан бұрын 

қарастырылған қажетсіз шығарындыларға да қатысты. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Қуат спектрінің конвертінің жуықтау формасын көрсетіңіз? 

2. Сигнал базасы дегеніміз не? 

3. Көп сатылы модуляция дегеніміз не? 

4. Сигнал манипуляциясы деп нені айтады? 

5. Өндірістік кедергі қандай деңгейге қатысты өлшенеді? 

 

6. № 6 Дәріс. ЭМҮ параметрлері бойынша антенналарға қойылатын 

талаптар. ЭМО және ЭМҮ әсер ететін антенна параметрлері. Антеннаның 

классификациясы 

 

Дәріс мақсаты: ЭМҮ параметрлері бойынша антенналарға қойылатын 

талаптарды және антенналардың классификациясын оқып үйрену. 

 

ЭMҮ параметрлері бойынша антенналарға қойылатын талаптар 

Антенналық құрылғылар ЭMO РЭҚ қалыптастыруға айтарлықтай әсер 

етеді. Электромагниттік толқындарды сәулелендіруге және кеңістікте өрістің 

қажетті таралуын қамтамасыз етуге арналған таратушы антенна, оның 

электрмен жабдықтау жүйесінің және конструкциясының ерекшеліктеріне 

байланысты, болжанбаған жиілік диапазонында шығарылатын және қажет емес 

бағытта таралатын радиотолқындардың көзі болып табылады. 
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Қабылдау режимінде жұмыс істейтін антенна кеңістіктің белгілі бір 

бағыттарынан келетін еркін таралатын электромагниттік толқындарды 

қабылдағыштың кіріс тізбегіне түсетін электромагниттік тербелістерге 

түрлендіреді. 

Қабылдаушы антеннаның кеңістіктегі белгілі бір алдын ала белгіленген 

бағыттардан келетін радиотолқындарды оқшаулау қабілеті басым 

электромагниттік ортада электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін 

пайдаланылады. Антенналар арасындағы өзара әсерді азайту үшін 

антенналардың бағыттық қасиеттерінен басқа олардың поляризациялық және 

жиілік қасиеттері қолданылады. 

 

ЭМҮ және ЭМО әсер ететін антенна параметрлері 

Сәулелену үлгісі (СҮ) - антеннадан тұрақты қашықтықтағы 

координаталық бұрыштарға өріс күші немесе қуат тығыздығының 

тәуелділігінің графикалық көрінісі.  

Координаталық бұрыштардың бірі бекітілген (сипаттамалық 

бағыттардың бірі таңдалған) және бұл жағдайда RP жазықтықтағы өрістің 

таралуы болып табылады. Әдетте сызықты поляризацияланған толқындарды 

шығаратын антенналар үшін негізгі жазықтықтар деп аталатын өзара 

перпендикуляр жазықтықтар таңдалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 сурет - РЭҚ ЭМҮ зерттеу үшін антенна параметрлерінің 

классификациясы 

 

Бүйірлік лобтардың болуына байланысты таратқыш антенна әртүрлі 

бағыттардағы басқа РЭҚ үшін ҚEMҚ жасай алады, ал мұндай сәулелену үлгісі 

бар қабылдау антеннасы көптеген бағыттардан сигнал қабылдай алады, алайда 

оның негізгі бөлігінің бағытымен салыстырғанда айтарлықтай әлсіреген. 

Жұмыс жиілігі диапазонында негізгі жапырақша аймағындағы 

антеннаның бағытталған қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлер: G0 

антеннасының пайда болуы, көлденең a0 және тік b0 жазықтықтарындағы 

үлгінің ені сәулелену қуаты бойынша 0,5 (3 дБ) деңгейінде өлшенеді. Бұл 

параметрлер антеннаға арналған техникалық құжаттарда көрсетілген және 

оларды аналитикалық есептеулерде қолдануға болады. ЭМҮ тапсырмаларында 

Антенна параметрлері 
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БД 
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Көлбеу 

бұрышы 
Эллипстік 
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Айналу 
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сәулеленудің және қабылдаудың негізгі бағытының аймағы әдетте 10 дБ 

деңгейінде анықталады. Егер осы деңгейдегі БД негізгі сәулесінің ені белгісіз 

болса, онда оны 3 дБ деңгейіндегі лобтың енінің екі еселенген мәніне тең 

қабылдауға болады 

 

Күшейту коэффиценті 

Сәулеленетін электромагниттік толқындардың қуат концентрациясының 

дәрежесін сипаттау үшін күшейту коэффициенті (КК) деп аталатын антенна 

сипаттамасы пайдаланылады, ол берілген бағытта антеннадан сәулеленетін P 

(q, f) бұрыштық қуат тығыздығының қатынасы болып табылады. Оларға 

берілетін қуат тең болған жағдайда, сол бағытта анықтамалық антеннамен 

сәулеленетін Pэ бұрыштық қуат тығыздығына. Мұндағы ҚA – қарастырылып 

отырған антеннаның кірісіне берілетін қуат, Pэ – эталондық антеннаның 

кірісіне берілетін қуат, θ және ϕ – радио сәулеленудің таралуының таңдалған 

бағытын анықтайтын сфералық координаталар жүйесіндегі бұрыштар. Әдетте, 

барлық бағытта біркелкі сәулеленетін анықтамалық антенна ретінде 

толығымен жан-жақты радиатор қолданылады. KК салыстырмалы 

бірліктермен немесе децибелмен өлшенеді. 

Антенналардың бағыттық қасиеттері олардың дизайнымен, 

тағайындалуымен және пайдаланылатын жұмыс жиіліктерінің диапазонымен 

анықталады. Осылайша, төмен, орташа және жоғары жиіліктер 

диапазонындағы хабар тарату құрылғылары, әдетте, көлденең жазықтықта 

бағытталмаған антенналарды пайдаланады. 

Бағытталған антенналар микротолқынды және ӨЖЖ диапазонында, 

радиорелейлік желілерде, спутниктік байланыстарда байланыс үшін 

қолданылады. Радиолокациялық антенналар жоғары бағытталған 

қасиеттерімен және негізгі лоб бойымен жоғары күшейтумен ерекшеленеді. 

Салыстырмалы түрде тар сәулелену үлгісі (α0°, β0°, < 20) және үлкен 

күшейту мәні (G0 >20 дБ) бар антенналар үшін формулалардан шамамен 

алынған пайда мәнін алуға болады. 

G0 ≅ 32000 / α0°β0°,     (6.1) 

 

мұндағы α0° және β0° тік және көлденең жазықтықтардағы антенна 

үлгісінің енін анықтайды және градуспен көрсетіледі. Децибелдегі KК мәні 

 

G0 ≅ 45 – 10 lg (α0°β0°),    (6.2) 

 

Параболалық симметриялы антенналар жағдайында α0° = β0°, онда 

 

G0 ≅ 32000 / (α0°)2,     (6.3) 

 

Сонымен қатар, КК мәнін бағалау үшін өрнек қолданылады 

 

G = 4πSA /λ2,     (6.4) 
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мұндағы SA – антеннаның ауданы, λ – сәулелену толқынының ұзындығы. 

 

Антеннаның классификациясы 

Қарастырылған параметрлерге сүйене отырып, антенналар келесі 

қасиеттерге сәйкес жіктеледі. 

1. Пайда бойынша: 

- шағын (G0 < 10 дБ); 

- орташа (10 дБ ≤ G0 ≤ 25 дБ); 

- үлкен (G0 > 25). 

2. Поляризациялық қасиеттері бойынша: 

- поляризация жазықтығының тұрақты бағдары бар сызықты 

поляризацияланған толқындар; 

- поляризация жазықтығының орны өзгеретін сызықты 

поляризацияланған толқындар; 

- поляризацияның айналмалы жазықтығымен; 

- поляризацияның сызықтық немесе айналмалы жазықтығымен. 

3. Сәулелену үлгісінің пішіні бойынша: 

- БД бірдей пішінді және максималды сәулелену бағытымен; 

- БД пішінінің өзгеруімен; 

- сканерлеу, яғни, максималды сәулелену бағытын өзгерту; 

- DN пішінінің өзгеруімен және кеңістікті сканерлеумен. 

4. Жиілік қасиеттері бойынша: 

- тар жолақ (δf < 10%); 

- кең ауқым (10% ≤ δf ≤ 100%); 

- жиілікке тәуелсіз (δf > 100% немесе Kd > 3). 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Антенналардың қандай қасиеттері олардың арасындағы өзара әсерді 

азайту үшін қолданылады? 

2. Антеннаның параметрлерін көрсетіңіз. 

3. Антеннаның сәулелену үлгісі (БД) дегеніміз не? 

4. Антеннаның пайдасы (пайдасы) дегеніміз не? 

5. Антенналар қандай қасиеттері бойынша жіктеледі. 

 

7. № 7 Дәріс. Интерференциялық рецепторларға сипаттама. ЭҚК 

қатысты радиоқабылдағыштардың нормаланған параметрлері. Блоктау, 

өзара сөйлесу және интермодуляция 

 

Дәріс мақсаты: кедергі рецепторларын зерттеу, радиоқабылдағыштың 

негізгі және бүйірлік арналардағы сезімталдығы және блоктау және айқасу 

мәселелері. 

 

Интерференциялық рецепторлардың сипаттамасы 
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РЭҚ кедергі рецепторы ретінде белгілі бір корреспондентке жіберілген 

пайдалы ақпаратты шығаратын радиоқабылдағышты қарастырыңыз. Бұл 

ақпарат сигналдың және антеннаға әсер ететін шудың жиынтығынан алынады. 

Жалпы жағдайда ЭМҮ көздері мен рецепторларының жиынтығының ЭМК 

интерференциялық рецепторлардың сезімтал элементтерінің орналасқан 

жеріндегі электромагниттік ортамен ғана емес, сонымен бірге осы 

рецепторлардың әсер етуші өріске бейімділігімен де анықталады. 

Радиоқабылдағыштың сезімталдығы - бұл құрылғының антенна арқылы 

және оған қосымша, оның ішінде экран арқылы, қуат, басқару және 

коммутациялық тізбектер арқылы әсер ететін радиокедергілерге жауап беру 

қасиеті. 

Радиоқабылдағыштың сезімталдығын анықтайтын параметрлерге негізгі 

және бүйірлік қабылдау арналарының сезімталдығы, селективтілігі, 

блоктаудың сызықтық емес әсерлері, өзара сөйлесу және интермодуляция, 

сонымен қатар желілік радиокедергілер, электрлік индукция және 

радиокедергілерді тасымалдау коэффициенттері жатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 сурет – Супергетеродинді радиоқабылдағыштың жеңілдетілген 

құрылымдық сұлбасы 

 

7.1-суретте супергетеродинді радиоқабылдағыштың жеңілдетілген 

құрылымдық сұлбасы көрсетілген. Қабылдағыштың антенна орналасқан 

электромагниттік өріс күшінің құрамдастарының жиынтығынан пайдалы 

сигналды оқшаулау қабілеті селективтілік деп аталады. 

Селективтіліктің бірнеше түрлері бар: кеңістіктік, поляризациялық, 

уақытша, амплитудалық, фазалық және жиілік. 

Жиіліктің селективтілігі ерекше маңызға ие. Селективтіліктің басқа 

түрлерінен айырмашылығы, ол әрбір супергетеродиндік қабылдағышқа тән. 

Жиілік селективтілік сипаттамасы – радиоқабылдағыштың кірісіндегі 

сигнал деңгейінің берілген сигнал-шуыл қатынасы немесе радиоқабылдағыш 

шығысындағы сигнал деңгейі үшін осы сигнал жиілігіне тәуелділігі. Жиілік 

селективтілік сипаттамасы бір сигналды немесе көп сигналды әдістермен 

өлшенеді. 
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ЭҚК қатысты радиоқабылдағыштардың нормаланған параметрлері 

Радиоқабылдағыш сигналдарды бағытта, жиілік диапазонында және 

уақыт бойынша берілген селективтілікпен радио сәулеленуден оқшаулауға 

арналған. Кеңістіктік селективтілік антенналардың поляризациялық және 

бағыттық қасиеттерімен, жиілік және ішінара уақытша селективтілік - 

радиоқабылдағыш қасиеттерімен қамтамасыз етіледі. 

Радиоқабылдағыштың сезімталдығы антенна мен фидер арқылы әрекет 

ететін немесе антеннаға қосымша әсер ететін электромагниттік өріске 

сезімталдыққа және қуат және басқару тізбектері бойындағы сезімталдыққа 

бөлінеді. 

Антенна арқылы әрекет ету кезінде кездейсоқ ЭМК қабылдаудың негізгі 

және негізгі емес арналарына әсер етуі мүмкін. 

Негізгі қабылдау арнасы – қабылдағыштың өткізу жолағында орналасқан 

және пайдалы сигналды қабылдауға арналған жиілік диапазоны. Бастапқы емес 

қабылдау арнасы – кедергі сигналы радиоқабылдағыштың шығысына өтетін 

негізгі қабылдау арнасынан тыс жиілік диапазоны. 

Негізгі емес арналарды бүйірлік және диапазоннан тыс арналарға бөлген 

жөн. 

Бірінші топқа қабылдағыштың амплитудалық-жиілік реакциясы, 

қабылдаудың бүйірлік арналары үшін жиілікті таңдау сипаттамасы және 

блоктауға, интермодуляцияға және айқаспаға арналған жиілікті таңдау 

сипаттамалары жатады. 

Қабылдау бүйірлік арнасы – номиналды жиілігі белгілі бір қабылдағыш 

және оның бекітілген баптауы үшін белгіленген мәнге ие арна. Бүйірлік 

арналарға комбинациялық арналар жатады, соның ішінде айналы қабылдау 

арнасы, аралық жиілікті қабылдау арнасы және т.б. 

Біріктірілген арна кедергі жасайтын сигналдың немесе оның 

гармоникасының жергілікті осциллятордың немесе оның гармоникасының 

тербелістерімен әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болады. 

Диапазоннан тыс қабылдау арнасы – негізгі емес арна, оның номиналды 

жиілігі қабылдағыштың бекітілген баптау жиілігіндегі кедергі сигналының 

жиілігіне байланысты басқа мәнді қабылдай алады. Жолақтан тыс арналарға 

блоктау арналары, интермодуляциялық кедергі арналары және айқаспалы 

арналар жатады. 

Негізгі қабылдау арнасына антенна арқылы ҚEMҚ әсерін бағалау кезінде 

құрылғының бірқатар функционалдық параметрлерін ескеру қажет, атап 

айтқанда: қабылдағыштың сезімталдығы, қабылдағышты баптау жиілігі және 

осы жиіліктің тұрақсыздығы, қабылдау антеннасының сипаттамалары. және 

радиоқабылдағыштың селективтілігі. Мұндай параметрлер, ҚEMҚ қабылдауға 

әсерін бағалау кезінде, шын мәнінде, қабылдау құрылғысының жүйелік 

қасиеттерін білдіретін ЭМҮ параметрлері болып табылады. Мұндағы ЭМҮ 

критерийі, жалпы жағдайда да, сигнал-шуылдың рұқсат етілген қатынасы 

болып табылады. Егер жүргізілген кедергі ҚEMҚ түрлерінің тізімінен 

шығарылса, онда сәулеленген кедергілердің барлық түрлері негізгі қабылдау 
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арнасы арқылы антенна арқылы әрекет ете алады. Қабылдағыш сатыларының 

жиілік таңдаулылығы идеалды емес болғандықтан, жиілікті таңдау 

сипаттамасы әрқашан тікбұрышты емес. Бұл сипаттаманың тіктөртбұрыш 

көрсеткіші-тіктөртбұрыш коэффициенті X дБ деңгейінде өлшенген BX 

қабылдағыштың өткізу қабілеттілігінің қатынасы (мысалы, 60 дБ деңгейінде), 

3 дБ деңгейінде өлшенген В3 қабылдағыштың өткізу қабілеттілігіне қатынасы: 

kn = ВХ/В3. Радиоқабылдағыштардың едәуір санының  kn ≥ 2,5 жоғары мәні бар. 

Радиоқабылдағыштағы сызықтық каскадтардың жеткілікті жоғары емес 

селективтілігіне байланысты қабылдау механизмдері тікелей кедергі деп 

аталады. 

Қарқынды кедергінің әсері блоктаушы немесе кросс-модуляциялық 

әсерлер немесе осы әсерлердің бір мезгілде пайда болуы түрінде көрінеді. 

Блоктау – радиоқабылдағыштың шығысындағы сигнал деңгейінің немесе 

сигнал-шу қатынасының кедергі әсерінен, жиілігі радиоқабылдағыштың негізгі 

және бүйірлік арналарының жиіліктерімен сәйкес келмейтін өзгеруі. Бұл 

құбылыс интенсивті кедергі болған кезде қабылдағыш күшінің төмендеуі 

ретінде көрінеді. 

Айқас бұрмалану – радиоқабылдағыштың шығысындағы сигнал 

құрылымының сигнал мен модуляцияланған радиокедергілердің бір мезгілде 

әрекетімен, жиілігі негізгі және бүйірлік қабылдау арналарының жиіліктерімен 

сәйкес келмейтін өзгеруі. Crossstalk алынған сигналды кедергінің модуляция 

жиіліктері арқылы модуляциялауға әкеледі. 

Қарқынды кедергі болған кезде сигнал мен кедергінің жалпы деңгейі 

күшейткіш сипаттамасының сызықтық бөліміне немесе араластырғыш 

сипаттамасының квадраттық бөліміне сәйкес келмейді. Бұл құрылғылардың 

тасымалдау функциясының сызықтылығы бұзылады және сигнал мен 

кедергінің бірлескен әрекеті кезінде араластырғыштың немесе күшейткіштің 

шығысындағы сигнал кедергі мен сигналдың әрекетіне сәйкес келетін шығыс 

сигналдарының қосындысына тең емес. Қарқынды кедергілердің болуы 

пайдалы сигналдың АЖК жолында, араластырғышта және мүмкін РЖК-тің 

алғашқы каскадтарында өту шарттарын өзгертеді және блоктау эффектісі мен 

қиылысу түрінде көрінеді. Сандық жағынан бұл құбылыстар блоктау және 

өзара сөйлесу коэффициенттерімен сипатталады. 

Блоктау коэффиценті – радиоқабылдағыштың кірісінде радиокедергілер 

болмаған және болған кездегі шығысындағы сигнал деңгейінің 

айырмашылығының радиокедергілер болмаған кездегі осы сигнал деңгейіне 

қатынасы: 

kбл = [Uшығ(Uс + Uк) – Uшығ (Uс)] / Uшығ(Uс),   (7.1) 

 

мұндағы Uс және Uп сәйкесінше сигнал мен шудың кіріс кернеулері. 

Қиындық коэффициенті – радиокедергілер мен сигналдың берілген 

параметрлері үшін қабылдағыштағы айқас сөйлесу нәтижесінде пайда болатын 

сигналдың спектрлік құрамдас бөліктері деңгейінің радиоқабылдағыш 

шығысындағы сигнал деңгейіне қатынасы: 
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kк = [U’ шығ(Uс + Uк) –U’ шығ(Uс)] / Uшығ(Uс),  (7.2) 

 

мұндағы U’ шығ(Uс + Uп) және U’ шығ(Uс) кедергі бар және жоқ кездегі 

шығыс сигналының кейбір спектрлік құрамдас бөлігінің кернеулері; Uшығ(Uс) 

– кедергі болмаған кездегі шығыс сигнал кернеуі. Белгісіздікті жою үшін kpi 

әдетте модуляцияланбаған сигналмен және гармоникалық тербеліс арқылы 

модуляцияланған кедергімен анықталады. 

Интермодуляция – қабылдағыштың кірісінде екі немесе одан да көп 

радиокедергілер әсер еткенде, жиіліктері радиоқабылдағыштың негізгі және 

бүйірлік арналарының жиіліктерімен сәйкес келмейтін кездегі қабылдағыштың 

шығысында кедергінің пайда болуы. Интермодуляция РЭҚ үйлесімсіздігінің 

маңызды себептерінің бірі болып табылады. 

Осылайша, санауыш диапазонының байланыс жүйелерінде 

интермодуляция абайсызда кедергі жасау арқылы ЭМҮ бұзу жағдайларының 

70% құрайды. Интермодуляция араластырғыштағы немесе араластырғыштың 

алдындағы кезеңдердегі екі немесе одан да көп шудың толқын пішінін 

түрлендірудің сызықты емес әсерлеріне байланысты. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Радиоқабылдағыштың сезімталдығы қандай? 

2. Қабылдағыштың негізгі жолының құрылымдық сұлбасын сипаттаңыз 

3. Жиілік селективтілігі дегеніміз не? 

4. Негізгі қабылдау арнасын сипаттаңыз 

5. Диапазоннан тыс қабылдау арнасы дегеніміз не? 

 

8. №8 дәріс. ЭМҮ қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-

техникалық әдістері. РЖ ресурсы. Радиобайланыстың энергетикалық 

потенциалы 

 

Дәріс мақсаты: ЭМҮ қамтамасыз етудің ұйымдастыру-техникалық 

әдістерін, радиожиілік ресурсын және радиобайланыстың энергетикалық 

әлеуетін зерттеу. 

 

ЭМҮ қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-техникалық әдістері 

РЭҚ ЭМҮ қамтамасыз ету күрделі міндет болып табылады, сондықтан 

оны шешудің әмбебап әдістері жоқ. Тұтастай алғанда, бұл мәселені РЭҚ 

құрудың барлық кезеңдерінде жүргізілетін әртүрлі іс-шаралардың көмегімен 

ғана тиімді шешуге болады. 

– жобалау кезеңінен бастап пайдалануды қоса алғанда. РЭҚ ЭӘК 

қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралар екі топқа бөлінеді – 

ұйымдастырушылық және техникалық. 
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Техникалық шаралар – радиоэлектрондық, электрондық және 

техникалық құралдардың сипаттамаларын жақсартуға бағытталған жүйелік, 

сұлбалық, конструкторлық және технологиялық әдістердің жиынтығы. Бұл 

шараларды қолдану құрылатын кедергілердің деңгейін төмендетуге, олардың 

таралу жолында әлсіреуін арттыруға, рецепторлардың ҚEMҚ -ке 

сезімталдығын әлсіретуге, ақпаратты беру және өңдеу әдістерін жетілдіру 

арқылы олардың әрекетін әлсіретуге бағытталған. 

Ұйымдастыру шаралары радиоқызметтердің әртүрлі түрлері арасында 

жиілік диапазондарын бөлуден, РЭҚ-ның кеңістіктік орналасуын таңдаудан, 

таратқыштардың қуатын шектеуден және т.б. Олар сондай-ақ ҚEMҚ жою 

мақсатында әртүрлі РЭҚ жұмысын оңтайландыруға бағытталған белгілі бір 

шектеуші ережелерді және бірқатар басқа әдістерді әзірлеу мен қолдануды 

қамтиды. Ұйымдастыру шаралары ЭМҮ талаптарын ескере отырып, РЭҚ даму 

бағытын анықтайды. 

Шараларды екі топқа бөлу шартты болып табылады, кейде олардың 

жиынтығы ұйымдық-техникалық шаралар ретінде анықталады. Өлшемдердің 

жеке санаттарының арақатынасы мен үлес салмағы ЭМҮ қамтамасыз ету 

міндеті қарастырылатын иерархиялық деңгейге байланысты: элементтер мен 

блоктар, құрылғылар, объект және қызмет деңгейінде. Нысандағы және 

объектілер арасындағы ЭМҮ қамтамасыз ету міндеттері өте нақты. 

 

Радиожиілік ресурсы 

Кез келген РЭҚ оның V кеңістігінің белгілі бір аймақтарында, В жиілік 

жолақтарында және t уақыт интервалдарында жұмыс істеуі үшін берілген 

қарқындылықтағы электромагниттік өрістерді құру қажет екендігімен 

сипатталады. Бұл фактіні n-өлшемді кеңістіктің белгілі бір аймағындағы 

берілген қарқындылықтағы электромагниттік өрісті локализациялау талабы 

ретінде қарастыруға болады, оның координаталары кеңістіктік 

координаталардан басқа P қуаты, f жиілігі және t уақыты болып табылады. 

8.1-суретте координаттарда – V кеңістігінде (оның өзі үш өлшемді), f 

жиілігі және t уақыты, i-ші және k-ші жіберуші РЭҚ және j-ші қабылдаушы РЭҚ 

шартты түрде алып жатқан аудандары көрсетілген. Суретте көрсетілген 

координаттар жүйесінде бұл аймақтар эллипсоидтар түрінде көрсетілген. Кез 

келген РЭҚ жұмыс істеуі үшін қарастырылатын n өлшемді кеңістіктің белгілі 

бір аймағын пайдалану қажет. Бұл ретте басқа РЭҚ рецепторлары енді бұл 

аймақта орналаспауы керек. Сондықтан жиілік, кеңістік пен уақытта белгілі бір 

ресурсты белгілі бір РЭҚ пайдалануы туралы айтуға болады. 
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j-ші 
құралдарды 

қабылдау

i-ші 
құралдың 

сәулеленуі

k-ші 

құралдың 

сәулеленуі 
 

 

8.1 сурет – Радиожиілік ресурсының таралуы 
 

V координатасы бойымен эллипсоид алып жатқан аудан сәулелену 

көзінің энергетикалық параметрлеріне де, рецепторлардың сезімталдығына да 

байланысты екенін, бірақ сонымен қатар олардың антенналарының сәулелену 

заңдылықтары мен күшейтуімен анықталатынын атап өткен жөн. Cондай-ақ 

электромагниттік сәулеленудің таралу жолы бойынша ортаның сипаттамалары 

бойынша және электромагниттік сәулелену жиілігіне байланысты. 

J рецепторы I-ші РЭҚ электромагниттік өрістеріне берілу аймақтарының 

қиылысы болған жағдайда жауап бере алады, яғни n-өлшемді кеңістіктің 

қайнар көзі локализацияланған аймақтары және оның осы кеңістіктегі 

сезімталдық аймағына сәйкес келетін қабылдау аймағы. Бұл жағдайда 

«меншікті» аймақтардың қиылысы электромагниттік энергияның әдейі 

берілуіне сәйкес келеді, мысалы, эллипсоидтардың (V, B, t)i және (V, B, t) 

қиылысының көлеңкелі ауданы j суреттре, ал рецептордың (V, B, t)j және 

бөгеуіл көзінің (V, B, t)k қабылдау аймақтарының қиылысуы әдейі емес жіберу 

болып табылады. 

Радиоэлектрондық құрылғының радиожиілік ресурсы - бұл әртүрлі 

жұмыс уақытын және кеңістіктегі орналасуын ескере отырып, берілген 

радиожиілік диапазонын пайдалану мүмкіндіктерінің жиынтығы. 

Радиожиілік ресурсының пайдаланылған бөлігінің максималды көлемі 

түбегейлі шектелген: РЭҚ жұмыс істеу уақыты t, V кеңістікте орналасуы, В 

жиілік жолағы, сондай-ақ РЭҚ – сәулелену көздерінің қуаттары және 

сигналдарды қабылдайтын рецепторлардың сезімталдығы. 
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Радиожиілік ресурсы шектеулі табиғи ресурс болып табылады. Бұл 

шектеу оны қолдануға қойылатын талаптардың артуымен байланысты (анық 

болу үшін n-өлшемді кеңістіктегі эллипсоидтар санының ұлғаюы 8.1 сурет). 

Шектеудің екінші жағы кез келген дерлік РЭҚ жұмыс істеуі үшін талап 

етілетіннен үлкенірек радиожиілік ресурсын пайдалануымен байланысты. 

Осылайша, t уақыт ішінде V кеңістігінің аймағында және B жиілік жолағында, 

яғни көлемде (V, B, t) P қуаты бар электромагниттік өрістер жасалады. Кез 

келген қолданба үшін РЭҚ жұмысының қажетті сапасын қамтамасыз ететін 

көлемнің (Vн, Bн, tн) ең аз мүмкін мәнін көрсетуге болады. Бұл мән радиожиілік 

ресурсының қажетті көлемі деп аталады (8.1-суретте нүктелі сызықпен 

көрсетілген). Қажетті көлем Bн қажетті жиілік диапазонымен, қажетті 

кеңістіктік көлеммен Vн және қажетті уақыт tn арқылы анықталады. Себептер 

бойынша, басып алынған көлем рұқсат етілгеннен (V, B, t) > (Vн, Bн, tн) асып 

түседі. 

Сонымен, ЭМҮ мәселесінің екінші жағы – қажетті мәндердің (Vn, Vn, tn) 

басып алынған көлемдерінің асып кетуіне байланысты радиожиілік ресурсын 

жеткіліксіз тиімді пайдалану, яғни радиожиілік ресурсының қасақана 

«ластану» болуы.  

Осылайша, ресурстардың қажетті мәндерін j-ші және k-ші құралдармен 

пайдаланған кезде олардың арасында электромагниттік энергияның кездейсоқ 

берілуі болмайды. 8.1-суретте нүктелі сызықтармен белгіленген (Vн, Bн, tн)j 

және (Vн, Bн, tн)k аймақтары қиылыспайды. Сонымен бірге, түсінікті болу үшін, 

не эллипсоидтың (Vн, Bн, tн)j аймағын ғана, не тек аймақты шектеу арқылы әдейі 

емес кедергілерді болдырмауға қол жеткізу мүмкін болған жағдайда жағдайдың 

мүмкін орындалуы ұсынылады. (Vн, Bн, tн)k. 

Орын алған көлемдерді ((Vн, Bн, tн) жуықтау үшін сұлба шешімдері 

өзгертіледі, қосымша элементтер енгізіледі, конструкциясы күрделі, 

жетілдірілген материалдар пайдаланылады және т.б. Қол жеткізілген нәтиже 

үшін төлем - бұл құрылғылардың өлшемдерін, салмағын және құнын арттыру. 

Сондықтан қажетті көлемге жақындау дәрежесі техникалық-экономикалық 

негізділікпен анықталады және әрқашан технологияның белгілі деңгейінде 

шектеледі. 

ЭМҮ РЭҚ проблемасы оларды қанағаттандыру мүмкіндіктері шектеулі 

RFC пайдалану талаптарының артуына байланысты. 

 

Радиобайланыстың энергетикалық потенциалы 

Электромагниттік энергияны әдейі беру кезінде радиожиілік ресурсы 

алатын V үш өлшемді кеңістіктің ауданы, яғни пайдалы сигнал ақпараты, 

жоғарыда айтылғандай, таратқыштың энергетикалық параметрлеріне, 

сезімталдығына байланысты. қабылдағыш және байланыс желісі бойынша 

сигналдың таралу шарттары. 

Ақпараттық мақсатқа сәйкес қазіргі кездегі РЭҚ ең үлкен класын – 

ақпаратты беру жүйелерін (АБЖ) бөліп көрсетуге болады. 
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8.2 сурет – Радиобайланыстың құрылымдық сұлбасы: А1 – таратқыш 

антенна; A2 - қабылдау антеннасы 

 

Радиоқабылдағыштың кірісіндегі Рс сигналының қуаты Ррт 

радиотаратқышының қуатына, жіберуші Ррт және қабылдау Gрқ 

антенналарының күшейтулеріне және оның жалпы әлсіреуіне LS тәуелді: 

 

Рс = Ррт Gрт Gрқ / LS,     (8.1) 

 

мұндағы LS = Lрт Lрқ Lаб Lм Lб Lс – бос кеңістіктегі Lрт жіберуші және 

қабылдаушы Lрқ жолдарындағы сигналдың әлсіреуінің туындысы. 

Lаб = (4pR / l)2 (R – байланыс желісінің диапазоны, 

l – толқын ұзындығы), гидрометеорларда Lм, жер бедері Lб және Lс 

сөнуіне байланысты. (3.2.1) екі бөлігін де қабылдағыш жүйенің кірісіндегі шу 

қуатына Рш = k Tш Df, бөлсек, бізде: 

 

(Рс / Рш)к = Ррт Gрт Gрқ / Lрт Lрқ kTш Df Lрж,.   (8.2) 

 

Мұндағы k – Больцман тұрақтысы; Df және Tш – қабылдағыш жүйенің 

өткізу қабілеттілігі және тиімді шу температурасы анықталатын нүктеде Рс / 

Рш)к), Lрж=Lаб Lм Lр Lс - арнадағы сигналдың әлсіреуі тарату, РТИСҚ = Ррт Gрт /Lрт 

мәні әдетте тиімді изотоптық сәулелену қуаты (ТИСҚ) деп аталатынын және 

Q = Gрқ / Tш Lрқ - қабылдау жүйесінің сапа коэффициенті (сапасы). 

Берілген байланыс сапасын алу үшін (Рс / Рш)к, қатынасы қажетті (Рс / 

Рш)қ.к, мәнінен кем болмауы керек, сондықтан (8.2) деп жазуға болады. 
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Радиоқабылдағыш пен радиотаратқыштың энергетикалық 

сипаттамаларына ғана тәуелді Э мәні радиобайланыстың энергетикалық 

потенциалы деп аталады. 

Әрбір радиостанцияның (радиобайланыс аппаратурасының) сигналдың 

таралу шарттарына тәуелсіз Е энергетикалық потенциалының өзіндік мәні бар 

екенін қатынастан көруге болады, сондықтан Э > Lрж  теңсіздігінің орындалуын 

тексеру бірден жауап береді. бұл радиобайланыс қажетті байланыс сапасын 

қамтамасыз ете ме деген сұрақ. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. ЭМҮ қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру шаралары 

2. Радиожиілік ресурсы дегеніміз не? 

3. Радиожиілік ресурсын жиілік, уақыт және кеңістік бойынша бөлу? 

4. Радиобайланыстың энергетикалық потенциалы қандай? 

5. Радиоқабылдағыштың кірісіндегі сигнал күші немен анықталады? 

 

9. №9 дәріс. Кеңістіктік және уақыттық факторларға негізделген 

ЖЭК ЭҚК қамтамасыз ету 

 

Дәріс мақсаты: кеңістіктік және уақыттық факторларға негізделген РЭҚ 

ЭМҮ зерттеу 

 

Кеңістіктік факторларды қолдануға негізделген шараларға РЭК 

кеңістігіндегі аралықтарды және олардың басым сәулелену бағыттарын, 

сондай-ақ белгілі бір қатты бұрыштарда сәулеленуді шектеудің әртүрлі 

әдістерін, белгілі бір бағыттардан сигналдарды қабылдауды және 

сигналдардың поляризациялық құрылымындағы айырмашылықтарды 

пайдалануды қамтиды. РЭҚ-ның кеңістіктік бөлінуі екі РЭҚ r > rК осындай 

өзара жойылуынан тұрады, бұл кезде олардың бір-біріне жасайтын кедергілері 

кем дегенде қолайлы болады. Бұл шартты қанағаттандыратын ең аз рұқсат 

етілген қашықтық rК көбінесе координациялық қашықтық деп аталады. Оны екі 

құрал үшін есептеу осы РЭҚ жұбында жұмыс істейтін сигналдық және кедергі 

қуаттарын талдауға негізделген. Пайдалы Pc1 және Pc2 және кедергі келтіретін 

сигналдар - Pк1 және Рк2 және рұқсат етілген сигнал-шу коэффициенттері (Pc 

/ Рп) 1қос, (Pc / Рп) 2қос қуаттарына сүйене отырып, әр құрал үшін рұқсат 

етілген кедергі деңгейін анықтауға болады: 
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мұндағы Рpт1,2 – таратқыш қуаттары; L12, L21 - қашықтықты қоспағанда, 

барлық факторларға байланысты таралу жолындағы кедергінің әлсіреуі; L12r, 

L21r –қашықтыққа байланысты жалпы әлсіреу компоненттері. Барлық осы 

мәндер децибелмен көрсетілген. 

(8.1 және 8.2) тармақтарынан мыналар шығады 
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Қарастырылып отырған жолдағы радиотолқындардың таралуы туралы 

ақпаратты пайдалана отырып, белгілі Lr12 және Lr21 рұқсат етілген 

қашықтықтарды r12 және r21 табу үшін қолданылады. Олардың ең үлкені - 

қалаған координациялық қашықтық: 

rК = max(r12, r21). 

РЭҚ тобын кеңістікте орналастырған кезде кеңістіктің берілген 

бөлігіндегі әрбір РЭҚ-ның кеңістіктік координаталарын РЭҚ бір-біріне 

жасайтын кедергілердің ең аз мүмкін немесе ең болмағанда қолайлы деңгейін 

қамтамасыз ететіндей етіп алу керек. 

Кеңістіктегі басым сәулелену бағыттарының аралығы шектелген қатты 

бұрышта сәулеленуді және қабылдауды қамтамасыз ететін стационарлық 

(жерде бекітілген) радиоқызметтердің радиожабдықтары үшін қажет. 

Кедергінің ең жоғары деңгейі қабылдау және жіберу антенналары бір-біріне 

сәулелену заңдылықтарының негізгі лобтарымен бағытталған кезде 

байқалатындықтан, көрсетілген бағыт аралығының мақсаты осы жағдайды жою 

болып табылады. Ол үшін өзара әрекеттесетін құралдардың антенна үлгілерінің 

негізгі лобтарының мүмкін болатын бұрыштық конвергенциясы    φ ≥ φK 

болатындай φK рұқсат етілген мәнімен шектеледі. φK мәнін координациялық 

қашықтық сияқты табуға болады. 

Сәулеленуді шектеу және бұрыштардың белгілі бір секторларында 

қабылдау сәулелену бағыттарының сипатталған аралығы сияқты мақсаттарды 

көздейді. Оның мәні рецепторларға (көздерге) бағыттар бойынша сәулелену 

(қабылдау) болмайтын жұмысты ұйымдастыруда жатыр. Бұл шараның 

мазмұнын азимутты жан-жақты қарау режимінде жұмыс істейтін кеме 

радиолокациялық станция мысалында түсіндірейік. 

Оның антеннасы айналғанда, әртүрлі нысандар - сәулеленуді қажет 

ететіндер де, көрші кемелерде орналасқан әртүрлі құралдардың қабылдау 

антенналары да шағылысады. Бірқатар жағдайларда бұл кемелерден 
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сигналдардың шағылысуын байқаудың қажеті жоқ, ал қарқынды сәулелену тек 

оларда орналасқан құралдарға кедергі тудырады. Кедергілерді болдырмау үшін 

кеме радиолокаторының жұмысын оның сәулеленуі (немесе сәулеленуі мен 

қабылдауы) рецепторлардың орналасуына сәйкес келетін бағыттардың 

бағыттылық диаграммасының негізгі жапырақшасынан өту кезінде 

тоқтатылатындай етіп ұйымдастыруға болады. Бұл әдіс секторды тазарту деп 

аталады. 

Белгілі бір қатты бұрышта қабылдауды шектеудің мысалы - байланыс 

және басқа радио жүйелерінде антенналарды пайдалану, олардың сәулеленуі 

реттелетін түсуі бар. Бұл шөгудің бұрыштық орнын өзгерту мүмкін болатын 

рецептор бағытында (немесе кедергінің түсу бағытында) сәулеленуді (немесе 

қабылдауды) әлсіретуге мүмкіндік береді. Бұл идеяның одан әрі дамуы пайдалы 

сигналды қабылдау үшін ең жақсы жағдайларды автоматты түрде қамтамасыз 

ететін адаптивті антенналарды пайдалану болып табылады. 

Поляризациялық айырмашылықтарды пайдалану ортогональды 

поляризациясы бар электромагниттік толқындарды шығару және қабылдау 

үшін пайдалануға негізделген (мысалы, бір құрал үшін көлденең және екіншісі 

үшін тік). Идеал жағдайда ортогональды поляризацияланған толқындарды 

пайдалану қарастырылып отырған жұпта шексіз үлкен ажыратуды береді. 

Алайда, шын мәнінде, антенналардағы кросс-поляризация құбылысына, 

сондай-ақ антенналар орнатылған объектінің өрістің поляризациялық 

құрылымының бұрмалануына және оның кеңістіктегі бағытының 5 ... 25 дБ-ден 

өзгеруіне байланысты пайда сирек кездеседі. 

Уақыт факторын пайдалану негізінен сәулелену уақытын қысқартуға, 

уақытша өшіруге, РЭҚ жұмысын уақытты синхрондауға және уақытты 

реттеуге дейін азаяды. 

Сәулелену уақытын қысқарту РЭҚ бірлескен жұмыс жағдайын 

жақсартуға мүмкіндік береді. Мысал ретінде теңіз кемелерімен байланысу 

тәртібін келтіруге болады. Жағалау станцияларының радиация уақытының 

асып кетуі, демек, РЖР-ны тиімсіз пайдалану кемеден байланысты күтудің 

болмауына байланысты байланысқа кірудің кешігуіне байланысты. Сәулелену 

уақытын қысқарту үшін бөлек радиоарнада жұмыс істейтін (кемелер тобына 

ортақ) және қажетті кемені автоматты түрде шақыратын арнайы 

радиоқұрылғылар қолданылады. Басқа ұқсас шараларға үзілістер кезінде кейбір 

байланыс құрылғыларының сәулеленуін тоқтату және т.б. 

Уақытша өшіру әдістері күшті импульстік шудың ұзақтығына кейбір 

РЭҚ-ның сигналды қабылдауын тоқтатуға негізделген. Бұл ресивердің алдыңғы 

жағының шамадан тыс жүктелуін және байланысты сызықты емес 

құбылыстарды болдырмайды. 

Уақытты өшіру құрылғылары импульстік сигнал қабылдағыштар үшін ең 

тиімді болып табылады және кейбір жағдайларда олар үздіксіз сигнал 

қабылдағыштарда да пайдалы. Ең қарапайым уақытты өшіру құрылғысының 

құрылымдық сұлбасы 9.1-суретте көрсетілген. Кедергілердің келу уақыты 

туралы ақпарат кедергі көзінен арнайы арналар арқылы келеді. Көз және 
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қабылдағыш бір объектіге орнатылған кезде кабель арқылы берілуі мүмкін, ал 

кейбір жағдайларда интерференция жиілігіне реттелетін арнайы 

қабылдағыштан келуі мүмкін. Босату құрылғыларын пайдалану кейбір 

шығындармен бірге жүреді: пайдалы сигналдар қабылдау болмаған кезде пайда 

болса, олар арқылы басылуы мүмкін. 

Импульстік РЭҚ бірлескен синхронизациясы РЭҚ тобы үшін 

шығарылатын импульстердің қайталану кезеңдері мен бастапқы фазаларын 

сәйкестендіруден тұрады және әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сонымен, егер бір-бірімен тығыз орналасқан радиолокациялық станция 

тобында барлық станциялар бір уақытта шығаратын болса, онда 

қабылдағыштар әлі де қорғаныс құрылғыларымен (өз сәулелерінен) және 

кедергілерді қабылдаумен, сондай-ақ зақымданумен жабылған кезде 

қабылдағышқа күшті кедергі сигналдары түседі. күшті кедергі арқылы 

қабылдағыштарға жіберілмейді. Уақытты синхрондау дәл осы үшін 

пайдаланылады. 

блоктаушы
импульстың
қалыптасуы

Көмекші

қабылдағыш
       ( )fқ

Қорғалған

қабылдағыш
( )fc

Кілт

Антенна 1 Антенна 2

Шығыс

Кедергі 
көзінен

fқ

fқ

Uбл

fс fк

fс fк

 
9.1 сурет – Импульстік шудан қабылдағышты қорғау құрылғысының 

құрылымдық сұлбасы 

 

Уақытша реттеу – бұл уақыт аймағындағы шектеу шараларының 

мазмұнын анықтайтын ұғым. Белгіленген пайдалану ережелеріне сәйкес, 

белгілі бір уақыт кезеңдерінде, егер олардың басқа құралдармен ЭМҮ 

қамтамасыз етілуі мүмкін болмаса, құралдардың бір бөлігінің жұмысы 

тоқтатылады. Уақытша реттеу – бұл басқа мүмкіндіктер таусылған кезде 

қолданылатын соңғы шара. Мысалы, АҚШ-та адам басқаратын ғарыш 

аппараттарын ұшыру мен ұшыруды дайындау кезінде ғарыш айлақтарына 

жақын орналасқан мобильді радиобайланыстың жұмысына тыйым салынады. 

Уақыт факторларын қолданатын адаптивті әдістер де уақытты өшіру 

және синхрондау әдістеріне негізделген. Дегенмен, бұл жағдайда ұйым 

қоршаған электромагниттік ортадағы өзгерістерді бақылай отырып, икемді. 

Мысалы, кедергі импульсінің келуі кезінде өшіруді тек пайдалы сигнал 
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деңгейіне байланысты кедергі күші белгілі бір деңгейден асқан жағдайда ғана 

орындауға болады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. РЭҚ кеңістіктік бөлінуі дегеніміз не? 

2. Бланкілеу секторын түсіндіріңіз? 

3. Уақыт факторын пайдалану мақсаты? 

4. Уақытша бланкілеу әдістері неге негізделген? 

5. Уақытша реттеу дегеніміз не? 

 

10. №10 дәріс. Қорғау. Қорғау туралы жалпы мәліметтер. РЭҚ-дегі 

сыртқы және ішкі экрандар. Электростатикалық қорғаныс 

 

Дәріс мақсаты: РЭҚ-да экрандау, сыртқы және ішкі қалқандарды зерттеу 

 

РЭҚ-дегі сыртқы және ішкі экрандар 

Экрандау белгілі бір кеңістікте электрлік, магниттік және 

электромагниттік кедергі өрістерін локализациялаудың конструктивті құралы 

болып табылады және РЭҚ және РТС үшін ЭМҮ қамтамасыз етуге арналған. 

Қорғау жеке элементтер үшін де, функционалдық блоктар үшін де, РЭҚ 

бірліктері үшін де, жалпы РЭҚ үшін де қолданылады, олар бөгеуіл көздері 

немесе рецепторлары бола алады. Қорғау аймағының кедергілерді 

тасымалдаушы өріс көздеріне қатысты орналасуына байланысты экрандар 

сыртқы және ішкі болып бөлінеді. 

Экранның болуы құрылымдық элементтер мен сымдардың 

сыйымдылығын арттырады, индуктивтілікті азайтады, әлсіреу мен 

жоғалтуларды арттырады. Экрандық жауап коэффициенттерінің көмегімен 

экрандалған элементтердің параметрлеріндегі салыстырмалы өзгерістерді 

есепке алуға болады. Экрандарды жобалау кезінде бұл әсерді параметрлердің 

өзгеруі көрсетілген немесе рұқсат етілген шектен шықпайтындай етіп ескеру 

қажет. Төмен жиіліктерде немесе кедергі көзінің жақын аймағында өрістердің 

басым түрін ажыратуға болады – электрлік немесе магниттік. Тиісінше, 

электрлік немесе магниттік экрандау қолданылады. Жоғары жиіліктерде және 

алыс өрісте электромагниттік экрандау қолданылады. 
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Сыртқы 
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Ішкі 
экран

Ішкі 
кедергі 
өрістері

 
10.1 сурет - Экрандық қорғаныс 

 

Жалпы жағдайда экранның әрекеті КЭ скринингтік факторымен 

сипатталады. Қорғау коэффициенті - экрандалған кеңістіктің кез келген 

нүктесіндегі электрлік E1 немесе магниттік H1 өрісінің кернеулігінің экран 

болмаған кездегі сол нүктедегі Е2 немесе Н2 өріс кернеулігіне қатынасы: 

 

2

1

Е

Е
К Е

Э =  немесе 
2

1

Н

Н
К Н

Э = ,     (10.1) 

 

Қорғау коэффициенті күрделі мән болып табылады, өйткені ішкі және 

сыртқы өрістер арасында фазалық ығысу бар. 

Тәжірибеде экранның әрекеті әдетте скрининг тиімділігімен (экранның 

әлсіреуі) бағаланады A, [дБ]: 
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Электромагниттік қалқан кеңістіктің қорғалған аймағындағы бастапқы 

өрісті бұрмалайды, нәтижесінде экрандау тиімділігі (ЭТ) өрістің электрлік және 

магниттік құрамдас бөліктері үшін әртүрлі болып шығады және өлшеу 

нүктесінің координаталарына байланысты болады. Дегенмен, 

электромагниттік экрандау теориясында тәжірибе үшін қолайлы дәлдікпен 

шынайы қалқан конструкциялары ЭТ бірегей түрде анықталған идеалдылармен 

ауыстырылады. 

 

Э

Н

Э

Е

Э ААА  ,     (10.3) 
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Сымды байланыс техникасында экрандау тиімділігінің мәні Непермен 

(Нп) бағаланады және В арқылы белгіленеді. Бұл жағдайда, 

 

А
K

В
Е

Э

115,0
1

ln == ,     (10.4) 

ЭТ көп жағдайда дәнекерлеу, қосылыстар және саңылаулар салдарынан 

пайда болатын экранның біртексіздігі мен үзілуіне байланысты (10.2 сурет). 

Экрандағы саңылаулар ондағы индукциялық ток сызықтарын кесіп өтпеуі 

керек, сондықтан үлкенірек тесік осы сызықтарға параллель орналасуы керек. 

 

 
 

10.2 сурет - Экрандағы тесіктер 

 

Мұндағы, а - индуктор экранындағы тесіктердің дұрыс (1) және дұрыс 

емес (2) орналасуы; б - экран бөліктерінің дұрыс жасалған түйісуі; в - экран 

бөліктерінің қате жасалған түйісуі; г - тегіс экрандағы слоттардың дұрыс емес 

бағыты; д - тегіс экрандағы слоттардың дұрыс бағыты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

10.1 кесте  - Қорғау материалдарының классификациясы 

Мақсаты Материалдардың 

түрлері 

Арнайы өнімдер 

Металл қораптар 

мен металдан 

қорғайтын 

пластиналарды 

дайындау үшін 

Металл тақталар Мыс, алюминий және басқа плиталар 

Саңылаулары бар 

металл элементтер 

Перфорацияланған металл 

элементтер, прокат металл 

элементтері 

Пластикалық 

корпустарға электр 

өткізгіштік 

қасиеттерді беру 

үшін 

Өңделген электр 

өткізгіш беті бар 

материалдар 

Металл таспалар, металл торлар, 

металл фольга ламинаттары, электр 

өткізгіш бояу материалдары, металл 

(мырыш) шашыраған материалдар, 

металдандырылған материалдар, 

вакуумды тұндыру және шашатын 

материалдар, электр өткізгіш қағаз 

Өткізгіш пластиктер Құрамында бөлшектері (металл 

бөлшектері, көміртегі), флоктары 

(металл) және талшықтары (металл 

карбюрленген және шыны талшықтар 

және алюминиймен қапталған 

талшықтар) бар пластмассалар 

Өткізгіш резеңкелер 

Өткізгіш 

органикалық жоғары 

молекулалық 

қосылыстар 

 

Экономикалық және конструкциялық ойларға байланысты жабдық 

корпустарын, шкафтарды және тіректерді өндіруде болат экрандарға 

артықшылық беріледі. Болаттың артықшылығы ток өткізгіш элементтерді 

экрандау кезінде жоғалады, олар оларға енгізілген шығындар үшін маңызды. 

Металл экрандарының кемшіліктеріне мыналар жатады: салыстырмалы түрде 

жоғары құны (қола, күміс және т.б.), айтарлықтай салмақ пен өлшемдер, 

дизайнның кеңістіктік шешімінің күрделілігі және элементтердің экрандаудың 

төмен тиімділігі, бұл тек 10 арқылы жүзеге асырылады. 20% қаңылтыр 

қосылыстарында саңылаулардың болуына байланысты. Қазіргі уақытта электр 

өткізгіш толтырғыштармен толтырылған құрылымдық термопластика 

негізіндегі композициялық материалдар әзірленді және қолдануды тапты. 

Электромагниттік экрандау үшін өткізгіш бояуларды пайдалану да өте 

перспективалы бағыт болып табылады, өйткені оларды пайдалану қалқанды 

монтаждау, оның парақтары мен элементтерін бір-бірімен байланыстыру 

бойынша күрделі және көп уақытты қажет ететін жұмыстарды қажет етпейді. 

Өткізгіш бояулар диэлектрлік пленка түзетін материал негізінде өткізгіш 

компоненттерді, пластификаторды және қатайтқышты қосу арқылы жасалады. 
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Өткізгіш пигменттер ретінде коллоидты күміс, графит, қара көміртек, металл 

оксидтері, ұнтақ мыс, алюминий, никель қолданылады. Өткізгіш бояу әдетте 

тұрақты болып табылады және кенеттен климаттық өзгерістер мен 

механикалық кернеулер жағдайында өзінің бастапқы қасиеттерін сақтайды. 

Өткізгіш бояулардың экрандау тиімділігі электромагниттік кедергілердің 

жиілік диапазонына және электромагниттік кедергі көзінен қашықтығына 

байланысты. 

Электромагниттік экрандау үшін әртүрлі материалдарды қаптау жабудың 

жоғары өнімділігіне байланысты кең таралған. Өткізгіш тоқылған материалдар 

100 кГц-тен 1 ГГц-ке дейінгі жиіліктер үшін 30…50 дБ әлсіреуі бар көлемді 

экрандау үшін қолданылады. Олар қосымша және уақытша экрандар жасау 

үшін, экрандалмаған терезелерді қорғау үшін және РЖ қорғаныс киімдерін 

жасау үшін қолданылады. Металдандырылған тоқыма бұйымдарына никель, 

пассивтелген мыс немесе басқа металл талшықтар жатады. Өткізгіш тоқылған 

маталардың экрандау тиімділігі алыс дала жағдайында кемінде 40 дБ құрайды. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Тәжірибеде экранның әсерін бағалау әдетке айналған ба? 

2. Қорғаушы фактор дегеніміз не? 

3. Қорғау материалдарының классификациясы 

4. Жабдықтардың корпустарын, шкафтарын және сөрелерін жасауда 

қандай экрандарға артықшылық беріледі? 

5. Метализацияның экрандаудағы рөлі қандай? 

 

11 Дәріс № 11. Тұрақты және баяу өзгеретін магнит өрісін экрандау 

 

Дәріс мақсаты: Тұрақты және баяу өзгеретін магнит өрісінің 

экрандалуын зерттеу 

 

Жақын өрісте магниттік және электрлік өрістерді экрандау 

Магниттік өріс. Бұл жағдайда өрістің көзі магниттік эмитент болып 

саналады. Ол үшін өріс құрылымында магниттік компонент басым болатыны 

белгілі, ол эмитенттен қашықтыққа пропорционалды түрде 1/r3-ке дейін 

төмендейді, ал өрістің электрлік компоненті 1/r2 сияқты баяу төмендейді. 

Сондықтан I аймағының толқын кедергісі көзден қашықтығымен r 

қашықтыққа пропорционалды өседі, алыс аймақта бос кеңістіктің толқын 

кедергісінің мәніне жақындайды. 

Zd = 120π Ом. Жақын аймақ үшін диэлектриктегі (I аймақ) толқын 

кедергісі мынаған тең екенін көрсетуге болады: 

Яғни жақын аймақта магнит өрісіне толқын кедергісі көздің жиілігіне 

және одан қашықтығына кері пропорционал болады. 

Көп жағдайда экран кедергі көзіне жақын, яғни жақын аймақта r << λ/2π 

болғанда орналасады. Жақын аймақтағы магниттік және электрлік өрістердің 
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экрандау тиімділігін талдау кезінде ортаның толқындық кедергілерінің өзгеруі 

ескеріледі. 

Жақын аймақтағы электромагниттік құбылыстар квазистационарлық 

болып саналады, яғни біршама баяу жүреді. 

Электр өрісі. Бұл жағдайда өрістің көзі герц дипольіне эквивалентті 

электр эмитенті болып табылады. Мұндай радиатордың жанында толқын 

кедергісі үлкен. Өріс құрылымында магниттік құрамдас бөлікке (мысалы, 1/r2) 

қарағанда (мысалы, 1/r3) көзден қашықтығы артқан сайын тезірек төмендейтін 

электрлік құрамдас бөлік басым. Бұл жағдайда I аймағының толқын кедергісі 

максималды мәннен бос кеңістік Zд толқындық кедергісінің мәніне дейін 

төмендейді. Бұл жағдайда шарт орындалады: 

 

ri o

Е

Д


1
= ,      (11.2) 

Яғни, жақын аймақта I аймағындағы электр өрісіне толқын кедергісі 

көздің жиілігіне және одан қашықтығына кері пропорционал. 

 

Электромагниттік экрандаудың тиімділігін талдау 

Электромагниттік экрандаудың тиімділігі формуласын келесідей 

көрсетуге болады: 

S = R + А + В,     (11.3) 

 

мұнда барлық шамалар децибелмен өлшенеді; R - ауа-экран 

интерфейсінен ЭҚК шағылысуына байланысты әлсіреу, R = 20 lg | (Zд + Zм)2 / 

4ZдZм|; А – сіңірілуге байланысты әлсіреу, металдағы қоздырылған құйынды 

токтардан жылу жоғалтуынан туындаған, 

 

А = 8,69|k| t ⁄ 2,     (11.4) 

 

B - экран қабырғалары арасындағы сөнген ішкі шағылысуларға 

байланысты электромагниттік энергияның әлсіреуі, 

 

В = 20 lg|1 − [(Zд − Zм) / (Zд + Zм)]2 ехр(−2kt)|,   (11.5) 

 

Экрандауды есептеу кезінде күрделі параметрлер мәндерінің модульдері 

қолданылады: 

 

|k| = ωµσ, |Zм | = σ ωµ,     (11.6) 

 

11.1-суретте экран қалыңдығы әртүрлі кейбір металдар үшін 

анықталатын А әлсіреу көрсетілген [2]. Суреттен төмен жиілікте экранның 

үлкен қалыңдығының арқасында ғана маңызды А мәніне қол жеткізілетінін 

көруге болады. 
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Егер A > 4 дБ болса, онда В әсерін елемеуге болады. Бұл жағдайда 

алынған экрандау тиімділігі дБ ретінде анықталады 

 

S ≈ А + R,      (11.7) 

Ә
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11.1 сурет - Әртүрлі қалыңдықтағы экрандар үшін сіңіру кезінде 

электромагниттік өрістің әлсіреуі 

 

Егер A ≤ 4 дБ болса, онда В теріс мәндерді қабылдайды. 

Электромагниттік және электр өрістері үшін |Zд| >> |Zм|, бұл R және B 

есептеу формулаларын жеңілдетуге мүмкіндік береді, дБ, 

 

R = 20 lg |Zд / 4Zм|,     (11.8) 

 

В = 20 lg |1 − ехр(−2t/ δ)|,    (11.9) 

Экран қабырғасының қалыңдығын t жиілігіне байланысты тері 

қабатының қалыңдығымен δ салыстыру кезінде екі жағдайды ажыратады.           t 

< δ болатын жиіліктерді шартты түрде төмен, ал t > δ болатын жиіліктерді 

жоғары деп атайды. Төмен және жоғары жиілікті аймақта экрандау тиімділігін 

есептеу өрнектерін жеңілдетуге болады. 

 

Қорғау дизайны 

Экран пішінінің әсері. Әртүрлі пішіндегі құрылымдардың скринингтік 

тиімділігін есептеу кезінде жоғарыда алынған (5.23)÷(5.25) формулаларын 

қолдануға болады. Бұл жағдайда жақын аймақта ортаның толқындық 

кедергісінің экран пішініне тәуелділігін ескеру керек. 

Тегіс, цилиндрлік және сфералық пішінді экран конструкциялары үшін E 

Zд электрлік және магниттік H Zд өрістері үшін толқындық кедергілерді 

есептеу формулалары, сондай-ақ скрининг тиімділігі S және (11.8) және (11.9) 
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сияқты магниттік емес (н.м) және магниттік (м.м) металдардан жасалған экран 

конструкциялары бар H төмен жиілікті магнит өрістері 11.1-кестеде келтірілген 

нысанды алады. 

 

11.1 кесте - Толқындық кедергілер және әртүрлі экрандардың экрандау 

тиімділігі. 

Экран 

пішіні 

Жалпа

қ 

Цилиндрлік  Сфералық 
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ДZ  
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r - радиусы (цилиндрлік немесе сфералық экрандар) немесе тікбұрышты 

экранның жарты енінің, t - материалдың қалыңдығы 

 

2-кестеде магнитті төмен жиілікті өрістерді магнитті емес металдармен 

экрандау кезінде жақсы шағылысу арқасында жазық экранның конструкциясы 

цилиндрлік (6 дБ) және сфералық (9 дБ) экрандар салыстырғанда Sн.м үлкен 

мәні бар екенін көрсетеді. Бұл ретте магнитті металдармен сүзгілеу кезінде 

қарама-қарсы қатынас қолданылады, яғни сфералық экранның конструкциясы 

цилиндрлік (3 дБ-ге) және жазықпен салыстырғанда H Sм.м үлкен мәнге ие; (9 

дБ бойынша). Физикалық тұрғыдан бұл магнитостатикалық экранның әрекеті 

неғұрлым тиімді болса, онда тұйықталған магнит ағынына қарсылық соғұрлым 

төмен болатынымен түсіндіріледі. Сфералық және цилиндрлік экрандардың 

дизайны жалпақ экранның дизайнына қарағанда бұл талапқа жақсырақ жауап 

береді. 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Жақын аймақтағы диэлектриктегі магниттің толқындық кедергісі 

қандай? 

2. Магниттік эмитенттен экрандау кезінде кедергі көзіне қатысты қалқан 

қайда орналасады? 

3. Жақын аймақтағы диэлектриктегі электрлік кедергіге толқын кедергісі 

қандай? 

4. Электромагниттік экрандаудың тиімділігі қандай? 

5. Неліктен сфералық және цилиндрлік экран конструкциялары жалпаққа 

қарағанда жақсы? 
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12 Дәріс № 12. Интерференциялық электромагниттік өрісті экрандау 

 

Дәріс мақсаты: Кедергі өткізгіш электромагниттік өрісті экрандаушы 

экрандауды зерттеу. 

 

Кедергі өткізетін электромагниттік өрістің физикалық қасиеттері алыс 

және жақын аймақтарда әртүрлі. Алыс (толқын) аймақта толқын ұзындығынан 

үлкен қашықтықта элементар электр және магниттік сәуле шығарғыштар 

өрісінің құрылымы біртекті жазық электромагниттік толқын өрісінің 

құрылымымен сәйкес келеді, онда кеңістіктің кез келген нүктесінде 

қарқындылығы E және H векторлары фазалық, бір-біріне және сәулелену 

бағытына перпендикуляр және ортаның (ауаның) электромагниттік толқынға 

тән кедергісі Zco = 377 Ом. 

Басқалары тең болса, алыс өрістегі электромагниттік өрістің 

қарқындылығы жиілікке пропорционалды түрде артады және қашықтыққа кері 

азаяды. Жақын аймақта, толқын ұзындығынан қысқа қашықтықта, сәулелену 

болмайды, өйткені электромагниттік өріс квазистационарлық сипатта және 

оның құрылымынан келесі қорытындыларды жасауға болады: 

- элементар электрлік және элементар магниттік сәуле шығарғыштар 

өрісінің құрылымы Е және Н векторларының орнының өзара өзгеруімен 

ерекшеленеді; 

- элементар электрлік және магниттік эмитенттердің жақын аймағының 

өрістері айтарлықтай біркелкі емес, ал олардың қарқындылығы қашықтыққа 

қарай тез төмендейді (тиісінше қашықтықтың текшесі мен квадратына кері 

пропорционал); 

- элементар электрлік және магниттік эмитенттердің жақын аймағының 

өрістері айтарлықтай біркелкі емес, ал олардың қарқындылығы қашықтыққа 

қарай тез төмендейді (тиісінше қашықтықтың кубы мен квадратына кері 

пропорционал); 

- жақын аймақтағы электр және магнит өрістерінің құрамдас бөліктері 

фаза бойынша 90°-қа ығысады. Демек, Пойнтинг векторы орташа мәні нөлге 

тең таза ойдан шығарылған шама болып шығады, демек, қарастырылатын 

өрістер реактивті болып табылады. Нәтижесінде жақын аймақта 

интерференцияның берілуі электрлік және магниттік индукция құбылысына 

байланысты болады; 

- негізгі энергиясы электрлік құрамдас бөлікте (электр өрісінде) 

шоғырланған элементар электр эмитентінің жанында электромагниттік өріс 

пайда болады; 

- жақын аймақтағы элементар электр радиаторының өрісіне ортаның 

сипаттамалық кедергісі мынаған тең: 

 

rН

Е

а

Е


 1
== ,     (12.1) 
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- негізгі энергиясы магниттік компонентте (магниттік өріс) шоғырланған 

элементар магниттік эмитенттің жанында электромагниттік өріс пайда болады; 

- жақын аймақтағы элементар магниттік эмитент өрісіне ортаның 

сипаттамалық кедергісі мынаған тең: 

rj
Н

Е
аН 




−== ,     (12.2) 

- ZE электр эмитентінің өрісіне ортаның сипаттамалық кедергісі одан 

қашық болған сайын төмендейді, ал ZH магниттік эмитент өрісіне ортаның 

сипаттамалық кедергісі артады және екеуі де ZС0 = 377 Ом мәніне бейім, алыс 

аймаққа жету. 

Индукциялық өрістің толқындық кедергісінің кедергі көзіне дейінгі 

қашықтыққа тәуелділігінің графигі 12.2-суретте көрсетілген. 

 
Жақын аймақ 

өрісі( )индукция -

Аралық 

аймақ

А  аймақлыс
( )жазық толқын

Жазық 
толқын

Электр өрісі
жоғары (

педансты)

Магнит өрісі

өмен (т
импедансты)

 
12.2 сурет – Индукция өрісінің толқын кедергісінің кедергі көзіне дейінгі 

қашықтыққа тәуелділік графигі. 

 

Экран жақын жерде магнитостатикалық ретінде жұмыс істейтін болса, 

магниттік материалдардың тиімділігі магнитті емес материалдарға қарағанда 

әлдеқайда жоғары. Шағылысу әсерінен экрандаудың тиімділігі жұтылу 

тиімділігінен жоғары болатын жиілік диапазонындағы электромагниттік 

режимдегі алыс өрісте магниттіктермен салыстырғанда жоғары өткізгіштікке 

ие магнитті емес материалдар жоғары тиімділікті қамтамасыз етеді. 

Өріс теориясына сәйкес экрандаудың тиімділігі (ЭТ) үш факторға 

байланысты, олардың түсіндірмесі 12.3-суретте келтірілген. 

 

Аэ = R + Т + В, дБ,    (12.3) 
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Қ лайтын ұ
тоқын

Экранның 

сыртқы 
бетінен 
шағылысу 
нәтижесіндегі 
R-жо алтуғ

d-экран 

қалыңдығы
Басып алу  

нәтижесінде
Т-жоғалту

Экран 
арқылы 
сәулелені

Экран 
ішіндегі 

шағылысу 
салдарынан

-В ғжо алту
 

12.3 сурет – Экрандағы электромагниттік энергияның жоғалуы 

 

Сонымен қатар, егер экран қатты болса, онда оның пішіні EE мәніне әсер 

етпейді. Шағылысудан болатын R жоғалту түскен толқынның кедергісі мен 

экранның беттік кедергісі арасындағы сәйкессіздік дәрежесіне байланысты. 

Бұл шығындар үлкен, егер түсетін толқын индукция өрісінің жоғары 

кедергілі электрлік құрамдас бөлігі болса және экранның беттік кедергісі аз 

болса (мыс экран). Керісінше, егер түскен толқын индукция өрісінің магниттік 

құрамдас бөлігі болса және экранның беттік кедергісі үлкен болса (болат экран) 

болса, R шығындары аз. Индукциялық өрістен экрандау кезінде R шығындар 

өріс көзі мен экран арасындағы қашықтыққа байланысты, өйткені өріс кедергісі 

қашықтыққа қарай өзгереді (12.3 сурет). Жазық толқын үшін мыс экранының 

беткі кедергісі 377 Ом-нан әлдеқайда аз және бұл жағдайда барлық жиіліктерде 

сәйкессіздік бар. Тек белгілі бір жағдайларда H магнит өрісі экранның беттік 

кедергісіне сәйкес келуі мүмкін. 

Мысалы, егер болат қалқан қолданылса және көзден қашықтығы 

шамамен 25 мм болса, онда 30 кГц-те жоғалту R = 0 (шағылыспайды). Жиілік 

артқан сайын, көзге дейінгі қашықтық аз болғанша 




2
 жоғалту R артады. 

Экранның қалыңдығындағы жұтылу шығындары Т өнімге 

пропорционалды d f G , мұндағы d - экран қалыңдығы, мм; f—жиілік, МГц; μ – 

материалдың магниттік өткізгіштігі; G – оның мысға қатысты өткізгіштігі. 

Мұндай тәуелділікте сіңіру жоғалуы T айтарлықтай жиілікке байланысты, ал 

жоғары жиілікте ағымдағы ену тереңдігі шамалы болған кезде жоғалтулар тері 

әсерімен де анықталады. Нәтижесінде мыс немесе күміс жалатылған экранда 

жоғары жиілікте жұтылу жоғалуы T болаттан жоғары болады. Дегенмен, төмен 

жиіліктерде жоғалтулар Т төмендейді. 

Мысалы, 1 МГц жиілікте қалыңдығы 0,25 мм жұқа мыс қаңылтыр А = 30 

дБ жоғалтуды енгізеді, ал 1 кГц-тен аз жиіліктерде мүлдем жоғалтпайды. 
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Сондықтан өте төмен жиілікте шығындарды құрудың жалғыз жолы, бұл 

өткізгіштігін μ арттыру болып табылады, яғни темір-никель (мысалы, 

пермаллой, гиперник) және темір-кобальт (мысалы, пермендур) 

қорытпаларынан жасалған экрандарды пайдалану. 150 кГц жиілікте болат μ = 

1000, ал пермаллой - 80000. Мұның бәрі төмен жиіліктерде, әсіресе 10 кГц-тен 

төмен жиіліктерде жоғары EE мәндерін жүзеге асыру кезінде туындайтын 

қиындықтарды көрсетеді. 

Экранның қалыңдығындағы B ішкі шағылысының жоғалуы түскен 

толқынның кедергісі мен экранның ішкі кедергісі арасындағы қатынасқа, 

сондай-ақ өнімге байланысты d f G . Дегенмен, бұл жоғалтулар салыстырмалы 

түрде аз, ал егер жоғалту T > 10 дБ болса, онда В ішкі шағылысының жоғалуын 

елемеуге болады. 

Төмен жиіліктердегі тиімділікті арттыру үшін экрандар бір-бірінен 

оқшауланған және барлығы бір нүктеде жерге тұйықталған болса, көп қабатты 

экранды пайдалануға болады. Бұл жағдайда әрбір экранда пайда болатын 

құйынды токтар магниттік экрандауды жақсартатын бағытта қарама-қарсы 

магнит ағындарын жасайды. Төмен жиілікте жоғары қарқынды магниттік 

құрамдас бөліктен қорғау үшін сыртқы экранды (интенсивтілігі жоғары өрісте 

қаныққан) болаттан, ал ішкі экранды пермаллойдан жасаған жөн. 

Қалқандардың мыс қабаты жоғары шағылуды қамтамасыз етеді, ал болат 

қабаты жоғары жиіліктерде жоғары энергияны сіңіруді және 

магнитостатикалық өрістерді экрандауды қамтамасыз етеді. Жоғары 

жиіліктерде жұтылу қабілеті төмен (металдар Cu, Al, Ag және т.б.) жоғары 

шағылыстырушы қабаттарға ауысқан дұрыс. Болатпен ең аз қуат өтетін 

экрандардың соңғы қабатын ғана қалдыруға болады. Экрандардың болат 

қабатындағы өріс энергиясының үлкен жұтылуы экрандаушы объектіге үлкен 

шығындар әкелетінін ескеру қажет (катушкалар мен тізбектердің сапа 

коэффициентін төмендетеді, ішкі электр беру желілеріне әлсіреуді енгізеді 

және т.б.). 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Алыс аймақта электромагниттік өрістің қарқындылығы қалай өзгереді? 

2. Жақын аймақтағы элементар электр радиаторының өрісіне ортаның тән 

кедергісі қандай? 

3. Жақын аймақтағы элементар магниттік радиатор өрісіне ортаның тән 

кедергісі қандай? 

4. Қорғау тиімділігі қандай факторларға байланысты? 

5. Экранның қалыңдығындағы сіңіру жоғалуы қандай? 

 

13 Дәріс №13. Сүзгілер туралы жалпы мәліметтер. Тегістеу сүзгілері. 

 

Дәріс мақсаты: сүзгілер және антиалиазинг сүзгілері туралы жалпы 

мәліметтерді оқып үйрену 
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Сүзгілер туралы жалпы мәліметтер 

Сүзгі құрылғылары немесе электр сүзгілері – әртүрлі жиіліктегі электрлік 

тербелістерді бөлуге арналған құрылғылар. Сүзгінің кірісіне келетін ерікті 

жиілік сигналдарының жиынтығынан оның шығысында өткізу қабілеттілігімен 

анықталатын жиіліктер бар сигналдар қалады, ал осы жолақтың сыртында 

жатқан жиіліктермен сигналдар мен кедергілер үлкен әлсіреумен шығуға өтеді 

немесе шартты түрде айтылғандай, өткізілмейді (өткізу қабілетсіздігі).  

Сүзгілердің амплитудалық-жиілік сипаттамалары (АЖС) өткізу және 

өткізбеу жолақтарының шекарасында жатқан f0 кесу жиілігімен, К0 өткізу 

жолағындағы беру коэффициентімен, n шектеу жолағындағы АЖС көлбеуімен 

және өткізу жолағындағы α АЖС біркелкі сипатталады (13.1-сурет).  

Сүзгілер радиоқабылдағыштарда, күшейткіштерде және өлшеу 

аппаратураларында қажетті жиілік диапазонын таңдау үшін, 

радиотаратқыштардағы гармониканы басу үшін, радиоқабылдағыштағы 

кедергілерді басу үшін, күшейткіштердің жиілік сипаттамаларын түзету үшін 

және т.б. 

 

Жолақты 
өткізу

Жолакты 
шектеу

Жолакты 
шектеу

Жолақты 
өткізу

Жолакты 
шектеу

Жолакты 

шектеу

Uшығ
кір U

Uшығ
кір U

Uшығ
кір U

Жолақты 
өткізу

 
13.1 сурет - Жиілік жауаптары (AЖС) сүзгілері 

 

Берілу жиілігіне байланысты сүзгілер келесі түрлерге бөлінеді: 

- токтарды нөлдік жиіліктен шекті жиілікке дейін өткізетін төмен 

жиіліктегі сүзгілер (ТЖФ); 

- токтарды кесу жиілігінен шексіз жоғары жиілікке дейін өткізетін 

жоғары жиілікті сүзгілер (ЖЖФ); 

- f1-ден f2-ге дейінгі жиілік диапазонындағы токтарды өткізетін жолақты 

сүзгілер; 

- f1-ден f2-ге дейінгі жиілік диапазонындағы токтарды өткізбейтін блоктау 

немесе бас тарту сүзгілері. 

Іске асыру ерекшеліктеріне қарай сүзгілер аналогтық, дискретті және 

цифрлық болып бөлінеді. Аналогтық және дискретті сүзгілер әдетте сызықтық 

болып саналады, яғни олар шығыс пен кірістегі кернеулер арасындағы 
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пропорционалдылықты сақтайды. Аналогтық сүзгілер сүзгілерге бөлінеді: LC 

және RC (пассивті және белсенді, яғни күшейткіш элементтері бар); беттік 

акустикалық толқындарға негізделген электромеханикалық, пьезоэлектрлік 

және акустоэлектрондық сүзгілер. Түрлі жолақты сүзгілер бір-бірінен бірдей 

қашықтықта орналасқан резонанстық жиіліктері бар жолақ сүзгілерінің 

жиынтығы болып табылатын тарақ сүзгілері деп аталады. 

Элементтік негізге сәйкес сүзгілер келесіге бөлінеді: 

- резисторлардан, конденсаторлардан және индукторлардан тұратын 

пассивті; 

- активті, пассивті элементтерден басқа белсенділері де бар, мысалы, 

транзисторлар немесе микросұлбалар. 

Функционалдық мақсатына қарай олар мыналарды ажыратады: 

- РЭҚ қоректендіру көздерінде қолданылатын және түзеткіш шығысында 

алынған кернеу толқындарын азайтуға және қуат тізбегіндегі шуды азайтуға 

мүмкіндік беретін тегістеу сүзгілері. Мұндай сүзгілердің негізгі элементтері 

үлкен индуктивтілігі L (немесе жиірек резисторлар) бар дроссельдер және 

тиісінше жүктемемен қатар және онымен параллель қосылған жоғары 

сыйымдылықты C конденсаторлары; 

- кезеңаралық сүзгілерді бөлу; 

- жиілік диапазонын жолақтарға бөлуге және жолақтардың жиілік 

күшейтуін өзгертуге арналған сүзгілер; 

- акустикалық жүйелердегі бөлу сүзгілері және т.б. 

РЭҚ электромагниттік үйлесімділік сипаттамаларын жақсарту үшін 

көбінесе амплитудалық жиілік реакциясының пішіні бойынша ерекшеленетін 

сүзгілердің екі түрі қолданылады: Баттерворт сүзгісі және Чебышев сүзгісі 

(13.2 сурет). 

Чебышевтың 
С АЖСЖЖ

Баттервор тың т
С АЖСЖЖ

 
 

13.2 сурет - Чебышев және Баттерворт жоғары жиілікті сүзгілердің 

амплитудалық жиілік жауаптарының пішіндері 

 

Баттерворт сүзгілері дизайн әдісімен басқалардан ерекшеленеді. Олар 

жиілік реакциясы өткізу жолағы жиіліктерінде мүмкіндігінше тегіс және 
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тоқтату жолағы жиіліктерінде нөлге жақын болатындай етіп жасалған. 

Баттерворт сүзгісінің мінсіз жиілік реакциясын жуықтау үшін математикада 

белгілі функция – Баттерворт көпмүшелігі қолданылады. Мұндай сүзгілерді 

алғаш рет 1930 жылы британдық инженер Стивен Баттерворт сипаттаған. 

Бірінші ретті сүзгі жағдайында жиілік реакциясы онжылдықта 20 дБ 

жылдамдықпен ыдырайды. Екінші ретті Баттерворт сүзгісі үшін жиілік 

реакциясы онкүндікте 40 дБ, үшінші ретті сүзгі үшін, онкүндікте 60 дБ және 

т.б. Баттеруорт сүзгісінің AЖС-монотонды өзгеретін жиілік функциясы болып 

табылады. Баттерворт сүзгісі-бұл жоғары ретті АЖС пішінін сақтайтын жалғыз 

сүзгі (басу жолағындағы сипаттаманың күрт төмендеуін қоспағанда), 

сүзгілердің көптеген басқа түрлері (Бессель сүзгісі, Чебышев сүзгісі, 

эллиптикалық сүзгі) әртүрлі ретті АЖС формаларына ие. 

Чебышев сүзгісі – сызықтық аналогтық немесе цифрлық сүзгілердің бір 

түрі, оның айрықша ерекшелігі жиілік реакциясының тік ілгерілеуі және өткізу 

жолағы (I-ші түрдегі Чебышев сүзгісі) және басылатын (Чебышев сүзгісі) 

жиіліктеріндегі маңызды жиіліктік жауап толқындары болып табылады. 

сүзгілердің басқа түрлеріне қарағанда II-ші түрдегі сүзгі. Сүзгі 19 ғасырдағы 

орыс математигі Пафнутий Львович Чебышевтің атымен аталды, өйткені бұл 

сүзгінің сипаттамалары Чебышев көпмүшелеріне негізделген. Чебышев 

сүзгілері әдетте төменгі ретті фильтрмен қажетті жиілікті жауап 

сипаттамаларын қамтамасыз ету қажет болған жағдайда қолданылады, атап 

айтқанда, басу жолағынан жақсы жиілікті басуды, ал өткізу жолағындағы және 

басу жиіліктеріндегі жиілік реакциясының тегістігі соншалықты маңызды емес. 

13.2-суретте көрсетілген графиктерді салыстыру, Чебышев сүзгісінің жиілік 

сипаттамасы Баттерворт сүзгісінің жиілік сипаттамасына қарағанда тік айналу 

жылдамдығына ие екенін көрсетеді, бірақ Чебышев сүзгісінің жиілік 

сипаттамасының жоғарғы бөлігі пульсирленген сипатқа ие. 

 

Тегістеу сүзгілері 

РЭҚ қуат көздерінде тегістейтін сүзгілер қолданылады - түзеткіштің 

шығысында алынған кернеу толқынын азайтуға мүмкіндік беретін электр 

тізбектері. Тегістеу сүзгілерінің негізгі элементтері үлкен индуктивтілігі L 

(немесе жиірек резисторлар) бар дроссельдер және тиісінше жүктемемен қатар 

және онымен параллель қосылған үлкен конденсаторлар С. Тегістеу 

сүзгілерінің әрекеті осы элементтерден тұратын тізбектердің кедергісінің 

токтың f жиілігіне тәуелділігіне негізделген: дроссель XL реактивтілігі 

жиіліктің жоғарылауымен артады: 

 

fLХ L 2= ,     (13.1) 

 

және тұрақты ток үшін нөлге тең; конденсаторлардың реактивтілігі, 

керісінше, жиіліктің артуымен азаяды және тұрақты токта шексіздікке тең: 

fC
Х С

2

1
= ,     (13.2) 
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Тегістеу сүзгілерінің селективтілігі әлсіреудің жиілікке тәуелділігін 

білдіретін әлсіреу сипаттамасымен анықталады. Децибелдегі әлсіреу (дБ) мына 

түрде анықталады: 

 

𝑏 = 20𝑙𝑔
𝑈КІР

𝑈ШЫҒ
,        (13.3) 

 

мұндағы Uкір – сүзгі кірісіндегі кернеу; Uшығ - оның шығысындағы 

кернеу. 

Селективтілік жақсырақ, әлсірету сипаттамасының ыдырау 

сипаттамалары неғұрлым тік болса, тоқтау жолағындағы әлсіреу соғұрлым көп 

және сүзгі өткізу жолағындағы әлсіреу соғұрлым аз және біркелкі болады. 

Рұқсат етілген сүзгі толқынының мәні ТК толқындық коэффициентімен 

сипатталады, оның мәні салыстырмалы бірліктермен көрсетіледі: 

о

П
U

U
К max= ,     (13.4) 

мұндағы Umax – түзетілген кернеудің айнымалы компонентінің негізгі 

гармоникасының амплитудасы; Uо – түзетілген кернеудің орташа мәні. 

Тегістеу сүзгісі айнымалы токтың құрамдас бөлігін азайтып қана қоймай, 

сонымен қатар түзетілген кернеудің тұрақты құрамдас бөлігін азайтуы керек, 

яғни түзеткіш шығысы мен жүктеме арасында тізбектей қосылған сүзгі 

элементтеріндегі тұрақты кернеудің төмендеуі минималды болуы керек. 

Сондықтан сүзгідегі резисторларды тек төмен жүктеме қуаттарында 

пайдалануға болады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Төмен өтетін сүзгілер (ТЖС) және жоғары өту сүзгілері (ЖӨС) 

дегеніміз не? 

2. Өткізгіштік сүзгілер және ойық немесе ойық сүзгілер дегеніміз не? 

3. Баттерворт сүзгісі қалай жұмыс істейді? 

4. Чебышев сүзгісі қалай жұмыс істейді? 

5. Бөтеншелеуге қарсы сүзгі дегеніміз не? 

 

14 Дәріс № 14. Жерге қосу жүйесін құру принциптері. Жерге қосу 

схемалары. Қозғалмалы объектілердегі «жерге қосу» сұлбаларының 

ерекшеліктері 

 

Дәріс мақсаты: жерге қосу жүйелері туралы жалпы ақпаратты және 

қозғалатын объектілердегі «жерге қосу» сұлбаларының ерекшеліктерін оқып 

үйрену. 

 

Жерге қосу жүйесін құру принциптері 

Жерге қосу блоктары, құрылғылары мен жүйелері үш негізгі мақсатқа ие: 
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- найзағай соғуы кезінде жабдықтар мен құрылымдардың жағдайларында 

пайда болатын асқын кернеулерден қорғау; 

- қызмет көрсететін персоналды ток соғудан қорғау; 

- электромагниттік кедергілерді азайту. 

Жерлендірудің алғашқы екі мақсаты, ең алдымен, қауіпсіздік 

техникасының міндеттерімен, соңғы мақсаты - ЭМҮ қамтамасыз ету 

міндеттерімен анықталады. 

Радиотехникада «жер» термині потенциалы нөлге тең деп есептелетін 

және әртүрлі сигналдардың кернеуінің бастауы ретінде қабылданатын өткізгіш 

беттер мен электрлік қосылыстар жүйесін білдіреді. Бұл беттер ақпараттық 

сигнал тізбектеріндегі кері токтардың, басқару және коммутация командалық 

тізбектеріндегі токтардың, сондай-ақ қоректену тізбектеріндегі қуат 

токтарының ағынына арналған. Сонымен қатар, экрандау беттерін жерге қосу 

қажетсіз қосылымдарды әлсіретуге көмектеседі және экрандау жүйесінің 

ажырамас бөлігі ретінде әрекет етеді. 

Жерге қосу мәселесін РЭҚ ЭМҮ тұрғысынан қарастырыңыз, яғни 

электромагниттік кедергілерді азайту үшін. Жерге қосу жүйесі - бұл белгілі бір 

жабдықтағы анықтамалық деңгей болып табылатын минималды әлеуетті сақтау 

қасиетіне ие болуы керек электр тізбегі. Стационарлық РЭҚ-да нөлдік 

потенциал жер бетінің потенциалына жақын болуы мүмкін, ал жылжымалы 

жабдықта ол одан өзгеше, бірақ электр жүйесінің кез келген элементі үшін 

анықтама болып табылады. 

14.1-суретте Z ортақ жерге кедергісі арқылы осы тізбектердің 

токтарының ағуына байланысты көз тізбегінен (КТ) қабылдағыш тізбегіне (ҚТ) 

кедергінің берілу диаграммасы көрсетілген. Эквивалентті схема бойынша Zрж 

рецепторының жүктемесіндегі кедергі деңгейі Z << Zк + Zжк және Z << Zр + 

Zрж кезінде мынаған тең: 

 

U = Uк Z Zжр /(Zк + Zкж)(Zр + Zрж),   (14.1) 

 

КК РК

Up
Uк

Zp

Zк
Uк

Zрж Zкж

Z

 
14.1 сурет – «Жердің» толық кедергісінің әсерінен кедергі көзінің 

тізбегінен рецептор тізбегіне кедергінің берілу диаграммасы. 
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Қорғау және сүзумен бірге радиожабдықтағы жерге қосу жүйесі 

кедергілерді азайтудың тиімді құралы болып табылады. Жерге қосу жүйесін 

жобалау кезінде келесі негізгі талаптар қойылады: 

- жеке микросұлбалардың, функционалдық блоктардың және т.б. 

токтардың «жердің» жалпы учаскелері арқылы өтуіне байланысты рұқсат 

етілген деңгейден асатын кедергі кернеуінің пайда болуын болдырмау үшін 

«жердің» жалпы кедергісін барынша азайту қажет; 

- магниттік өрістерге сезімтал тұйық жер контурларын қоспаңыз. 

Кем дегенде үш бөлек жерге қосу тізбегі қамтамасыз етілуі керек: 

- ток және кернеу деңгейі төмен сигналдық және командалық тізбектер 

үшін; 

- жоғары токтары бар қуат тізбектері үшін (қуат көздері, РЭҚ шығыс 

сатылары, релелік басқару сұлбалары, қозғалтқыштар және т.б.); 

- корпус шынжырлары үшін (мойынтірек құрылымдары): шасси, 

панельдер, корпус, корпус қақпақтары, экрандар. 

Жабдықтың мақсатына және оның жұмыс істеу шарттарына байланысты 

қорғаныш жерге тұйықтауды корпус сұлбалары арқылы орындауға болады. Бұл 

жағдайда жабдықтағы экрандарды қосатын тізбектер олардан гальваникалық 

оқшаулануы мүмкін және тек бір жерге қосу нүктесінде электрлік қосылуы 

мүмкін, ал қауіпсіздік ережелеріне сәйкес, кейбір жағдайларда қорғаныш жерге 

тұйықтауды өткізіп жіберуге болады. 

Жерге қосу өткізгіштері мен жалпы шиналардың кедергісі минималды 

болуы керек. Бұл жағдайда жерге тұйықтау кедергісінің белсенді компонентін 

де, индуктивті де барынша азайту керек. Бұл талапты жүзеге асыру үшін жерге 

тұйықтау өткізгіштерінің ең аз мүмкін болатын ұзындығы lз болуы керек, 

кедергі толқын ұзындығынан айтарлықтай аз, яғни lз ≤ 0,02λp орындалуы 

керек. Жерге қосу өткізгіштерінің көлденең қимасының пішіні мен өлшемдері 

кедергі жиілігінде төмен белсенді және реактивті кедергілер қамтамасыз 

етілетіндей таңдалады. 

Жерге тұйықтау жүйесіндегі барлық электр қосылымдары ең аз жанасу 

кедергісіне ие болуы керек, сондай-ақ климаттық әсерлер мен тербелістердің 

көрсетілген жағдайларында сенімді жанасуды қамтамасыз етуі керек. Сонымен 

қатар, қосылыстарда қолданылатын материалдар коррозияның алдын алу үшін 

гальваникалық жұптардың пайда болуын және тізбекте сәйкес ЭҚК пайда 

болуына байланысты кедергілердің пайда болуын болдырмауы керек, яғни 

қосылыстардың материалдары қолайлы байланыс жұптары болуы керек. 

электрохимиялық потенциал бойынша. 

 

Жерге қосу сұлбалары 

Электрлік жерге қосу тізбектері келесі жолдармен орындалады: 

- жеке түйіндерді тізбектей немесе параллель қосу арқылы бір нүктеде, 

- блоктар, шкафтар немесе РЭҚ; 

- «жер» тірек нүктесіне жақын бірнеше нүктелерде. 



59 

 

Осыған сәйкес жерге қосу жүйелері: бір нүктелі сериялық (14.2, а сурет), 

бір нүктелі параллель (14.2,б сурет) және көп нүктелі (14.2, в сурет) деп 

аталады. 

 

РЭҚ 1 РЭҚ 2 РЭҚ 3

РЭҚ 1

РЭҚ 1

РЭҚ 2

РЭҚ 2

РЭҚ 3

РЭҚ 3

 
 

14.2 сурет - Жабдықты жерге қосу сұлбалары  

а - бір нүктелі сериялық; b - бір нүкте параллель; c - көп нүкте 

 

Жерге қосу тізбектерін талдау кезінде жиілікке байланысты жерге 

тұйықтау өткізгіштерінің шекті кедергісін, сондай-ақ аралық жерге қосу 

нүктелерінің эквипотенциалды еместігін ескеру қажет. 

Кедергінің ең жоғары деңгейі ортақ жерге шинасы бар бір нүктелі 

сериялық жерге қосу жүйесінде орын алады (14.2, а сурет). Бұл сұлба кедергінің 

ең жоғары деңгейімен сипатталады. Бұл әдіспен барлық жеке РЭҚ немесе РЭҚ 

функционалдық блоктарының жерге тұйықтау өткізгіштері (Z1, Z2, Z3) 

тізбектей жалғанады. 

Қозғалмалы объектілердегі «жерге қосу» сұлбаларының ерекшеліктері 

Жылжымалы объектілердің (құрлықтағы көліктер, теңіз және өзен 

кемелері, ұшақтар) әдетте жерге байланысты әлеуеті жоқ. 

Бұл әсіресе ұшақтарға қатысты. Сондықтан көптеген ЖЭК 

тасымалдайтын мұндай объектілер үшін барлық металды құрайтын 

бөлшектерді бірдей потенциалға келтіру мәселесі туындайды. 

ӘК-де орналасқан РЭҚ ЭМҮ қамтамасыз ету үшін объектінің барлық 

РЭҚ-ға сенімді және тұрақты электрөткізгіш қосылыстарын қамтамасыз ету 

қажет, олардың арасында электростатикалық өрістерден потенциалдар 

айырмашылығы пайда болуы мүмкін. Мұндай электр өткізгіш байланыстардың 

орнатылуын металдану деп атайды. Жобалау кезеңінде оның пайда болуына 
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ықпал ететін жағдайларды бағалау қажет электростатикалық өрістерді және 

металдану орындарының орнын анықтау. Бұл жағдайда металдануға тек металл 

ғана емес, сонымен қатар электростатикалық зарядтар жиналуы мүмкін 

жабдықтың металл емес бөліктері де ұшырайды. 

РЭҚ құрамдас бөліктері арасындағы металлизация секіргіштерінің ең аз 

ұзындығы болуы керек, ал металдандырылған элементтер арасындағы жанасу 

кедергісі 3⋅10−3 Ом аспауы керек. Оқшаулағыш амортизаторларға 

орналастырылған РЭҚ құраушылары да объектінің негізгі корпусына 

секіргіштермен металдандырылуы керек (14.3 сурет). 

Экрандалмаған бумалардың, экрандалған байламдардың және 

кабельдердің экрандалған сымдары да объектінің корпусымен қаптауға жатады 

(14.4, 14.5 суреттер). Экрандалған сымдардың, байламдардың және 

кабельдердің ұзындығы 2-ден 5 метрге дейін металдандыру екі жерде, олардың 

ұштарында жүргізіледі; ұзындығы 2 м-ден аз - бір жерде, бір шетінде. 

Ұзындығы 0,5 м-ден аз болса, металдандыруды өткізіп жіберуге болады. 
 

 
 

14.3 сурет - Амортизаторларға орнатылған құрылғыны металдандыру  

1 - құрылғы; 2 - жаңғақ; 3 - амортизатор; 4 - бір бөліктен тұратын секіргіш; 

5 – болт. 

 
 

14.4 сурет – Қапсырмасы бар экрандалған буманы металдандыру  

М – металдану орны; 1 - қысқыш; 2 - жіптер экраны; 3 - кронштейн; 4 - 

турникет; 5 - мыс таспа; 6 - бұранда; 7 - жаңғақ 
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14.5 сурет - Қосқыш корпусының секіргішпен металдануы  

1 - қосқыш; 2 - бір бөліктен тұратын секіргіш; 3 - бұранда; 4 - жаңғақ; 5 - 

жуғыш; 6 - дене; 7 - жақша 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Жерге қосу блоктары, құрылғылары мен жүйелері қандай мақсаттарға 

арналған? 

2. РЭҚ жерге қосу жүйесі дегеніміз не? 

3. Рецептордың жүктемесіндегі интерференцияның деңгейі қандай? 

4. РЭҚ жерге тұйықтау жүйесін жобалауға қандай талаптар қойылады? 

5. РЭҚ жабдығының барлық металл, сонымен қатар металл емес 

бөліктерін металдандырудың қажеттілігі қандай? 

 

15 Дәріс № 15. Радиожиіліктерді пайдалануды халықаралық реттеу. 

Халықаралық жиілікті бөлу ұйымдары және радио ережелері. 

Радиоқызмет түрлері бойынша жиілік жолақтарын бөлу. 

 

Дәріс мақсаты: радиожиіліктерді пайдаланудың халықаралық реттелуін 

және радиоқызмет түрлері бойынша жиілік диапазондарын бөлуді зерттеу. 

Радиожиіліктерді пайдалануды халықаралық реттеу 

Жиіліктерді бөлу, бөлу және тағайындау РЭҚ ЭМҮ тиімді қамтамасыз 

ететін ұйымдастыру шараларының бірі болып табылады. Сонымен қатар, егер 

спектр учаскелерін елдерге, аудандарға, қызметтерге және т.б. бөлу және бөлу 

өте жалпы пайымдаулар негізінде жүзеге асырылса, онда жекелеген РЭҚ 

жиіліктерін беру үйлесімділік проблемасының техникалық аспектілерін ескере 

отырып жүргізіледі және тиісінше РЭҚ орналасқан жерін де, оның уақытша 

жұмыс режимін де ескеруді талап етеді. 

Радиоқызмет немесе радиобайланыс қызметі белгілі бір 

телекоммуникация мақсаттары үшін радиотолқындарды жіберуді, шығаруды 

және/немесе қабылдауды қамтиды. Радио қызметтері тек өздеріне бөлінген 

жиілік диапазондарын пайдалана алады. Жиілік жолағын бөлу белгілі бір 

жағдайларда оны бір немесе бірнеше радиобайланыс қызметтерімен пайдалану 



62 

 

мақсатында берілген жиілік жолағының «Жиіліктерді бөлу кестесіне» енгізу 

болып табылады. 

Халықаралық жиілікті бөлу ұйымдары және радио ережелері 

Жиіліктерді бөлу туралы шешім қабылдауға құқығы бар жалғыз 

халықаралық ұйым - Халықаралық электр байланысы одағы (ХЭБО), ең көп 

таралған француз аббревиатурасы - UIT немесе ағылшынша - ITU (International 

Communication Union). Қазіргі уақытта МСЭ 180-нен астам мүше елдері бар 

Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы органы болып табылады. Бұл одақ 1865 

жылы телеграфты ойлап тапқаннан кейін көп ұзамай құрылды. 

ХЭБО ұйымдық құрылымы 30-суретте көрсетілген. ХЭБО -тің жоғары 

органы бес жылда бір рет жиналатын Өкілетті конференция болып табылады. 

Сонымен қатар, бірқатар Әкімшілік конференциялар бар: радиоконференция, 

телеграф және телефония бойынша конференция және т.б. ХЭБО -тің тұрақты 

органдарының ішінде Бас хатшылық пен Халықаралық комитеттерді атап 

өтеміз: жиілікті тіркеу (ЖТХК); Радиоконсультациялық комитет (РХКК); 

Телеграфия және телефония бойынша консультативтік комитет (ТТХКК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 сурет – ХЭБО ұйымдық құрылымы (ЖТХК – Жиіліктерді тіркеу 

жөніндегі халықаралық комитет  

РХКК – Радио бойынша халықаралық консультативтік комитет; ТТХКК 

– телеграф және телефония бойынша халықаралық консультативтік комитет) 

 

ЖТХК халықаралық жиілікті реттеу бойынша жұмыс істейді, осы 

тағайындаулардың ресми халықаралық танылуын қамтамасыз ету үшін 

Радиобайланыс регламентінде көзделген тәртіпке немесе Әкімшілік 

конференциялардың шешімдеріне сәйкес әртүрлі елдер жасаған жиілік 

тағайындауларын тіркейді. Радиожиілік немесе радиожиілік арнасын 

тағайындау – радиостанция әкімшілігінің белгілі бір шарттарда радиожиілік 

немесе радиожиілік арнасын пайдалануға берген рұқсаты. Әкімшілік – 

Халықаралық электр байланысы конвенциясына және Ережеге сәйкес 

міндеттемелерді орындауға жауапты кез келген мемлекеттік мекеме немесе кез 

келген қызмет. 

Жиілік спектрін бөлу бойынша жалпы ұсыныстарды ХЭБО әзірлейді 

және оның әкімшілік конференцияларында бекітеді. Радиожиіліктерді бөлу 

Конференция 

Әкімшілік 

конференциялар 
Тұрақты 

органдар 

Бас 

хатшылық 
ЖТХК РХКК ТТХКК 
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мәселелері бойынша негізгі халықаралық құжат радио спектрді пайдалануды 

және радио қызметтердің жұмысын, оның ішінде жиіліктерді бөлуді, оларды 

пайдалану тәртібін, радио сәулеленудің нормаларын, радио кедергілерге қарсы 

күрес шараларын, жекелеген радио қызметтердің жұмыс ережелерін және т. б. 

анықтайтын радиобайланыс регламенті болып табылады. 

Осы Ережеге сәйкес 1947 жылы ХЭБО конференциясында жер шары үш 

аймаққа бөлінді: біріншісіне Еуропа елдері, бұрынғы ССРО аумағындағы 

елдер, Моңғолия, Түркия, Араб түбегі және Африка елдері. Екінші аймаққа 

Солтүстік және Оңтүстік Америка және Гренландия кіреді. Үшінші аймаққа 

бірінші аймаққа кіретін аумақтарды қоспағанда, Австралия, Океания және Азия 

кіреді (15.2 сурет) 

Жер шарының үш аймаққа бөлінуі күні бүгінге дейін сақталған. 

 

 
15.2сурет - Жиіліктерді бөлу үшін жер шарын үш аймаққа бөлу (Аймақтар 

алып жатқан аумақтар әртүрлі көлеңкелермен белгіленген) 

 

РЖР пайдалану мәселелерімен сонымен қатар Радио кедергілер 

жөніндегі халықаралық арнайы комитет (РХХК, латын аббревиатурасы SICPR), 

Теңіздегі радиобайланыс халықаралық комитеті (ТРХК), Халықаралық ғылыми 

радио одағы (URSI), Халықаралық ұйым айналысады. хабар тарату және 

теледидар (OIRT), Еуропалық хабар тарату одағы және т.б. Халықаралық 

электротехникалық комиссия (ХЭК) және ішінара Халықаралық стандарттау 

ұйымы (ISO) ЭМҮ саласындағы халықаралық стандарттау мәселелерімен 

арнайы айналысады. 

ХКРК көптеген радио қызметтері үшін ЭМҮ критерийлері мен оларды 

орындау шарттарын әзірлеуде. Сонымен қатар, радиокедергілерді есептеу 

әдістерін қамтамасыз ететін ХКРК есептері мен ХКРК ұсыныстары 

шығарылады. 
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Радиоқызмет түрлері бойынша жиілік жолақтарын бөлу 

Кейбір жиілік диапазондары дүниежүзілік немесе аймақтық негізде 

бірнеше радио қызметтеріне бөлінген. Бұл қызметтер әртүрлі санаттарға 

жатқызылуы мүмкін. Радиобайланыс регламенті радиоқызметтердің үш 

санатын енгізді: негізгі, рұқсат етілген, қосымша. 

Жиіліктерді бөлу және пайдалану кезінде уәкілетті және қайталама 

қызметтер негізгі қызмет басымдығын қоспағанда, жиіліктерді таңдауда тең 

құқықтарды пайдаланады. 

ЭМҮ мәселесі, әдетте, белгілі бір жиілік диапазоны бір аймақта немесе 

әртүрлі аймақтарда бірінші реттік негізде бірнеше қызметке бөлінгенде 

туындайды. Бұл жағдайларда негізгі қызметтер жиілік диапазонын тең 

дәрежеде пайдаланады және белгілі бір қатар пайда болу критерийлері немесе 

олардың сәйкес шарттары мен шектеулері орындалуы керек. Бірлескен пайда 

болу критерийлері ХКРК ұсынымдарымен анықталады және осы 

критерийлерге сәйкес шарттар немесе шектеулер Радиобайланыс ережелерінде, 

ХКРК ұсыныстарында және есептерде жазылған. 

Радиоқызметке жиілік жолағы екінші реттік негізде бөлінген жағдайда, 

бұл қосымша қызмет бірдей жиілік диапазоны бөлінген негізгі 

радиоқызметтерге зиянды кедергілер тудырмауы керек. Қосымша қызмет осы 

негізгі радио қызметтерінің зиянды кедергілерінен қорғауды талап ете 

алмайды. 

Алайда, қайталама радиоқызмет бірдей жиілік диапазоны бөлінген басқа 

қосымша радиоқызметпен тең құқықтарға ие, бірақ бұл жағдайлар үшін бір 

мезгілде пайда болу критерийлері мен шарттары әзірленбеген. 

Уәкілетті қызмет жиілік жоспарларын жасау кезінде уәкілетті қызметке 

қарағанда жиіліктерді таңдауда негізгі қызмет басымдыққа ие болатынын 

қоспағанда, негізгі қызметпен бірдей құқықтарға ие. 

Жиіліктерді тағайындау алдында сигналдардың түрін таңдау 

(модуляция), сигнал спектрін анықтау және сәйкесінше жиілік жолағын алады. 

Бұл бөлінген жиілік диапазонын жиілік арналары деп аталатын жеке 

бөлімдерге алдын ала бөлуге және жиілікті тағайындау мәселесін белгілі бір 

станцияның арнасына нөмір беру мәселесі ретінде, бірқатар шектеулерді ескере 

отырып шешуге мүмкіндік береді. шарттар 

ЖЭК жиынтығының жұмыс істеуі. Мәселен, олар теледидарлық 

радиотаратқыштарға жиілікті тағайындау мәселесінде әрекет етеді. 

Жеке РЭҚ үшін сигнал түрін таңдау кезінде орын алатын ЭМҮ 

тұрғысынан негізгі талап мүмкін болатын ең тар жиілік диапазонын алатын 

сигналдарды пайдалану болып табылады. Тар жолақты сигналдарды пайдалану 

берілген жиілік диапазонында радиоарналардың көбірек санын ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді, қалғандарының бәрі бірдей. 
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Бақылау сұрақтары: 

 

1. Радиоқызмет немесе Радиобайланыс қызметі нені қамтиды? 

2. Жиіліктерді бөлу, бөлу, тағайындау және тағайындау ненің негізінде 

жүзеге асырылады? 

3. Қандай халықаралық ұйым жиілікті бөлу мәселелерін шешуге құқылы? 

4. Радиожиіліктерді бөлу туралы негізгі халықаралық құжат қандай? 

5. Радиоқызметтердің қандай категориялары бар?  
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