
 

 

 
РАДИОЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК 

ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ  

 
6В06201 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар оқу 

бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге зертханалық жұмыстарды 

орындау бойынша әдістемелік нұсқаулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2022 

 

 

 

 

 

 

Коммерциялық емес 

акционерлік қоғам 

 
 акционерлік қоғамы 

ҒҰМАРБЕК ДӘУКЕЕВ 

АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ 

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

Телекоммуникация және 

инновациялық технологиялар 

кафедрасы 

 



2 

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Байкенов А.С. және Ермекбаев М.М. Радио-

электрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділіг. 6В06201 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар оқу бағдарламасы 

бойынша оқитын студенттерге зертханалық жұмыстарды орындау бойынша 

әдістемелік нұсқаулық. -  Алматы: АЭжБУ КЕАҚ, 2022. – 46 б. 

 

 

Әдістемелік нұсқауларда «Радиоэлектрондық жабдықтың 

электромагниттік үйлесімділігі» пәні бойынша 8 зертханалық жұмыс 

белгіленген. Зертханалық жұмыстар Micro-CAP 12 бағдарламасы және FS300, 

SM300 жабдықтары арқылы жүргізілді. 

Әдістемелік нұсқаулар 6В06201 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар білім беру бағдарламасын оқитын студенттерге 

арналған. 

Ил. 33. Қойынды. 4, библиография. – 13 атау 

 

 

 

Пікір беруші: ЭТ кафедрасының    доценті         Айтжанов Н.М. 

 

 

 

 
 

«Ғұмарбек Дәукеев Атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2022 ж. басылым 

жоспары бойынша басылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті» КЕАҚ, 2022 ж. 



3 

 

Кіріспе 

 

Әдістемелік нұсқауларда «Радиоэлектрондық құралдардың 

электромагниттік үйлесімділігі. Зертханалық жұмыс Micro-Cap электронды 

сұлбаларды модельдеу бағдарламасы және FS300, SM300 жабдықтары арқылы 

жүргізілді. 

FS300 анализаторын және SM300 генераторын зерттеу кезінде 

радиосигналдарға, ұялы байланыс сигналдарына, Wi-Fi желісіне, сондай-ақ 

генератор жасанды түрде жасалған сигналға әртүрлі өлшемдер жүргізілді. 
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Зертханалық жұмыс №1. Көп циклді кері байланысы бар белсенді 

Баттерворт сүзгілерін есептеу және зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: 

- студенттерге Micro-CAP 12 сұлбасын модельдеудің компьютерлік 

жүйесінде есептелген сүзгілердің жиілік сипаттамасын зерттеуді үйрету. 

 

1.1 Зертханалық қондырғының сипаттамасы: 

Micro-Cap 12 (MC12) – Spectrum Software әзірлеген электрондық 

сұлбаларды модельдеу бағдарламасы. 

MC12 талдаудың келесі негізгі түрлерін орындайды: 

- тұрақты ток режимі (жұмыс нүктесін есептеу); 

- тұрақты кернеу (ток) көздерінің өзгеруіне және тізбекті құрайтын 

құрамдас бөліктердің басқа параметрлеріне тізбектің реакциясы; 

- жұмыс нүктесінің маңайындағы сызықтық сұлбаның жиілік 

сипаттамалары; 

- спектрлік талдауды қоса алғанда, уақыт функциясы ретінде берілген 

сигналдар әсер еткендегі өтпелі процестер. 

 

1.2 Жұмыс тапсырмасы 

1.2.1. Тапсырма нөмірін нұсқаушыдан алыңыз. 1.1-кестеде көрсетілген 

AЖC параметрлері бойынша көп циклді кері байланысы бар Баттерворттың 

белсенді сүзгілерінің тізбек элементтерінің параметрлерін есептеңіз: 

- төмен жиіліктер, олардың сұлбасы Micro-Cap 12-де дайындалған, 1.1-

суретте көрсетілген; 

- жоғары жиіліктер, олардың сұлбасы Micro-Cap 12-де дайындалған, 1.2-

суретте көрсетілген; 

- жолақты сүзгі, оның сұлбасы Micro-Cap 12-де дайындалған, 1.2-суретте 

көрсетілген. 

Есептеулер кезінде берілген жиілік реакциясының параметрлері үшін 40 

дБ/дек көлбеуімен максималды мүмкін болатын тегіс жауапты алуға ұмтылу 

қажет. 

Есептеулерді MathCad математикалық есептеулер бағдарламалық пакетін 

немесе ұқсас функционалдығы бар ұқсас бағдарламаларды пайдалану арқылы 

жүргізу ұсынылады. Сұлбаларда элементтердің параметрлерінің есептік 

мәндері өнеркәсіп өндіретін элементтердің жақын ұсынылған номиналды 

мәндерімен ауыстырылуы керек. Ол үшін 1.2 кестені қолданамыз. 
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1.1 кесте - Тізбек элементтерін есептеу үшін қажетті белсенді Баттерворт 

сүзгілерінің жиілік реакциясының параметрлерінің мәндері 

 

Вариан 

№ 

Кесу жиілігі 

f0 в кГц 

Тасымалдау коэффициенті 

K0 в дБ 

Өткізгіштік сүзгіге 

арналған Q сапа 

факторы ТЖС және өткізу 

жолағы сүзгісі 

үшін 

для 

ФВЧ 

1 10 ≥0 ≥-6 ≥4 

2 15 ≥2 ≥-5 ≥5 

3 20 ≥4 ≥-4 ≥6 

4 25 ≥6 ≥-3 ≥3 

5 30 ≥8 ≥-2 ≥7 

6 35 ≥10 ≥0 ≥8 

7 40 ≥12 ≥-6 ≥4 

8 45 ≥14 ≥-5 ≥5 

9 50 ≥16 ≥-4 ≥6 

10 55 ≥18 ≥-3 ≥3 

11 60 ≥20 ≥-2 ≥7 

12 65 ≥22 ≥0 ≥8 

13 70 ≥0 ≥-6 ≥4 

14 80 ≥2 ≥-5 ≥5 

15 90 ≥4 ≥-4 ≥6 

16 100 ≥6 ≥-3 ≥3 

17 110 ≥8 ≥-2 ≥7 

18 120 ≥10 ≥ ≥8 

19 130 ≥12 ≥-6 ≥4 

20 140 ≥14 ≥-5 ≥5 

21 150 ≥16 ≥-4 ≥6 

22 160 ≥18 ≥-3 ≥3 

23 170 ≥20 ≥-2 ≥7 

24 180 ≥22 ≥0 ≥8 
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1.2 кесте - Резисторлардың, конденсаторлардың және индуктивтіліктің 

әртүрлі рұқсат етілген рұқсаттары үшін параметрлердің номиналды мәндерінің 

сериясы 

 

Жол 

индексі 

Номиналды мәндер 1, 10, 102, 103, 106, 10-3, 10-6 

және т.б. көбейтіледі. 

Элемент 

параметрінің 

төзімділігі 

Е6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 ±20% 

Е12 1.0 

1.2 

1.5 

1.8 

2.2 

2.7 

3.3 

3.9 

4.7 

5.6 

6.8 

8.2 

±10% 

Е24 1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 

2.7 

3.0 

3.3 

3.6 

3.9 

4.3 

4.7 

5.1 

5.6 

6.2 

6.8 

7.5 

8.2 

9.1 

±5% 

 

Micro-CAP 12 сұлбасын модельдеу бағдарламасында осы сұлбаларды 

жинаңыз. Жұмыс күшейткіші ретінде қоректендіру кернеуі +15 В және 15 В 

болатын K140UD6A пайдаланыңыз.. 1 В синусоидалы кернеу көзін сүзгі кірісі 

мен жерге келесі пәрмен арқылы қосыңыз: Components/Analog 

рrimitives/Waveform Sources/Sine Source. 

Micro-Cap 12 сұлбасын модельдеу бағдарламасында: Analysis / AC / Run 

пәрмені арқылы жиналған тізбектердің жиілік реакциясын алыңыз. 

1.2.2. Активті тізбектердің элементтерінің параметрлерін есептеңіз 

Баттерворт MathCAD 1.3 математикалық есептеулер үшін бағдарламалық 

пакетті пайдаланып, 1.3 бөлімінде сипатталған әдіске сәйкес сүзеді. 

1.2.3. Белсенді Баттерворт сүзгі тізбектерін жинап, шығарыңыз 

Micro-Cap 12 бағдарламасында осы сүзгілердің жиілік реакциясын 

модельдеу. 

1.2.4. Себептері талданған жұмыс бойынша қорытынды жасау есептеулер 

үшін көрсетілген Баттерворт белсенді сүзгілерінің жиілікке жауап беру 

параметрлерінің мәндері мен Micro-Cap 12-де алынған мәндер арасындағы 

сәйкессіздік. 

 

1.3 Әдістемелік нұсқаулар 

 

1.3.1. Екінші ретті көп циклды кері байланысы бар төмен жиілікті 

сүзгі 

Micro-Cap 12 сұлбалық модельдеу жүйесінде дайындалған көп циклді 

кері байланысы бар белсенді төмен жиілікті сүзгі тізбегі, сондай-ақ осы 

сұлбаның АЖС реакциясы. 
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(а) 

 

 
(б) 

 

1.1 сурет - Екінші ретті көп контурлы кері байланысы бар белсенді төмен 

жиілікті сүзгінің сұлбасы (а) және кесу жолағында n = 40 дБ / дек (б) еңіспен 

сүзгі АЖС реакциясы 

 

Төмен жиілікті сүзгіні есептеуге арналған байланыстар: 

 

.
2

1

3221 RRCC
fo


= ,     

1

2

R

R
HKo == ,    n= -40 дБ/дек, 

 

321

2

1

312132

RRC

C

R

RRRRRR ++
= ,      (1.1) 

мұнда:  

− f0 – өтпелі және өтпейтін жолақтардың шекарасында жатқан төмен 

және жоғары өту сүзгілері үшін шекті жиілік, ал жолақты сүзгілер үшін – өту 

жолағындағы орташа жиілік; 

− K0 – өткізу жолағындағы беру коэффициенті; 

− n – шектеу диапазонындағы АЖС еңісі; 

− α – өткізу жолағындағы АЖС реакциясының біркелкілігі. 

− 2-ші ретті көп циклды кері байланысы бар белсенді төмен жиілікті сүзгі 

тізбегі және 40 дБ/дек кесу еңісі бар сүзгі жиілігіне жауап. C1 = C2 = C және 

R2 = R3 = R жағдайында соңғы формулалар жеңілдетілген: 
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𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,   𝐾0 = 𝐻 = −

𝑅

𝑅1
,   𝛼 =

2𝑅1+𝑅

𝑅1
.    (1.2) 

Максималды жазық сипаттама жағдайында α = 2  . Дегенмен, 

қарастырылып отырған тізбек үшін R2 = R3 = R болғанда, α = ≥ 2, ал R1 = R 

кезінде бізде α = 3 болады. α-ның мұндай мәндері үшін сүзгінің жиілік 

реакциясы f0-ге жақын жиіліктерде көтерілмейді. 2 мәнін тек R1 ≠ R2 ≠ R3 кезінде 

алуға болады; өте күрделі алгебралық теңдеулер жүйесін әр жолы шешпеу үшін 

оның шешімін жалпы түрде беруге болады. α = 2 мәнін алу үшін С2 

сыйымдылығының мәнін ескере отырып, K = 2 f0C2 көмекші коэффициентін 

табыңыз және ол арқылы, сондай-ақ f0, α және H мәндері арқылы сүзгі тізбегінің 

қалған элементтерінің шамаларын білдіреді: 

 

𝐶1 =
4

𝛼
𝐻 + 1

𝐾

2𝜋𝑓0
,  𝑅1 =

𝛼

2𝐻𝐾
,  𝑅2 =

𝛼

2𝐾
,  𝑅3 =

𝛼

2𝐻+1𝐾
.   (1.3.) 

 

1.1 -суреттегі тізбектегі сыйымдылықтар мен кедергілерді ауыстырсақ, 

белсенді жоғары жиілікті сүзгіні аламыз. Micro-Cap 12-де дайындалған сүзгі 

тізбегі, сонымен қатар оның жиілік реакциясы 1.2-суретте көрсетілген. 

 

1.3.2. Екінші ретті көп циклды кері байланыс жоғары өту сүзгісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

1.2 сурет - n = 40 дБ/дек (а) екінші ретті көп циклды кері байланысы бар 

белсенді жоғары жиілікті сүзгінің сұлбасы және Micro-CAP 12 (б) алынған 

осындай сүзгінің жиілік реакциясы. 
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Жоғары өту сүзгісін есептеу үшін қажет қатынастар: 

.
2

1

2132 RRCC
fo


= ,     

2

1

С

С
HKo == ,    n= -40 дБ/дек, 

 

322

1
321

CCR

R
ССС ++= ,      (1.4) 

 

С2 = С3 = С және R1 = R2 = R арқылы біз мынаны аламыз: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,  𝐾0 =

𝐶1

𝐶
,  𝛼 = 2 +

𝐶1

𝐶2
.    (1.5) 

Ең тегіс сипаттаманы жүзеге асыру үшін С1 = С3 = С мәндерін орнату,   K 

= 2πf0С есептеу және келесі формулалар арқылы сүзгінің қалған элементтерін 

табу керек: 

 

𝐶2 =
𝐶

𝐻
,  𝑅1 =

2

𝐾(2+
1

𝐻
)
,  𝑅2 =

𝐻(2+
1

𝐻
)

𝛼𝐾
.     (1.6) 

 

Micro-Cap 8-де дайындалған көп циклді кері байланысы бар белсенді 

жолақты сүзгінің сұлбасы, сондай-ақ оның АЖС реакциясы 1.3-суретте 

көрсетілген. 

 

1.3.3. Екінші ретті көп циклды кері байланысы бар жолақты сүзгі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            (а) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                 (б) 
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1.3 сурет - n = 40 дБ/дек (а) екінші ретті көп циклды кері байланысы бар 

белсенді жолақты сүзгі сұлбасы және мұндай сүзгінің АЖС реакциясы (б) 

Мұндай сүзгіні есептеу үшін қажетті коэффициенттер: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋
√

𝑅1+𝑅2

𝑅1𝑅2𝑅3𝐶1𝐶2
,  𝐾0 =

𝐻

𝛼
= −

𝑅3𝐶2

𝐶1+𝐶2𝑅1
,  

 

𝑄 = 𝛼−1 =
1

𝐶1+𝐶2
√

𝐶1𝐶2𝑅3𝑅1+𝑅2

𝑅1𝑅2
, 

 

мұндағы, Q – сүзгінің сапа коэффициенті. 

Мысалы, жағдайда: 

𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶 и 𝑅3 = 𝑅1 ∥ 𝑅2 = 𝑅, 

 

Біз алып жатырмыз: 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,  𝐾0 =

𝑅

2𝑅1
,  𝑄 =

1

2
. 

 

Бұдан сапа факторының үлкен мәндерін алу үшін R1, R2, R3 мәндерін 

мүмкіндігінше аралықпен орналастыру керек екені анық. Берілген сапа 

коэффициенті бар сүзгіні есептеу тәртібі келесідей. Біз С1 = С2 = С, мәнін 

таңдаймыз, K = 2πf0C коэффициентін анықтаймыз және формулалар арқылы 

сұлбаның қалған элементтерін табамыз: 

 

𝑅1 =
1

𝐻𝐾
,  𝑅2 =

1

2𝑄−𝐻𝐾
,  𝑅3 =

2𝑄

𝐾
. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Қандай құрылғыларды электр сүзгілері деп атайды? 

2. Сүзгілердің АЖС реакциясын қандай параметрлер сипаттайды? 

3. Сүзгілер қайда қолданылады? 

4. Берілу жиілігіне байланысты электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

5. Іске асыру ерекшеліктеріне қарай электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

6. Элементтік негізге байланысты электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

7. Функционалдық мақсатына қарай электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

8. Чебышев және Баттерворт сүзгілерінің жиілік сипаттамасының 

айырмашылығы неде? 

9. Резистивті-сыйымдылық сүзгілерінің индуктивті-сыйымдылық 

сүзгілерінен артықшылығы қандай? 

 

 

 

 



11 

 

Зертханалық жұмыс №2. Күшейткіші болатын күшейткіш 

негізіндегі активті сүзгілерді есептеу және зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаттары: 

- студенттерді РЭҚ электромагниттік үйлесімділік сипаттамаларын 

жақсарту үшін қолданылатын сүзгілеу құрылғылары туралы жалпы ақпаратпен 

таныстыру; 

- студенттерге MathCAD 13 бағдарламасы арқылы белсенді Баттерворт 

сүзгілерін есептеуді үйрету; 

- студенттерді сұлбаларды модельдеудің компьютерлік жүйесінде 

есептелген сүзгілердің жиілік сипаттамасын зерттеуге үйрету Micro-CAP 8. 

 

2.1 Жұмыс тапсырмасы 

 

Micro-CAP 8 сұлбасын модельдеу бағдарламасында сұлбаларды 

опциялар бойынша жинаңыз. Жұмыс күшейткіші ретінде қоректендіру кернеуі 

+15 В және -15 В болатын K140UD6A пайдаланыңыз.1 В синусоидалы кернеу 

көзін сүзгі кірісі мен жерге пәрмен арқылы қосыңыз: Components/Analog 

рrimitives/Waveform Sources/Sine Source. Micro-Cap 8 сұлбасын модельдеу 

бағдарламасында: Analysis/AC/Run пәрмені арқылы жиналған тізбектердің 

жиілік реакциясын алыңыз. 

Тапсырма нөмірін нұсқаушыдан алыңыз. № 1 зертханалық жұмыстың 

2.1-кестесінде көрсетілген жиілік реакциясының параметрлері бойынша 

Баттерворт белсенді сүзгі тізбегі элементтерінің параметрлерін шекті 

күшейткіш күшейткіш негізінде есептеңіз: 

- төмен жиіліктер, олардың сұлбасы Micro-Cap 12-де дайындалған, 2.1-

суретте көрсетілген; 

- жоғары жиіліктер, олардың сұлбасы Micro-Cap 12-де дайындалған, 2.2-

суретте көрсетілген; 

- жолақты сүзгі, оның сұлбасы Micro-Cap 12-де дайындалған, 2.3-суретте 

көрсетілген. 

Есептеулер кезінде берілген жиілік реакциясының параметрлері үшін 

шамамен 40 дБ/дек көлбеуімен максималды мүмкін болатын жазық жауап алуға 

ұмтылу қажет. 

Есептеулерді MathCAD 13 математикалық есептеулердің бағдарламалық 

пакетін қолдану арқылы жүргізу ұсынылады. Сұлбаларда элементтердің 

параметрлерінің есептелген мәндері өнеркәсіп өндіретін элементтердің жақын 

ұсынылған номиналды мәндерімен ауыстырылуы керек. Ол үшін №1 

зертханалық жұмыстан әдістемелік нұсқаулар мен 1.2-кестені пайдаланамыз 

 

2.2 Әдістемелік нұсқаулар 

 

2.1-суретте Micro-Cap 12-де дайындалған соңғы күшейткіш күшейткіш 

негізіндегі белсенді төмен жиілікті сүзгі тізбегі көрсетілген. 
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Шекті күшейткіші бар күшейткіш ретінде R4 және R3 резисторларына 

теріс кері байланысы бар оп-ампер қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 сурет  - Micro-Cap 8-де дайындалған соңғы күшейткіш күшейткіш 

негізіндегі белсенді төмен жиілікті сүзгі тізбегі 

 

Бұл сүзгіні есептеу үшін қажетті коэффициенттер: 

.
2

1

2121 RRCC
fo


= ,     

3
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R

R
KHKo +===
−

,    n= - 40 дБ/дек, 
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2

1
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K

R

C

R

C

R

C








−++=

−

 ,      (2.1) 

мұндағы K – кері кіріс үшін күшейту. R1 = R2 = R, C1 = C2 = C,  болса, 

соңғы формулалар осы пішінге жеңілдетілген: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝐶𝑅
,  𝛼 = 3 − �̅�.     (2.2) 

 

2.1.4-суретте көрсетілген сұлба бойынша төмен жиілікті сүзгіде R1 = R2 = 

R болғанда α = 2  мәнін алуға болатынын көруге болады, яғни максималды 

жазықтық сипаттамасына қол жеткізуге болады. K → 3 болғандықтан, α → 0 

мәні, яғни, f0 жиілігіндегі күшейту шексіздікке ұмтылады және сүзгі қозғалады. 

Бұл қасиет қарастырылып отырған сұлбаның кемшілігі болып табылады. 

Берілген α мәнімен келесі есептеу тәртібі ұсынылады. С1 мәнін таңдап, 

көмекші коэффициентті анықтаймыз 

 

𝐾 = 2𝜋𝑓0𝐶1.     (2.3) 

 

Содан кейін m коэффициентін есептеп, тізбектің қалған элементтерін 

табамыз: 

𝐶2 =
𝑚𝐾

2𝜋𝑓0
,  𝑅1 =

2

𝛼𝐾
,  𝑅3 =

𝛼

2𝑚𝐾
.    (2.4) 
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R4 және R3 резисторларының кедергілері келесі шарттардан таңдалады:: 

 

𝑅4 ∥ 𝑅3 = 𝑅1 + 𝑅2 и 1 +
𝑅4

𝑅3
= �̅�.    (2.5) 

 

Егер 2.1-суреттегі тізбектегі сыйымдылықтар мен кедергілерді 

ауыстырсақ, микро-Cap 8-де дайындалған тізбегі 2.2-суретте көрсетілген 

белсенді ЖЖС аламыз. 

 
2.2 сурет  - Micro-Cap 12-де дайындалған соңғы күшейткіштің 

негізіндегі белсенді жоғары жиілікті сүзгінің сұлбасы 

Бұл сүзгіні есептеу үшін қажетті коэффициенттер: 

.
2

1
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−

,    n= - 40 дБ/дек, 
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 ,      (2.6) 

 

R1 = R2 = R, С1 = С2 = С арқылы біз мынаны аламыз: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝐶𝑅
,  𝛼 = 3 − �̅�.      (2.7) 

 

Көріп отырғаныңыздай, нәтиже төмен жиілікті сүзгідегідей өрнектер. Ең 

тегіс сипаттаманы жүзеге асыру үшін біз С1 = С2 = С таңдаймыз, K = 2πf0C мәнін 

анықтаймыз және параметрлерді табамыз: 

 

𝑅1 =
𝛼+√𝛼2+8𝐾−1

4𝐾
,  𝑅1 =

4

𝛼+√𝛼2+8𝐾−1

1

𝐾
.    (2.8) 

 

Micro-Cap 12-де дайындалған шекті күшейткіш күшейткіш негізінде 

жолақты өткізу сүзгісінің сұлбасы 2.3 - суретте көрсетілген. 
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2.3 сурет - Micro-Cap 12-де дайындалған шекті күшейткішке негізделген 

белсенді жолақты сүзгі тізбегі 

 

Бұл сүзгіні есептеу үшін қажетті коэффициенттер: 

𝑓0 =
1

2𝜋
√

𝑅1+𝑅2

𝑅1𝑅2𝑅3𝐶1𝐶2
,  𝐾0 =

𝐻

𝛼
=

𝐾𝐶1

𝑅1𝛼
,  𝑄 = 𝛼−1 =

1

𝛼
,   

 

𝑎 =
𝐶1

𝑅3
+

𝐶1+𝐶2

𝑅1
+

𝐶2

𝑅2
 1 − �̅�.     (2.9) 

 

Соңғы формуладан шығатыны, α → 0 болғандықтан, өткізу жолағы 

сүзгісінің сапа коэффициенті шексіздікке ұмтылады, яғни ол К 

коэффициентінің өзгеруіне өте қатты тәуелді. Сондықтан бұл сұлба тек шағын 

мәндері бар Q -дағы сапа коэффициенті, шамамен 10 - 15-ке тең сүзгілер үшін 

қолданылады.  

Берілген сапа коэффициенті үшін келесі сүзгіні есептеу процедурасы 

ұсынылады. С1 мәнін таңдаймыз және K = 2πf0C1 көмекші коэффициентін 

анықтаймыз. Содан кейін С2 = 0.5С1, R1 = 2/K, R2 = 2/(3K) мәндерін есептейміз. 

 

𝑅4 =
4

𝐾
  и  �̅� =

6.5−
1

𝑄

3
.     (2.10) 

 

Осы уақытқа дейін белсенді сүзгілерді қарастырған кезде, ЖЖК (жұмыс 

жасаушы күшейткіш) параметрлері сүзгінің жұмысына әсер етпейді деп 

есептелді. Шындығында, сүзгі тізбектерін есептеу кезінде ЖЖК кіріс және 

шығыс кедергілерінің соңғы мәндерін (RКІР.ЖЖК, RШЫҒ.ЖЖК) және өткізу 

қабілеттілігін ескеру қажет. Сонымен, сүзгі тізбектеріндегі резистор мәндері 

айқын теңсіздіктерді қанағаттандыруы керек:  

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑅КІР.ЖЖК

10
,  𝑅𝑚𝑖𝑛 ≥ 10𝑅ШЫҒ.ЖЖК.    (2.11) 

 

Сыйымдылық көрсеткіштері, бір жағынан, сүзгі тізбегіндегі паразиттік 

сыйымдылықтардан әлдеқайда үлкен болуы керек. Екінші жағынан, бұл 

сыйымдылықтар тым үлкен болмауы керек, өйткені бұл құрылғының 

өлшемдерін және конденсаторлардағы шығындарды арттырады. Төмен және 
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жоғары жиілікті сүзгілер үшін ЖЖК бірлік күшейту жиілігі теңсіздіктерді 

қанағаттандыруы керек: 

𝑓𝜏ЖЖК ≥ 𝑓0𝐾0; 

 

𝑓𝜏ЖЖК ≥ 100𝑓0𝐾0.     (2.12) 

 

Өткізу жолағы сүзгілері үшін төменгі жиілікті сүзгілер үшін бірінші 

теңсіздікті пайдалануға болады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Қандай құрылғыларды электр сүзгілері деп атайды? 

2. Сүзгілердің АЖС қандай параметрлер сипаттайды? 

3. Сүзгілер қайда қолданылады? 

4. Берілу жиілігіне байланысты электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

5. Іске асыру ерекшеліктеріне қарай электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

6. Элементтік негізге байланысты электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

7. Функционалдық мақсатына қарай электр сүзгілері қалай жіктеледі? 

8. Чебышев және Баттерворт сүзгілерінің жиілік сипаттамасының 

айырмашылығы неде? 

9. Резистивті-сыйымдылық сүзгілерінің индуктивті-сыйымдылық 

сүзгілерінен артықшылығы қандай? 

 

Зертханалық жұмыс №3. Чебышев белсенді сүзгілерінің синтезі 

 

Жұмыс мақсаты: 

– студенттерге белсенді Чебышев сүзгілеріне қатысты MicroCap 12 

сұлбасын модельдеу бағдарламасындағы сүзгі синтезі модулін пайдалануды 

үйрету. 

 

3.1 Зертханалық тапсырма 

 

Тапсырма нөмірін нұсқаушыдан алыңыз. 1.3-бөлімде сипатталған әдісті 

қолдана отырып, Micro-Cap 12 жүйесін пайдалана отырып, берілген жиілік 

реакциясының параметрлері үшін әрбір жобаланған Чебышев сүзгісі үшін 

мынаны алыңыз: 

1. Active Filter Designer диалогтық терезесінің Bode Plot терезесіндегі 

АЖС жауап беру. 

2. Active Filter Designer тілқатысу терезесінің Step Response Plot 

терезесіндегі қадамдық жауап (бір қадамдық жауап). 

3. Active Filter Designer диалогтық терезесінің Impulse Response Plot 

терезесіндегі импульстік жауап (дельта-жауап). 

4. Кәдімгі графикалық белгілеу және сәйкес эквиваленттік сұлба 

түріндегі сүзгінің макромоделі. 



16 

 

5. АЖС облысындағы модельдеу нәтижесінде синтезделген фильтрдің 

жиілік сипаттамасы. 

Чебышев ТЖС-ден Баттервортен ТЖС-ге ауысу үшін Белсенді сүзгі 

құрастырушы диалогтық терезесінің төменгі жағындағы Әдепкі түймешігін 

басыңыз. 

Micro-Cap 12 жүйесінде берілген жиілік реакциясының параметрлері 

үшін өнеркәсіп шығаратын элементтердің ұсынылған номиналды мәндері бар 

элементтерді пайдаланып, Чебышев белсенді төмен жиілікті сүзгі тізбегін 

жинаңыз. Ол үшін «Активті Баттерворт сүзгілерін есептеу және зерттеу» 

зертханалық жұмысының сипаттамасында келтірілген 3.1-кестені қолданыңыз. 

Жұмыс күшейткіші ретінде қоректендіру кернеуі +15 В және 15 В 

болатын K140UD6A моделін пайдаланыңыз. Сүзгі кірісі мен жалпы өткізгіш 

арасында амплитудасы 1 В синусоидалы кернеу көзін қосыңыз. Micro-Cap 12 

жүйесінде жиілікті алыңыз. жинақталған тізбектің жауабы. 

Опцияны таңдау үшін АЭжБУ рұқсатының соңғы үш санын 

пайдаланыңыз. 

3.1 кесте  - Белсенді ТЭС мен Чебышев ЖЖС АЖС параметрлерінің 

мәндері 

Барлық белсенді Чебышев сүзгілері үшін 

Вариантың бірінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Күшейткіш А1, дБ 0 4 8 15 20 0 4 8 15 20 

Вариантың екінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Жолақ ретсіздігі R, дБ 3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 

Барлық белсенді ТЖС және ЖЖС Чебышев сүзгілері үшін 

Вариантың үшінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Көлбеу n, дБ/декаду 50 45 40 40 40 40 25 20 25 35 

ТЖС үшін өту жолағы FС, 

ЖЖС үшін, Гц әлсірету 

жолағы FS, Гц 

1000 1000 1000 1000 1000 1200 1∙105 12000 1∙104 5000 

ТЖС үшін әлсірету 

жолағы FS, ЖЖС үшін Гц 

өту жолағы FC, Гц 

5000 4000 4000 4500 4500 5500 2∙105 20000 2∙104 15000 

Белсенді Чебышев жолақты сүзгілері үшін 

Вариантың үшінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Әлсіреу А2, дБ 40 20 30 10 5 15 10 20 25 35 

Орталық жиілік FC ', кГц 465 200 100 200 150 50 10 5 7 4 
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Өткізу қабілеті РВ, кГц 10 5 4 3 2 0.7 0.2 0.08 0.06 0.03 

Шыру жолағы SВ, кГц 20 30 10 8 6 2 0.6 0.2 0.15 0.075 

 

3.2 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Micro-Cap 12 іске қосылғаннан кейін біз Құру командасын орындаймыз 

(Design –  - бұдан әрі бағдарламаның ағылшын тіліндегі нұсқасының атаулары 

жақшада көрсетілген). Пайда болған (Active Filters и Passive Filters) бірінші 

опцияны таңдаңыз - Белсенді сүзгілер. 

Белсенді сүзгі конструкторы диалогтық терезесінде (3.1 сурет), жоғарғы 

сол жақ бөлігінде Тип (Type)  тобында сүзгі түрі таңдалады: 

- п (Low-Pass) - төмен жиілікті сүзгі; 

- жоғары п (High-Pass)  - жоғары жиілікті сүзгі; - Band pr (Bandpass) – 

жолақты өткізу сүзгісі; 

- Заттаңба (Notch) - блоктау сүзгісі. 

Диалогтық терезенің жоғарғы оң жақ бөлігінде Жауап (Response) 

тобында Butterworth немесе Chebyshev жуық полином түрін таңдаңыз. Тип 

(Type) тобында сұлбалық сызба көрсетіледі, оған түсінікті болу үшін сүзгінің 

жиілік реакциясының параметрлерін анықтайтын параметрлер 

орналастырылған. 

Техникалық сипаттамалар тобында (Specifications) жобаланған сүзгіге 

қойылатын талаптарды анықтау әдісін таңдаңыз: Әдіс (Mode 1) және Әдіс: 

(Mode 2), содан кейін кіріс жолдарында қажетті параметрлер орнатылады. Әдіс 

(Mode 1)  опциясын таңдаған кезде Micro-CAP 8 бағдарламасындағы сүзгінің 

жиілік реакциясының графигі көрнекі болады. Техникалық сипаттамалар 

тобында  (Specifications) келесі параметрлер енгізу жолдарында орнатылады: 

- Жоғарылау (Passband Gain) – дБ-дегі әлсіреу мөлшері; 

- Жолақ ретсіздігі (Passband Ripple (R)) – дБ-дегі толқын диапазоны; 

- Әлсіреген. жолақтар (Stopband Atten. (A)) – дБ-дегі тоқтату жолағын 

әлсірету; 

- Өту жолағы. (Fc) (Passband (Fc)) – Гц-дегі өткізу жолағы; 

- жолақ әлсіреді. (Fs) (Stopband (Fs)) – Гц-дегі әлсіреу жолағы. 
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3.1 сурет - Active Filter Designer дің параметрлерін орнатуға арналған 

Белсенді сүзгі конструкторының диалогтық терезесі (төмен өткізгіш Чебышев 

сүзгісі опциясы) 

 

Түр (Type) тобындағы сүзгі опцияларын Specifications тобында (Band-

pass) немесе (Notch) таңдаған кезде, Орталық енгізу жолы (Specifications) 

қосымша пайда болады. Жиілік (Center Freq.) – орталық жиілік болып келеді. 

Кіріс жолдарындағы жиілік жауаптары параметрлерінің сандық мәндері әдепкі 

бойынша қол жетімді, бірақ оларды өзгертуге болады. 

Тілқатысу терезесінің төменгі оң жақ бұрышында нөлдер (Zeros and 

Poles) мен полюстердің тізімі бар. Ол сүзгінің тасымалдау функциясының 

желіде есептелген полюстерін және нөлдерін көрсетеді. 

Белсенді сүзгі құрастырушысының Implementation (тілқатысу терезесінің 

Active Filter Designer қосымша сүзгі опцияларының қатарын орнатуға болады. 

Мысалы, пайдалану кіріс жолын пайдаланып сұлбаны іске асыруды таңдауға 

немесе идеалды ЖЖК әдепкі үлгісін нақты қолайлы жұмыс жасаушы 

күшейткіш үлгісі түрімен ауыстыруға болады (Opamp Model to Use). 

Белсенді сүзгі құрастырушысының тілқатысу терезесінің (Options)  

Active Filter Designer соңғы нәтижелердің көрсетілім пішімін теңшеуге 

болады. Active Filter Designer диалогтық терезесімен жұмыс істеу туралы 

қосымша ақпаратты (Help) мәзірінің элементін қараңыз. 

Диалогтық терезенің төменгі бөлігіндегі Bode түймесін басу арқылы біз 

синтезделген сүзгінің АЖС аламыз (біздің мысалда Чебышев фильтрі), ол Bode 

Plot терезесінде көрсетіледі (3.2, а сурет). Техникалық сипаттамалар тобында 

көрсетілген параметрлерге сәйкес. Bode Plot терезесіндегі Default түймешігін 

басқан кезде Баттерворт сүзгісінің АЖС әдепкі мәндермен автоматты түрде 

сызылады (3.2, б сурет). Қадам түймешігін басқан кезде, өтпелі реакцияны 
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көрсететін Step Response Plot терезесі пайда болады, яғни бір функция («қадам» 

амплитудасы 1 В) болғанда сүзгі шығысындағы кернеудің уақытқа тәуелділігі. 

оның кірісіне қолданылады (3.3, а сурет). Impulse түймешігін басқан кезде 

импульстік реакцияны көрсететін Impulse Response Plot терезесі пайда болады, 

яғни оның кірісіне үшбұрышты функция қолданылған кезде сүзгі 

шығысындағы кернеудің уақытқа тәуелділігі (ауданы тең импульс). 1 В с дейін) 

(3.3, б сурет). 

 

  
 

а)    б) 

 

3.2 сурет  - Bode Plot терезесіндегі синтезделген Чебышев (а) және 

Баттерворт (б) сүзгілерінің жиілік реакциясы 

 

Active Filter Designer диалогтық терезесіндегі ЖЖК батырмасын басу 

арқылы біз X1 шартты графикалық символы түріндегі фильтр макромодельін 

(3.4 сурет), сонымен қатар макромодельдің эквивалентті сұлбасы бар файлды 

аламыз. Чебышев ТЖС сүзгі синтезінің мысалында жүйе 

L_C_S_1000_2000.MAC деп аталатын файлды жасайды. Файлды белгілеу 

сөздердің бастапқы әріптерін пайдаланады: Low, Chebyshev, Sallen, сондай-ақ 

кесу (1000) және тоқтату (2000) жиіліктері. Ағылшын сөзі Sallen әдеттегі Sallen-

Key сүзгі тізбегін білдіреді. Еске салайық, әдеттегі сұлбаны таңдау Active Filter 

Designer диалогтық терезесінің Implementation асыру қойындысында орын 

алады. 

Micro-CAP жүйесі кілт арқылы екі көзді макромодель кірісіне (3.4 сурет) 

автоматты түрде қосады: 

- V1 – бір функцияның көзі («қадам» 1 В); 

- V2 – дельта функциясының көзі (импульс 109 В және ұзақтығы 1 нс). 
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а)    б) 

3.3 сурет - Сүзгі шығысындағы кернеудің уақытқа тәуелділігі: бір рет 

секіруге жауап (а) және импульстің бұзылуына жауап (б) 

 

Көздер арасында ауысу интерактивті режимде сызбаның жұмыс 

өрісіндегі кілттің шартты графикалық белгісін басу арқылы жүзеге асады. 

 
3.4 сурет – Сүзгінің макромоделі 

 

Модельдеу Талдау/Жиілік жауаптары/Орындау пәрмені арқылы іске 

қосылады. Нәтижесінде Bode Plot терезесіндегі жиілік реакциясына ұқсас (3.2, 

а сурет), бірақ үлкен масштабта ұсынылған АЖС пайда болады (3.5 сурет). 
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3.5 сурет – Синтезделген төмен жиілікті Чебышев сүзгісінің жиілік 

сипаттамасы 

 

Терезені сүзгі макромоделімен кішірейтсеңіз, осы макромодельдің 

эквивалентті сұлбасы бар басқа терезені көруге болады. 

 

 
 

3.6 сурет – 3.1-суретте көрсетілген параметрлері бар Чебышев активті 

төмен жиілікті сүзгінің сұлбасы. 

 

Жоғарыда сипатталған әдісті қолдана отырып, белсенді Чебышев 

сүзгілерінің төрт түрін синтездеуге болады: төмен жиілікті, жоғары жиілікті, 

жолақты және блоктауды (режектор). 3.9 - 3.12-суреттерде үш белсенді сүзгіге 

(жоғары өткізгіш сүзгі, жолақты сүзгі және ұстағыш фильтр) параметрлерді 

орнатуға арналған электр тізбектері, АЖС және диалогтық терезелердің 

фрагменттері көрсетілген. 

Белсенді сүзгілердің синтезделген сұлбаларында барлық элемент 

параметрлерінің нақты (дөңгелектелмеген) мәні бар екенін ескеріңіз. Өнеркәсіп 

шығаратын параметрлердің ұсынылған номиналды мәндері бар элементтерді 

пайдалану үшін (мысалы, 3.8-суретте көрсетілген Чебышев белсенді төмен 

жиілікті сүзгі тізбегінде) біз параметр мәндерін номиналды мәндерге 
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дөңгелектейміз (3.12 сурет). Ол үшін «Активті Баттерворт сүзгілерін есептеу 

және зерттеу» зертханалық жұмысының сипаттамасында келтірілген 1.1-

кестені қолданамыз. 

Сүзгінің АЖС сипаттамасын алу үшін алдымен фильтр макромоделі бар 

тізбектегі V1 және V2 импульстік екі көзді ажырату керек (3.6 сурет). Содан 

кейін амплитудасы 1 В болатын синусоидалы кернеу көзі кіріс кірісіне қосылуы 

керек. Көзі Компоненттер/Analog primitives/Waveform Sources/Sine Source. көзі 

командасы арқылы орналастырылады. Жиілік доменін модельдеу 

Талдау/Жиілікті жауап/Триггер командасы арқылы іске қосылады. Жиілік 

реакциясы монитор экранында пайда болады, ол элементтердің 

параметрлерінің есептелген мәндерінен бұрын алынған сипаттамадан (3.7 

сурет) еш айырмашылығы жоқ. 

 
 

3.7 сурет - Чебышевтің белсенді жоғары жиілікті сүзгі сұлбасы 

 

 
 

3.8 сурет - Белсенді Чебышев жоғары жиілік сүзгісінің жиілік реакциясы 

(а) және осы сүзгінің параметрлерін орнатуға арналған диалогтық терезенің 

фрагменті (б) 

 



23 

 

 
 

3.9 сурет – Чебышев активті жолақты сүзгінің сұлбасы 

 

 
3.10 сурет – Чебышев активті тұзақ сүзгісінің сұлбасы 

 

 
 

3.11 сурет - Белсенді Чебышев жолағы сүзгісінің жиілік реакциясы (а) 

және осы сүзгінің параметрлерін орнатуға арналған диалогтық терезенің 

фрагменті (б) 
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3.12 сурет - Белсенді Чебышев қақпан сүзгісінің жиілік реакциясы (а) 

және осы сүзгінің параметрлерін орнатуға арналған диалогтық терезенің 

фрагменті (б) 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Сүзгі синтезінің бағдарламалық модулінде әдепкі идеалды ЖЖК 

үлгісін нақты ЖЖК қолайлы түрімен қалай ауыстыруға болады? 

2. Active Filter Designer диалогтық терезесінде жобаланған сүзгінің жиілік 

реакциясын қалай алуға болады? 

3. Active Filter Designer диалогтық терезесінде өтпелі жауапты (бір 

секіруге жауап) қалай алуға болады? 

4. Active Filter Designer диалогтық терезесінде импульстік жауапты 

(дельта функциясына жауап) қалай алуға болады? 

5. Active Filter Designer диалогтық терезесінде сүзгінің макро моделін 

қалай алуға болады? 

6. Сүзгі макромоделінің АЖС қалай алуға болады? 

7. Фильтрдің макромоделімен жұмыс алаңында бола отырып, осы 

сүзгінің эквивалентті сұлбасын қалай алуға болады? 

 

Зертханалық жұмыс №4. Баттерворт белсенді сүзгілерінің синтезі 

 

Жұмыс мақсаты: 

– студенттерге белсенді Баттерворт сүзгілері үшін MicroCap 12 сұлбасын 

модельдеу бағдарламасында сүзгі синтезі модулін пайдалануды үйрету. 

 

4.1 Зертханалық тапсырма 

 

Тапсырма нөмірін нұсқаушыдан алыңыз. 1.3-бөлімде сипатталған 

әдістемені пайдалана отырып, Micro-Cap 12 жүйесін қолданатын көрсетілген 

жиілік реакциясының параметрлері үшін жобаланатын әрбір Баттерворт сүзгісі 

үшін мынаны алыңыз: 
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1. Active Filter Designer диалогтық терезесінің Bode Plot терезесіндегі 

АЖС жауап беру. 

2. Active Filter Designer тілқатысу терезесінің Step Response Plot 

терезесіндегі қадамдық жауап (бір қадамдық жауап). 

3. Active Filter Designer диалогтық терезесінің Impulse Response Plot 

терезесіндегі импульстік жауап (дельта-жауап). 

4. Кәдімгі графикалық белгілеу және сәйкес эквиваленттік сұлба 

түріндегі сүзгінің макромоделі. 

5. АЖС облысындағы модельдеу нәтижесінде синтезделген Баттерворт 

сүзгісінің жиілік реакциясы. 

Чебышев ТЖС-ден Butterworth ЖЖС-ге ауысу үшін Active Filter Designer 

диалогтық терезесінің төменгі жағындағы Default түймешігін басыңыз. 

Micro-Cap 12 жүйесіндегі берілген жиілік реакциясының параметрлері 

үшін өнеркәсіп шығарған ұсынылған элемент рейтингтері бар элементтерді 

пайдаланып Баттерворт белсенді төмен жиілікті сүзгі тізбегін жинаңыз. Ол 

үшін «Активті Баттерворт сүзгілерін есептеу және зерттеу» зертханалық 

жұмысының сипаттамасында келтірілген 1.1-кестені қолданыңыз. 

Жұмыс күшейткіші ретінде қоректендіру кернеуі +15 В және 15 В 

болатын K140UD6A моделін пайдаланыңыз. Сүзгі кірісі мен жалпы өткізгіш 

арасында амплитудасы 1 В синусоидалы кернеу көзін қосыңыз. Micro-Cap 12 

жүйесінде АЖС алыңыз, жинақталған тізбектің жауабы. 

Опцияны таңдау үшін AЭжБУ рұқсатының соңғы үш санын 

пайдаланыңыз. 

 

4.1 кесте  - Белсенді төмен жиілікті сүзгілердің және Чебышев жоғары 

жиілікті сүзгілердің жиілік реакциясының параметрлерінің мәндері 

 

Барлық белсенді Чебышев сүзгілері үшін 

Вариантың бірінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Күшейткіш А1, дБ 2 6 10 18 22 3 5 9 12 18 

Вариантың екінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Жолақ ретсіздігі R, дБ 3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 

Барлық белсенді ТЖС және ЖЖС Чебышев сүзгілері үшін 

Вариантың үшінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Көлбеу n, дБ/декада 50 45 40 40 40 40 25 20 25 35 

ТЖС үшін өту жолағы FС, 

ЖЖС үшін, Гц әлсірету 

жолағы FS, Гц 

1000 1000 1000 1000 1000 1200 1∙105 12000 1∙104 5000 
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ТЖС үшін әлсірету 

жолағы FS, ЖЖС үшін Гц 

өту жолағы FC, Гц 

5000 4000 4000 4500 4500 5500 2∙105 20000 2∙104 15000 

Белсенді Чебышев жолақты сүзгілері үшін 

Вариантың үшінші  

сандық саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Әлсіреу А2, дБ 10 30 40 15 25 12 10 20 35 25 

Орталық жиілік FC ', кГц 365 220 110 180 160 60 15 8 9 5 

Өткізу қабілеті РВ, кГц 12 6 6 4 2 0.7 0.25 0.09 0.07 0.04 

Шыру жолағы SВ, кГц 10 20 10 6 8 4 0.5 0.3 0.16 0.085 

 

4.2 Әдістемелік нұсқаулар 

 

4.2.1. Синтез процесі. 

3.2-тармақта сипатталған әдіске сәйкес әрекет ете отырып, Баттерворт 

белсенді сүзгілерінің төрт түрін синтездеуге болады: төмен жиілікті, жоғары 

жиілікті, жолақты өткізуді және блоктауды (режектор). 

 

4.2.1 Есептің мазмұны. 

Есептің мазмұны келесідей болуы керек: 1. Жұмыстың мақсаты. 

2. Әрбір синтезделген сүзгі үшін есепте иллюстрацияларды беріңіз: 

- Bode Plot терезесіндегі АЖС; 

- Step Response Plot терезесіндегі өтпелі жауап (бір секіруге жауап); 

- Impulse Response Plot терезесіндегі импульстік жауап (дельта 

функциясына жауап); 

- шартты графикалық кескін түріндегі фильтрдің макромоделі және 

сәйкес эквивалентті схема; 

- Жиілік облысындағы модельдеу нәтижесінде синтезделген фильтрдің 

АЖС. 

3. Есепке параметрлердің ұсынылған номиналды мәндері бар элементтері 

бар Баттерворт белсенді төмен жиілікті сүзгі тізбегін, сондай-ақ осындай 

тізбектің АЖС қосыңыз. 

4. Жұмыс бойынша қорытынды. Micro-Cap 12 жүйесіндегі фильтр 

синтезінің бағдарламалық модулінің артықшылықтары мен кемшіліктерін атап 

өту. Элемент параметрлерінің дәл (дөңгелектелмеген) мәндері бар тізбек үшін 

алынған Чебышев төмен ТЖС АЖС салыстырыңыз. элементтердің ұсынылған 

номиналды параметрлері бар сұлба. №3 зертханада алынған барлық Чебышев 

сүзгілерінің АЖС осы зертханада алынған Баттерворт сүзгілерінің жиілік 

реакциясымен салыстырыңыз. 
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Бақылау сұрақтары: 

 

Сүзгі синтезінің бағдарламалық модулінде әдепкі идеалды ЖЖК үлгісін 

нақты ЖЖК қолайлы түрімен қалай ауыстыруға болады? 

2. Active Filter Designer диалогтық терезесінде Баттерворт сүзгі 

дизайнының жиілік реакциясын қалай алуға болады? 

3. Active Filter Designer диалогтық терезесіндегі Баттерворт сүзгісінің 

қадамдық жауабын қалай алуға болады? 

4. Active Filter Designer диалогтық терезесінде Баттерворт сүзгісінің 

импульстік жауабын қалай алуға болады)? 

5. Active Filter Designer диалогтық терезесінде Баттерворт сүзгісінің 

макромоделін қалай алуға болады? 

6. Баттерворт фильтрінің макромоделінің АЖС қалай алуға болады? 

7. Сүзгі макромоделімен жұмыс алаңында бола отырып, осы Баттерворт 

сүзгінің эквивалентті сұлбасын қалай алуға болады? 

 

Зертханалық жұмыс №5. FS300 анализаторымен танысу 

 

Жұмыс мақсаты: 

- Rohde&Schwarz FS300 анализаторының жалпы ақпаратымен және 

негізгі функцияларымен танысу; 

- сандық панельді, жүйелік пернелерді, маркерді, баптау роторын 

пайдалануды зерттеу; 

- екі нүкте арасындағы жиілік айырмасын анықтау үшін екі маркерді 

қолдануды зерттеу. 

 

5.1 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

Спектр анализаторы R&S FS300 

 

5.2 Жұмысқа тапсырма 

 

- Оқытушыдан орталықтың жиілігін, өлшем бірліктерін, көру 

аралығының өлшемін және нұсқалар арқылы берілген жиіліктің салыстырмалы 

өзгеруін алыңыз. 

- Осы деректерге сүйене отырып, анализаторды реттеңіз, орталықтағы 

және маркермен жиілікті өзгерту арқылы алынған жиіліктердегі шу мәндерін 

бекітіңіз. 

- Екінші маркерді қосып, өлшеу нүктелері арасындағы жиілік айырмасын 

жазыңыз. 
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5.3 Әдістемелік нұсқаулар 

 

5.3.1 Спектр анализаторларының жіктелуі және жұмыс істеу принципі. 

Спектр анализаторлары екі негізгі санатқа бөлінеді: сыпырушы және 

нақты уақыт. Сығылған - барлық диапазон бойынша біркелкі жиілік өзгереді, 

ал жиілікті сызықтық және логарифмдік түрде өзгертуге болады. Бұл типтегі 

анализатор супергетеродинді қабылдағыштың жұмыс істеу принципіне 

негізделген. Супергетеродиндік анализатор кіріс РЖ сигналын жергілікті 

осциллятор жиілігімен араластырады, нәтижесінде аралық жиілігі төмен сигнал 

(АЖ), содан кейін бір немесе бірнеше қосымша күшейткіш сатыларынан өтеді. 

Қазіргі таңдалған спектр анализаторлары аналогты-цифрлық түрлендіргіштер 

(AЦТ), цифрлық сигнал процессорлары және микропроцессорлар сияқты 

сандық құрамдастарды пайдаланады. Бұл санаттағы анализаторлардың айқын 

артықшылығы бар: төменірек АЖ басқаруға оңай, бұл өңдеуді тиімдірек етеді. 

Дегенмен, осы құралдарда әлі де қолданылып жүрген тазалау принципі тек 

болжамды мінез-құлқы бар сигналдарды бақылау үшін ең қолайлы. Сигнал 

кенет өзгерген кезде, осы өзгерістердің кейбірін өткізіп алу мүмкін. Спектр 

анализаторлары мұндай құбылыстарды сенімді түрде анықтай алмайды, 

сондықтан қазіргі заманғы байланыс жабдықтарының көпшілігінің РЖ 

сигналдарын талдау үшін пайдаланған кезде жоғары өнімділікті күтуге 

болмайды. Қысқа мерзімді сигналдарды өткізіп жіберуден басқа, қазіргі 

заманғы радиобайланыс жүйелерінде қолданылатын импульстік сигналдар 

спектрін бұрмалау мүмкіндігі бар. Сығылған анализаторлар импульстік 

сигналдың спектрін тек бірнеше рет сыпыру арқылы алуға мүмкіндік береді. 

Бұл жағдайда тазалау жылдамдығы мен рұқсат ету өткізу қабілеттілігін 

таңдауға ерекше назар аударылады. 

Нақты уақыттағы спектрді талдау технологиясы келесідей: аспап 

алдымен уақыттық аймақта ақпаратты жинайды, содан кейін оны жылдам 

Фурье түрлендіруі арқылы жиілік аймағына түрлендіреді. Заманауи нарық 

импульстік радиолокациялық сигналдар немесе жалған кездейсоқ жиілік 

секірулері (ҚЖС) сияқты сигналдар сияқты өте қысқа уақыт аралығында пайда 

болатын белгілі бір өткізу қабілеттілігіндегі сигналдарды анықтауға қабілетті 

құрылғылармен тез еніп кетті. Нақты уақыттағы спектрді талдаудың түпкілікті 

мақсаты 100% анықтау жылдамдығымен сигналдарды түсіру болып табылады, 

бұл анализаторлар ұсына алмайтын нәрсе. 5.1-суретте нақты уақыттағы спектр 

анализаторының РЖ/АЖ жолының жеңілдетілген құрылымдық сұлбасы 

көрсетілген. 

 



29 

 

Кіріс 
қосқышы

I к уір

Q к уір

РЖ к у ір

ТЖ 
қадамның 

аттенюаторы

АЦТ 

тактілік 
жиілігі

Ци рланған ф
модуляциялық 

сигнал

IQ нмесе ТЖ жолы

ТЖС

ТЖС

Цифрланған
АЖ сигналы

Соңғы 

АЖ сүзгіАраластырғыш

ЖЖ жолы

Бірінші 
АЖ сүзгі

Араластырғыш

Кескін
 шуының 
сүзгілері

АЦТ 
тактілік 

жиілігі

ЖЖ жолы

РЖ қадамының 
аттенюаторы

Нақты 
уақыттағы 

талдау 
жолағы

Соңғы

гетеродин
Бірінші 

гетеродин
Ішкі 

калибрлеу 
сигналының 

көзі

Калибрлеу 
қосқышы

ЖЖ/ТЖ 
қосқышы

 
 

5.1 сурет 

 

Құралмен қабылданған РЖ сигналдары арнайы жолдар арқылы 

бағытталады және талдау талаптарына сәйкес түрлендіріледі. Әрі қарай 

сигналдардың реттелетін әлсіреуі және күшейтілуі қамтамасыз етіледі. Баптау 

үшін көп сатылы жиілікті түрлендіру және реттелетін және тіркелген жиілікті 

жергілікті осцилляторлардың комбинациясы қолданылады. Аналогтық сүзгілеу 

әртүрлі АЖ-де орындалады. Бірнеше АЖ пайдаланылады, атап айтқанда, 

кескін арнасын сүзу үшін. AЦТ соңғы АЖ сигналын цифрлайды. Барлық одан 

әрі өңдеу цифрлық түрде жүзеге асырылады. Бұл анализаторлардың кейбір 

үлгілерінде кіріс сигналы жиілікті түрлендірусіз тікелей цифрландырылатын 

қосымша демодуляция режимдері бар. 

Сандық базалық жолақты сигналды өңдеу RF сигналын өңдеуге ұқсас. 

5.2-суретте R&S FS300 спектрлік анализаторының алдыңғы панелі 

көрсетілген. Ал 5.3-суретте құрылғының артқы панелі. 
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5.2 сурет – FS300 алдыңғы панелі 

 

 
5.3 сурет – FS300 артқы панелі 
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5.4 сурет – Пернетақтаны қосу кезінде басқарудың сипаттамасы 

 

FS300 анализаторының алдыңғы тақтасын тексеру - декодтау 

1. Қуат қосқышы. 

2. Қуат көрсеткіші. 

3. Параметрлер үшін қолданылатын SYS пернесі. 

4. ESC / Cansel пернесі әрекетті болдырмайды. 

5. Пернені енгізіңіз, қолданбаны растаңыз немесе енгізіңіз. 

6. Мәзірді шарлау пернелері. 

7. Мәзірді шарлау пернелері. 

8. Коннектор, антеннаны немесе кабельді қосуға арналған кіріс. 

9. Мәзірдегі өлшем бірліктері мен шкалаға жауапты пернелер. 

10. Ротор, маркерлер мен мәзірлерді басқаруға арналған. 

11. Сандық пернетақта. 

12. Мәзірде қолданылатын функция таңдау пернелері. 

13. Түрлі индикаторлары, көк және қызыл маркер жолақтары бар TFT 

экраны сигналдың белгілі бір нүктесін таңдауға мүмкіндік береді. 

14. Коннектор, сыртқы аналогтық сигналдың кірісі. 

15. Мини-USB кірісі. 

16. Принтерді немесе басқа перифериялық құрылғыларды қосуға 

арналған USB стандартты шығысы. 
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17. Қуат кабелінің кірісі. 

18. Айнымалы ток кернеуінен қорғау үшін жұмыс істейтін 

сақтандырғыш. 

19. Қосу/өшіру қосқышы. 

20. Сыртқы мониторды қосуға арналған VGA қосқышы. 

21. Сыртқы пернетақтаны қосуға арналған PS / 2 қосқышы. 

22. 10 МГц сыртқы анықтамалық сигналдың кірісі, калибрлеу, баптау 

үшін пайдаланылады. 

23. Калибрлеу, баптау үшін қолданылатын ішкі немесе сыртқы 

анықтамалық сигналдың шығысы. 

 

5.3.2. Құрылғыны жұмысқа дайындау. 

Біз қуат кабелін қосамыз, содан кейін артқы панельде қосқышты қосулы 

күйге қою керек, соңғы қадам - алдыңғы панельдегі қуат түймесін басу. 

Ешқандай арнайы сыртқы сигналдар қабылданбағандықтан, экран шудың 

қисық сызығын ғана көрсетеді. Содан кейін SYS пернесін басыңыз, содан кейін 

PRESET элементін таңдау үшін төменгі мәзірде сол-оң жақ шарлау пернесін 

пайдаланыңыз, ENTER пернесін басыңыз. Бұл барлық параметрлерді негізгі 

күйіне қайтарады. 

 

5.3.3 Аспаптың негізгі функцияларын меңгеру. 

Ең алдымен, біз орталықты таңдаймыз - экранның ортасында 

орналасатын жиілікті. Мұны істеу үшін SYS түймесі арқылы мәзірге өтіңіз, 

содан кейін төменгі мәзірдегі сол-оң жақ шарлау түймелерін пайдаланып, 

FREQ / SPAN ішкі мәзірін таңдаңыз, содан кейін CENTER пернесін басыңыз. 

Бұл кезде сандарды енгізу панелі пайда болады, сандық панельде экранның 

ортасы болатын жиілікті енгізіңіз, мысалы, 200. Осыдан кейін блок панеліндегі 

MHz түймесін басу керек. Енді экранның ортасында 200 мегагерц жиілігі 

көрсетіледі. Содан кейін экранның сол және оң жақ шеттеріне әсер ететін 

масштабты реттеу керек. Мұны істеу үшін, FREQ / SPAN мәзірінен шықпай, 

SPAN таңдаңыз, санды, мысалы, 1 және MHz өлшем бірлігін енгізіңіз. Экранның 

сол жағының шеті енді енгізілген SPAN мәнін алып тастағандағы орталық 

жиілікке сәйкес болады. Тиісінше, оң жақ жиекте орталық жиілік + SPAN 

жиілігі көрсетіледі. Осылайша, біз қазіргі уақытта қабылданатын және қандай 

жиіліктегі барлық сигналдарды көру үшін жиіліктердің белгілі бір бөліктерін 

масштабтай аламыз немесе керісінше жылжыта аламыз. 

Келесі элемент маркермен танысу керек. Сондай-ақ, төменгі мәзірдегі 

MKR тармағын таңдап, МАРКЕР 1 түймесін басыңыз. Одан кейін көк 

маркердің өзі және біз таңдаған шкала ішінде маркерді автоматты түрде ең 

жоғары жиілікке жылжыту үшін PEAK функциясын пайдалануға болатын ішкі 

мәзір пайда болады. Сол сияқты, MARKER 2 түймесін басу екінші қызыл 

маркерді жасайды. Маркерлердің функциялары мен мүмкіндіктері бірдей. 

Маркерді қажетті нүктеге жылжыту үшін алдыңғы панельдегі ротор арқылы 

маркерді басқаруға болады. Маркерлер орналасқан нүктенің барлық 
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параметрлері экранның жоғарғы жағында көрсетіледі. Маркерді қойғаннан 

кейін MARKER 1(2) ішкі мәзірінде SIGNAL COUNT функциясын басу арқылы 

анализатор сигнал параметрлерін маркер таңдаған нүктеде сақтайды. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Сигнал анализаторларының классификациясын сипаттаңыз. 

2. Анализатордағы сигнал қандай параметрлермен сипатталады? 

3. Сигналдарды бейнелеу формалары қандай? 

4. FS300 анализаторының жиілік шегі қандай? 

5. Қолданылған сигнал болмаған жағдайда экранда тұрақсыз қисық 

байқалатынын қалай түсіндіруге болады? 

6. Қандай физикалық құбылыстар сигнал қабылдаусыз да шудың пайда 

болуына әкеледі? 

7. Сіздің аудиторияңызда не шу тудыруы мүмкін? 

8. Нақты уақыттағы анализаторлар жұмысының негізінде қандай 

математикалық жаңалық жатыр? 

9. Нақты уақыттағы сигналды талдау ерекше маңызды болып табылатын 

бірнеше орындарды немесе салаларды атаңыз? 

10. ЭМҮ оқу және тәжірибелік контексте анализатор қалай 

қолданылады? 

 

Зертханалық жұмыс №6. R&S FS300 анализаторының жұмыс 

режимдері мен мүмкіндіктерін зерттеңіз 

 

Жұмыс мақсаты: 

- студенттерге FS300 анализаторын қабылдау антеннасы қосылған кезде 

пайдалануды үйрету. 

- оқушыларды жиілікті дәл анықтау үшін маркерлер мен масштабты 

қолдануға үйрету 

- студенттерді жиілікке негізделген қабылданған сигналдың сипатын 

анықтауға жаттықтыру. 

- қабылданатын сигналдардың қолданылатын антенналарға, сондай-ақ 

бөлме ішіндегі орналасуына тәуелділігін зерттеу. 

 

6.1 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

Спектр анализаторы R&S FS300 

 

6.2 Жұмысқа тапсырма 

 

6.2.1. Топқа бөлінгеннен кейін мұғалімнен жиілік интервалын алыңыз. 

Маркерді пайдаланып, центрлеу және масштабтау, көрсетілген интервалды 

экранның кем дегенде 2/3 бөлігін алатындай етіп және анық ажыратылатындай 
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етіп экранда көрсетіңіз, маркермен ең жоғары жиілікті анықтаңыз. Бұл 

сигналдың шығу тегі туралы қорытынды жасаңыз. Басқа антеннамен ұқсас 

әрекеттерді орындаңыз, ең жоғары мәндердегі айырмашылықтарды есептеңіз 

және антенналардың дизайн айырмашылықтары туралы қорытынды жасаңыз. 

6.2.2. Телефондарды немесе ноутбукты пайдаланып, Wi-Fi желісіне 

қосылыңыз, содан кейін ажыратыңыз, анализаторды негізгі күйге 

ауыстырыңыз. Топтан бір адам абзацтағыдай анализатор экранын бейнеге 

түсіруі керек. 

6.2.3. Сонымен қатар, антеннаға жақын жерде Wi-Fi қосыңыз және қысқа 

уақыт ішінде пайда болатын сигналды қадағалаңыз. 

6.2.4. Wi-Fi арқылы Youtube сайтына өтіңіз немесе бейне ағынын 

бастаңыз. 

6.2.5. Жазуды пайдаланып, пайда болатын сигналдың жиілігін 

анықтаңыз, қорытынды жасаңыз. 

 

6.3. Нұсқаулар 

 

Қосар алдында біз антеннаны алдыңғы панельдегі кіріске қосамыз, содан 

кейін қуат кабелін қосамыз, содан кейін артқы панельде қосқышты қосулы 

күйге қою керек, соңғы қадам – алдыңғы панельдегі қуат түймесін басыңыз. 

Содан кейін SYS пернесін басыңыз, содан кейін PRESET элементін таңдау үшін 

төменгі мәзірде сол-оң жақ шарлау пернесін пайдаланыңыз, ENTER пернесін 

басыңыз. Осылайша, біз стандартты күйге ораламыз және әртүрлі жиіліктегі 

әртүрлі қуаттардың қабылданған сигналдарының суретін көреміз. 

 

 
 

6.1 сурет - Екі түрлі қосылу әдісі бар антенналардың екі түрі 



35 

 

 

 

6.3.1 Бақыланатын сигналдарды зерттеу 

 

Антенналардың біреуін қосқаннан кейін біз жиілікте де, қуатта да әртүрлі 

сигналдарды байқай аламыз. 

 

 
 

6.2 сурет – Қабылданған сигналдардың мысалы 

 

CENTER және SPAN функцияларын пайдалана отырып, сигнал жиілігі 

туралы дәлірек ақпарат алу үшін сигналдардың әрқайсысының аумағын 

үлкейтуге болады. Сондай-ақ, бас жоспардағы маркерді пайдалана отырып, біз 

бұл сигналдардың шығу тегі туралы болжамдар жасаймыз. 

 

6.3.2 Өзіңіздің радиосигналыңызды құру. 

Бұл өзгерістерді жасау үшін ұялы телефондар қажет болады. Жаңа 

сигналдың пайда болуын байқау үшін телефондардың сәулеленуін толығымен 

өшіру үшін аудиториядағы барлық телефондарды ұшу режиміне ауыстыру 

керек. Келесі қадам - мүмкіндігінше антеннаға жақындауға тырысу және 

сонымен бірге телефондардағы ұшақ режимін өшіру және сіз дауыс жиілігінде 

қысқаша жарылысты байқауға болады. Мұны барлық студенттер байқауы үшін 

анализатор экранын бейнеге түсіру оңайырақ болады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Ең күшті сигнал қандай болды, қандай жиілікте? 

2. Бұл сигналдың күшін немен түсіндіруге болады? 

3. Әртүрлі нүктелерде бір сигналды алуға қандай физикалық құбылыс 

көбірек әсер етеді? 
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4. Жердің әртүрлі беті толқындардың таралуына қалай әсер етеді? 

5. Неліктен анализатор ұялы телефондардан немесе Wi-Fi сигналдарын 

көрмейді? 

6. Неліктен анализаторда алынған нәтижелер бір нәрсенің жарияланған 

хабар тарату жиіліктерінен ерекшеленуі мүмкін? 

7. Қолданылатын антенналардың негізгі айырмашылықтары қандай. 

8. Әртүрлі антенналарды пайдалану кезінде алынған нәтижелердің 

айырмашылығын атаңыз. 

9. Қызыл жылжу дегеніміз не және оның анализатор көрсеткіштеріне 

әсерін қалай бағалайсыз? 

10. Жұмыс кезінде анализатордың өзі кедергі тудыруы мүмкін бе? 

 

Зертханалық жұмыс №7. R&S SM300 генератормен танысу 

 

Жұмыстың мақсаттары: 

- Rohde & Schwarz SM300 генераторының жалпы ақпаратты және негізгі 

функцияларын зерттеу; 

- сандық панельді, жүйелік кілттерді, негізгі құрылғыны пайдалану 

дағдыларын алу; 

- РЖ сигналының деңгейі мен жиілігін құру және реттеу дағдыларын алу. 

 

7.1 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

генераторы R&S SM300 

 

7.2 Жұмысқа тапсырма 

 

7.2.1 Жұмысты бастау, қуат кабелін жалғаңыз, содан кейін артқы 

панельде қосқышты қосулы күйге қою керек, соңғы қадам - алдыңғы панельдегі 

қуат түймесін басу. Төменгі мәзірде MAIN опциясын таңдап, PRESET түймесін 

басыңыз. 

 

 
 

7.1 сурет - Параметрлерді қалпына келтіру туралы ескерту 

 

7.2.2. ENTER пернесін басу арқылы біз параметрлерді зауыттық 

параметрлерге қалпына келтіруге келісеміз. Әрі қарай, біз шығыс сигналының 

жиілігін реттеуіміз керек, ол үшін біз БАСТЫ мәзірде қаламыз және FREQ 
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опциясына өтеміз. Сан мен өлшем бірліктерін енгізуді сұрайтын терезе пайда 

болады. Сандық пернетақтада қолдау көрсетілетін жиіліктерден ерікті жиілікті 

тереміз, содан кейін енгізуді аяқтау үшін өлшем бірліктерін пайдаланыңыз. 

7.2.3 Содан кейін сигнал деңгейін реттей аламыз. Мұны істеу үшін сол 

MAIN мәзірде LEVEL бөліміне өтіңіз, онда біз пернетақтадағы мәнді де 

орнатамыз, бірақ өлшем бірліктерін пайдаланбай. Сигнал деңгейі әрқашан дБм-

де орнатылады. 

7.2.4. Алынған сигналды антеннаға немесе кабельге қолдану қалады. 

MAIN мәзірден RF OFF пернесін басыңыз, содан кейін ол RF ON күйіне 

өзгереді. Дисплейде деңгей, жиілік және генератордың жұмыс істеп тұрғаны 

көрсетіледі. 

 

7.3. Нұсқаулар 

 

7.3.1 Генераторлар және олардың қолданылуы туралы жалпы мәліметтер. 

Сигнал генераторы берілген уақыт сипаттамалары бар электрлік 

сигналдарды құрайды. Сигнал генераторының түріне байланысты пайда 

болатын сигнал қарапайым синусоидалы, ара тісті және тікбұрышты сигналдан 

аналогтық модуляцияланған сигналға дейін өзгеруі мүмкін, мысалы, AM, FM 

және FM, тіпті ұялы байланыста қолданылатындар сияқты күрделі цифрлық 

модуляцияланған сигналға дейін (GSM, UMTS, LTE және т.б.). Жиілік 

диапазоны бірнеше кГц-тен ондаған ГГц-ке дейін өзгеруі мүмкін. Сыртқы 

жиілік мультипликаторын пайдалану арқылы бірнеше жүз ГГц-ке дейінгі 

жиіліктегі сигнал алуға болады. Шығу жиілігін әдетте өте шағын қадамдармен 

өзгертуге болады (<1 Гц). Өндірістің автоматтандырылған сынақ жүйелерінде 

қолданылатын радиожиілік генераторларын қол жетімді жабдыққа байланысты 

LAN қосылымы, USB порты немесе GPIB порты арқылы қашықтан басқаруға 

болады. РЖ сигнал генераторларын екі негізгі класқа бөлуге болады: аналогтық 

және векторлық сигнал генераторлары. Сигнал генераторлары негізінен 

электронды модульдер мен компоненттерді әзірлеуде және өндіруде 

қолданылады. Генератор тудыратын сигнал тексерілген РЖ модуліне 

(күшейткіш, сүзгі және т.б.) беріледі. Содан кейін модуль шығысы спектр 

немесе сигнал анализаторы, осциллограф, қуат өлшегіш және т.б. сияқты 

қолайлы сынақ жабдығы арқылы талданады. Осындай талдаудың нәтижелері 

бойынша модульдің өз функцияларын дұрыс орындайтынын анықтауға 

болады. Стандартты жиілікті, амплитуданы және модуляцияны таңдаудан 

басқа, қазіргі заманғы сигнал генераторларында сынақ сигналына шуды қосу 

немесе кіріс сигналының көп жолын (өшіру) имитациялау мүмкіндігі бар. 

Осылайша, жоғары шулы сигналдар болған кезде қабылдағыштың жұмысын 

зерттеу мүмкін болады, сонымен қатар олар бірнеше рет шағылысқаннан кейін 

кіріске жетті. Сигнал генераторлары қатаң өлшеу жабдығы болмаса да, 

жоғарыда сипатталған функциялардың арқасында олар әлі де сынақ 

таратқыштары болып табылады. 
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7.3.2 Векторлық генераторлар 

 

Векторлық сигнал генераторлары модуляция сигналдарын (сыртқы 

немесе кіріктірілген, аналогтық немесе цифрлық) РЖ-ға беруді жүзеге асырады 

және соңғы сигналды шығарады. Модуляция сигналы сандық түрде жасалады 

және базалық жолақ жолағындағы күрделі I/Q деректер ағыны ретінде 

өңделеді. Өңдеу сандық сүзуді және (қажет болған жағдайда) амплитуданы 

шектеуді (қиюды) қамтуы мүмкін; ол сондай-ақ теңгерілмеген сипаттамалар 

сияқты басқа функцияларды қамтуы мүмкін. Кейбір генераторлар 

генерацияланған сигналға гаусс шуын қосуға қабілетті. Мұндай функцияны, 

мысалы, қабылдағыш әлі де шулы сигналды дұрыс демодуляциялай алатын шу 

деңгейін анықтау үшін пайдалануға болады. 

Сонымен қатар, кейбір генераторлар көп жолды сигналдың таралуын 

(өшіру, жүйелер) сандық модельдеуге қабілетті. Көп кіріс/шығыспен) РЖ 

сигналымен пайда болады. Шуды қосумен қатар, бұл мүмкіндік кіріс 

сигналының сипаттамаларының қабылдағыш арқылы оның демодуляциясына 

әсерін анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте, модуляциялық сигнал үшін барлық 

есептеулер нақты уақыт режимінде жүзеге асырылады. Ерекшелік - еркін 

толқындық генераторлар. Векторлық сигнал генераторларына қойылатын 

талаптар негізінен сымсыз байланыс стандарттарымен, сонымен қатар кең 

жолақты сандық кабельді тарату әдістерімен және авиациялық және әскери 

қолданбалармен (модуляцияланған импульстарды генерациялау) қойылады. 

Векторлық сигнал генераторларын қолданудың келесі негізгі бағыттарын бөліп 

көрсетуге болады: Сымсыз байланыс стандарттары үшін арнайы сигналдарды 

қалыптастыру, сандық радио және теледидар, GPS, модуляциясы бар РЛС және 

т.б. Сандық қабылдағыштарды немесе модульдерді әзірлеу және өндіру кезінде 

сынау. Сигналдың бұрмалануын модельдеу (шу, әлсіреу, қысқарту, разрядтық 

қателерді енгізу). Көп антенналық жүйелер үшін сигналды кескіндеу (көп кіріс-

шығыс немесе MIMO - multiple in/multiple out), сәулені қалыптастыру үшін 

фазалық когеренттілікпен немесе онсыз. Бұғаттау сынақтары мен іргелес 

арналарды басу коэффициентін өлшеу үшін модуляцияланған кедергі 

сигналдарын қалыптастыру 

 



39 

 

 
 

7.2 сурет - SM300 қосылды 

 

 
 

7.3 сурет - Генератор тізбегін көрсететін дисплей 

 

Құралдың физикалық дизайны өткен зертханаларда зерттелген FS300 

анализаторымен дерлік бірдей. Дегенмен, ішкі генератор мен анализаторда 

бірдей параметрлер көп емес. Анализатор сияқты генератор 9 кГц-тен 3 

гигагерцке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істейді. 
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Бақылау сұрақтары: 

 

1. Сигнал генераторлары дегеніміз не? 

2. SM300 генератордың қандай түріне жатады? 

3. Ең қарапайым генератор қандай компоненттерден тұрады? 

4. SM300 сигналының мүмкін болатын жиілігінің шектері қандай? 

5. Жиілік анықтамасы не үшін қажет? 

6. Сигнал генераторларын қолданатын салалар қандай? 

7. Қандай жиіліктер LF сигналдарына жіктеледі? 

8. FS300 анализаторы LF генераторының сигналдарын тексеруге 

жарамды бола ма? 

9. Гаусс шуы дегеніміз не? 

10. Сигнал генераторын сынақ құралы ретінде қарастыру үшін Гаусс 

шуын қалай пайдалануға болады? 

 

Зертханалық жұмыс №8. FS300 және SM300 бірлескен практикада 

қолдану 

 

Жұмыс мақсаты: 

- Rohde & Schwarz SM300 генераторының жалпы ақпаратты және негізгі 

функцияларын зерттеу; 

- сандық панельді, жүйелік кілттерді, негізгі құрылғыны пайдалану 

дағдыларын алу; 

- RF- сигналының деңгейі мен жиілігін құру және реттеу дағдыларын алу. 

 

Жұмыс мақсаты: 

- SM300 генераторының қосылған таратқыш антеннасы бар жұмысын 

зерттеу. 

- жиілік пен сигнал қуатының параметрлерін зерттеу 

- генераторды FS300 үшін сынақ құрылғысы ретінде пайдалануды 

зерттеу. 

- жіберу немесе қабылдау кезінде пайда болған қатені зерттеу. 

- қашықтықтың немесе кедергілердің сигналды жіберуге әсерін зерттеу. 

 

8.2 Жұмысқа тапсырма 

 

8.2.1 Топтарға бөлінгеннен кейін генераторға орнату үшін мұғалімнен 

жиілік мәнін алыңыз. 

8.2.2 Маркерді пайдаланып, центрлеу және масштабтау, экранның 

кемінде 2/3 бөлігін алатындай және нақты ажыратылатындай етіп алынған 

сигналды экранда көрсетіңіз, анализатордағы мәннің шығыс мәніне сәйкес 

келетінін маркермен анықтаңыз. генератор. 
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8.2.3 Генератор мен анализаторды бір-бірінен үлкен қашықтықта бөліп, 

генератордағы сигналды күшейту және әлсірету арқылы тәжірибені 

қайталаңыз. 

8.2.4 Алюминий фольга немесе қағаз түріндегі қарапайым экран сигналға 

қалай әсер ететінін тексеріңіз. 

8.2.5 Нәтижелерді жазып алыңыз, қорытынды жасаңыз. 

 

Бұл өзгерістерді жасау үшін ұялы телефондар қажет болады. Жаңа 

сигналдың пайда болуын байқау үшін телефондардың сәулеленуін толығымен 

өшіру үшін аудиториядағы барлық телефондарды ұшу режиміне ауыстыру 

керек. Келесі қадам - мүмкіндігінше антеннаға жақындауға тырысу және 

сонымен бірге телефондардағы ұшақ режимін өшіру және сіз дауыс жиілігінде 

қысқаша жарылысты байқауға болады. Мұны барлық студенттер байқауы үшін 

анализатор экранын бейнеге түсіру оңайырақ болады. 

 

8.3 Әдістемелік нұсқаулар 

 

8.3.1 Қосу. 

Қосар алдында біз антеннаны алдыңғы панельдегі кіріске қосамыз, содан 

кейін қуат кабелін қосамыз, содан кейін артқы панельде қосқышты қосулы 

күйге қою керек, соңғы қадам – алдыңғы панельдегі қуат түймесін басыңыз. 

 

 
 

8.1 сурет – Антенналары бар анализатор және генератор жинағы 
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8.2 сурет – Антенналардың екі түрі, сол жақта – анализатор үшін, оң 

жақта – генератор үшін 

 

8.3.2 Бақыланатын сигналдарды зерттеу. 

Өткен зертханада алған білімді пайдалана отырып, генерацияланған 

сигналдың жиілігі мен деңгейін орнатамыз, анализатор зауыттық баптау 

күйінде. 

 

 
 

8.3 сурет - 1,5 ГГц орнатылған жиіліктің мысалы 
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RF OFF басылмайынша, генератор шығармайды, сондықтан анализатор 

оған ешқандай реакция жасамайды. 

 

 
 

8.4 сурет – Маркер 1,5 ГГц жиілікке орнатылған, сигнал жоқ 

 

RF ON генераторын қосу және сигналдың жеткілікті деңгейін орнату 

арқылы маркер нүктесінің секіруін көруге болады және сигнал тұрақты болуы 

керек. 

 

 
 

8.5 сурет - Маркер 1,5 ГГц жиілікке орнатылды, тұрақты сигнал алынады. 
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Талдағыштағы CENTER және SPAN функцияларын пайдаланып, толқын 

пішінін жақсырақ көру үшін үлкейтіңіз. 

 

 
 

8.6 сурет - Маркер 1,5 ГГц жиілікке орнатылған, орталық 1,5 ГГц жиілікке 

орнатылған. 

 

Мұндай жуықтауда генератор сигналының басқа сигналдардан немесе 

шулардан айырмашылығы дұрыс пішіні бар екенін көруге болады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. FS300 анализаторы қандай диапазонда жұмыс істейді? 

2. SM300 генераторының диапазоны қандай? 

3. РЖ сигналы дегеніміз не? 

4. Зертханада антенналардың қандай түрлері қолданылады? 

5. WIFI технологиясының жиілік диапазоны қандай? 

6. FM радиосы қандай жиіліктерде жұмыс істейді? 

7. WI-FI технологиясының жиілігінде сигналдың әлсіреуінің негізгі 

себептері қандай? 

8. Цифрлық осциллографтардың артықшылықтары мен кемшіліктері? 
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Мазмұны 
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