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Құрастырушылар: Накисбекова Б.Р., Урусова Т.А., Агатаева Б., 

Шахматова Г.А. Радиотехника, электроника  және  

телекоммуникациялар 5В071900 мамандығының студенттеріне арналған 

дәрістер жинағы. -Алматы: АУЭС, 2014.- 37б. 

 

           Жинақта радиотехникалық сигналдар классификациясы және байланыс 

жүйесі, байланыс арнасын орнату сұлбасы, модуляция түрлері және  

спектральді сигналдар, атмосфера қасиеттері, әртүрлі жиіліктік диапозондар 

және ондағы радиотолқынның таралу ерекшеліктері қарастырылған.                                                               

Жинақтың  екінші бөлімінде тағайындалымы оқытылады, қызмет ету шарты, 

құрылыс қасиеттері, телекоммуникациялық жүйенің құрылымдық сұлбасы, 

тарату қасиеттері және жиілікті көп арналы телекоммуникациялық жүйе 

ерекшеліктері, уақыттық  және кодтық мультиплексрлеу, қазіргі PDH және 

SDH технологияларының негіздері түсіндіріледі.   

Жинақ керектігі көптеген оқулық  көздерін жүйелендіру. 

Телекоммуникация дамуы бір орында тұрмайды, әртүрлі желі тұрғызудың 

жаңа түрлері және техникалық шешімдері пайда болады, ақпарат таратудың 

жаңа стандарттары, сол себепті конспектіде тек тек PDH және SDH тұрғызу  

ғана қарастырылмай тақырыптарды оқуға арналған әдебиеттерге сілтемелер 

келтірілген. 

            Құрылғыларда түрлендіру процестерін түсіндіруге арналған  негізгі 

құрылымдық схемалар келтірілген. 

          Дәрістер жинағы 5B071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация мамандығына арналған. 

Сурет 29, әдеб.көрсеткіші . –  9 атау. 

 

 

Пікір сарапшы: доцент Калиева С.А. 

 

         «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының 2013ж  жоспары бойынша басылды. 

 

 

 

 

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2014ж. 
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                                                      Кіріспе 

Дәрістер жинағы 5B071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация мамандығына арналған. Пән бойынша кредит саны 2. Пән 

3 модульге бөлінеді. Бірінші бөлім көлемінде 4 дәріс радиотехниканың жалпы 

қасиеттері және 4 зертханалық жұмыс орындалады. Екінші модульде  4 дәріс 

көлемінде желі тұрғызу және көпарналы телекоммуникациялық  желілердің  

жиіліктік, уақыттық және кодтық мультиплексрлеу және 4 зертханалық 

жұмысты қамтиды. Әр зертханалық жұмыс 2 сағат көлемінде орындалады. 3- 

модульде  қызметтік интеграциялы сандық желі негізі және интелекетті желі. 

Бірінші  бөлімінде жиіліктің диапозондары қарастырылған және  оларға 

тиісті радио толқынның таралуы. Радиотехникалық байланыс желісінің  

классификациясы. Радиотехникада қолданылатын сигналдар, байланыс 

арнасы орнату  схемалары, модуляция түрлері және сигналдарды спектралды 

көрсету. Радиоқабылдағыш және радиотаратқыш құрылғылардың негізі, 

қарапайым таратқыш, антенна – фидерлі техника негіздері. 

Екінші бөлімінде тағайындалулар оқытылады, қызмет ету шарты, 

тұрғызу қасиеттері, телекоммуникациялық желінің құрылымдық сұлбасы, 

хабарды беру және түрлендіру  әдістері, сигнал және бөгеуіл; құрылыс 

қасиеттері, телекоммуникациялық жүйенің құрылымдық сұлбасы, тарату 

қасиеттері және жиілікті көп арналы телекоммуникациялық жүйе 

ерекшеліктері, уақыттық  және кодтық мультиплексрлеу, қазіргі PDH және 

SDH технологияларының  негіздері түсіндіріледі. 
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1 дәріс. Радиотехникалық жүйе, радиотехникада қолданылатын 

сигналдардың классификациясы. Радиотехникалық байланыс арнасы. 

Модуляция түрлері 

Дәріс мақсаты: радиотехникалық тарату жүйесі жайлы түсінік 

қалыптастыру, қолданылатын сигналдардың  классификациясы, 

модуляцияның негізгі түрлері және радиотехникалық байланыс арнасын 

тұрғызу құрылымы. 

Радиотехникалық байланыс жүйесінің ақпарат тарату классификациясы: 

- телефондық (дауыс); 

- телеграфты (текст); 

- фототелеграфты (қозғалыссыз сурет); 

- телевизиялық (жылжымалы сурет ); 

- телеметриялық (өлшемді ақпарат); 

- телебасқарулы жүйе (басқару командасы); 

- автоматты басқару жүйесіне мәлімет жіберетін жүйе. 

Радиотехникада қолданылатын сигналдар классификациясы: 

 

1.1 сурет-  Радиотехникада қолданылатын сигналдар. 

- көлемі және уақыты бойынша туынды  (а); 

- көлемі және уақыты бойынша дискретті туынды (б); 

- көлемі бойынша квантталған және уақыты бойынша үздіксіз (в); 

- көлемі бойынша квантталған және уақыты бойынша дискретті (г).          

Сигналдар детерминделген және кездейсоқ болуы мүмкін. 

 

Детерминделген лездік мәнді сигнал 1 ықтимал мәнмен болжамдалады.  

Мысалы: импульстер, форма, амплитуда және уақыт бойынша 

орналасуы, белгілілер, белгіленген амплитудасы және фазасы бар,үздіксіз 

сигнал. 

Кездейсоқ сигнал, егер оның мәні алдын ала белгілі және 1- ден кіші 

ықтималдықпен болжамдау мүмкін.  

Мысалы: электр кернеулігі, сәйкес сөз, музыка, ТЛГ- кодының тізбегі. 
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Модуляция сигналдарының түрлері 

Ампплитудалық  (АМ) 

 

1.2 сурет -  Амплитудалық модуляция 

 

 ЖЖ – толқу амплитудасы сигналға пропорционал өзгереді. 

Гармоникалық  формалы модуляция кезінде модуляцияланған толқу 

спектрінің 3 құраушысы болады: орталық (тасушы) және  одан 

арақашықтықта, модуляцияланған сигнал жиілігіне тең екі бүйір құраушы. 

Амплитудалық манипуляция – сигнал өзгерісі, тасушы толқынның 

жиілігі тербеліс түрінде өзгереді (1.3 сурет қара). 

Жиіліктік модуляция  (ЖМ) – аналогтық модуляция түрі, ақпараттық 

сигнал тасушы толқын жиілігін басқарады. 

Фазалық модуляция – толқын модуляциясының түрі, тасушы сигнал 

фазасы ақпараттық сигналды басқарады s(t).Фазамодулденген сигнал келесі 

түрде болады:    

 

. 

 Мұнда – g(t) – жанаушы сигнал; 

               – модуляциялаушы сигнал; 

                fc – тасушы сигнал жиілігі; 

                t – уақыт. 

Тасушы сигналдың бастапқы фазасымен байланысы жоқ фазалық 

модуляцияны қатысты фазалық модуляция деп  атайды (ҚФМ). 
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1.3 сурет-  Модуляция түрлері 

Ақпарат тарату жүйесінің классификациясы: 

- бірарналы және көпарналы; 

- кері байланысты және кері байланыссыз: 

- дискретті және үзіліссіз хабар; 

- жүйелер: бір бағыттық (симплексті), екі жақтылық (дуплексті), 

жартылай дуплексті байланыс.  

                   
1.4 сурет - Симплексті (а) және дуплексті байланыс (б) 



7 
 

Бөгеуілге тұрақтылық және электрмагнитті сәйкестілік (ЭМС). 

Сигналдың бұрмалануы байланыс арнаның кемшіліктерінен  ақпаратты 

жоғалтуларды тудырады, оған қоса сыртқы және ішкі бөгеуілдерге 

байланысты. 

Сыртқы бөгеуілдер көзі: атмосфералық құбылыстар, космостық орта 

шуылы, жақын арақаштықтағы радиоқұрылғылар, индустриалды бөгеуіл және 

басқалары. Осы тектес бөгеуілдер ЭМС тәрізді мәселер туғызады. 

 

1.5 сурет - Радиотехникалық байланыс арнасының құрылымдылық сұлбасы 

 

 

2 дәріс. Атмосфера қасиеттері, радиотолқын тарату ерекшеліктері. 

  

Дәріс мақсаты: атмосфера қабатының қасиетін оқу, олардың атмосфера 

қабатында өшуі мен таралу ерекшелігі және радиосигналды  әртүрлі жиілік 

диапозонында  қолдану. 

 

Жер атмосферасы – молекулалы азот қоспасы (78%) және О2 (21%). 

Басқа компоненттер:  (сулы пар – инертті газ) - 1%. 

Төменгі  атмосфера – 60 км дейін, тропосфераға бөлінеді (15 км дейін) 

және стратосфераға (15 – тен 60 км дейін). 

Жоғары атмосфера (ионосфера) – (60-20000)км. Ионосфера Күнмен 

интенсивті толқындалынады (газ атомдарының иондалуы), радиотолқын 

таралуына әсер етеді. 
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                    атмосферасыз -1                                 атмосфералы - 2 

 
 

2.1 сурет - Ваккумдегі түзу сәуле; 2) Атмосферада сәуленің қисаюы 

 

Атмосфера Жер гравитациясымен ұсталынады және келесі 

параметрлермен сипатталады, радиотолқынның таралуына әсер етуші. 

1) Гидростатикалық қысым – р, орта белдеуде дүние жүзілік  мұхит 

мөлшерінде – 100кПа. Биіктік артуымен тропосферада р 12 кПа/км 

жылдамдықпен сызықта түседі, ионосферада экспонентті (жылдамырақ). 

2) Биіктік артуымен абсолютті температура Т (жер бетінде – 300 К) 

стратосфераның жоғары шегінде 200К дейін түседі. 

         Атмосфера - D,E,F қабаттарына бөлінеді.  

         D – ионосфераның төменгі қабаты (60-90 км) күндіз ғана болады. 

         Nе - атмосфераның электрондық шоғырлануы оның радиотазалығын  

сипаттайды. Nе = 10
3-

10
4
 см

-3
 күннің көкжиекке түсетін  бұрышқа 

пропорционал  өзгереді.  

Түнде D қабаты рекомбинация себебінен жоғалады. 

E - қабаты 110км қашықтықта биікттікте  орналасады, күндіз  Ne =1.5 

х10
5
 см 

-3
   ; түнде  Ne = 5   х10

3
 см 

-3
  

          F қабаты – 250 км қашықтықта  күндіз және 320 км – түнде; күндіз Ne =   

2 х10
6
 см 

-3 
;  түнде    Ne =  2 х 10

5
 см 

-3
 . 

          Күндіз F қабаты 2 қабатшаға бөлінеді – F1 және F2 ,түнде бірігетін. 

 
                     1-күндіз; 2-түнде. 

2.2 сурет - Ионосферада электронды концентрацияның  таралуы (Nе) 
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Қисықтар бақылау координатының нүктесінің  таңдауына байланысты  

өзгереді. Ne - ионосфералы қабатта күн белсенділігіне тәуелді, 11 жыл 

периодты  өзгеретін. Ионосфера жағдайын қадағалайтын, радиоарналарды 

жергілікті  ортадағы жұмысын жақсартуда арнайы әлеуметтік  қызмет  

құрылды. 

Жердің ионосферасы – жердің негізіндегі  кеңістіктегі радиотолқынның 

қайтаратын табиғи «айна» f < (15 - 20) МГц. 

 

 
2.3  сурет-  Біртексіз ионосферада сәуле таралуының нақты траекториясы 

 

РТТ шарты  жер бетінің рельфтерімен, жердің электрлік қасиетімен, 

толқын ұзындығымен анықталады. 

         Радиотолқындарға тән: дифракция, рефракция, интерференция. 

Радиотолқын қасиеті:  

Рефракция – біртексіз ортада толқынның таралу кезінде қисаюы/сынуы. 

  

 
2.4 сурет - Атмосфералық рефракция 

 

Кеңістік және жерлік толқындар нүктеден қабылдау көзіне келгенде 

интерференция болады.  Егер олардың фазалары сәйкестенсе, өрістің қосынды 

амплитудасы артады, өрістің қосынды амплитудасы 180
0
 қозғалса, өріс 

әлсірейді және нөлдік болуы мүмкін. 
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2.5 сурет - Түзу және шағылған толқынның интерференциясы 

  

Дифракция – бөгеуілді айналып өту құбылысы. Егер бөгеуілдің 

геометриялық өлшемі толқын ұзындығымен сай келсе, максималдылық 

байқалады. 

Әртүрлі диапозондағы радиотолқынның таралуы. 

Мириаметрлік (СДВ) < 30кГц ТЖ толқу кезінде D және E ионосфералық 

қабаттарында толық шағылысу. 

         СДВ/радиожолды ұзындығы мың км. 

         СДВ қолданудың артықшылығы: 

- әр уақытта/мезгілде сигнал мөлшерінің тұрақтылығы; 

- үлкен λ кесірінен, топырақта / теңіздік судағы беткі қабат тереңдігі 

ондаған метр (жер асты/су асты р/байланыста қолданылады). 

     СДВ кемшіліктері: хабарлағыш антенналар ауыр, төменгі тасушысын 

жоғары жиілікпен модуляциялауға келмейді, осыдан аз тарату жылдамдығы 

(ТЛГ режимі) тұындайды. 

Кеме және ұшақ жүргізу үшін тұрақты ұзақ навигация жүйелерінде 

қолданылады. 

Километрлік (ұзын толқындар - ҰТ) – жиілік диапозоны (30-300) кГц. 

Жоғары беріктілікті байланыс ретінде сипатталады, с.с. күндізгі және 

түнгі сағаттарда ионосферамен жақсы шағылысады, жүздеген километр  

қашықтықта жерлік және  ионосфералық  толқындар бір уақытта  болады – 

интерференция орындалады. Соңғы беттік қабатты төсеуші  өткізгіш және 

дифракция себебінен ҰТ тарату кезінде жоғалулар пайда болады. Қатысты 

таржолақты диапозон – барлығы 270 кГц. 

Қызметтік ТЛГ байланыста, навигацияда ҰТ радиотаратуды 

ұйымдастыру үшін  қолданылады. 

          Гектометрлік  (орташа толқын - ОТ), (300-3000) кГц жиілік диапозонына 

сай келетін, күндіз және түнде РРВ – ның әртүрлі шартымен сипатталады: 

- күндіз ОТ қабатымен жұтылады, 1000 км дейін тек жерлік толқындар 

ғана таратылады; 

- түнде D қабаты жойылады, ОТ E және F қабаттарымен шағылып 

мыңдаған км тарайды.  

     ОТ радиотаратушы  арна құру үшін қолданылады. 
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Ретсіз амплитудалық қабылдағыш кірісінде ондаған секундты периодты 

өзгеріс ОТ – қату құбылысы кезінде  болады. 

Декаметрлік (3-30)МГц, метрлік (30-300)МГц, дециметрлік (300-

3000)МГц – қысқа толқын (ҚТ). 

ҚТ қолданудың артықшылығы: таратушы антенналардың керекті 

өлшемді жоғары бағытталған сәулеленуі, ионосфера қабатының шағылысу 

қасиетін қолдануға  мүмкіндік береді (10 000-100 000)км қашықтықта 

таратқыш қуаты (1-10)Вт болады. Арна бойлығының антиподтан 

радиобайланысқа шейін артуына мүмкіндік береді. ҚТ-ды диапазонда 

жергіліктік толқындардың әсер етуі болмашы  ғана болады. 

ҚТ диапазонның кемшілігі: жобалау әртүрлі тәулік уақытындағы Ne 

үлестірім сипаттамасы туралы мәлімдемені қолдануын талап ететін таратқыш 

пен қабылдағыш координаталарының орналастыруын, ионосфералы механизм  

ҚТ үлестірімі үндемеушілік (кескінделу облысынан) зонасының, қату сипаты, 

жоғары тығыздықтың спектрдың осы аумағындағы таратқыштардың 

орналастыруының туындауына әкеледі. 

 

3 дәріс. Радиоқабылдағыш және радиотаратқыш құрылғы 

 

Дәріс мақсаты: негізгі көрсеткіштерді зерттеу, құрылымдық сұлбасы 

мен жеке қабылдағыш және таратқыш құралдардың жолдарының 

тағайындалуын, сонымен бірге, жанама сәулеленумен күрестің тәсілдері мен 

пайда болуын және арнадағы қабылдағышты зерттеу. 

 

Радиоқабылдағыштың негізгі көрсеткіштері: сезімталдық, өткізу 

жолағы, таңдаушылық. 

Сезімталдық деп қабылдағыштың әлсіз сиганалды қабылдау қабілетін 

атайды. 

Өткізу жолағы – жиілік аумағы, мұнда қабылданған тербеліс спектрі 

белгіленген мәннен аспайды. 

Таңдаушылық – радиожиілік спектрімен қабылдау станциясының 

сигналын бөлу. Таңдаушылық тербелмелі контурымен және сүзгімен жүзеге 

асады. 

Қабылдағыштардың өзгешеленуі: тікелей күшейту және 

супергетеродинді дара және қос жиіліктің қайта құрылуымен. 

 



12 
 

 
3.1 сурет - Тура күшейткішті қабылдағыштың құрылымдық сұлбасы 

 

3.1 – суретте көрсетілген  тура күшейткішті қабылдағыш келесі 

тракттарды құрайды: 

1) Тербелістен  кіріс тізбегі (КТ) пайдалы сигналды бөледі, антеннаға 

бағытталған  бөгеуді әлсіретеді. 

2) Радиожиілікті күшейткіш (РЖК) КТ түсетін пайдалы сигналды 

күшейтеді. 

3) Детектор (Д) модулденген р/жиілікті толқынды таратылатын хабарға 

сай түрлендіреді. 

4) Дыбыстық жиілікті күшейткіш (ДЖҚ) СҚ қоздыру үшін керекті 

деңгейге дейін сигналды күшейтеді (дыбысзорайтқыш, киноскоп және т.б.). 

5) Соңғы құрылғы (СҚ) – электрлік сигналды шығыс ақпаратқа 

түрлендіреді.  (дыбыстық, жарықтық, әріптік және т.б.). 

Тура күшейткішті қабылдағыш кемшілігі - таңдаушылық пен 

сезімталдығы жоғары емес. Тура күшейткіш селективті тізбек қабылдағышын 

тікбұрышты немесе оған жақын сипатын жасау мүмкін емес, сондай-ақ контур 

қайта құрылуы керек. 

Супергетеродинді қабылдағыш.  

Ерекше артықшылығы – түрлендіргіш жиілігін қолдануы. Жиілікті 

түрлендіргіш – спектрді бір ауданнан екінші ауданға амплитуда мен фаза 

қатынасын спектр компоненттерінен өзгертпей түрлендіру. Тасушы жиіліктің  

fc мәні ғана өзгереді, fар аралық жиілікке тең болады.   

Көршілес арнаның таңдаушылығы супергетеродинді қабылдағыштың 

артықшылығынан болады. Аралық жиілік күшейткіште (АЖК) 

супергетеродинді қабылдағыш негізгі күшейту мен таңдаушылық жиілікті 

түрлендіргіштен кейін жасалады. Басқа станцияға көшу кезінде  аралық жиілік 

fар өзгермейді. Сигнал жиілігін өзгерткенде fc, гетеродин жиілігі де fг, өзгереді, 

аралық тұрақты болу үшін. 
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3.2 сурет - Супергетеродинді қабылдағыштың құрылымдық сұлбасы 

 

Қайта құру кезінде резонансты жиілік КТ мен РЖК-пен гетеродин 

жиілігі өзгереді. АЖК өзгерту  қажет емес (оның сипаттамасы өзгермейді). 

Сонымен қатар жоғары  таңдаушылық АЖС (амплитудалы жиілікті 

сипаттамасы) мен АЖК (аралық жиілікті күшейткіш)  тікбұрышқа біраз 

жақын (кез келген жағдайда да сүзгі қолданылады). 

          АЖК кіші жиіліктерде  жұмыс істейді, РЖК қарағанда, сондықтан 

көбірек  күшейтуді қамтамасыз етеді. Элементтердің күшейту қасиеттері 

жиілік төмендеткенде  жақсарады, бұл жоғары сезгіштікке алып келеді. 

 

Супергетеродинді қабылдағыштың кемшілігі: 

1) қиындығы (баға); 

2) кері қабылдау арнасының болуы: айналы, тура өту арнасы. 

 

Пайдалы сигнал жиілігінен екі еселенген аралық жиілікке 

ерекшеленетін айналы арнаның тасушы жиілігі болады (3.3-суретті қара): 

Fайн = fc + 2fар.   

   

 
3.3 сурет - Айналық арна 

 

Магистральді радиобайланыс қабылдағыштарына жоғары  сезімталдық 

пен таңдаушылық көршіліс және айналық арналары талап етеді, бір аралық 

жиілік кезінде мүмкін емес, сондықтан екі жиілік түрлендіргіші қолданылады. 

1-ші аралық жиілік жоғары етіп алынады осыдан айналық арнада 

жоғары таңдаушылық болады. 
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2-ші аралық жиілік – төмен болады, АЖК – ның каскадтарда жоғары 

көршілес арна бойынша жоғары талғамдықта  қабылдағыш сезімталдығын 

жоғарылатады. 

 

Радиотаратушы құрылғы. 

Радиотаратқыш сұлбасы және конструкциясы тағайындалуы бойынша 

және жұмыс жиілігінің  диапозонымен, қуатпен және т.б. анықталады. 

         Құрылым жалпы  функцияға тәуелді: 

- талап етілетін ЖЖ (жоғары жиілікті) тербелмелі  жиілік пен қуат алу; 

- ЖЖ тербелмелі модуляция  таратушы сигнал арқылы алу; 

- гармониканы және тербелісті сүзу, шағылу жолағынан ары орналасқан 

жиіліктер; 

- антенна арқылы тербелістің  сәулеленуі. 

Беріліс генераторы (БГ) - ЖЖ тербеліс алу үшін қолданылатын жоғары  

тұрақтылықты тірек  генераторы. 

Синтезатор – ЖЖ генератор жиілігіне, кез келген р/ байланысқа немесе 

таратуға  қажеттіге тұрақтылықты түрлендіреді. Жиілік тұрақтылығы 

төмендеуі тиіс емес. Егер генератор керекті жиілікте тербеліс тудырса, 

синтезатор керек емес. 

 
3.4 сурет- Радиотаратқыштың құрылымдық сұлбасы 

 

ЖЖ аралық күшейткіш БГ және қуатты каскадтардағы қадағалаушы 

синтезатор мен антеннаға әсерін  бәсеңдетеді.  

Сырттай қоздырғышты қуат  күшейткішті (ҚК) – генератор радиосигнал 

қуатын керек дәрежеге дейін  көбейтеді. Бастапқы талап – жоғары  ПӘК 

(пайдалы әсер коэффициенті).  

Кіріс тізбектің тағайындалуы: күшейтілген  тербелісті антеннаға беру, 

ЖЖ тербелісті сүзу, шығыс қуаттағы СК (соңғы күшейткіш) антеннаға 

келісімділігі.  

Модулятор ЖЖ таратқыш тасушысын заң бойынша өзгерту үшін 

таратылатын сигнал (АМ, ЖМ, ФМ, ШИМ..) 
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Электр қоректендіру құрылғысы (түзеткіш, аккумуляторлар, 

трансформаторлар, көмекші ҚК өту құрылғылар) ток келуін және  

трансформаторлар жұмысы үшін кернеу, лампы және  тағы  басқалар, 

автобасқару жүйелері. 

Таратқыш толқын класталуы бойынша: километрлік, гектометрлік, 

декаметрлік және басқа. Әртүрлі диапазондарда тербелмелі контурмен 

күшейткіш элементтерінің құрылымы әртүрлі болады.  

Бір немесе бірнеше қабылданған толқындарда жұмыс істейді, болмаса 

кез келген үздіксіз диапазондардың ұзын толқындарда реттеледі. 

Көп жағдайда қабылдағыштың  қуаты жоғары жиілікті тербелістің максимал 

қуатымен анықталады. Үздіксіз сәулелену кезінде антеннаға 

модуляцияланбаған  сигнал түседі, бірақ кең жолақты жылдам өзгеретін 

кернеуі бар сигналдар түседі. 

Маңызды ерекшеліктері – сәулеленуші жиіліктің тұрақтылығы, кері 

сәулелену деңгейі. Таратқыштың жиілігін мұқият қадағалаған кезде оған 

қосылған қабылдағыш басқа орнатуды қажет етпей, қосылған кезде сигналды 

дереу қабылдайды (эксплуатация қолайлылығы, жоғары сенімді байланыс, 

қондырғы автоматизациясының қарапайымдылығы). Радиобайланыс және 

таратудың жиіліктік диапазоны бір уақытта жұмыс істейтін радиостанция 

сигналдарымен тығыздалады, егер де таратқыш жиілігі рұқсат етілген 

жиіліктен өзгеше болса, онда басқа таратқыш жиілігі жақындайды және ол 

бөгет туғызады. 

Кері сәулелену (таратушы жиілік жолағының сыртында). 

Оларға гармоникалық сәулелену, келісілген модуляция паразиттік 

заттары, паразитік сәулелену жатады.  Гармоникалық сәулелену – 

радиосигнал жиілігін толық бір ретке арттырушы жиіліктерде болады. 

Паразиттік сәулелену – радиосигнал жиілігімен байланысты емес немесе 

көмекші жиілікпен бірге (жиілік, модуляция синтезі үшін және т.б.) болатын 

жиіліктерде болады. 

 

 4  дәріс. Антенна – фидерлі техника негіздері. Қарапайым таратқыш 

 

Дәріс мақсаты: антеннаның құрылымдық қасиетін және олардың 

қасиеттерін  қарапайым  таратқыш мысалында оқып үйрену. 

 

Антенна деп – таратушы станциядағы радиотолқындардың сәулеленуін 

сонымен қатар қабылдаушы станциядағы радиотолқындарды басқару үшін 

қызмет жасайтын өткізгіштер жүйесін айтады. Антенна ЖЖ ток энергиясын 

радиотолқын энергиясына  түрлендіреді немесе керісінше, радиотолқын  

энергиясын жоғары жиілікті ток энергиясына түрлендіреді.    

Антенналық құрылығы құрамына радиотолқындардың сәулеленуі мен 

қабылдануына қызмет етуші антеннаның өзінен басқа, электромагниттік 

толқындардың таратушыдан антеннаға немесе  антеннадан қабылдағышқа 

минималды шығынмен тарататын фидерлік жол кіреді. Антенналық 
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құрылғының дұрыс жұмыс жасауы үшін фидерлік жол антенналық 

эффектілері болмауы керек, яғни радиотолқындарды тарату және қабылдау. 

Көпшілік жағдайда құрылғылардың принципиалды айырмашылықтары 

болмаса да, антенналарды таратушы және қабылдаушы деп бөліп қарау 

қабылданған.  Таратушы антеннна электромагниттік толқындарды керекті 

бағытта үлкен мүмкін энергиямен сәулелендіру керек. Қабылдағыш антеннада 

белгілі бір бағыт бойынша келген радиотолқындар барынша үлкен энергиялы 

тербеліс тудыруы қажет. 

Кері оралу – антеннаны таратушы және қабылдаушы ретінде қолдану 

мүмкіндігі, бұл кезде антенна параметрлері тарату және қабылдау кезінде 

сақталынады. 

Антеннаның негізгі қасиеттері: 

- сәулелену қуаты (Рс)  - антенна арқылы бос кеңістікке таралатын 

электромагниттік толқын қуаты; 

- шығын қуаты (Рж)  - антенна сымдары арқылы токтың өтуі кезінде 

жерде, заттарда және антенна жанында таратқыштың жоғалған қуаты; 

- антеннадағы қуат (Ра) – таратқыштан антеннаға берілетін қуат. 

                                         

Ра = Рс + Рж. 

 

- антеннаның  пайдалы әсер коэфициенті (ПӘК): 

                    

.     

Антенна бағыттылығы электромагниттік толқындарды белгілі бір 

бағытта тарату қабілеті. 

Бағыттылық диаграммасы (БД) – өріс кернеулігінің немесе   Рс-тің 

бағытқа тәуелділігі. Жеңілдетілу үшін кеңістіктің БД емес, көлденең және тік  

жазықтықтардағы  диаграмма қолданылады. 

Толқын ұзындығымен салыстырғанда кіші өлшемде болатын 

тұйықталған тербеліс контуры электромагниттік толқынды өте жаман 

таратады. Электромагниттік  толқындар ЖЖ ток өтетін өткізгіштер арқылы 

таралады. Егер өткізгішті бүгетін болсақ , онда қарсы жақтарға бағытталатын 

болады. Осы токтар арқылы пайда болған толқындар фаза бойынша қарама 

қарсы, және де, егер өткізгіштер арақашықтығы d толқын ұзындығымен 

салыстырғанда кіші болса, кеңістікте бұл толқындар өзара келісімді 

жойылатын болады. Квадрат айналысының қарама қарсы жақтарындағы 

токтар түрлі жақтарға бағытталады және осы токтар арқылы пайда болған 

толқындар қарама - қарсы фазада болады. Айналыс жазықтығына 

перпендикуляр бағытта бұл толқындар өзара келісімді жойылады. Ал айналыс 

жазықтығының бағытында толқындар арасындағы фазалар жылжуы  180˚-тан 

кішкене өзгеше, себебі толқындардың бірі d-ға тең артық жолды жүріп өтеді 

және фаза бойынша кішкене кешігетін болады. Бірақ айналым жағы толқын 
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ұзындығынан өте кіші болса, онда кешігу шамалы өлшемде және сол бағытта 

таралған толқындарда өзара келісімді жойылады. 

Егер тербелмелі контурдың құрылғысын оның бөлек элементтерінде 

токтардың жазықтықта бірдей бағытта болатындай етіп өзгертетін болсақ, 

онда контурдың бөлек элементтеріндегі тербелістер фаза бойынша сәйкес 

келетін болады.  Осы элементтер арқылы пайда болған толқындар өзара 

келісімді жойылмайды және көлемді сәулелену шығады. Бұл тұйық 

контурдың ашық контурға айналуы, яғни антеннаға (4.2а суреттен қара).  

Егер конденсатор төсеніштерін ажырататын болса және 

байланыстырушы сымдарды түзу сызық етіп қойса (4.2б суретте көрсетілген), 

онда бұл сымдардағы ток бағыты бірдей болады. Бұндай контур катушка 

арқылы сәулелену болмағандықтан толқындарды жеткіліксіз таратады, және 

конденсатор төсеніштері арқылы ағатын токтар түрлі жақтарға, 

байланыстырушы сымдардағы токтарға тік бұрыш бойынша бағытталған 

болады.  

Алдыңғы уақыттарда толқындарды көптеп шығару үшін катушка 

сымдарын түзу сызықты түзейтін болса және төсеніш орнына жеткілікті 

ұзындықтағы сымдарды қолданса болады (4.2в суреттен қара). 

 
4.2  сурет - Тұйықталған контурдың ашық контурға өтуі 

 

Сол кезде сымның барлық элементтеріндегі токтар бағыты бірдей 

болады,  яғни тербеліс бірдей фаза бойынша жасалатын болады және 

толқындардың шығарылуы көбірек болады. Ашық контур қарапайым 

жағдайда түзу сызықты өткізгіш болады. Дегенмен де генератормен байланыс 

үшін онда кішкене катушка қолданылады (4.2г суреттен қара). 

Кез келген өткізгіштің ұзындығы бойынша келістірілген өзіндік 

индуктивтілігі және өзіндік сыйымдылығы болады, сондықтан бос электрлік 

тербеліс алуға болатын өзіндік тербелмелі контур болып табылады. Схемада  

(4.3а суреттен қара) 1 сөндіріп қосу жағдайында өткізгіштің екі жартысы П 

батарея Б арқылы зарядталынады. 

Егер сөндіріп қосқышты 2 жағдайға ауыстыратын болсақ, онда 

электрондар өткізгіш бойымен төменгі бөліктен жоғарға бөлікке қарағандағы 
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бағыт бойынша жылжитын болады, содан кейін кері бағытта, яғни өткізгіште 

бос өшуші толқындар пайда болады. 

Өткізгіштегі тербелмелі процестердің жеке фазалары 4.3б суретте 

көрсетілген. Суреттің жоғарғы бөлігінде электрлік және магниттік өрістердің 

бөлінуі, ал төменгі бөлігінде – антеннадағы ток пен кернеудің өзгеріс графигі 

көрсетілген. 

Антеннаның қандай да бір нүктесіндегі кернеуі деп, берілген нүкте мен 

өткізгіштің, екінші бөлігінде орналасқан оған симметриялы нүкте 

потенциалдарының арасындағы айырманы айтады. Ток графигі сонымен қатар 

магнит өрісінің кернеулігінің өзгерісін, ал кернеу графигі – электр өрісінің 

кернеулігінің өзгерісін көрсетеді. 4.3б-суретінде кернеу графигі және оған 

тиісті электрлік өріс штрихталған сызық арқылы, ал токтың графигі және оған 

тиесілі магнит өрісі біркелкі сызықтармен көрсетілген.   

 

 
 

4.3 сурет - Ашық контурда еркін толқу сұлбасы және ондағы тербеліс процесі 

 

 Бастапқы уақытта (4.3б суретінде көрсетілген) өткізгіш сол өткізгіштің 

жоғарғы және төменгі жартысында жинақталған зарядтардың электрлік 

өрісінің потенциалдық энергиясына ие болады. Ток әлі болмайды, бірақ 

потенциалдар айырмашылығы максималды болады. Өткізгіште электрондар 

қозғалысы туындаған кезде ток өседі, ал кернеу кемиді, электрлік өрістердің 

энергиясы магнит өрісінің ток арқылы пайда болатын кинетикалық 

энергиясына өтеді. Периодтың төрттен бір бөлігінен кейін электрлік өріс 

магнит өрісімен алмастырылады. Сол мезетте (4.3б суретінде көрсетілген) ток 

максималды ал кернеу 0-ге тең. Содан кейін ток және магнит өрісі азаяды. 

Электрондар қозғалысын ұстап тұратын өздік индукция әдісі пайда болады, 

содан өткізгіш қайта зарядталады. Энергия магниттік өрістен электрлік өріске 

өтеді. Периодтың екінші ширегінің соңына қарай (2-ші момент) энергия қайта 

электр өрісінде болады, бірақ өріс бағыты қарсы жаққа өзгереді. Содан кейін, 
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периодтың келесі жартысында бүкіл процесс қарсы бағытта қайталанады, 

сосын алғашқы жағдай қайта қалпына келеді.  

Жоғарыдағы сызбаларда көрсетілмеген аралық уақыттарда бір уақытта 

электрлік және магнит өрістері болады, себебі энергия екі өріске бөлінген. 

Электрлік    және магнит өрісі өткізгіштің бүкіл бойында болады, магнит өрісі 

өткізгіштің ортаңғы бөлігінде, яғни токтың ең көп шоғырланған бөлігінде 

күштірек, ал өткізгіштің соңғы бөліктерінде ток нөлге тең және магнит өрісі 

болмайды. 

Бойында еркін электрлік тербеліс болатын түзу сызықты өріс болып 

табылатын ашық контур симметриялы вибратор немесе қысқаша айтқанда 

вибратор немесе диполь деп аталынады. 

         Одан өшпейтін тербеліс алу үшін оны генератормен байланыстырады, 

мысалы индуктивті байланыс көмегімен (4.4 суретті қара). Қарапайым 

жағдайда антенналық құрылғы ДВ, СВ үшін, ал кейде қысқа толқындарды да: 

мүмкіндігінше антенна, яғни, конденсатордың бір төсенішінің рөлін ойнайтын 

сымдар жүйесі, жер үстінде жоғарырақ орналастырылады. 
 

 
4.4 сурет - Ашық контурдың генератормен индуктивті байланысы. 

 

 

5 дәріс. Телекоммуникациялық жүйенің  жалпы  қасиеттері 

 

Дәріс мақсаты: электр байланыстың біріншілік және екіншілік желілері 

туралы мағлұмат алу, каналдар, тракттар, тарату жүйелерінің 

классификациясы мен функциялау шарттарын оқу.  

 

          Телекоммуникация құралдары түрлі елді мекендердегі абоненттер 

арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Ол үшін ТМД территориясында 

біріңғай іштей сабақтастырылған желі құрастырылған. 

Байланыстың іштей сабақтастырылған желісі – электрбайланыстың 

таратудың типтік каналдарының біріншілік желісін, типтік группалы 

тракттарды және оның базасында құрастырылған екіншілік желіні құраушы 

техникалық құралдарының біріктірілуі. 

Байланыстың іштей сабақтастырылған желісінің біріншілік желісі 

станция мен типтік каналдар желісін құраушы таратушы түзудің бірігуінен 

құралады. 

Біріншілік желі елдегі бүкіл территорияны қамтиды, магистральді, 

зонаішілік, жергілікті желіні біріктіретін үш сатылы құрылымы болады. 
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Магистральді желі елдің бүкіл территориясына жайылады және ірі елді 

мекен пункттерін бір-бірімен байланыстырады. 

Зонаішілік желі облыс, аймақ территориясына жайылады. 

Жергілікті желі қала және селолық район территорияларында 

құрастырылады және ҚТЖ немесе СТЖ деп аталады.  

Біріншілік желі каналдар базасында екіншілік желілер қарастырылады. 

Электр байланыстың түріне байланысты екіншілік желілер мынадай аттарға 

ие болды: телефондық, телеграфтық, мәліметтерді тарату желісі, газет 

таратуы, дауыстық хабарлау, телевизиялық қабылдау. 

Көп каналды электр байланыста әр түрдегі сигналдар тарату жүйесі 

көмегімен құрастырылатын жекеленген каналдармен таратылады. 

Тарату жүйесі ТЖ – сызықтық тракттің, типтік группалық тракттардың 

құралуын қамтамасыз ететін техникалық құралдардың жиынтығы. ТЖ 

станциялық құрылғыдан және сызықтық тракт құрылғыларынан тұрады.  

ТЖ классификациясы: 

- каналдарды бөлу тәсілі бойынша: жиіліктік бөлінуі бар канал ЖБК 

және уақыттық бөлінуі бар каналдар УБК; 

          - берілетін сигнал түріне байланысты: таратудың аналогтық жүйесі ТАЖ        

және таратудың цифрлық жүйесі ТЦЖ; 

- таралу ортасына байланысты: ауада, кабельдік, талшықты-оптикалық, 

радиорелелік; 

-тағайындалуы бойынша : магистральді, зона ішілік, жергілікті. 

Тарату арнасы – электрбайланыс сигналдарының белгілі бір жиілік 

жолақтарында таралуын немесе екі станция арасында белгілі жылдамдықпен 

таралуын қамтамасыз ететін техникалық құралдардың және таралу 

орталарының жиынтығы. Қазіргі заманғы тарату жүйелері көпканалды болып 

келеді, яғни біруақыттағы тәуелсіз таратуды қамтамасыз етді. Тарату 

каналдары белгілі бір параметрлерге сәйкес болса, типтік деп аталынады.  

 

1 кесте -Типтік тарату арналық классификациясы 

Тоналды жиіліктер 

арнасы (телефонды 

арна) 

тиімді берілетін жиіліктердің жолағы (03, -3 4) кГц, 

- жіберу жылдамдығы 64 кБит/сек  

 

Телеграфты арна Жиілік спектрі (10-150) Гц 

Дыбысты тарату 

арнасы 

Жиілік спектрі  (30-15000) Гц 

 

Құжаттарды жіберу 

арнасы 

Алғашқы    (60-108) кГц немесе 2048 Кбит/с 

Екілік   (312-552) кГц немесе 8448 Кбит/с 

Үштік  (812-2044) кГц немесе 34368 Кбит/с 

Телевидениялық арна Жиілік спектрі (0-6) Мгц 

 

Сызықты тракт СТ – техникалық құрылғының бірігуі, электрбайланыс 

сигналын қамтамасыз етуші немесе жиілік жолағында немесе тарату 
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жылдамдығымен, осы тарату жүйесінің  номиналды арна санымен 

анықталады. 

Топтық  тракт – электрбайланыс сигналын жиіліктер жолағында 

таратуды (ТЧ) каналдар группаларының нормаланған  жылдамдығымен 

таратуды қамтамасыз ететін техникалық құрылғылардың жиынтығы. 

Электрбайланыс ақпаратты таратуды әртүрлі қашықтықта қамтамасыз 

ете алады, бірақ тарату қашықтығы шектелген, себебі сигнал берілу кезінде 

әлсірейді және бөгеуілдер әсерінен өзгереді. 

         Тарату жолы мен өшулік байланыс формуласы: 

aж =  α ţ  ×  Ĺ , 

 

мұнда  α ţ – кабельдің өшуінің километриялық коэффициенті; 

            Ĺ – жолдың  ұзындығы. 

Абоненттер арасындағы байланысты ұйымдастыру кезінде сигнал 

бірнеше аймақтар (участок) арқылы өтеді (ГТС, СТС, МТС) және барлық 

жағдайда канал өшуі тұрақты болу қажет. 

  

 
5.1  сурет - Тізбек бойынша өшудің таралуы 

 

Электрбайланыстың халықаралық бірлестігі (ЭХБ) екі қандай да бір 

абоненттер арасындағы өшулік 29,7 дБ-ден аспау қажет деп белгілеген.  

10 км қашықтықтан асқан жағдайда күшейткіштерде қолдану қажет 

немесе тығыздау аппаратураларын қолдану қажет.  

Үлкен қалаларда ГТС құрастыру кезінде үлкен қашықтықтарға өте көп 

байланыстырушы жолдарды ұйымдастыру қажет. Бұл кабельдің көп 

шығынына алып келеді, сондықтан станция аралық учаскелерде көпканалды 

тығыздау аппаратураларын қолдану экономикалық тиімді және ол сымдардың 

бір жұбымен каналдардың қажетті санын ұйымдастыруды қамтамасыз ете 

алады. 

Кабелдің өшулігінің компенсациясы үшін ең шеткі станциялар арасына 

қызмет көрсете алатын және алмайтын аралық күшейту пункттерін қондыру 

қажет.   
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                             5.2  сурет - Байланыс орнату сұлбасы 

 

Шеткі пункттерде (ОП) белгілі кабельмен және аралық станциялармен 

тарату жүйесін құрайтын аппаратура қондырылады. СП көмегімен әртүрдегі 

хабарды таратуға арналған арнаның керекті типтері ұйымдастырылады. 

          Қаларалық арнаның 4 ретті  өткізгіші болуы тиіс. 

 
 

5.3 сурет- Қаларалық ТЧ арна сұлбасы 

 

Қалааралық тарату жүйесінде бағыттаушы орта болып, симметриялы, 

коаксиалды және талшықты-оптикалық кабельдер табылады. 

Байланыс кабелдері бір-бірінен изоляцияланған белгілі бір көлемдегі 

ток өткізуші  өткізгіштер болып табылады. Әрбір өткізгіштер жұбы элекртрлік 

тізбек құрайды және онда ақпарат электромагниттік энергия ретінде беріледі.      

Оптикалық кабельдерде ток өткізуші өткізгіштердің орнына шыны 

талшық қолданылады және онда ақпарат жарықтық энергия ретінде беріледі.                     

Ылғалдың еніп кетпеуі үшін өткізгіштер немесе оптикалық талшықтарды 

герметикалық қабық қаптайды.  

Симметриялы кабель деп физикалық тізбектің екі тұрдысы да біртипті 

кабель аталады, яғни олар бірдей материалдан жасалынады, бірдей диаметрде, 

бірдей изоляция типі болады және т.б.  Симметриялы кабельдің ток жүргізуші 

желілері 0,8-1,4 мм диаметрімен домалақ мыстың сымынан дайындайды 

немесе алюминий сымдардан жасайды. Изоляция ретінде кабельді қағазды, 

полистирол, полиэтилен және басқа пластмассалар қолданылады. 
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Симметриялы кабелдің оңаша желілері элементтермен топтарға бөлінеді. 

Бөлінетін жеке желілер элемент деп аталады.  

Қалааралық жоғары жиілікті симметриялы кабельдер 4-тік орауда 

болады:1х4,4х4,7х4. Мысалы: МКС-4х4х1,2. 

Коаксиальды кабельдің негізгі элементтері болып – иілгіш металдан 

жасалған, ішкі центрінде изоляцияланған өткізгіші бар трубка болып 

табылады. Трубаны сыртқы өткізгіш, ал ал центрлік өткізгішті ішкі деп 

атайды. Ішкі және сыртқы өткізгіштердің центрлері бір-біріне дәл 

келгендіктен, бұл жұпты коаксиалды деп атайды. Кабель бірнеше коаксиалды 

жұпты ұстауы мүмкін. Мысалы: КМ—4, КМ-8/6. 

Оптикалық кабелдерде бағыттаушы жүйе болып жарықтандырушылар 

қызмет етеді, жоғары сапалы шыны немесе пластмассадан жасалған 

оптикалық талшықтар. Оптикалық талшықтардың өткізу мүмкіндігі 10000-

даған каналды құрайды, ал цифрлық ақпаратты тарату жылдамдығы  - ондаған 

және мыңдаган Гбит секундына. Оптикалық кабельдің массасы мен сыртқы  

диаметрі мыс кабельдерінен әлдеқайда кіші.   

 

6 дәріс. Хабарламаны, сигналдарды, бөгеттерді құрастыру мен 

көрсету тәсілдері  

 

Дәріс мақсаты: электрбайланыс сигналдарын көрсету формаларын 

оқып-үйрену, аналогтық сигналдың дискреттік және цифрлық формаға 

түрлендіру принциптерін қарастыру. 

 

Сигнал ақпаратты тасымалдаушы болып табылады. Электрлік сигнал 

электрбайланыс жүйелеріндегі хабарды тасуға қызмет етеді. Хабарды тасу 

үшін электр сигналдарын қолдану оның жылдамдығының жарық 

жылдамдығымен шамалас екендігімен түсіндіріледі. 

Электр сигналдары үздіксіз және дискретті бөлу мүмкін. 

          Үздіксіз сигналдар уақыт өтуіне қарай әртүрлі, сонымен қатар белгілі 

шектеуде лездік өлшемдерді қабылдай алады. 

          Дискретті сигнал информациялық параметрдің мәнінің соңғы санымен 

сипатталады. 

   
 

6.1 сурет - Сигналдар түрі 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Sampled.signal.svg
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  Практикада дискретті хабарлама бөлек мәндердің тізбектері 0 және 

1(екілік код) символдардың тізбекктерімен ауыстырылған кезде, цифрлы 

сигналға айналады.  

Үздіксіз сигналдың дискреттіке ауысу процесі амплитудалық-

импульстік модуляция АИМ деп аталады. Хабарламаны тасушы ретінде 

импульстік кезектілік қолданылады. Импульстер кезегінің жиілігі 

дискретизация жиілігі деп аталады және мына формула бойынша 

есептелінеді: 

. 
Амплитуда-импульсті  модуляция негізінде импульс  ғана  өзгереді, 

ұзақтық және жиілік тұрақты  болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  сурет - Амплитуда – импульсті  модуляция процесі 

 

Формаланған группалық АИМ сигнал кванттау және кодалау 

операциясына ұшыратады. 

Амплитудалық кванттауда есептеулердің көптеген амплитудалары оған 

жақын нормаланған мәндердің шектеулі қатарымен ауыстырылады. Бұл 

мәндер рұқсат етілген деңгей деп аталынады. 

Көршілес рұқсат етілген деңгейлердің айырмасы кванттау қадамы  деп 

аталады. 

АИМ есептемесінің мәні мен кванттау деңгейінің айырмасы кванттау 

қателігі деп аталады: 

                                     ξкв=|Uаим|- |Uкв|. 

 

Рұқсат етілген деңгейлер көп болған сайын, яғни кванттау қадамы аз 

болған сайын кванттау қателігі де азаяды. Кванттау процесінде пайда болған 

қателік каналда бөгет ретінде қабылданады және квантау бөгеті деп аталады. 

Кванттау деңгейінде екілік код бойынша «нумерация» өндіру арқылы 

деңгейлердің өздерін емес, олардың квантталған мәндерін таратуға болады. 

Мұндай айналдырудың нәтижесінде алынған импульсті кезектілік группалы 

ИКМ сигналы болып табылады. 

 Сызықты кодтау. 
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         Сызықтық кодалауда кванттау бірдей өлшемді кванттау шкаласымен 

орындалады. Кванттау кезеңінің бірдей өлшемді кванттаудағы максималды 

саны:  

                                                  M=2
м
-1. 

Кванттық деңгейлерін нөмірлеу ондық санның екілік санға айналуының 

келесі ережелері арқылы іске асырылады: 

 1) ондық сан сандардың қосындысы ретінде алынады: 105=64+32+8+1; 

 2) сандар қатарына бірліктер сандар бар жерге қойылады, ал сан жоқ 

жерлерге – 0: 

   64+32+8+1=105; 

   1·2
6
+1·2

5
+0·2

4
+1·2

3
+0·2

2
+0·2

1
+1·2

0
. 

 Нөлдерден және бірліктерден тұратын коэффициенттер бірлестігін 

кодалық топ деп атайды. Ондық санақ жүйесіндегі   105 санына екілік санақ 

жүйесіндегі  1101001 кодалық топ сәйкес келеді. 

Кодалық топтағы бірліктер мен нөлдер саны оның разрядтылығын 

анықтайды.  

          Егер кодалық топта  m разряд болса, онда мұндай код көмегімен М=2
м
 

деңгейлерді кодтауға болады. Сонымен,   m=3 болғанда  M=8, ал m=7 

болғанда M=128. 

          Телефондық сигналдар екіполярлы болғандықтан, оның 

дискретизациясы нәтижесінде әртүрлі полярлы импульстер кезегін алады. 

          Кодтауға симметриялы екілік код қолданады, себебі онда импульстің 

полярлығын кодтау үшін ИКМ сигналға солдан тағы бір разряд қосылады. Оң 

есептеулерге бірлік, ал терістерге 0 алынады. 

Кезең топтамасы  

Ц 0 Ц 1 Ц 2 ……….. Ц 15 

   СЦС 

КИ 0 КИ 1 … КИ 16 … КИ 31 

       ЦС           СУВ 

 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 

 

6.3  сурет- Топтық сигнал қалыптасуы  

 

 Қабылдау кезінде декодтауда қарама-қарсы түрлендіру болады. 

Декодердің кіріс сигналы болып 8-разрядты кодалық группа болып табылады. 

Группалық сигнал (тарату циклі) 32 каналды интервалды біріктіреді. 30-

ы пайдалы ақпараттар  үшін  және 2-і қызметтік сигналды тарату үшін. 
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Қызметтік сигналдар (ЦС,СЦС,СУВ, және т.б.) нөлдік және 16-шы каналдық 

интервалда таратылады. 

Цифрлық ағымтың әрбір символы тактілік интервалдың жартысын 

алатындықтан импульстердің кезекті жиілігі ft және q=2 қажет болады. 

Тактілік  жиілік былай  анықталады: 

                                 

                         20488328  mNFf дТ кГц. 

Сигналдарды тарату кезіндегі кедергі келтіріп тұрушылар бөгеттер. 

Бөгет деп – тарату жүйесінің арнасына еніп, таратылған сигналдың дұрыс 

қабылдануына кедергі келтіретін басқы электрлік тербелістерді айтамыз. 

Бөгеттер ішкі және сыртқы болады. 

Ішкі бөгеттерге техникалық бөгеттер жатады, олар сол каналдың 

өздерінің, сызықтық тракттардың, канал құраушы құрылғылардың қасиеттері 

негізінде болады: бұлар – жолдың жылулық шулары, күшейткіш, 

түрлендіргіш және құрылғының басқа да компоненттерімен пайда болған 

шуылдар. 

Сыртқы бөгеттерге параллельді тізбектер арасында өтпелі әсерлесу 

негізінде пайда болған бөгеттер, радио бөгеттер, атмосфералық бөгеттер, 

қоректендіру көздерінен пайда болған бөгеттер және т.б. жатады. 

Тарадудың цифрлы кабельді жүйесіндегі канал шуылы көптеген 

факторлар әсерімен шартталған: шеткі станциялар шуылы, сызықтық тракт 

шуы. 

Сызықтық тракттағы шуыл декодтау қателігіне әкелетін сызықтық 

тракттағы қателіктер есебінде пайда болады. Тактілігі импульсті бөлушінің 

дұрыс жұмыс жасамауынан  шуыл тактілі импульсте фазалар дірілін 

туғызады. 

Шеткі станциялар шуылы кванттау шуылынан, шектеу шуылынан және 

бос каналдар шуылынан құралады. 

Кванттау шуларының қуаты екілік код разрядтарының саны көбейген 

сайын кішірейеді. 

Шуылдар әсері бөгеуілден қорғаныш көмегімен бағаланады. Бөгеуілден 

қорғаныш – бұл сигналдың минималды деңгейі мен бөгеуіл деңгейінің 

айырмасы: 

бөгеуілдер:  

богеуілP

P
A min

3 lg10 . 

 

 

7 дәріс. Көпканалды телекоммуникациялық жүйелер 

 

Дәріс мақсаты: таратудың уақыттық және жиіліктік бөлінуі бар 

каналдардың көпканалды жүйелерінің құрылу принциптерін оқып-үйрену, 
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олардың құрылымдық схемалары және группаланған сигналдың формалау 

тәсілдері. 

 

Байланыс жолдарын көптеп қолдану негізінде каналды жиіліктік бөлу 

әдісі кең қолданысқа енді, яғни әртүрлі каналдар сигналдары белгілі бір 

кезектілікпен жиіліктер шкаласына орналастырылады. 

Тарату жүйелерін каналдардың жиіліктік бөлінуі (КЖБ) бар принципі 

бойынша құрастыру әрбір каналға өзінің жиілік жолағы берілетіндігіне 

негізделген. 

                                                          
 
 
 
12 кГц                                                                          12кГ 
 
                                        1     2      3                                                    
 
 
 
16 кГц                                                                       16 кГц 
 
 
 
 
 
 20 кГц                                                                    20кГц      
  
                                7.1 сурет - ТЖ КЖБ бар құрастыру принципі 

 

Ол үшін бастапқы сигнал  (0.3-3.4) кГц спектрінде М модуляторына 

беріледі, онда индивидуалды тасушымен жоғары жиілікті спектрге өткізіледі.                

Тарату трактісінде жолақтық фильтрлер жиіліктің пайдалы бүйір жолағын 

айқындап көрсетеді. Түрлендірілген сигналдар біріктіріледі және группалық 

форма бойынша байланыс жолы арқылы беріледі. 

Қабылдаушыда жолақтық фильтрлар группалық сигналдарды әрбір 

сигналдың индивидуалды жиілікті жолағына бөледі. 

Демодуляторлар  ДМ  сәйкес тасушылар көмегімен  жоғары жиілікті 

сигналды (0.3-3.4) кГц жиіліктер жолағына  түрлендіреді, ал ол жиіліктер 

жолағы жолақтық фильтрмен немесе  төменгі жиілікті фильтрлермен 

ерекшеленелі және абонентке беріледі. 

Суретте  спектрі (0,3-3,4) кГц тональді жиіліктегі сигналды жоғары 

сапалы группалы сигналға жиіліктің түрлендірудің планы көрсетілген. 

НЕС 

НЕС НЕС 

НЕС 

НЕС 

НЕС 

Uбас 

Uбас 

Uбас 
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Жолақты жиіліктік түрлендірудің планы көрсетілген. Жолақты фильтр 

пайдалы жоғарғы бүйір жиіліктер жолағын ерекшелеп көрсетеді. 

Көршілес каналдардың тасушылары 4 кГц-ке ерекшелінуі керек. 

         Суреттен бастапқы сигналдар біррдей жиіліктік жолақтары алып 

жатқаны көрінеді, қабылдау кезінде үш хабарды қабылдаушыларға бөлу 

мүмкін болмағандықтан, ол сигналдарды біріктіруге және байланыс жолымен 

бірге таратуға болмайды. Группалы жоғары жиілікті сигналда әрбір бастапқы 

сигнал өзінің жиіліктер жолағын алып жатады. Онда қабылдау кезінде 

жолақтық фильтрлер көмегімен группалы сигналдарды каналдар бойынша 

бөлуге болады.   

 

0,3      3,4     12 
 
 
 
0,3      3,4       16 
 
 
,3     3,4         20 
 
 
0      12,3           23,4 
 
 

7.2 сурет –Топтық сигналды формалаудың жиіліктік жоспары 

 
Қабылдау кезінде сигналдың дұрыс қалпына келуі үшін бірдей атты 

каналдың модуляторына және демодуляторына берілетін тасушы жиіліктер 

бірдей болулары қажет. Көршілес каналдардың модуляторларына берілетін 

тасушылар 4 кГц-ке ерекшеленулері қажет, себебі әрбір канал  4 кГц жиіліктер 

жолағын алып жатады.  

Модуляциядан кейінгі пайдалы құраушылар болып жоғарғы және 

төменгі бүйір жиіліктер жолағы болып табылады. Канал бойынша екі бүйір 

және тасушыны, бір бүйір жолағын тасушысыз таратуға болады. Екі бүйір 

жолағын тарату кезінде каналдың жиіліктер жолағы 8 кГц болады және ол 

каналдар санының азаюына әкеледі. Канал бойымен тасушыны тасымалдау 

кезінде оның динамикалық диапазоны тасушының қуатымен толтырылады, 

бірақ пайдалы ақпаратты тасушымен емес, содан ол күшейтуші учаскі 

ұзындығының қысқаруына, келісімді, аралық пункттердің санының көбеюіне 

әкеледі. Сондықтан қондырғыда канал бойымен бір ғана бүйір жолақты 

(жоғарғы немесе төменгі) тасымалдау қабылданған, ал тасушыны қабылдау 

трактісінде өзінің құрылғы генераторынан алады. 

Каналдардың уақыттық бөлінуі (КУБ) принципі уақыттың әрбір 

мезетінде сызықтық трактке кезек бойынша бір ғана каналдың 

1 2 3 
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сигналдарының берілуіне негізделген. Ол үшін жіберуші және қабылдаушы 

құрылғыларда периодты түрде тарату жолын кішкене уақытқа берілген 

каналдың жіберуші және қабылдаушы құрылғыларына қосып тұратын, 

арнайы ауыстырып қосқыш қондырғысы болады. Сондықтан уақыттың әр 

мезетінде байланыс жолымен тек бір хабардың сигналы жіберілетін болады. 

 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 сурет - ТЖ КУБ құру  қасиеті 

 

Уақыт бойынша үздіксіз сигнал хабар көзінен элетронды кілтке келіп 

түседі, содан дискреттіге түрленеді. Группалы сигналға группалы сигналдың 

басын белгілейтін және қабылдаушыда импульстің дұрыс бөлінуін 

қадағалайтын циклдік синхронизация сигналы енеді. 

Қабылдау трактісінде циклді синхронизация сигналы циклді 

синхронизация қабылдағышымен бөлінеді, қабылдау трактісінің генераторлық 

құрылғысына беріледі, содан кейін бірінші каналдың, кейін екінші каналдың 

кілттері өшіп кетеді. Осындай жолмен группалы сигнал каналдар бойынша 

бөлінеді және дискретті есептеулер бойынша бастапқы үздіксіз сигналды 

қалпына келтіретін төменгі жиіліктер фильтріне келіп түседі. 

Қабылдаушыда  дискретті есептеу көмегімен, сигнал спектрінің 

жоғарғы жиілігі бойынша спектрді шектеу арқылы, үздіксіз сигналды қалпына 

келтіруге болады. Ол үшін жіберу кезінде шектік 3.4 кГц жиіліктегі төменгі 

жиілік фильтрі (ТЖФ) қондырылады. 
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7.4 сурет- ТЖ КУБ  топтық сигналының қалыптасуы 

 

8 дәріс. Цифрлық  телекоммуникациялық желілер 

 

Дәріс мақсаты: плезиохронды және синхронды цифрлы иерархиялы 

PDH және SDH цифрлық телекоммуникациялық желілердің түрлерімен 

танысу. 

 

Жіберудің цифрлық жүйесі белгілі иерархия бойынша құрылады:  
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біріншілік ретінде жіберудің  2048 кбит/сек жылдамдығы таңдалынған 

болатын. Бұл 30 каналдық группа (32 каналдық интервал). ОЦК-ның жіберу 

жылдамдығы 64 кбит/сек. Кодалық топтың  разряды 8-ге тең деп алынған.             

Онда біріншілік цифрлық ағымтың тарату жылдамдығы мынадай: 

64∙10
3
∙32=2048 кбит/сек. 

Алдыңғы уақыттарда ағым жылдамдығын жоғарылату үшін 4-ке тең 

коэффициент алынады. Бұл ЖЦЖ-нің құру негізінде есептеудің екілік жүйесі 

жатқандығымен түсіндіріледі. 

    ЖЦЖ-сін формальдау төменгі реттегі цифрлық ағымды жоғарғы реттегі 

цифрлық ағымға біріктіру негізінде жүзеге асырылады. 

    

 

 
 

8.1 сурет - ЖЦЖ  иерархиясы 

 

Қазіргі заманғы біріншілік тізбек 3 технология негізінде құрастырыла 

алады. 

         PDH-плезиохронды иерархия Plesiochronous Digital Hierarhy; 

         SDH- синхронды цифрлы иерархия Synchronous Digital Hierarchy; 

         ATM – таратудың асинхронды режимі;  

         PDH. 

 Бүкіл әлемдік практикада біріншілік желіні формальдаудың 3 принципі 

бар: 

- солтүстік америакалық (США, Канада); 

- жапондық; 

- европалық және оңтүстік америкалық. 
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-  

8.2 сурет - Жылдамдық стандарты 

 

Әр иерархия сатысының ГО-сы тәуелсіз жұмыс істейді, сондықтан 

құрылғының синхронизациясы үшін қабылдаушыда төменгі деңгейдегі 

ағымты дұрыс бөлуге мүмкіндік беретін арнайы синхросигналдар енгізілуі 

қажет. 

PDH технологиясының мынадай кемшіліктері бар: 

- Цифрлық ағымтар мен аралық пункттердің қиын енгізіліп шығарылуы; 

  - Жиілік автоматты бақылау мен басқарудың құрылғыларының 

жоқтығы; 

 - Көпсатылы синхронизмнің қалпына келуі барынша көп уақытты талап 

етеді; 

- үш әртүрлі иерархияның болуы. 

Төменгі ретті ағынға енгізіп шығарудағы қиындығы Е1 ағынды  Е3 

ағыннан бөлу үшін қадамдық демультиплексациялау, содан қадамдық 

мультиплексациялау  жасау керектігінде. Ол түзетуші КСС импульстерінің 

қосылуы 2 Мбит/с ағым немесе ОЦК 64 кбит/с-тің Е4 потогінен 140 Мбит/с 

жылдамдығымен шығарылуы мүмкін еместігімен түсіндіріледі. 
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8.3 сурет - Е4 ағыннан Е1 ағынның бөлінуі 

 

  SDH. 

          SDH технологиясы ақпараттың белгілі бір көлемін транспорттау 

мақсатымен стандартталған цифрлы құрылымдарының жиынтығы ретінде 

айқындалады, ақпаратты тасымалдаудың бақылау және басқару 

функцияларын қосқандағы комплексті процесі ретінде қабылданады. 

SDH артықшылықтары: 

-  байланыстың эффективті және иілгіш желілерін жасау мүмкіндігі; 

- түрлі деңгей сигналдарын берілген сигналдың 

демультиплексрленуінсіз шығаруға мүмкіндік береді; 

- стандартты интерфейс түрлі фирмалар құрылғыларының бірігуін 

қамтамасыз ете алады; 

- желіні өте жақсы басқаруды қамтамасыз етеді, тіпті бір центрден 

болса да. 

 SDH сигналының негізгі форматы ретінде 155,52 Мбит/с тарату 

жылдамдығы бар синхронды транспортты STM модулі қабылданған. 

STM-1негізгі информациялы жүктемені алып жүреді, мысалы,  Е4 

ағыны 140 Мбит/с жылдамдықпен, сонымен қатар бақылау, басқару, қызмет 

көрсету функцияларын қамтамасыз ете алатын қосымша сигналдар, 

сондықтан жылдамдық 155 Мбит/с-ке  дейін өседі. 
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          2 кесте - SDH тарату жылдамдығы. 

SDH деңгейі  Тарату жылдамдығы   

STM-1 155,520 Мбит/с 

STM-4 622,080 Мбит/с 

STM-8 1244,160 Мбит/с 

STM-12 1866,240 Мбит/с 

STM-16 2488,320 Мбит/с (2,5 Гбит/с) 

STM-64 9953,280 Мбит/с (10 Гбит/с) 

STM-256 39813,120 Мбит/с (40 Гбит/с) 

 

STM-N сигналдың жоғары деңгейдегі сызықтық жылдамдығы 

Nx155,52Мбит/с-ке тең. 

         STM форматы 

         STM-1 кестесінде 9 қатар және 270 баған бар. Әрбір клетка  64 кбит/с 

жылдамдыққа сәйкес келеді, ал бүкіл кесте 9∙270∙64=155520 кбит/с. Алғашқы 

9 баған қызмет сигналдары үшін. 

270 

             9     261 

3  

RSOH 

 

1 PTR Жүктеме 

   

 
5 MSOH  

   

 

8.4 сурет - STM форматы 

 

SDH желісінің өркендеуі процесі кезінде, құрастырушылар глобалді 

желіге негізделген, ұяшық түрдегі өзінің немесе магистральді желіні 

формальдау сияқты шешімдер қатарын қолдана алады. Бұл SDH желісінің 

ішкі резерв жүйесімен қатар, бүкіл желінің сенімді жұмысын күшейте алады. 

Мұндай резерв жүйелерімен альтернативті маршруттарда сигнал 

тасымалдануының альтернативті ортасы қолданылуы мүмкін. Мысалы, егер 

негізгі маршруттарда ВОК қолданылса, онда резервтіде – РРЛ қолданылады, 

немесе керісінше.  
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