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1

Алғы сөз
Байланыс желілерінің дамуы тоқтамауда. Желілерді жаңарту жылдамырақ орын 
алуда. Желілер аналогтық телефон желісінен мультиплекстелген желілерге, содан 
кейін заманауи жоғары жылдамдықтағы деректер тарату желілеріне дейін жетілдірілді. 
Тіпті желілер ұзақ уақыт бойы телефония түрінде болған болса да, уақыт өте келе 
деректерді жіберуге қол жеткізер едік. Қазіргі уақытта біз деректерді берудің жоғары 
тиімді желілерін құрдық, олар телефонияға да арналған. Олардың басты мақсаты мен 
бағыттары толықтай өзгерді.

Жергілікті және қалааралық желілер арасындағы шекара күннен-күнге жоғалуда. 

Жаңа өткізгіш агент ретінде шыны талшық жергілікті және қалааралық желілердің мыс 
сымдарын ішінара ауыстырды. Мыс, негізінен, соңғы метрлер үшін желі тораптарынан 
ақырғы құрылғыға жалғаушы кабель ретінде пайдаланылады. Мобильді соңғы 
құрылғылардың саны үнемі өсіп келеді, осылайша соңғы бөлікте мыстың орнына 
көбіне сымсыз байланыс орнатылуда. 

Бұл кітапта электротехника мен электроника негіздері жақсы мазмұндалғаны 
соншалық, бұл осы пәндерді кеңірек зерттеу үшін жақсы негіз болуы мүмкін. Бұл 
есептеуіш машиналары мен сақтау құрылғыларына қатысты. Тарату желілерінің 
негіздері «жаһандық желілер» және «жергілікті желілер» көлемді тақырыптық 
бағыттарды зерттеуге дайындайды.

Кітаптың мазмұны туралы тұжырымдама оны кәсіптік мектепте оқытуға және арнайы 
ақпарат ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Бұл кітапта терминдерге, белгілеулерге және шартты графикалық белгілеулерге 
қатысты қолданылатын ережелер ескерілген. Мағлұмат сөздермен және суреттермен 
өзін-өзі оқыту үшін қолданыла алатын етіп сипатталады. Ең алдымен, бұл дәріс 
барысында осындай көлемді ашып бере алмайтындарға қатысты. Бөлімдердің 
соңында материалды қайталауға және терең түсінуге арналған жаттығулар бар. Бұл 
жаттығуларға жауаптар онлайн режимінде қол жетімді. Олар баспаның басты бетінде 
жүктеледі www. europa-lehrmittel.de.

Авторлар мен баспагерлер осы кітаптың барлық оқырмандарына кері байланыс пен 
ұсыныстар үшін алғысын білдіреді, бұл кітапты жақсартуға және түзетуге көмектеседі. 
Сіз бізге келесі мекенжай бойынша жаза аласыз lektorat@europa-lehrmittel.de.

2018 жыл, жаз     Авторлар
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1.1 Ақпарат жіберу және энергиямен қамтамасыз ету
«Телефония (телефон желісі) – бұл электр қуатын пайдалана отырып қашықтықта сөй-
леу өнері. Бұл өнер электрлі телеграфияға жақын болып табылады. Телеграфия алыс 
қашықтыққа арналған, яғни халықаралық байланыстарға, ал телефон байланысы қысқа 
қашықтыққа байланысу үшін пайдаланылады...» деп 1900 жылғы «Электр қуаты бойынша 
анықтамалықта» келтірілген. Сол кезеңде және де бүгінгі таңда мәселе ғаламдық желі 
көмегімен байланысқа шығатын қатысушылар арасында ақпарат алмасу туралы болып 
табылады. Ол үшін пайдаланушылар өздерінің кіру құқығын алады. Олар келісімшартта 
көрсетілген тарифтерге сәйкес байланыс және техникалық қызметтер құнын төлейді. Бұ-
дан басқа, тұтынушы электр энергиясын жеткізудегі өз үлесін қоса төлейді.

1Негіздері

abc

xyz

M

F
∩

#
abc

xyz
АT/TТ-

желілер

EVU-
желілер

M

F

∩

#
∩

# ∩
#

АT/TТ       Ақпараттық техника/телекоммуникациялық техника
EVU     Электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған мекеме
∩/#      Аналогты сандық түрлендіргіш (АСТ)
#/∩      Санды аналогтық түрлендіргіш (САТ)
            Күшейіткіш

1-сурет. АT/TТ желілері көмегімен мультимедиялық ақпарат алмасу

1-суретте пайдаланушы желілерді пайдаланған кезде телекоммуникациялық техника 
және ақпараттық техникамен біріктірілген. Сұхбат құру мен деректерді жіберуге екі 
мультимедиялық компьютер бір мезгілде қатысады. Сіз микрофонды телефондық 
гарнитура (микрофон M және құлаққаптар F) көмегімен ауызша ақпарат алмасасыз және 
параллельді осы үшін мәтінді құруға пернетақта мен экран бір мезгілде қолданылады.
Пернетақта көмегімен деректерді енгізу сигналдары және деректерді экрандарға 
көрсету сигналдары 1-0 сандық тізбектер ретінде құрылады және қосылады. Сонымен 
қатар экрандағы жергілікті сигнал қашықтағы қатысушыға беріледі және ол сурет 
терезесіндегі сұхбат түрінде пайда болады.
Микрофон акустикалық дыбыстық сигналдарынан электр кернеуінің мәндерін жасай-
ды, оның мәні мен жиілігі берілген дыбыстарға сәйкес келеді. Олар аналогты сандық 
түрлендіргіш арқылы 1-0 тізбегі ретінде кодталады және сандық түрде тасымалданады. 
Керісінше, кіріс 1-0 тізбегінен аналогтық электрлік сигнал қайта пайда болады, бұл 
құлаққаптардағы түрлендіру үдерісінің арқасында сұхбат қатысушысына түсінікті болады.
Бұл байланыс үдерісінің барлық құрылғылары электр қуатымен қамтамасыз етіледі. 
АT/TТ-құрылғылары мен жабдықтары осы мақсатта тұрақты кернеу мен тұрақты ток 
пайдаланады. Клиенттің барлық жабдықтары кәсіби болуы керек. Қауіпсіздік құрылғы-
ларына байланысты қауіп-қатерден аулақ болған жөн (VDE 0100). Үйдегі кернеу мен 
коммуникациялық желілер арасында қалаусыз өзара әрекеттер орын алуы мүмкін. 
Сондықтан электромагниттік үйлесімділікке қойылатын талаптарды сақтау қажет 
(Электромагниттік үйлесімділік заңы). Сондықтан электр қуатымен байланысты кәсіби 
электрші біліктілігі бар мамандықтар өте маңызды.
  
АT/TТ-желілерімен жұмыс істейтін мамандарды даярлаудың және жұмыс істеудің 
типтік міндеттері – қажетсіз кедергі немесе тыңдаудың болмауы үшін энергетикалық 
желілермен қатар, кеңжолақты жергілікті желілер мен сымсыз компьютерлік желілерді 
мұқият орнату, қызмет көрсету және өзгерту.  

■ Тапсырма:
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолданудың (қосымшалар) 
басқа мүмкіндіктерін сипаттаңыз (1-сурет). 
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1
Өзекті ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар (АT + TТ → АTТ-са-
лалары) қызмет көрсету секторының техникалық негізі болып табылады. Олардың 
көмегімен біздің қоғамымыз ақпараттық және сауатты қоғам болуға тиіс. Ең алдымен, 
ол электротехникамен байланысты: 1840 жылы телеграфия алыс қашықтыққа бай-
ланысуға арналған қосу және өшіру уақыты бойынша кодталған электрлік тізбек 
арқылы ақпаратты жіберу үшін пайдаланылды, электрбайланыс техникасын енгізу 
үшін алғашқы электротехникалық мамандықтар туындаған. Бұл өсіп келе жатқан са-
ланы сипаттау үшін байланыс техникасы, коммутация техникасы, коммуникациялық 
жү йелер мен желілер, коммуникациялық техника және қауіпсіздік техникасы, ақпарат-
тық технологиялар және телекоммуникациялық технологиялар сияқты үнемі бір-бірін 
толықтыратын атаулардың болуы таңқаларлық емес. 
Байланыс техникасы адамдар арасындағы қарым-қатынасты немесе адамнан 
машинаға байланысты білдіреді. Ақпараттық технологиялар дегеніміз машиналар 
арасындағы байланыс немесе машинадан адамға байланыс. 
Негізгі жиіліктің аналогтық жолағы негізіндегі дыбыс сигналын жіберетін телефон – 
алыс қашықтыққа байланысу техникасын құру кезіндегі  классикалық соңғы құрылғы. 
Берілген деректер 300 Гц-ден 3400 Гц-ке дейінгі негізгі жиілік жолағына негізделген 
дыбыстарды кодталған тізбегі ретінде берілуі мүмкін. Модемді қолдануға негізделген 
заманауи технологиялар абоненттік желінің аналогтық интерфейсіне 56 килобит/
секундтық деректер жіберу жылдамдығына жеткізуге мүмкіндік береді. 1996 жылдан 
бастап Германиядағы барлық желі деңгейлері толығымен сандық түрге көшірілген. 
2002 жылдан бастап, тұрақты тіркелген телефон желілері қатысушыларына қарағанда 
ұялы байланыс желісінде көп қатысушылар бар. АT/TТ желілері интеграцияланған IP 
желілеріне (IP: Интернет хаттамасы) дейін жаңартылды.
1-суреттегі шолудың арқасында АT/TТ желілерін пайдалануды АTТ желілерінің мазмұ-
ны (контент) арқылы құрылымдауға болады. Осыған орай, желінің кез келген мазмұ-
ны сандық түрге өзгертілген, деректер көлемінің мақсаттан және уақыттан тәуелділігі 
АTТ желісінің үдерісі (аудару, жол тарату) үшін маңызды. Пайдаланушы көзқарасы тұ-
сынан АTТ-жүйесінің (терминалдың) қасиеттері телекоммуникацияның мүмкіндіктерін 
анықтайды.     

Негіздері

Геостационарлық 
жерсеріктер

Алыс қашықтықтағы 
байланысқа арналған 

Қатынау желілері
- мобильді желілер
- алыс қашықтықтағы 

ITK-жүйелері ITK-желілері ITK-мазмұны

Мультимедиа

Суреттер

Деректер

Мəтіндер

Тіл

GAN
Жаһандық желі

WAN
Өлкелік желі

MAN
Мегаполистік сандық желі

(мысалы, UTMS = Əмбебап ұялы 
байланыс жүйесі, GSM = Жаһандық 
сандық ұялы байланыс стандарты)

LAN
Жергілікті желі

(мысалы, WLAN = сымсыз 
жоғары жылдамдықтағы 

интернет)

BAN
Құрылыстық желі

(мысалы, DECT сымсыз телефония 
жүйесі)

RAN
Бөлмелік желі

 (мысалы, блютуз желісі)

Электр куатымен жабдықтау жүйесі

Бұлттық 
есептеу

Қосымшалар

Автоматтандыру жабдықтары
Қауіпсіздік құрылғылары
Сигналдық құрылғылар
IT/TK құрылғылары
Дербес компьютер желілері
Алыс қашықтықтағы 
байланысқа арналған 
жекеменшік желілер

(Мультимедиялық) ұялы 
телефондар
Смартфондар
(мультимедиялық) компьютер
Факсимильді құрылғы
Дербес компьютер
Телефон

1-сурет. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың жүйелері, желілік 
үрдістері мен мазмұны (шолуды құрылымдау)
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Дегенмен: электр қуатымен жабдықталмай, еш-
теңе де жұмыс істемейді, тіпті байланыс түйіні-
нен қашықтан қуатталатын сымды стандартты 
телефон. Ұялы телефон батареясының заряды 
төмен екені туралы белгі келсе ештеңе де істей 
алмайды.  Көптеген соңғы құрылғыларды тек ба-
тареямен пайдалануға болады. Басқа құрылғы-
лар (толық анықталған) сыртқы желілік адаптерге 
(электр қоректендіру көзі) қажет.
Қалыпты үй шаруашылығында қанша сыртқы 
желілік адаптерлер пайдаланылғанына назар ау-
дарыңыз. Кез келген жағдайда есептеңіз... және 
қуатқа қатысты қажеттілікті жазыңыз.... Егер қате 
орын алса және жақын жерде байланыс сымы 
болса? Тұрақты параметрлері бар қуат көздері 
пластиктан жасалған және сенімділік үшін дә-
некерленген. Осылайша, қосалқы бөлшектер 
қажет. Интернеттен іздеңіз.... Немесе клиент өте 
асығыс? Бұл жағдайда жеткізуді ұзақ уақытқа 
күтіп тұрмау үшін реттелетін бастапқы кернеумен 
үйлесімді әмбебап электр қоректендіру көзін пай-
далану қажет (1, 3, 5-сурет).
Қалыптастырылатын электр қоректендіру көзі 
үшін шартты графикалық таңбаларға негіздел-
ген ықтимал енгізу және шығару параметрлері 
маңызды (1-сурет). Осылайша, желілік кернеу 
230 В-ден ± 10% аралығында ауысуы мүмкін. 
Дәлдік картасы жұмыс жоспарлауға көмектеседі 
(2-сурет). Төлқұжат таңбасы (жапсырма) – электр 
қоректендіру көзінің қасиеттері туралы құжат 
(3-сурет). Бұл жағдайда электр қауіпсіздігі мен 
көлеміне қатысты нұсқаулар маңызды.
Құрылғы жүйесінің қасиеттері туралы ақпарат 
сипаттамада қамтылған. Бұл жағдайда кернеу 
ауытқуы мен жүктеме өзгеруі қасиеттері қы-
зығушылық тудырады.
Ақыр соңында, қате пайда болған жағдайда 
дұрыс жерде өлшеуге мүмкіндік беретін байла-
ныс сұлба диаграммасы құрылғыға қатысты құ-
жаттамамен берілу керек (5-сурет). Егер ештеңе 
көмектеспесе: білікті кәдеге жарату белгілі бір 
жерлерде электрондық қалдықтардың жиналуын 
талап етеді.

Жұмыс тапсырмасы: Қол жетімді электр қуа-
тының қасиеттерімен танысыңыз. Төлқұжатты 
тақтасында барлық мәліметтерді түсіндіріңіз. 
Мүмкін болса, қуатты тұтынуды бос тұрған кезде 
және жүктеу кезінде өлшеңіз. Жоғарыда көрсетіл-
ген қалыпты үй шаруашылығында энергия үнем-
деу шамаларының қандай екендігін бағалаңыз. 
Электр қуаты блогын энергия үнемдеу бойынша 
жақсартуға арналған ұсыныстар еңгізіңіз. Таңдау-
лы пайдалы әсер коэффициенті бар сәйкес өнім-
дерді интернеттен іздеңіз.
Ескерту: 75%-дан астам пайдалы әсер коэффи-
циенті бар істікше түрінде импульстік қуат көздері 
бар.      

1 Ақпарат жіберу және энергиямен қамтамасыз ету
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Тұтынатын қуат көзі (Wzu; Pzu)
«Электр қоректендіру көзін» пайдалану мақсаты

«Жүктелген кернеу көзін» қолдану мақсаты
Жүктеме кедергісі үшін қосылу шарттары (Wab; Pab)
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Мүмкін жұмыс кернеуінің диапазоны, баптау мақсатты кернеуі 
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1-сурет. Қалыптастырылатын электр 
қоректендіру көзінің шартты графикалық 
белгісі 

2-сурет. Құрылғыны тексеру үшін дәлдік 
карта

3-сурет. Қуат көзінің төлқұжат таңбасы 
(жапсырма)

4-сурет. Электр қоректендіру көзінің 
жүйелік сипаттары

5-сурет. Электр қоректендіру көзінің 
байланыс сұлбасы
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1.2   Электр тізбегі
Электр энергиясыз ақпарат алмасу мүмкін емес!
Электр энергиясын құрудың барлық әдістері бір энергия түрінің электр энергиясына 
айналуы туралы ақпаратты біріктіреді:
– Химиялық энергия шағын тұтынуларға арналған батареялардағы электр энер-
гиясына, мысалы, қол сағаттары, ноутбуктар, ұялы телефондар.
– Жарық энергиясын күн батареяларында электр энергиясына айналдыру, мысалы, 
қалталы калькулятор.
– Жел генераторларында жел энергияларын турбиналарында электр энергиясына.
– Жылу энергиясын жылу электр станцияларында электр энергиясына, мысалы, көмір 
электр станцияларында, мұнай, газ және атом электр станциялары.
Атом электр станцияларында өндірілген электр энергиясы үлкен тарату желісі арқылы 
тұтынушыларға беріледі. Электр энергиясын тасымалдайтын электр кернеуінің 
шамасына байланысты мыналар ажыратылады:
– 400 кВ-тан 230 кВ-ға (киловольт) дейін ең жоғары кернеулі қалааралық кабельдік 
желілері,
– 110 кВ жоғары вольтты қалааралық кабельдік желілері
– 20 кВ-тан 10 кВ-ға дейінгі орташа кернеулі жергілікті байланыс желілері
– 400 В/230 В-ті төменгі кернеулі пайдаланушы жинақтауыш өткізгіштері.

 1-сурет. Электрмен жабдықтаудың сұлбалық диаграммасы (U: трансформатор, 
электр тогын өңдегіш)

400 kVНемесе r 230 kВ 400 кВ Немесе  23 кВ

U

U

U

U

20 кВ
20 кВ

20 кВ 20кВ

15 кВ; 16  Гц

110 кВ

2
3

Электр станциясы Əуе электр сымдар жүйесі Трансформаторлық
 қосалқы станция

Біріккен электр торабы

Темір жол

Жерасты кабелі

Тарату құрылғылары

Коммутация станциясы

Телекоммуникация

Фабрика

Трансформаторлық 
қосалқы станция Тұрғын 

үй
 ғимараттары

Трансформаторлық қосалқы станцияларда кер-
неу қажетті мәндерге айналады. Бұл айнымалы 
кернеумен ғана мүмкін болғандықтан, бұл кернеу 
түрі Германиядағы барлық жерде дерлік f = 50 
Гц жиілікте (Герц, секундына тербеліс) қолданы-
лады. Ерекшеліктер, мысалы, 1500 кВ (мысалы, 
Батыс және Шығыс Еуропа желілері) болатын үл-
кен қуатты үлкен қашықтықтарға беру үшін кер-
неуі жоғары тұрақты ток берілісі, тұрақты кернеуі 
48 В/60 В болатын қалааралық телефон желісі 
және неміс теміржолының 15 кВ айнымалы кер-
неумен f = 16 2/3 Гц жиілігімен тартқыш режимі.
2-суретте төмен кернеумен (мысалы, тұрғын үй 
ғимараттарында) электр желілерін төсеу қағида-
сы келтірілген. L1, L2 және L3 өткізгіштер кернеуі 
230 В болатын бірлескен бейтарап өткізгішке қа-
рағанда 400 В кернеуін өзара өткізеді.

Қара  L1

                   L2

Қара L3

Көк  N

Жасыл-
сары  PE

400 В

400 В

400 В

230 В

230 В

230 В

Q

F

Қоңыр

Бейтарап сым 

Protection Earth: Корғаныс жерлендіруі

Сақтандырғыш  

Қорғайтын сым

Розетка 

2-сурет. Төмен кернеуі желіде 
электрмен жабдықтау

Негіздері
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230-вольтты розеткаларды жалғау L1, L2 
немесе L3 сымдарынан және токқа қосып 
тұрған бейтарап N сымынан тұрады. Жерге 
қосу түйіндерінде әрдайым жасыл-сары 
қорғайтын PE өткізгішке қосылады (Protection 
Earth: Корғаныс жерлендіруі). Нейтралды сым 
N және қорғайтын жерлендіру PE бір-біріне 
PEN сымымен жалғанған электр желілері бар, 
олар сары-жасыл түстерде салынуы мүмкін.

1.2.1  Электр шамалары       
Электрлік өндірістік құралдар көптеген электр 
тізбектері жиынтығынан тұрады. 1-суретте қа-
рапайым электр тізбегі бейнеленген ток тіз-
бектерінің сұлбасы көрсетілген. Тізбек кернеу 
көзі немесе қуат көзі ретінде белгіленетін U 
энергия көзінен, S ажыратқышы және R электр 
кедергісі (Resistor: кедергі) тұрады. Тізбек эле-
менттері электр өткізгіш арқылы қосылған.     

Кернеу U
Энергия көзі U кернеуді жасап шығарады (U: 
себебі). Ол электр зарядтарын бөлу есебінен 
пайда болады. Теріс зарядтар (электрондар) 
оң зарядтардан (атом ядроларынан) бөлінеді. 
Бұл бөліну пайда болған кезде әртүрлі заряд-
тар арасындағы тартылыс күшін жеңу үшін 
жұмыс (энергия жұмсалуы) жүргізілуі тиіс. Бұл 
барлық электр энергия көздеріне қатысты, 
мысалы, батареялар, аккумуляторлар, электр 
қоректендіру көздері және генераторлар. За-
рядтың бөлінуінің арқасында артық электрон-
дармен теріс полюс және электрондардың 
жетіспеушілігімен оң полюс пайда болады. Екі 
полюстердің арасында электр кернеуі болады. 
Ол әртүрлі электр зарядтарын бірдей болуға 
ұмтылуының арқасында пайда болады.  
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V
U

Тұрақты кернеу

Тиімді мәні U
Максималды мəн

Период ұзақтығы Т

Синусоидалы айнымалы кернеу

Импульстік қатынас: 
қуыстылығы

Импульсті толтыру 
коэффициенті

Импульс периоды ұзақтығы
Импульстің ұзақтығы
Импульстік үзіліс

1-сурет. Электр тізбегі

2-сурет. Әртүрлі кернеу түрлерін 
уақыт бойынша өзгерту

U формуласындағы кернеудің шартты белгіленуі. Кернеу шамасы вольтпен 
өлшенеді (В): Тік жақшалар өлшем бірліктері дегенді білдіреді. Мысалы: U = 3 В

2-суретте ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларда үлкен маңызы 
бар кернеудің әртүрлі түрлері көрсетілген. Тұрақты кернеу электронды аспаптардың 
жұмыс кернеуі болып табылады. Ол төмен кернеулі желілермен берілетін синусоида-
лы айнымалы кернеуден туындайды.
Айнымалы кернеудің маңызды параметрлері:
– Ұшқары кернеу (амплитуда) Umax.
– Umax 70,7 % құрайтын тиімді кернеу U
– Толық тербеліс уақыты ретінде Т периодтың ұзақтығы
– f жиілігі тербеліс ұзақтығының кері шамасы ретінде, 
ол секундына тербелістер санын жасайды және Герц 
(Гц) бірлігімен көрсетіледі.
Айналмалы жиілік (бұрыштық жылдамдық) ω есептеу 
шамасы ретінде.

Синусоидалы айнымалы 
кер  неу үшін параметрлердің 
өз ара байланысы
Тікбұрышты импульстік кер-
неу сигналды сандық өңдеуде 
қолданылады.

1 Ақпарат жіберу және энергиямен қамтамасыз ету
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Ток күші I
Егер электр тізбегінің S ауыстырып қосқышы (1-сурет, 13-бет) өшірілген болса, онда 
энергия көзінің теріс өрісінен (электрондардың артықтығынан) ауыстырып қосқыш 
арқылы және кедергі бағытында R оң полюске (электрондардың кемшілігіне) жылжиды. 
Зарядтардың қозғалысы электр тогы ретінде белгіленеді. Электр кернеуі ток тудырады.

Формуладағы ток күшінің шартты белгісі I болып табылады (I: қарқындылық = күш). 
Ток күшінің бірліктері Ампер (А) болып табылады. Мысалы: I = 1,5 А..

• Кедергі R
Кернеу электр тізбегінің электр кернеуінен басқа электр тізбегіндегі ток күшін анықтайтын 
ток тізбектері сұлбасының нақты элементі болып табылады (1-сурет, 13-бет).

Формуладағы электрлік кедергінің шартты белгісі R болып табылады, кедергі шама-
сы Ом (Ω) өлшенеді. Мысалы: R = 12 Ω.

• Өткізгіш кедергісі RL
Келесі параметрлер өткізгіштің кедергі шама-
сын анықтайды:
– Кедергінің өзіндік шамасы ρ
Кедергінің өзіндік шамасы ұзындығы l = 1 м 
материал кедергісінің шамасы және темпе-
ратура ϑ = 20 ℃ кезінде A = 1 mm2 көлденең 
қима ауданы болып табылады.

Формуладағы кедергінің өзіндік шамасының 
шартты белгісі ρ (rho) болып табылады. Бұл 
мән формуламен  өлшенеді.

– Ұзындығы l
Жоғары кедергілі сымының ұзындығы неғұр-
лым көп болса, соғұрлым кедергі мөлшері: 
R ~ l. 
– Көлденең қимасының ауданы А
Жоғары кедергілі материалдың А көлденең 
қимасының ауданы неғұрлым көп болса, со-
ғұрлым кедергі шамасы аз: R ~ l/A.
Өткізгіш кедергісінің шамасы мынадай фор-
мула бойынша анықталады: 

Кедергі шамасы түрлі түсті сақина түрінде 
бөлшектерге таңбаланады (1-сурет).

• Температураға тәуелді кедергі
Жоғары кедергі материалдарының көпшілігі 
үшін температура ϑ өсуімен кедергі шамасы 
да артуы (оң температуралық коэффициент) 
олардың өзіне тән қасиеті.
Температураның өсуімен қатар кедергі ша-
масы, әсіресе қатты өсетін материалдардың 
кедергісі PTC-кедергі (оң температуралық 
коэффициент α) ретінде белгіленеді (1-сурет, 
15-бет).

Фактор (мұнда: 100)2. Сан (мұнда: 2)
1. Сан (мұнда: 2)

Түсті 
сақина
    

Қара 0 100      250 · 10–6/K

Қоңыр 1 101             ± 1,0 % 100 · 10–6/K

Қызыл 2 102             ± 2,0 % 50 · 10–6/K

Қыз. сары 3 103  15 · 10–6/K

Сары 4 104  25 · 10–6/K

Жасыл 5 105             ± 0,5 % 20 · 10–6/K

Көк 6 106             ± 0,25 % 10 · 10–6/K

Күлгін 7                  ± 0,1% 5 · 10–6/K

Сұр 8   1 · 10–6/K

Ақ 9

Күміс  10–2             ± 10,0 %

Алтын  10–1            ± 5,0 %

Рұқсат етілген ауытқу 
(мұнда 20%)

Темп. 
коэффициент

Түстер жоқ                  ± 20,0 %

Сан Фактор Рұқсат етілген
ауытқу

Ұзындығы l;  Диаметр d

l

                                            A = d 2 · π
4

d

A

Көлденең қима ауданы

1-сурет. Кедергі таңбалау

2-сурет. Кедергі шамаларын 
есептеу үшін өлшемдер

Негіздері
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Температураның өсуі кезінде кедергі шамасы қат-
ты азаятын материалдардың кедергісі NTC-кедер-
гі (теріс температуралық коэффициент α) ретінде 
белгіленеді.
• Өткізгіш, оқшаулағыш, жартылай өткізгіш
Электр өткізгіштікке байланысты өткізгіштердің үш 
түрі бар:
– Өткізгіш: бұл өте көп бос заряд тасымалдаушы-
лары бар материалдар (электрондар немесе ион-
дар), сондықтан олар электр өткізгіштері деп ата-
лады: мысалы, күміс, мыс, алюминий, сондай-ақ 
сұйықтық болып табылатын электролиттер.
– Оқшаулағыш: бұл бос зарядтарды тасымалда-
ушылар саны тым аз болғандықтан өте төмен өт-
кізгіштігі бар материалдар, олар өткізбейтін неме-
се оқшаулағыштар деп аталады, мысалы, шыны, 
керамика, пластмасса.
Жартылай өткізгіш: бұл электр өткізгіштігі өткіз-
гіштер мен өткізбейтіндер арасындағы деңгейде 
болатын материалдар, мысалы, германий, крем-
ний. Жартылай өткізгіштердің кедергі шамасы 
басқа өткізгіштерге қарағанда температураның 
өсуімен күштірек төмендейді.  

1.2.2  Ом заңы

Ом заңы электр параметрлерінің кернеуді, ток 
күшінің және кедергі шамасының өзара байланы-
сын сипаттайды. 

2-суретте Ом заңын метрологиялық орындауға 
болатын электр сұлбасы көрсетілген. Өлшеу 
сұлбасы вольтметр көрсететін кернеудің ретте-
летін шамалары бар энергия көзінен тұрады. 
Амперметр R кедергісі арқылы өтетін ток күшін 
көрсетеді. Егер кедергі шамасы тұрақты сақталса, 
ал кернеу шамасы өзгерсе, онда ток күші сызықты 
өседі (3-сурет).

Тұрақты кедергі шамасы кезінде ток күші I кедергі 
шамасына тура пропорционалды U: I~U.

Егер кернеу шамасы тұрақты шама ретінде 
орнатылса, ал кедергі шамасы өзгерсе, онда 
4-суретте сияқты токтың қисығы алынады. Ток күші 
кері кедергіге пропорционалды.

Тұрақты кернеу кезінде ток күші I кедергі шамасы-
на кері пропорционалды R: I ~ 1/R..    

Екі өзара тәуелділікті Ом заңы теңдеуіне жалпы-
лауға болады.
 

10000
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10 50 100 150 200

Термистор

R = f (ϑ)

R
Ω

ϑ
°C

ОTК

PТК

ϑ

ϑ

Ref(ϑ)
Оң температура-
лық коэффи-
циентті 
терморезистор

U U

A
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10
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R
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Ι
A
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1-сурет. Графикалық шартты 
белгілер және термистор 
мен терморезистордың оң 
температуралық коэффициенті 
бар қисығы

2-сурет. Ом заңы үшін өлшеу
сұлбасы

3-сурет. Әртүрлі шамалары бар
 кедергі үшін ток күшінің кернеуге
тәуелділігі

4-сурет. U = 100 В (тұрақты) үшін 
кедергіден ток күшінің тәуелділігі

1 Электр тізбегі
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1.2.3   Жұмыс, қуат және пайдалы әсер 
            коэффициенті
Тұйық электр тізбегіндегі электр кернеуінің әсері-
нен электрондар (зарядтың теріс тасымалдаушы-
сы) қозғалысқа түседі. Ток өтеді. Осыған орай, за-
рядтардың қозғалуына байланысты электр жұмысы 
жүргізіледі. Оны қоса берілген формулалар арқылы 
анықтауға болады. 
Электрлік қуат Р (ағыл. Power)  орындалатын жұмыс 
уақытына тәуелді болып табылады. 
Егер құрылғы іске қосылған болса, онда Рzu қуаты 
беріледі. Қажетті әрекет үшін осы берілген қуат үлесі 
құрылғыға Рab ретінде беріледі. Қалған қуат Pv жылу 
алмасу түрінде жоғалтатын қуат ретінде жойылады.
Құрылғының пайдалы әсер коэффициенті (eta) 
құрылғыға берілген Pab пайдалы қуатының және 
берілген Pzu жалпы қуатының арақатынасын білдіреді.

Осыған байланысты, бұл берілген қуат шығынның 
есебінен шығыстағы қуаттан әрдайым асып түсетін-
діктен, пайдалы әсер коэффициенті η әрқашан 1-ден 
кем немесе < 100 %.
P = U · I формуласы тұрақты кернеу кезінде Ом заңы-
на бағынатын омдық кедергіге ғана арналған. Бірақ 
энерготехникада жиі таза омдық кедергіні (R) емес, 
айнымалы кернеумен (U~) немесе үшфазалы айны-
малы кернеумен (U3~) жорымал кедергі деп атала-
тын (Z) кедергісі қолданылады.

Бұл жағдайда келесі формула-
лар қолданылады:

Ескерту: P = U · I формуласы 
тұрақты кернеуге арналған.

Келетін қуат

Жоғалған қуат,
мыс, жылу

Тұтынушы,
мыс, лампа
желіден 
қуаттану
блогы

Берілетін қуат

W: электр жұмысы (ағылш. 
work)

1-сурет. Электр тұтынушы-
ларын дағы қуат ағыны

Тапсырма. Электрлік негізгі параметрлер
1. U = 230 В электр тізбегі 16-А сақтандырғышымен қорғалған. Сақтандырғыш жұмыс 
істемей қалатындай, қосылып тұрған құрылғылардың ең максималды қуатының мәні 
қандай?
2. Тұтыну қуаты 200 Вт болған кезде жоғалған қуат 25 В болса, желіден келетін электр 

қоректендіру көзінің пайдалы әсер коэффициенті қандай?

1.2.4 Тізбектей жалғану
Егер сигналдық шам көрсетілген Ub = 12 В жұмыс кернеуі бар энергия көзіндегі (акку-
мулятордағы) UL = 6 В шамының кернеуімен пайдаланылса, онда осы электр тізбегін-
де айырымдық кернеу UV = 6 қосымша кедергі кезінде RV жоғалған жылу немесе екінші 
шамдағы жарық энергиясына айналуы тиіс. Қосымша кернеу кезінде бұл UV кернеуінің 
RV-ға ауысуы ретінде белгіленеді. Сигналдық шамды есептеу үшін Ra (бұл жағдайда 
қыздыру талшығы) жұмыс кедергісімен таңбалауға болады. Токтың тізбекті қосылуы-
ның тек қана тізбегі бар болғандықтан, электр тізбегінің барлық нүктелерінде токтың 
күші бірдей жоғары болып табылады.

Тізбектей қосу кезінде тізбектің кез келген жерде ток күші бірдей жоғары. 

Сұлбадағы кернеудің арақатынасын сипаттай алу үшін контурлар ережесін қолданады:
1. + в-дан барлық кернеу көрсеткіштері – суретте көрсету
2. Кез келген бастапқы нүктені, кез келген айналу бағытын таңдау.

Негіздері
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3. Айналу бағытының бастапқы нүктесінен шығатын 

барлық ішінара кернеулерді қосу (белгіні ескере 
отырып). Айналу бағыты бойынша кернеу көрсет-
кіштерін оң деп санау керек, айналу бағытына қарсы 
кернеу көрсеткіштерін теріс деп санау керек.

4. Егер ол қайтадан бастапқы нүктеге жетсе, айналу 
аяқталды, осылайша барлық жиынтықталған ішінара 
кернеулер нөлге тең болып келтірілген.
Осыған орай құрылған теңдеуді қалаған ішінара кер-
неуге сәйкес өзгертуге болады. 1 суреттегі тізбектей 
қосылу үшін бұл мынаны білдіреді:

1. Ub, Uv и UL салынған.
2. Бастапқы нүкте, мысалы, айналу бағыты сағат тіліне қарсы.
3. + Ub (1-ден 4-ке), 0 V (4-тен 3-ке), – UL (3-тен 2- ге), (от 
2-ден 1-ге) - U
4. Ub – UL – UV = 0

→ Ub = UL + UV (ішінара кернеу қосындысы жиын-
тықтағанда жалпы кернеуді береді)
→ Uv = Ub – Ul
→ Ul = Ub – Uv

Ub = Ul + Uv

Тізбектей қосу кезінде ішінара кернеулердің қосындысы 
жалпы кернеуге тең.

Rжалпы = Rv + Ra

Тізбектей қосу кезінде жекелеген кедергілердің қосын-
дысы жалпы кедергіге тең.

Төмендегілерді жалпы тұжырымдау.

Uжалпы = U1 + U2 + … + Un
Rжалпы = R1 + R2 + … + Rn

Iжалпы = I1 + I2 = … = In

1.2.5 Нақты кернеу көзі

Нақты кернеу көзінде Ri ішкі кедергісі болмайды. Осы-
лайша, ол әрқашан өз клеммаларында (электр сымын 
ұстатқыштарында) ажыратылған тізбек кернеуін U0 
қамтамасыз етеді. Алайда, шын мәнінде, әрбір қуат 
көзі мүмкіндігінше аз мәнді болуы тиіс ішкі кедергіге ие. 
Ri құрылымнан немесе пайдаланылған материалдар 
(электролиттер, қорғасын тілімдер, жартылай өткіз-
гіштер, сымдар және т.б.) есебінен пайда болады.
Бос жүрістегі жұмыс: Егер нақты қуат көзіне тұтынушы 
қосылмаған болса, онда бос жүрістегі жұмыс туралы ай-
тылады. Осылайша, ток Ri арқылы өтпейді, соның арқа-
сында кернеудің төмендеуі болмайды UKL = U0.

ІLR V

U b = 12 V U L = 6 V

U V = 6 V

Ra
Шам

Айналу

1 2

34

U0

R
i

G UKL
Бос жүріс 
кернеуі

Клемма
кернеуі

Нақты кернеу көзі

U 0

R i

G U KL M

ΙҚозғалтқыш ΙҚозғалтқыш

U i

0
0

Ι

ІK

ΙҚозғалтқыш

ΙШам

UШамUҚозғалтқыш U 0 U KL

1-сурет. Қосымша кедергісі 
бар қыздыру шамын қосу

2-сурет. Бос жүрістегі нақты 
кернеу көзі

3-сурет. Жүктелген нақты 
кернеу көзі

4-сурет. UKL клеммалық 
кернеудің энергия көзінің ток 
тұтынуына тәуелділігі 

1 Электр тізбегі
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Жүктеме: Егер тұтынушы қосылған бол-
са, онда кернеу көзінің ішкі кедергісі 
арқылы жүктеме тогы (сондай-ақ) өтеді, 
соның арқасында Ui кернеуінің төмендеуі 
пайда болады (3-сурет, 17-бет).
Қозғалтқыш Ui қосындысы төмендетілген 
UKL клемма кернеуін алады

UKL = U0 – Ui UKL = U0 – Ilast · Ri

Осылайша, бар болатын клеммалық 
кернеу жүктеменің өсуімен және Ri ішкі 
кернеу шамасымен бірге түседі. Бұл 
өзара байланыс 17-беттегі 4-суретте 
көрсетілген.

Егер Ra жұмыс кедергісінің шамасы аз 
болса, онда ток күші және Ri-дегі Ui кер-
неуі өседі, соның арқасында клеммалық 
кернеу U осы қосынды мәніне аз бола-
ды. Егер кернеу көзінің жалғаушы клем-
малары қысқаша тұйықталса, онда Ra = 
0 Ω және U = 0В. Ik қысқа тұйықталудың 

ағатын тогының арқасында Ui кернеуі тү-
суі U0 көзінің кернеуі түсуі сияқты үлкен 
болады: 

  
U0 көзінің кернеуі, Ri ішкі кедергісі және 
Ik қысқа тұйықталу тогы энергия көзінің 
параметрлері болып табылады.

Егер көп жұмыс кернеуі талап етілсе, онда 
энергия көздерін тізбектей түрде қосуды 
пайдалануға болады. Бұл ретте көздің 
кернеулері мен ішкі кедергінің шамалары 
жалпы шамаларға дейін қосылады.

Шам (энергияны аз тұтыну) қозғалтқышқа 
қарағанда (энергияны көп тұтыну) 
кернеудің көбірек шамасын алады. Егер 
клеммалар қысқа тұйықталса, онда тек 
Ri ток ағынын IK (қысқа тұйықталу тогы) 
мәніне дейін шектейді.

▪  Тапсырма: Нақты кернеу көзі
17-беттегі 3-суреттегі UKl = U0 – U формуласында бейнеленген контурлар ережелерін 
қолдану мысалын көрсетіңіз.

1.2.6 Параллель жалғану

Параллель байланыс барлық қосылған 
құрылғылар қуат көзіне қосылған кезде 
орын алады.
Бұл үй шаруашылығында кездеседі. Ком-
пьютер, принтер және сканер сияқты 
есептеуіш машина құрылғылары 230 В 
жұмыс кернеуін пайдаланады.
Ig жалпы тогы I1-ден In-ге дейінгі ішінара 
токтарға А нүктесінде тарамақталады, 
В нүктесінде ішінара токтар қайтадан қо-
сылады.
Параллель қосылған кезде түйіндік нүк-
телер үшін Кирхгоф ережесі көмектеседі:
1. Нүктеге ағатын барлық токтар теріс бо-
лып саналады.
2. Нүктеден шығатын барлық токтар оң 
болып саналады.
Осылайша алынған нүктедегі барлық 
ішінара токтардың қосындысы әрқашан тең.

–Ig+I1+I2+I3+...+In = 0
–Ig=I1+I2+I3+...+In

 
Параллель жалғану кезіндегі жалпы ке-
дергі (сондай-ақ баламалы кедергі деп 
аталады) келесі теңдеудің көмегімен 
есеп теледі: 

Егер параллель жалғану тек екі кедергі-
ден тұрса, онда келесі теңдеудің көме-
гімен есептеулерді жасауға болады: 

Параллель жалғану кезде барлық ке-
дергілер үшін кернеудің мәні бірдей бо-
лып табылады.
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Кедергілердің топтық қосылысына потен-
циометр және көпірлік тізбек жатады.
Потенциометр кедергінің тізбекті қосылуы 
болып табылады, себебі осы кедергінің 
арқасында U жалпы кернеуі олардың ке-
дергі шамаларына байланысты бөлінеді. 
Осылайша, кедергінің белгілі бір ішінара 
кернеуін алып тастау мүмкіндігі пайда бо-
лады. Кедергіні немесе құрылғыны ішіна-
ра кернеуге қоспай жалғанудың осы сұл-
басын жүктемеленбеген потенциометр 
деп атайды (1-сурет).

Жүктемеленбеген потенциометрде кер-
неулер өздеріне тиісті кедергі шамалары 
сияқты қасиеттері бар.  

Егер Ra жұмыс кедергісі R1 немесе R2 
ішінара кедергіге қосылса, онда қосылыс-
тардың мұндай тізбегі жүктелген потен-
циометр деп аталады (2-сурет).
Есептеу үшін алдымен параллельді 
жалғану тізбегінің Ra кедергісі есептеледі, 
содан кейін R1 және RP тізбектей жалғану-
дың RG жалпы кедергісін есептейді. Осы-
дан келесі формула шығады:    

U2 жүктеме кернеуінің тұрақтылығы, IL 
жүктеме тогының күші аз болған сайын, Ig 
токтың жалпы күшін өзгертеді, яғни R2 қа-
тысты RL кедергісінің шамасы неғұрлым 
көп өзгеретініне байланысты көп болады.
Егер R1 және R2 реттеу кедергісі (потен-
циометр) ретінде іске асырылса, онда U2 
бастапқы кернеуі реттелетін болып табы-
лады (мысалы, дыбыс деңгейін реттеу).
3-суретте өлшеудің әртүрлі мақсаттары 
үшін электроникада жиі қолданылатын 
көпірлік тізбек көрсетілген. Негізінен бұл 
үшін А және В нүктелері арасындағы кер-
неу қолданылады (UAB).

Тегістелген көпір тізбегі
Егер UAB = 0 болса, түзетілген көпір тізбегі 
туралы айтылады. Бұл теңестіру шарты 
орындалған жағдайда болады: 

Тегістелмеген көпір тізбегі
Егер жоғарыда көрсетілген теңестіру 
шарты орындалмаса, онда UAB ≠ 0 В, 
көпірлі тізбек тегістелмеген (және бұ-

1.2.7  Потенциометр және көпір тізбегі

зылған). UAB көпірдің диагоналды қиғаш 
кернеуін есептеу үшін контурлар ережесі 
мен Кирхгофтың бірінші заңы қолданыла-
ды. Мұны мысалда көрсету керек (3-су-
рет): R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, R3 = 500 Ω, 
R4 = 1000 Ω, U = 12 В. Мәселен, көпірдің 
диагоналды кернеуі қаншалықты үлкен? 
Теңестіру шарттарын тексеру көпірдің 
түзу екенін көрсетеді, себебі R/R = 100 
Ω/200 Ω = R3/R4 = 500 Ω/1000 Ω.
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Осыдан UAB = 0 V шығады. Қазіргі уақытта көпір тізбегі істен шыққан, ал R4 шамасы 
1500 Ω құрылғыға дейін өсті. Сонымен, енді UAB шамасы қаншалықты үлкен? R1 = 100 
Ω және R2 = 200 Ω тізбектей жалғанудың арқасында 12 В кезінде U3 = 3 В және U4 = 9 
В мәндері алынады. Осылайша түйісулер ережесінен келесі өрнектер шығады: U1 + 
UAB - U3 = 0 → UAB = U3 - U1 = 3 В - 4 В = - 1 В немесе-U2 + UAB + U4 = 0 →  UAB = U2 - U4 
= 8 В - 9 В = - 1 В.

▪  Тапсырмалар. Кедерілердегі сұлба
1. Кедергіні тізбектей жалғау кезінде ішінара кернеу мен жалпы кернеу арасындағы 
өзара байланысты сипаттаңыз.
2. Параллель жалғанған кезде қандай қасиеттер ішінара токтардың күші және кедергі 
шамалары бір-біріне қатысты қандай қасиеттері бар?
3. Жүктемеленбеген жұмыс режиміндегі кернеу көзі 24 В шамалы кернеуге ие болады. 
Ішкі кедергі шамасы Ri = 0,2 Ω тең. Қысқа тұйықталу тогының күшін есептеңіз.
4. Өткізгіштің ұзындығын өлшеу көпірі 
арқылы анықтау керек. Бұл үшін өткіз-
гіштің ұшы қысқаша тұйықталады. Тү-
зеткіш кедергі R1 = 200 Ω және R2 = 300 
ΩΩ болып бөлінеді. R3 кедергісі 100 Ω 
бар. Өткізгіштің диаметрі d = 0,5 мм. Мыс 
сымдарының спецификалық кедергісі ρ =  
0,00178 Ω • мм2/м құрайды.
 1-сурет. Өткізгіштің ұзындығын анықтау
1.2.8  Түзету

Сондай-ақ сигналдар генераторлары жата-
тын, қоректену көздерінің жүктемесі кезінде 
әртүрлі әсерлерге ие үш түрлі жүктеме қол-
данылуы мүмкін. Бұл ретте шешуші мәнге Ri 
ішкі кедергісінің және Ra жүктеме кедергісінің 
арасындағы қатынасы ие болып табылады. 
Жұмыс кедергісі электр құрылғысында және 
өлшеу аспаптарында болуы мүмкін.
Ra>Ri: Жұмыс кедергісі кезіндегі жоғары 
мәнді кернеу тиімді. Кернеуді түзету жұмыс-
тарын жүргізу қажет.
Кернеуді түзету: Ra (немесе аспап) жұмыс 
кедергісі кезінде жоғары және тұрақты кер-
неу мәнін Ra жұмыс кедергісінің шамасы Ri 
ішкі кедергісіне қатысты өте үлкен болғанда 
алады.
Кернеуді түзету үшін өзекті:  Ra ≥ 10 Ri

Кернеуді түзету негізінен энергиямен жаб-
дықтаушы ұйымдарды электрмен жабдық-
тауда және тұрақты қоректендіруші кернеуді 
мүмкіндігінше ұстап тұру үшін қорек блокта-
ры үшін қолданылады.
Ra<Ri: Жұмыс кедергісі кезіндегі жоғары 
мәнді ток күші тиімді. Токты түзету жұмыста-
рын жүргізу қажет.
Токты түзету: Ik тогының максималды мүм-
кін күшін Ra (немесе аспап) жұмыс кедер-
гісінің арқасында алынады, егер Ra жұмыс 
кедергісінің шамасы Ri ішкі кедергісінің ша-
масына қатысты өте аз болса:

Токты түзету үшін өзекті: Ra ≤ 10 Ri
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Токты түзету негізінен RE кіріс кедергісі 
төмен мәніне ие электрондық аспаптарды 
қосқан кезде қолданылады.
Ra = Ri: Жұмыс кедергісі кезіндегі жоғары 
мәнді қуат тиімді. Қуатты түзету жұмыстарын 
жүргізу қажет.
Қуатты түзету: Ra максималды мүмкін қуаты, 
егер ол Ri ішкі кедергінің шамасына жуық 
шамамен тең болса беріледі.
Қуатты түзету үшін өзекті: Ra ≈ Ri

Қуатты түзету негізінен, мысалы, күшейт-
кіштерді репродукторлармен жалғаған кезде 
салыстырмалы түрде жоғары емес қуаттар 
кезінде электроника мен байланыс техника-
сында қолданылады. Бұл жағдайда Ri ішкі 
кедергісі кезінде жалпы қуаттың жартысы 
қуатты түзету негізінен, мысалы, күшейт-
кіштерді жұмыс кедергісі Ra ретінде репро-
дукторға барынша мүмкін қуатты беру үшін 
жылуға айналады.

1.2.9  Кернеуді беру, ток күші және 
кедергі шамасы
Егер айнымалы ток генераторына R кедер-
гісі қосылса (3-сурет), онда UR синусоидалы 
кернеу қисығы IR айнымалы ток ілеспе бола-
ды. Екі шамада бірдей қисыққа ие.
Егер оралған сымның (катушка) арқасында I 
ток берілсе, онда катушкада 0 магнит ағыны 
бар айнымалы магнит өрісі пайда болады. 
Бұл магнит ағынының әсері, егер ток күші I 
жоғарыласа және катушканың орамдары-
ның саны N артады. Егер катушка автоном-
ды темір өзекшенің айналасында оралған 
болса, онда оның магниттік әсері айтар-
лықтай артады. Темір өзектің қолданылған 
материал ға байланысты Rm магниттік кедер-
гісі бар (мысалы, трансформаторлық табақ 
болат). Магнит әсері, яғни 0 магнит ағыны I 
ток күші мен N орамдарының саны кезінде 
Rm магнит кедергісіне байланысты:

Сонымен қатар, темір өзекшесі бар катушка-
да айнымалы токтың арқасында айнымалы 
магнит өрісі пайда болады, осы айнымалы 
магнит өрісінің арқасында екінші катушкада 
осы темір өзекшеде айнымалы кернеу пайда 
болады (индуцирленеді), ол қосылған жүкте-
ме кедергісінде (немесе аспапта) өтуі мүм-
кін. Негізгі әсері келесідей: бастапқы айны-
малы кернеу (бастапқы: бірінші) u1 бастапқы 
катушканың N1 орамдарының арқасында 
бастапқы айнымалы ток i1 тудырады. i1 
бастапқы айнымалы ток темір жүрегінде 0 
айнымалы магнит өрісін жасайды, онда N2 
екінші катушка (екіншілік: екінші) орналасқан
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N2 екінші катушкадағы φ айнымалы өрісі u2 екінші 
кернеуін индукциялайды. Осылайша, бастапқы 
кернеу u1 екіншілік кернеу u2-ге (трансформация-
ланады) ауыстырылады. Сондықтан бұл эле-
мент таратқыш (трансформатор) деп аталады.

U1 және  U2 катушкалары кернеу N1 және N2 
орам дарының санына байланысты болады, олар-
дың өзара қатынасы трансформатордың ü транс-
формация коэффициенті ретінде белгіленеді:

 

Трансформатордың көмегімен орам санын 
таңдаудың арқасында U = 230 В желінің кернеуі 
кезінде кез келген екінші жұмыс кернеуін U2 
құруға болады. ü = 19,16 кезінде шығады: 

Аз шығын (жылу, магнит өрісі) негізінде тарат-
қыштың шығыс қуаты кіріс қуатына жуық 
шамамен тең. Егер шығыс жағы күшті жүктелген 
болса, онда қуат кіріс жағын жеткізуге тиіс. Бұл 
шығындарды есепке алмай жүреді:    

Темір өзегі

Магниттік өріс φ

N1 N2U 1

U 2

i1

_

U 2U 1

�

Графикалық 
шартты белгі

F

Сызық a

b

M
R N

R Ltg

iwL1 L2

LS LS

1-сурет. Трансформатордың құрылымы

Таратқышта ток күші, керісінше, 
кернеу шамасы сияқты қасиет-
терге ие. 

Z1 кіріс кедергісі U1 және I1-ден, 
Шығыс кедергісі U2 және I2-ден 
есептеледі. Осылайша, екі кедер-
гінің келесі арақатынасы алынады: 

Кедергі шамалары трансформа-
тордың көмегімен трансформа-
ция коэффициентінің квадраты 
арқылы беріледі. 

1.2.10  Айырлы тізбек

Коммуникациялық техникада беру принципін ерекше пайдалану айырлы тізбек болып 
табылады. Егер екі серіктес бір-бірімен бір мезгілде сөйлесіп, ести алатын байланыс 
құрылғысын жасау қажет болса, онда әдетте екі сымды желілер,  яғни төрт сым 
қажет. Айырлы тізбек екі сымды желі, екі сым қажет болған жағдайда азаяды, осыған 
байланысты ол екі сым төрт сымды сұлба деп аталады.
Бұл ретте сұлба көпір тәрізді тізбек түрінде құрылады, RN кедергісінің арқасында 
көпірдің келесі жағында байланыс серіктестерінің байланыс желілерінің кедергісі 
арасында ойнатылады. iw микрофонды тогы бірдей күшпен және қарама-қарсы бағытта 
L1 және L2 трансформаторының катушкалары арқылы өтеді, сондықтан екі магнит өрісі 
жоғалады және сол арқылы кернеуді құлаққаптарға жеткізуге болмайды. Серіктестен 
келіп түсетін is сигналдық тогы бір бағытта L1 және L2 арқылы өтеді, сол себепті магнит 
энергиясы LS катушкасында сигналды естілетін F құлаққаптары арқылы сигнал тогын 
тудыратын кернеуді индукциялайды.
Екі сымды-төрт сымды айырлы тізбектің арқа-
сында құрылатын екі сымды қосылыс екі 
бағытқа бөлінеді. Мұндай айырлы тізбек кү-
шейткіштермен алыс байланыс желілерінде, 
телефонда немесе соңғы NT желілік құрылғыда 
қызметтерді біріктірумен сандық желіде орна-
ласқан.
2-суретте F құлаққаптарының шығыс бағытында 
және келіп түсетін бағытта микрофон М бар.

 
2-сурет. Аналогты телефондағы жергілікті 
әсердің жоғалуы (сұлба учаскесі)

Негіздері
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1.2.11  Жұмыс кернеуімен қамтамасыз ету

Көптеген құрылғылар немесе сұлбалар үшін элек-
троникада тұрақты кернеу қажет. Бұл үшін ток кер-
неуі трансформатордың көмегімен қажетті кернеу 
мәніне дейін жеткізіледі, түзетіледі және тұрақтан-
дырылады. 11-беттегі 5-суретте мүмкін болатын 
сұлбасы көрсетілген. Түзету үшін жартылай өткіз-
гіш диодтар қолданылады. 2-суретте бір жартылай 
периодты түзетудің сұлбасы негізінде әрекет ету 
қағидасы көрсетілген. Тәжірибеде көпірлік тізбек 
қолданылады.
Берілген айнымалы кернеудің оң жартылай пе-
риодында ток i (3 – сурет) V1 және V4 диодтары 
арқылы, ал теріс жартылай период кезінде-V2 және 
V3 диодтары және Ra жұмыс кедергісі арқылы өтеді.
Егер CL зарядтау конденсаторы түзеткіштің шығы-
сына параллель жалғанған болса, онда кернеу 
теңестіріледі (3-сурет, «конденсатор» тарауын қа-
раңыз).
Конденсатор бір-бірінен оқшауланған екі металл 
тілімнен тұрады. Тілім бетінің шамасына, олар-
дың бір-бірінен арақашықтығына және оқшаулау 
материалының түріне байланысты конденсатор 
кернеуді жасап шығару кезінде тілімдер арасында 
жасалған электр өрісінде белгілі бір электр энергия-
сын тұтынуы және сақтауы мүмкін. Конденсаторды 
зарядтау синусоидалды айнымалы кернеудің өсу 
бөлігінде жүреді, ол электр энергиясын разрядтау 
түрінде қайта береді және осылайша бастапқы кер-
неудің қисығы тегістеледі. Қосылған аспаптың (Ra) 
жүктемесі күштірек болған сайын, соғұрлым көп 
энергия конденсатордан шығарылады және осы-
лайша Ua жүктеме кернеуі азырақ теңестіріледі.
CL зарядтау конденсаторының электр сыйым-
дылығының шамасы неғұрлым көбірек болса, оның 
жинақтау сыйымдылығы соғұрлым көп болады. Ra 
азырақ шамасындағы CL  шамасы Ua жүктемесінің 
кернеуін бірдей теңестіру үшін үлкен болуы тиіс.
Тұрақты кернеу жүктемеге қарамастан тұрақты 
болу үшін кернеуді тұрақтандыруды жүзеге асыра-
ды. Ол үшін негізінен тіркелген тұрақты шығу кер-
неуі бар тұрақтандырғышты пайдаланады. Бастап-
қы кернеу 5 В-ден 24 В-ға дейінгі аймақта сатылы 
орналасқан. Оң бастапқы кернеуден басқа, теріс 
бастапқы кернеуді жасауға болады.
Тіркелген тұрақты шығу кернеуі бар тұрақтандыр-
ғыштар әдетте оң бастапқы кернеу үшін 78xx ретін-
де белгіленеді. Хх бастапқы кернеудің шамасын 
білдіреді. 7809 деп аталатын тұрақтандырғыш 
+ 9 В бастапқы кернеуді жеткізеді. Теріс бастапқы 
кернеу тұрақтандырғышында бастапқы сандары 79 
болады.

Жүретін

Кіріс
2 Сым

Сигнал
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b

F

M
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L1 L2
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1-сурет. Айырлы тізбек, 2 сымды-4 
сымдық ауысу; графикалық 
шартты белгі

2-сурет. Бір реттік түзеткіш 
тізбек

3-сурет. Ra жұмыс кедергісі және 
CL зарядтау конденсаторы бар 
түзеткіш сұлбаның көпірі

4-сурет. CL-мен жұмыс істемейтін 
Ra жұмыс кедергісі кезіндегі 
кернеу қисығы

1 Электр тізбегі
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Суретте кернеу стабилизаторы тогының сипатта-
малары көрсетілген. Қисық тұрақтандырғыштың 
U2 бастапқы кернеуі жүктемеге қарамастан 
тұрақты сақталатынын көрсетеді. Егер жүктеме 
кедергісі соншалықты аз болса, IL жүктеме тогы-
ның күші ILmax токтың рұқсат етілген күшінен асып 
кетсе, онда жүктеме тогы төмен шамаға дейін 
реттеледі.  

0 t

u
uc

ua
ub

ua : Бос жүріс (Ra =    )
ub: Ra Жоғары омдық
uc: Ra Төменгі омдық
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V2
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u2
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uжалпы
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1-сурет. Ra жұмыс кедергісі мен CL 
зарядтау конденсаторы кезіндегі 
және Ra әртүрлі шамаларында 
кернеу қисығы

2-сурет. Тіркелген тұрақты шығу кернеуі                3-сурет. Тіркелген тұрақты шығу
бар тұрақтандырғышпен                                            кернеуі бар тұрақтандырғыш
кернеуді тұрақтандыру сұлбасы                               тогы кернеуінің қисығы

1.2.12  Тұрақты кернеу, айнымалы кернеу және аралас кернеу
1.2.11-тарауда тұрақты және айнымалы 
кернеуден басқа аралас форма бар екені 
анық көрсетілген. Тұрақты кернеу үшін ол 
өз күшін де, өз белгісін де өзгертпеуі тән бо-
лып табылады. Айнымалы кернеу кернеудің 
полярлығы бетінің оң шамасы бетінің теріс 
мөлшеріне тең болған кезде орын алады. 
Осылайша, беттің арифметикалық орташа 
мәні нөлге тең. Сонымен, u1 кернеуі және u2 
кернеуі (5-сурет) айнымалы кернеу болып 
табылады. Алайда, егер ол синусоидалды 
кернеу емес болса, uжалпы кернеуі де айныма-

лы болып табылады. Егер айнымалы 
кернеу тұрақты кернеуге қабаттасты-
рылып қойылса, онда аралас кернеу 
пайда болады.

Тұрақты кернеу белгілері: бірдей 
күш, бірдей белгі.
Айнымалы кернеу белгілері: 
ариф метикалық орташа мән = 0.
Аралас кернеу: тұрақты және айны-
малы кернеудің қабаттасуы. 

4-сурет. Тұрақты және айнымалы кернеудің қабаттасуы

1.2.13 Синусоидалы және синусоидалы емес кернеу
Екі G1 және G2 генераторы тізбекті түрде қосылады. 
Олар f1 және f2 (f2 = 3 · f1) жиіліктерімен u1 және u2 си-
нусоидалы айнымалы кернеуді жасайды. Егер u1 және 
u2 ішінара кернеудің екі лездік  мәндері қосылса, онда 
жалпы uжалпы кернеуі алынады (5-сурет). 

5-сурет. Әртүрлі жиіліктегі 
екі синусоидалы кернеулерді 
қосу

Негіздері
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Әр түрлі жиіліктегі синусоидалы айнымалы 
кернеулердің қосындысы синусоидалы емес, 
бірақ периодты жиынтық кернеуді береді.    

Бұл қорытындыны, керісінше, басқаша ай-
туға болады: 

Синусоидалы емес, бірақ периодтық кернеу 
айнымалылары әртүрлі жиіліктермен синусои-
далы ішінара кернеулерге жіктелуі мүмкін. 

Синусоидалы емес айнымалы кернеулердің 
синусоидалға жіктелуі Фурье түрлендіруі деп 
аталады (Фурье – француз математигі және 
физигі, 1768-1830 жж.). Бұл білімнің комму-
никациялық және ақпараттық технологиялар 
үшін маңызы зор. Мысалы, кернеудің (им-
пульстердің) бірдей ұзақ оң және теріс ша-
маларынан жасалған тікбұрышты байланыс 
сигналы белгілі бір жиіліктер мен амплитуд-
тармен (u кернеулердің ең жоғары шыңы) 
синусоидалды ауыспалы кернеулердің көпті-
гінен тұрады. 1-суретте тікбұрышты сигнал 
және үш синусоидалы ішінара кернеу u1, u3 
және u5 бейнеленген.
u1 негізгі тербелісі тікбұрышты сигнал сияқты 
f1 жиілігіне ие, бірақ негізгі тербеліс амплиту-
дасы 4/π факторға (көбейткішке) көп. Жоға-
ры ретті u3 және u5 бірінші екі толқыны негізгі 
тербелістің 3 есе және 5 есе жиілігіне ие, 
бірақ тек 1/3 және 1/5 амплитудасына ғана 
ие. Осы үш жартылай кернеудің қосындысы 
тікбұрышты сигналмен өзара байланысты 
анық көрсетеді. Көп тақ жоғары жиілікті сину-
соидалы тербелістер (гармоникалық тербе-
лістер) берілген сайын, дәлірек тікбұрышты 
сигнал қалыптасады. 
Жеке жиіліктерді жиілік спектрінде бейне-
леуге болады. Бұл ретте көлденең перпен-
дикулярлы оське (ординатаға) амплитуда-
ның тиісті шамалары салынады.

4
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3-сурет. Тілімшелі конденсатордың сұлбасы

1 Сигналды өңдеу элементтері

2-сурет. Тікбұрышты сигнал жиіліктерінің 
спектрі

Синусоидалы емес, периодтық сигнал-
дардың синусоидалды тербелістерге 
жіктелуі қисықтың кез келген формасы 
үшін (мысалы, үшбұрышты немесе ара 
тәрізді) мүмкін. Егер байланыс арнасы 
мұндай сигналды беруге тиіс болса, 
онда сигналда бар тербелістердің көпті-
гін, тіпті жоғары жиіліктегі үлестерді жі-
беру керек. Егер бұл мүмкін болмаса, 
мысалы, пайдаланылған сызықтарға 
байланысты алынған бастапқы сигнал-
дың нысаны бастапқы сигналдан ерек-
шеленеді. Бұл кіріс және шығыс сигнал-
дарының арасындағы айырмашылық 
дыбыс түрінде естілетін сигналдың 
бұрмалануы ретінде белгіленеді.

1-сурет. Тікбұрышты сигналды 
синусоидалды ішінара тербеліске жіктеу

1.3 Сигналды өңдеу элементтері

1.3.1 Конденсатор

Конденсатор бір-бірінен оқшауланған екі ме-
талл тілемнен тұрады. Оқшаулағыш матери-
ал диэлектрик деп аталады және формулада 
εr («epsilon») әрпінің көмегімен белгіленеді 
(3-сурет). С сыйымдылығы F фарад түрінде 
көрсетіледі және де ол Q электр зарядының 
U белгілі бір кернеуінде қанша сақталуы 
мүмкін екендігін сипаттайды.
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Сыйымдылығы оқшаулау материалдарына (εr) 
және конденсатор үлгісіне байланысты. Сыйым-
дылық шамасы А тілімнің үлкен беткейімен және 
d тілімдердің арасындағы ең аз қашықтықпен бір-
ге өседі. Тілімшелі конденсатор сыйымдылығы 
келесі формуламен есептелініп шығарылады:  

εr шамасы жұмсалған материалға байланысты 
өзгеріп отырады және өлшемсіз шама болып 
табылады ([εr] = 1). Электрлік күш тұрақтысы ε0, 
керісінше, 8,86•10-12 As/Vm көмегімен көрсетіледі.
Егер 1-суретте ажыратқыш 1 қалпында болса, 
онда тағы да бос С конденсаторы R кедергі 
арқылы кернеу көзіне қосылады (UB = 10 В), 
зарядтау процесі басталады: зарядтау тогы 
кернеу көзінен конденсаторға кедергі арқылы 
өтеді. Осыған орай, конденсатордың бос басында 
болады, ол шексіз аз кедергі ретінде әрекет етеді, 
сондықтан зарядтау тогы тек R = 100 kΩ кедергімен 
қосылу сәтінде шектеледі. I0 = UB/R = 10 В/100 
kΩ = 100 мкА ағады. Конденсатордың зарядтау 
тогы электр зарядын жеткізуіне байланысты, 
уақыт ұлғаюымен ол қайта заряд талып, сол 
кезде зарядтау тогы азаяды. Конденсаторды 
зарядтау конденсатордың UC кернеуі зарядтау 
процесінде баяу жоғарылайды деп анықтайды. 
Егер UC конденсаторының кернеуі UB кернеу көзі 
сияқты шамаға ие болса, онда конденсатор толық 
зарядталған, сондық тан зарядтау тогы одан 
әрі ағады. 1-суретте конденсатордың жоғарғы 
пластинасы – оң, ал төменгі пластинасы теріс 
зарядталған. Зарядтау уақытының ұзақтығы 
0-ден 100%-ға дейін әр қашан 5 τ құрайды. Уақыт 
тұрақтысы τ («tau») 1 τ = R · C формуласы бойынша 
есептеледі және секундтарда көрсетіледі.
1 τ сәйкес конденсатор 63% зарядталған. 5 τ 
сәйкес ол толығымен зарядталған (шамамен 100 %).
Конденсаторда сақталған энергия конденса-
тор тілімдері арасында зарядтау кезінде пайда 
болған электр өрісінде болады. Егер 1-суреттегі 
ажыратқыш 2 қалпында оңға орнатылса, онда 
толық зарядталған конденсатор R = 100 kΩ ке-
дергісі арқылы қысқаша тұйықталады, кері за-
рядтау (разрядтау) үрдісі басталады: конденса-
тор кернеу көзі болып табылады, оның кернеуі 
UC разрядты ток тудырады. Разрядтау үрдісінің 
басында ол тек R = 100 kΩ кедергісімен шекте-
леді. -I0 = Uc/R = 10 В/100 kΩ = 100 мкA ағады. 
Разрядтық ток теріс деп саналады, себебі ол R 
зарядталу тогына қарсы кедергісі арқылы өтеді. 
Разрядты ток тілімдер арасында зарядтарды 
тасымалдауға арналған (зарядтардың компенса-
циясы), демек конденсатордың кернеуі разряд-
тау үрдісі кезінде төмендейді. Егер разрядтық 
ток жасалған кернеуді төмендетсе, онда разряд-

тық ток күші де азаяды. 5 τ сәйкес 
екі тілімде де бірдей оң және теріс 
зарядтардың саны бар, конденса-
тор толық ажыратылады, конден-
сатор кернеуі Uc = 0 В құрайды, ал 
разрядты ток нөлге тең. Зарядтау 
үрдісі сияқты, разрядтау процесі 
5 τ жалғастырылады. Жоғарыда 
айтылғандардан, токтың ағуы за-
рядты тасымалдауға әсер ететіні 
анық. Осылайша, ток ағуы белгілі 
бір уақыт ішінде зарядтың өзгеруі 
болып саналады. Зарядтардың са-
нына байланысты конденсатордың 
кернеуі де өзгереді.
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1-сурет. Конденсаторды зарядтау 
және разрядтау

2-сурет. Конденсаторды зарядтау 
және разрядтау кезіндегі кернеу мен 
токтың қисығы

3-сурет. Айнымалы ток тізбегіндегі
конденсатор
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Зарядтау және разрядтау фазасы кезінде 
ток пен кернеудің қисығын дәл сипаттау үшін 
келесі теңдеулерді қолданады: 

Егер жоғарыда көрсетілген формулаларда 
t уақыты секундта қолданылса, онда τ ша-
масы секундта қолданылуы тиіс. Балама 
ретінде t уақыты еселенген τ ретінде пайда-
ланылуы мүмкін.
Егер конденсаторда UC айнымалы кернеуі 
орнатылса (3-сурет, 26-бет), онда жүкте-
менің өсу кернеуінде iC токтың азайтатын 
күші өтеді, онда uC азайтатын кернеуінде iC 
разрядты тогының өсу күші өтеді. Уақыт диа-
граммада Т (секундта) периодтың  ұзақтығы 
ретінде көрсетуге болады, бұл ретте пери-
од токтың немесе кернеудің синусоидалы 
тербелісінің толық уақытына сәйкес келеді. 
Секунд ішіндегі кезеңдер саны f жиілігі ретін-
де көрсетіледі (секунд ішіндегі тербелісте = 
Герц). Т периодтың ұзақтығы және F жиілігі 
кері қатынаста:      

Период a = 360° бұрыштық жағдайға сәй-
кес болуына байланысты, уақытша ось бұ-
рыштық градустарда де градуленуі мүмкін. 
Мысалы, бұрыштық градустардың iC тогы-
ның максималды күшінен және uC максимал-
ды кернеуінен айырмашылығы (бұл жағдай-
да, мысалы, a = 90°), онда бір-біріне қатыс-
ты жылдам мәндердің жылжуы немесе ток 
фазалары мен кернеудің бір-біріне қатысты.
u немесе i қисығы фаза деп аталады, екі 
фазалы бұрыштар арасындағы бұрыш – φ. 
Әртүрлі электр шамаларының бірдей электр-
лік жедел мәндерін ығыстыру (мысалы, ноль 
арқылы өту) фазалық ығысу деп аталады. 
a = 0° кезінде конденсатордың uC кернеуі ең 
кіші шамаға (минималды) ие, ал ток күші – iC 
ең жоғары (максималды) шамаға ие. Кон-
денсаторда ток пен кернеу арасында φ = 90° 
фазалық ығысулар негізінде мынадай қоры-
тынды жасауға болады: ток кернеуден 90°-қа 
озады, ал кернеу токтан 90°-қа артта қала-
ды.   
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1-сурет. uС және iС арасындағы фазалық 
ығысу (α бұрышы үшін t уақытын немесе T 
периодының ұзақтығын орнатуға болады)

2-сурет. Конденсатордағы фазалық ығысу

3-сурет. Хс сыйымдылық кедергісінің 
f жиілігіне тәуелділігі (С = 200 мкФ)

4-сурет. f2 = 2 · f1 арқасында ic2 = 2 · ic1 
алынады, uc = тұрақты

1 Сигналды өңдеу элементтері

Зарядтау фазасы   

Зарядтау фазасы

[t] = с немесе τ еселігі

 немесе
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Бұл қорытынды сызықты және векторлық диаг-
раммаларда (2-сурет, 27-бет) көрсетілген. 

Электр шамалары векторлар түрінде бейне-
ленеді және де вектордың ұзындығы шаманың 
сандық мәніне және оның сол жақ бағыты-
на бұрылған диаграммада фазалық ығысу φ  
бұрышының басқа шамаларына қатысты сәйкес 
келеді.

Конденсатор тогының заңына сәйкес (алдыңғы 
бетті қараңыз) iC тогын тұтыну немесе беру кер-
неудің өзгеру жылдамдығына пропорционалды. 
Өзгерту жылдамдығы бірдей болғандықтан, бұл: 

Егер конденсаторда орнатылған кернеудің жиілі-
гі жоғарыласа, онда зарядтау және разрядтау 
фазалары уақыт бірлігіне өсетінін білдіреді. Егер 
конденсатор арқылы (кернеудің өзгермеген ша-
масы кезінде) жоғары ток өтуі мүмкін болса, онда 
оның XC сыйымдылық кедергісі аз болуы тиіс.    

XС сыйымдылық кедергісі жиілікпен қатар кон-
денсатордың сыйымдылығына байланысты. 
XC сыйымдылық кедергісін есептеу үшін келесі 
формуланы қолданады:  

Егер конденсатордағы сыйымдылық, мысалы, 
басқа конденсатордың параллельді қосылуына 
байланысты екі еселенсе, онда сондай-ақ қосу 
тогының күші екі еселенеді әрі кедергінің сыйым-
дылық шамасы екі есе азаяды. 

Сыйымдылықтарды параллель қосу үшін ереже 
қолданылады: Конденсатор сыйымдылығының 
шамасы неғұрлым көп болса, XC айнымалы ток 
кедергісінің шамасы соғұрлым аз. 

Cg конденсаторларды параллель жалғаудың 
жалпы сыйымдылығы мынадай формула бойын-
ша есептеледі: 

Конденсаторлардың тізбекті қосылуы конденса-
тордың тілімдері арасындағы қашықтықтың ұл-
ғаюына және сыйымдылық мөлшерінің азаюына 
сәйкес келеді. Осының арқасында айнымалы 
ток кедергісінің сыйымдылық шамасы көбейе бе-
реді: Конденсатор сыйымдылығының шамасы аз 
болған сайын, айнымалы токтың сыйымдылық 
кедергісі соғұрлым көп болады. 
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1-сурет. Қос сыйымдылық ток 
күшінің екі еселенуіне әкеледі: 
С2 = 2 · С1 арқасында i2 = 2 · i1 
алынады.

2-сурет. ХС сыйымдылық кедергісі 
кезіндегі орындалған жұмыстың 
лездік мәндері

3-сурет. Тізбекті және параллель 
жалғанған кезде С1 және С2 жиынтық 
сыйымдылығы 

Негіздері
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Конденсаторларды тізбекті жалғау кезінде Cg 
жиынтық сыйымдылығы былайша есептеледі: 

Түсіну маңызды:

Кернеу жиілігі жоғары болған сайын, конденса-
тордың сыйымдылық кедергісі аз. 

1.3.2 Катушка

Негізінде, катушка оралған сымнан тұрады. Ка-
тушканың ішінде ауа (ауа өзекшесі бар катуш-
ка), арнайы болат қорытпалар (мысалы, транс-
форматорлық болат) немесе магниттік әсерді 
арттыратын Темірдің пульверизацияланған қо-
рытпалары (ферриттер) болуы мүмкін.
Егер катушкада 0 магнит өрісі өзгерсе, мысалы, 
Δi ток күшінің өзгеруіне байланысты, онда uL 
өзін-өзі индукциялау кернеуі ретінде белгіле-
нетін кернеу (индуцирленеді) пайда болады. 
Кернеу шамасы N катушкасының орамдарының 
санына және Δ φ / Δ t магнит өрісінің өзгеру жыл-
дамдығына байланысты. 

Тиімді кернеу uR ретінде тогының өсуіне байла-
нысты өзін-өзі индукцияциялауының кернеуіне 
қарсы пайда болатынының арқасында ток шақы-
ратын U кернеу азаяды: uR = U- uL
Бұл катушкадағы ток күшінің ұзақ өсуін тудыра-
ды, тіпті ол R сымының кедергісінің шамасымен 
анықталатын I ең жоғары шамасына дейін. 
Ең жақсы көрнекілік үшін бұл тізбектей жалғау 
кезінде катушканың сым кедергісі катушканың 
көмегімен белгіленеді L.
Электр тізбегіндегі катушканың қасиеті L индук-
тивтілігі ретінде белгіленеді. L шамасы өзек-
шенің үлгісі мен қолданылған материалына бай-
ланысты және В · с/А бірліктерінде көрсетіледі.
Бұл ретте:

Катушкадағы uL өзін-өзі индукция кернеуі катуш-
кадағы ток күшінің өзгеру жылдамдығына және 
оның индуктивтілігіне байланысты, катушкадағы 
кернеу заңы әрекет етеді:  
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1-сурет. Цилиндрлік катушканың 
үлгісі

2-сурет. Тұрақты кернеу кезіндегі 
катушка, қосу және өшіру үрдісі

3-сурет. Айнымалы кернеу кезіндегі 
катушка, сызықты және векторлық 
диаграмма

1 Сигналды өңдеу элементтері
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Катушканың энергия жинағышының магнит 
өрісінің құрылымы L индуктивтілігіне және R 
катушкасының кедергісіне байланысты болған-
дықтан, бұл жағдайда конденсатор жағдайын-
дағыдай τ тұрақты уақыты өзекті:

Бұл жағдайда 5 тұрақты уақытқа сәйкес τ магнит 
өрісінің құрылымы және сол арқылы өздігінен 
индукция үрдісі шамамен жабық. Кернеу мен 
токтың қисығын сипаттау үшін (1-сурет) қосу 
және өшіру кезінде келесі теңдеулерді қолдана-
ды:  

      Қосу үрдісі

       Өшіру үрдісі

Айнымалы кернеу кезінде, егер катушка керне-
уінің өзгеру жылдамдығы ең үлкен максималды 
мәнге ие болса, бұл iL катушкасының ток күші де 
ең үлкен максималды шамаға ие болады. Мыса-
лы, катушкада фазалық ығысу φ = 90° болады. 
Бұл жағдайда iL катушкасы тогының баяулауы uL 
катушкасының кернеуінен артта қалады.

Катушкада ток пен кернеу арасында фазалық 
ығысу φ = 90° пайда болады. Кернеу токтан 
90°-қа озады, ал ток болса кернеуден 90°-қа 
артта қалады.

Бұл сызықты және векторлық диаграммаларда 
көрінеді. Егер uL катушкасында ауыспалы кер-
неу пайда болса, uL айнымалы токтың әсерінен 
uS тұрақты ток пайда болады, ол iL айнымалы 
токтың беріктігінің өзгеру қарқынымен артады 
және сол арқылы оны әлсіретеді. XL катушка-
сының айнымалы тогының кедергісі үшін бұл 
мынаны білдіреді: 

XL катушкасының айнымалы ток кедергісі кіріс 
кернеуінің f жиілігінің өсуімен бірге артады.

Тіпті бұл жағдайда өзгерістер жиынтығы бар, 
нәтижесінде XL катушкасының айнымалы тогы-
ның кедергісін есептеу үшін XL жиілігінің орны-
на ω = 2 · π · f бұрыштық жиілігін пайдалануға 
болады:
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1-сурет. ХL индуктивті кедергісі 
кезіндегі орындалған жұмыстың 
лездік мәндері 

2-сурет. XL индуктивті кедергісінің 
f жиілігіне тәуелділігі (L = 1 H)

3-сурет. Катушкадағы әртүрлі 
жиіліктегі айнымалы кернеу және 
айнымалы токтар: f2 = 2 · f1 
арқасында i2 = 1/2 · i1 алынады

4-сурет. Индуктивтіліктің екі еселенуі 
ток күшінің екіге бөлінуін тудырады: 
L2 = 2 · L1 арқасында i2 = 1/2 · i1 алынады

Негіздері

[t] = с немесе τ еселігі
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1
XL = 2 · π · f · L = ω · L

Өлшеулер, сонымен қатар, жиілікті екеу кезінде 
ток күші жартысына төмендейді, ал айнымалы ток 
кедергісі XL екі есе төмендейді. Егер, мысалы, L 
индуктивтілігі екінші катушканың тізбектей қосылуына 
байланысты екі еселенсе, онда ток күші екі есе азаяды, 
және де XL айнымалы ток кедергісі екі еселенеді.
Мәселен, индуктивтіліктерді жүйелі қосу кезінде 
Lg жалпылама индуктивтілігі жекелеген индуктив-
тердің қосындысы ретінде алынады: 
   

Индуктивтерді параллель жалғаған кезінде жал-
пылама индуктивтіліктің кері шамасы жеке индук-
тивтердің кері шамаларының қосындысы ретінде 
есептеледі:

1.3.3 Төменгі, жоғарғы және жолақты 
жиіліктер сүзгісі
Кедергі мен конденсатордың көмегімен кернеу-
ді бөлгіштің екі түрлі сұлбасын жасауға болады. 
Бастапқы кернеу жиілікке байланысты болады.
Төменгі жиіліктер сүзгісінің тізбегі көмегімен төмен-
гі жиіліктер кернеулерін жасауға болады. Тұрақты 
кіріс кернеуінде U1 өспелі жиілікпен бірге U2 кер-
неуі төмендейді. Жоғарғы жиілік сүзгісінің тізбегі 
керісінше әрекет етеді. Тұрақты кіріс кернеуінде U1 
ұлғаю жиілігімен бірге U2 кернеуі жоғарылайды.
Жиілікке тәуелді сұлбалардың ерекшелігі шекті 
жиілік fg болып табылады.

Егер айнымалы токтың сыйымдылық кедергісі 
бірдей шамаға ие болса, R кедергісі сияқты шекті 
жиілікке бұл жағдайда қол жеткізіледі. Бұл жағдай-
да U2 шығыс кернеуі келесідей мәнге ие: 

U2 = 0,707 · U1.
R = XC теңдеуі шарты арқылы шекті жиілікті есеп-
теуге болады:  

Егер төменгі жиіліктер сүзгісін және жоғарғы жиілік-
тер сүзгісін тізбектеп қоссаңыз, төменгі жиіліктер 
сүзгісі мен жоғарғы жиіліктер сүзгісінің бөгеу жо-
лақтары арасында ғана кернеуді өткізетін жолақтық 
сүзгіні алуға болады. 
Егер төменгі жиіліктер сүзгісін және жоғары жиілік-
тер сүзгісін параллель қоссаңыз, онда жиілік бөлу 
сүзгісінің тізбегін алуға болады.

U 2

U 2

U 1 U 1 = U 2

U 1 U 2

fg f

Бөгеу жолағы 

U 2C

R

Өткізу 
жолағы

U 1

0

0,7

1

0

__

C

RU 1

U 2

U 2

U 1 U 1 = U 2

fg f

Бөгеу жолағы Өткізу жолағы

0

0,7

1

0

U 1 U 2U 2 __

Жоғарғы 
жиіліктегі сүзгіні 

бөгеу жолағы

Төменгі 
жиіліктегі 

сүзгіні бөгеу 
жолағы

0
ffg2 fg1

U 1U 1

Өткізу 
жолағы

C1 R2

C2R1U 1 U 2
U 1 U 2___

C1

C2

R1

R2U1 UHF

UNF TP

HP

1-сурет. RC төменгі жиілік 
сүзгісі

2-сурет. RC жоғарғы жиілік 
сүзгісі

3-сурет. Жолақты сүзгі

4-сурет. Жиілікті бөлгіш сүзгі

1 Сигналды өңдеу элементтері
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Тиісті сұлбаны жасау арқасында жоғарғы жиілік-
тер сүзгісінің және толық сұлбаның жиілік жүрісіне 
әсер ететін төменгі жиіліктер сүзгісінің орынсыз 
тізбегінің пайда болуын болдырмауға болады.

1.3.4  Резонантты контурлар

R кедергісінің, L катушкасы және С конденсаторы-
ның тізбекті және параллель жалғануы резонанс-
тық контурлар деп аталады. Резонанстық жағдай 
екі тізбек үшін пайда болған айнымалы кернеудің 
жұмыс жиілігі f0 резонанстық жиілікке тең болған 
кезде пайда болады. Мұндай жиілік кезінде XL ин-
дуктивті кедергісі және XC сыйымдылық кедергісі 
бірдей кедергі мәніне ие болады: XL = XC. Осының 
негізінде резонанстық жиілік үшін алынады: 

Бұл f0 резонанстық жиілігіндегі сору тізбегі U2 ең 
аз шығыс кернеуіне ие, өйткені төмен импеданс 
сериясының кедергісі оны қысады (сорады). Ол 
айнымалы кернеуді жиілікпен азайту қажет болған 
жағдайда қолданылады.

R, L және C тізбектей жалғануы
R тізбектей кедергісі L және C «омдық» жоға-
луы болып табылады. Дегенмен, оны сырттан 
жалғанған кедергі есебінен арттыруға болады.
Барлық элементтер арқылы тізбекті кедергілер 
кезінде R кедергісінің UR-нің ішінара кернеуіне, XL 
кезіндегі UL индуктивті кернеуі және XC кезіндегі UC 
сыйымдылық кернеуіне әсер ететін I тогы ағады. 
UL индуктивті кернеуі I тогынан 90°-қа озады және 
UC сыйымдылықты жартылай кернеуден 90°-қа 
артта қалады, сондықтан XL және XC бірдей ша-
мада болғанда және сонымен UL = UC ол артады. 
Осының арқасында XL және XC айнымалы ке-
дергілерінің әсері де артады. Осының арқасында 
XL және XC айнымалы ток кедергілерінің әсері де 
артады, сондықтан жалпы кедергі Z ретінде тек 
R кедергісі қалады. Осылайша, үш бөлшектердің 
жалпы кернеуі ретінде тек R = 20 кедергісінің жоға-
ры емес кернеу UR қалады, ол φ = 0° кезінде фа-
зада ток I тең. Осының салдарынан резонанстық 
жағдай үшін келесі өрнек алынады:    

Оның көмегімен кең жиілік диапазонының U1 кіріс кернеуі есебінен бір-бірінен бөлек 
UHF жоғарғы жиілік кернеулерін және UNF төменгі жиілік кернеулерін өңдеуге болады 
(мысалы, динамиктің бөлгіш сүзгісі).     
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1-сурет. Резонанс кезіндегі 
RLC тізбектей жалғануы тиісті 
векторлық диаграммасымен

2-сурет. Жиілікке байланысты R, L, 
C және Z қисықтары 

3-сурет. Бағыттаушы тізбек (а) және 
сорғыш тізбек (b) ретінде тізбектей 
жалғанған тізбек

Негіздері
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f0 резонанстық жиілікте XC айнымалы токтың 
сыйымдылық кедергісі басым, тізбек сыйымдылық 
болып табылады. f0 резонанстық жиілікте XL 
айнымалы токтың индуктивті кедергісі басым, тізбек 
сыйымдылық болып табылады.
Тізбектей жалғанған тізбек екі мүмкіндік береді 
(3-сурет, алдыңғы бет):
f0 резонанстық жиілігі кезінде бағыттаушы тізбекте 
U2 ең үлкен бастапқы кернеуі бар. Кіріс пен шығыс 
арасында резонанстық жағдайда тек төмен омды 
R кедергісі әрекет етеді. Осылайша, энергия 
жақсы жағдайда күшейту сатысынан келесі сатыға 
бағытталады.
Резонансты f0 жиілігі кезінде сорғыш тізбекте U2 ең аз 
минималды шығу кернеуінің мәніне ие болады, өйт-
кені оның төмен омдық тізбекті кедергісі қысқаша тұ-
йықталады (сорады). Егер айнымалы кернеуді жиілік 
арқылы азайту қажет болса, онда ол қолданылады.

R, L және C параллель жалғануы
Мұндай қосылу кезінде параллель кедергі 
катушканың және конденсатордың жоғалуы болып 
табылады. Бөлшектер мен элементтер бірдей 
кернеу мәніне ие. IC, IL және IR ток күші XC, XL және R 
кедергілерімен анықталады.
Бұл жағдайда да f0 резонанстық жиілік үшін Томсон 
тербелісінің теңдеуіне сәйкес XL және XC теңдігі 
әрекет етеді, сонымен қатар IL және IC IL және IC қа-
рама-қарсы жаққа бағытталуына байланысты олар 
өседі, сондықтан резонанстық жағдайда f0 тек жоға-
ры емес IR тогы және резонанстық кедергі – импе-
данс 20 – максималды шамаға жетеді. Осылайша, 
f0 резонанстық жиілік үшін өзекті:
   IL = IC, IG = IR, Z0 = Rp, φ0 = 0o

f0 резонанстық жиілікте XL аз мәнге ие  және сол 
арқылы IL тогының күші көп – тізбек индуктивті – 
және f0 резонанстық жиілікте XC аз мәнге ие және 
сол арқылы жоғары – тізбек сыйымдылықты болып 
табылады (2-сурет). 
Тіпті параллель резонанстық контурдың көмегімен 
екі түрлі әрекет ететін тізбекті жасауға болады (3-су-
рет):
Бөгеу контуры кезінде параллель резонанстық кон-
тур R2 жүктеме кедергісінің алдында болады. f0 жиілігі 
кезінде Z0 резонанстық кедергінің жоғары шамасы R2 
кедергісі есебінен токтың өтуін тежейді, сол себепті 
жилігі кезінде U2 шығу кернеуі шамасы өте аз мәнге 
ие болады. Екі күшейту каскадтары арасындағы бө-
геу контурының көмегімен f0 жиілігі кезінде күшейту ең 
минималды болуы тиіс. Егер R2 кедергісі параллель 
резонанстық контурдың жүктеме кедергісі ретінде 
алдында орын алатын болса, онда f0 жиілігі кезінде 
Z0 резонанстық кедергінің жоғары шамасы және U2 
шығыс клеммаларында болады. Бұл жағдайда ре-
зонанстық жиілік f0 шамасы үшін U2 кернеуі U2 мак-
сималды шығыс кернеуі ретінде сүзіледі. Сондықтан 
мұндай тізбек сүзгі тізбегі деп аталады.

1.3.5  Таспалы сүзгі

Екі күшейту каскадтары ара-
сында жиілікке тәуелді болатын 
күшейтуді жақсарту үшін таспа-
лы сүзгісін жалғауға болады, ол 
күшейту үшін белгілі бір жиілік 
диапазонын сүзеді. Сүзгінің бұл 
контурлары катушкалардың 
магнит өрісінің арқасында пай-
да болатын магнит арқылы не-
месе сүзгі контурлары арасын-
да қосылған конденсаторлар 
арқылы жалғануы мүмкін. 
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1-сурет. Резонанс кезіндегі RLC 
параллельді жалғануы тиісті 
векторлық диаграммасымен

2-сурет. Жиілікке байланысты I, IL, 
IC және Z қисықтары

3-сурет. Жабушы контур (а) 
және сүзгі контуры (b) ретінде 
жалғанған параллель контур

1 Сигналды өңдеу элементтері
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Катушкаға дейінгі қашықтық немесе конден-
саторлар сыйымдылығының шамасын таңдау 
есебінен сүзгі контурын әлсіз (сыни емес), ор-
таша (сыни) немесе тығыз (аса сыни) жалғауға 
болады, соның арқасында белгілі бір жиіліктерде 
шығыс кернеуіне арналған өткізу қисығын өзгер-
туге болады.
Бүгінгі таңда негізінен қыштан жасалған сүзгілер, 
мысалы, кварцтан (кремний диоксиді) жасалған 
және «Маятниктер» деп аталатын сүзгілер қол-
данылады. Осының арқасында ең жақсы тұрақты 
жиілікке және өткізу қисығының тік шептеріне қол 
жеткізуге болады. 

Сүзгі тізбегінің өткізу ені ретінде шығу кернеуі 
U = 0,707 · U2 дейін төмендетілетін (мысалы, 
сүзгі контурында) немесе U = 1,414 · U2 дейін 
жоғарылайтын (мысалы, жабушы контурда). 
Жиілік диапазонының ені шығады (мысалы, 
құлыптаушы контурда). 

1.3.6 Транзистор

Транзисторлар зарядтың көбірек теріс тасы-
ғыштары (n-қабат) немесе зарядтың көбірек 
оң тасығыштарына (p-қабат) ие болатын үш 
тізбекті жартылай өткізгіш қабаттарынан тұра-
ды. Қабаттардың кезектілігіне байланысты 
pnp-транзисторлар немесе npn-транзисторлар 
бар болып табылады. Орташа қабат база деп 
ата лады, екі басқа қабаттары – эмиттер (лат: 
emittere = сәулелену) және коллектор (лат: 
colligere = жинау).
Негізінен пайдаланылатын негізгі сұлбада, жал-
пы эмитенттермен сұлбада, Ra жұмыс кедер-
гісінің Ua кернеуіне және UCE транзисторлық шығу 
кернеуіне әсер ететін және база мен эмиттер 
арасындағы UBE кернеуі транзисторы арқылы 
өтетін IC ток күшін реттейді:    

 

Шығыс сипаттамаларының жанұясында көр-
сетілген Ra, жұмыс кедергісінде орнатуға бола-
ды, UCE шығыс кернеуінің өзгеруі UBE кіріс керне-
уінің өзгеруіне байланысты. Осы екі кернеудің 
қатынасы vu кернеуді күшейту деп аталады:
Сол сияқты, IC шығыс тогының күшін және IB кіріс 
тогының күшін арақатынаста өзгерісін орнатуға 
және токтың күшеюін vi алуға болады:

Кернеудің күшейткішін токтың күшеюіне көбейту 
қуатты күшейтеді:

vp = vu · vi
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1-сурет. Жолақты сүзгілерді қосу: 
a) магнитті, B) сыйымдылық

2-сурет. Жолақты сүзгілерін өткізу 
қисықтары

3-сурет. Үш бұрышты қыш 
сүзгілермен жалғау

4-сурет. npn-транзистор және 
pnp-транзистор

5-сурет. Эмиттер сұлбасындағы 
күшейткіш

Негіздері
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Күшейту шамасын алу үшін транзисторларды тіз-
бекті түрде жалғауға болады. Бұл үшін бірінші 
транзистордың шығуы (С коллекторы) екінші тран-
зистордың кірісімен (В базасы) тікелей қосылады. 
Тұрақты токтың екі транзистордың шығысымен 
және кірісімен осындай тікелей жалғануымен бай-
ланысты бұл тұрақты ток бойынша байланысты кү-
шейткіш деп аталады. Бұл күшейткіштің кірісі мен 
шығысының тікелей жалғануы UB немесе IB кіріс 
сигналының әрбір осындай ұзақ немесе жылдам 
өзгеруінің екі транзистордың күшейткішін тиісті түр-
де Ua күшейтілген шығыс сигналын туындатады. 
Бұл төменгі шекті жиілігі f төменгі шекті жиілік аталған сұл-
ба үшін f төменгі шекті жиілік = 0 Гц құрайтынын білдіреді.
Жоғары шекті жиілік fжоғары шекті жиілік транзисторды кү-
шейтудің жоғары жиілігімен немесе Cs сұлбасының 
сыйымдылығымен анықталады.
Бұл сұлбаның сыйымдылығы XCs айнымалы ток ке-
дергісінің шамасы жиіліктің ұлғаюымен азаятын бо-
латындықтан, ол өте жоғары жиіліктерде сұлбаның 
шығысын қысқаша тұйықтайды, сондықтан сигнал-
дың күшеюі осы көтерілуге байланысты жиілік азая 
беретін болады.  

1.3.7 Операциялық күшейткіш

Операциялық күшейткіштер жалпы кіріс кезінде 
дифференциалды күшейткіштен және келесі кү-
шейткіш каскадтардан тұрады. Барлық бөлшек-
тер мен элементтер (транзисторлар, диодтар 
мен кедергілер) бір-бірімен тұрақты ток бойынша 
байланысты, сондықтан тұрақты және айнымалы 
кернеу күшейе түседі. Элементтер микросұлбада 
(пластинкада немесе кристалда) орналасқан және 
сондықтан интеграцияланған сұлба ретінде (IC, 
ағылш. Integrated circuit). Операциялық күшейт-
кіштер негізінен 0 В қарама-қарсы жаққа бағыт-
талған екі бірдей жоғары жұмыс кернеулерімен 
(+Ub және -Ub), жабдықталған. Жұмыс кернеулеріне 
арналған байланыстар сұлба мен сұлбаның сурет-
терінде шартты белгілеу түрінде жиі көрсетілмейді.
Операциялық күшейткіш UD = UE2 – UE1 дифферен-
циалды кернеуін күшейтеді. Дифференциалды 
кернеу оң (UE2>UE1) және теріс (UE2 <UE1) болуы 
мүмкін болғандықтан, операциялық күшейткіш 
үшін өтпелі қисық (беріліс қисығы) деп аталатын 
күшейту қисығы алынады.
Қисықты UD = 100 пВ басқару тізбегінің кернеуін UA 
= 10 В шығатын кернеуге дейін күшейте отырып 
алуға болады. VU = UA/ UD = 10 В/100 пВ болуы 
арқасында vU = 10 000 операциялық күшейткіштің 
кернеуінің күшеюі алынады. UD > 150 пВ диффе-
ренциалды кернеуінің арқасында операциялық 
күшейткішті қайта құруға болады. Шығыс кернеуі 
жұмыс кернеуінен артық болмауы керек. 
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1 Сигналды өңдеу элементтері
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Жоғары күшейту қолданылатын шамаларға кері 
байланыс есебінен бапталады. Бұл үшін шығыс 
кернеуінің бөлігі күшейткіштің басында орнаты-
лады. Кіріс және шығыс кернеуі осы орайда фаза 
бойынша 180° жылжиды, сондықтан тиімді басқару 
кернеуі төмендейтін болады. 

Терістеуші күшейткіш
Операциялық күшейткіштің UD реттелетін диффе-
ренциалды кернеуі тек бірнешеуін құрайды, сон-
дықтан күшейтуді есептеу кезінде оның шамасы 
ескерілмейді. Операциялық күшейткіштің өте жоға-
ры кіріс кедергісіне байланысты кіріс тогының күші 
де ескерілмеуі де мүмкін. Сондықтан UE кіріс кер-
неуінен туындаған R1 кедергісінің тогы R2 кедергісі 
арқылы да толық дерлік күшпен өтеді. 
Осылайша, кіріс тізбегінің контурлары үшін теңдеу-
дің көмегімен UE кернеу 

UE = U1 + Ud ≈ U1, 

ал шығыс тізбектері үшін – 

UА = U2 + Ud ≈ U2 алынады.

Кернеудің шамалары кедергінің шамалары сияқты 
қасиеттерге ие болатын болғандықтан, терістеуші 
операциялық күшейткіштің кернеуінің күшеюі келе-
сідей болады:

Егер Е1 кірісі реттелетін болса, фазаның ығысуы 
80°құрайды. Кернеу коэффициентінің алдында 
теріс белгі мұны көрсетеді. Шығыс кернеуі 
күшейткіш коэффициентіне көбірек шығу кезінде 
терістелген болып көрінеді.
Мұндай сұлбада, сондай-ақ терістелген күшейткіш 
болған кезде де, UD дифференциалды кернеуін 
және операциялық күшейткіштің кіріс тогының күшін 
ескермеуге болады. Осылайша, кіріс контуры үшін 

UE = U1 + Ud ≈ U1, 

ал шығыс контуры үшін – 

UА = U2 + U1 алынады.    

Кедергі шамаларының кернеуі пропорционал бо-
луына байланысты, терістелмеген күшейткіштің 
кернеуінің күшеюі былайша есептеледі: 
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Терістелмеген күшейткішке қа-
рағанда айырмашылығы сұлба-
ның кіріс кедергісі өте жоғары 
омды. Осы сұлбадағы кіріс және 
шығыс кернеуі бірдей фазаларға 
ие. 

Негіздері
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▪  Тапсырмалар
1. Сыйымдылығы С = 100 мФ кон ден-

сатор R1 = 1000 Ω зарядтау кедергісінің 
арқасында 10 В зарядтау кернеуіне 
орнатылады.

a) Зарядтау басталғаннан кейін 20 се-
кундтан кейін конденсатордың кер-
неуін есептеңіз.

b)  Қай кезде конденсатор іс жүзінде 
толық зарядталған болады?

2. 1-тапсырмадан толық зарядталған 
конденсатор R2 = 470 Ω кедергісінің 
арқасында разрядталады.

a) Максималды разрядтық токты есеп-
теңіз.

b) 50 секундтан кейін разрядтық токтың 
күшін есептеңіз.

c) Қай кезде іс жүзінде разрядтық ток 
ағуын тоқатады?

3. Тәжірибелік зертханадағы конден-
сатор диаметрі 1 см екі дөңгелек тілім-
шеден тұрады.

a) Диэлектрик ауа болғандағы сыйым-
дылықты есептеңіз. 

b) Егер диэлектрик (мысалы, қағаз) εr = 5 
болса, сыйымдылық қалай өзгереді?

c) а) тапсырмасындағы конденсаторда 
қандай реактивті кедергі болады, 
егер онда U = 230 В/50 Гц кернеу 
орнатылса?  

4. RC төменгі жиілік сүзгісі R = 470 kΩ, 
C = 4,7 нФ кезінде жұмыс істеді.

a) f = 70 Гц кезінде өткізу аймағында тағы 
да кернеу бар ма?

b) 100 Гц шекті жиілік үшін қажетті кедергі 
шамасын есептеңіз.

5. 5 В кіріс кернеуі кезінде терістеуші 
күшейткіштің шығу кернеуі -10 В бо-
лады. 

a) Егер кіріс кедергісі R1 = 470 Ω болатын 
болса, онда кері байланыс кедергісін 
(R2) есептеңіз.

b) Шығысында -4 В беру үшін күшейткіштің 
кірісінде қандай кернеу болуы керек? 

1.4 Оптоэлектроника

1.4.1 Оптоэлектрониканың жалпы 
         ережелері

Оптоэлектронды элементтердің электро-
никада екі негізгі міндеті бар: олар қа-
былдағыш элементтердің және таратқыш 
элементтердің рөлін атқарады.
Жарық әсері есебінен өткізгіштігі өзге-
ретін оптоэлектронды элементтерді қа-
былдағыш элементтер деп атайды.
Энергияны беру кезінде жарық шыға-
ратын оптоэлектронды элементтерді 
эммитер элементтер деп атайды (лат. 
emittere-сәулелену).  

1.4.2  Қабылдағыш құрылғы 
           элементтері

Фотокедергі, сондай-ақ фоторезистор 
деп аталатын (ағылш. light dependent 
resistor – жарыққа тәуелді қарсылық), 
қыш тілімшеде иреңді пішінде орна-
ласқан жартылай өткізгіш материалдан 
тұрады. Жарық беру жартылай өткізгіш 
материалдың өткізгіштігін арттырады 
және солайша фоторезистордың кедергі 
шамасын төмендетеді.
Фотокедергі, мысалы, реттеу жарығына 
тәуелді тұрақтандырылған кернеу көз-
дері үшін қолданылады. Алайда, тек ұзақ 
жүретін үрдістерді ғана реттеуге болады. 

Фотодиод

Сұйық кристалды 
индикация

Фототранзистор

Қызыл түсті 
нүкте 
(коллектор)

Сəулеленуге 
сезімтал 
жазықтық

Коллектор

Эмиттер

Анод

a) b)

1-сурет. Оптоэлектронды элементтер

2-сурет. Фотокедергі: a) сұлба b) сұлбадағы 
графикалық шартты белгі

1 Сигналды өңдеу элементтері
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Фотоэлемент де жартылай өткізгіш материалдан 
тұрады. Жарық беру кезінде, жалғанғанда кернеу 
ретінде әрекет ететін, зарядтардың тасымалдау-
шылары босатылып шығарылады. Осылайша жа-
рық энергиясын беру кезінде фотоэлемент электр 
энергиясын береді.
Фотоэлементтер жарықты өлшеу үшін немесе жа-
рықтан тәуелді элементерді реттеу үшін қолданылады. 
Фотодиод дегеніміз кері бағытта қолданылатын 
жартылай өткізгіштің элементі болып табылады. 
Бұл арнайы диодта кері ток күші терезеге жа-
рықтың түсуіне тәуелді болады. Кері ток күші жа-
рық түсуінің ұлғаюымен бірге артады. 
Фототранзистор дегеніміз – транзистордың кү-
шейуімен болатын фотодиод. Транзистормен 
басқарылатын негізгі токтың күші оған әсер ететін 
жарық энергиясымен реттеледі. Сондықтан база-
ны шығару жүзеге асырылмайды.
Фототранзисторлардағы Дарлингтон жұбы интег-
ралды сұлбада күшейткіш транзисторды фото-
транзисторға қосады. Осы қосымша токтың кү-
шеюінің арқасында бұл элемент өте жоғары 
жарық сезгіштігіне ие болады және сондықтан 
индикаторлық аспаптар мен басқару аспаптарын 
тікелей іске қосады (4-сурет).

1.4.3  Эмиттер элементтері 
Жарықдиод (немесе люминесцентті диод), 
сондай-ақ жарық сәуле шығаратын диод (диодты 
эмиссиялаушы жарық) деп те аталады (5-сурет). 
Ол берілген электр энергиясын, егер ол өткізу 
бағытында пайдаланылса, сәуле шығаратын жа-
рық энергиясына түрлендіре алады. Қосымша 
материал арқасында түрлі индикацияларды таң-
балау үшін жарық түсін өзгертуге болады.
Жарық сәуле шығаратын диодтар оптоэлектронды 
құрылғыларда жарық индикаторлары мен сиг-
налдық шам ретінде пайдаланылады.
Әріпті-сандық таңбаларды индикациялау үшін 
дис плеймен жарық түсіретін диодтың ішкі қо-
сылуында әріптерді, сандарды және белгілерді 
пайдалануға болады.

– Фотоэлектрлік бөліну
Оптоэлектрикалық байланыс элементтері деп 
аталатын оптоэлектронды байланыс элементтері 
сигнал жіберуге арналған. Қажетті элементтер тұрқы-
дағы интегралды сұлбада орналасқан. Жіберілетін 
электрлік сигналы жарық сәуле шығаратын диодқа 
беріледі және сол жерде жарық сигналына айнала-
ды. Бұл жарық сигналдары фотоөткізгіш ортаның 
арқасында фототранзисторға басқаруға жұмсалатын 
энергия түрінде беріледі және күшейтілген сигнал 
ретінде шығарылу кезінде қайтадан пайдаланылуы 
мүмкін. Оптоэлектронды байланыс элементтерінің 
ерекше артықшылығы кіріс және шығыс сигналының 
тұрақты тогы бойынша бөлу болып табылады (1-су-
рет, келесі бет). 
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Жарық 
белгісі

1-сурет. Сұлбадағы     2-сурет. Жарықдиоды
жарықдиодының        бар күшейткіш
шартты белгісі            сұлба

3-сурет. Сұлбадағы шартты белгісі және 
фототранзистордың үлгісі

4-сурет. Реле бар фототранзисторларда 
Дарлингтон жұбы

5-сурет. Люминесцентті диод (сәуле 
шығаратын диодтың) сұлбасындағы 
шартты белгісі

6-сурет. Әріптік-сандық таңбаларды 
индикациялау үшін люминесцентті 
диод дисплейі

Негіздері
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– Индикаторлық элементтер
Сұйық кристалдардағы сұйықкристалды 
индикатор немесе индикаторлар (ағылш.: 
Liquid Crystal Display – сұйық кристалды 
дисплей) ірі объектілерде әріптік-сандық 
таңбаларды индикациялау үшін қолданыла-
ды (2-сурет). Электр өткізгіш материалмен 
(электродтармен) жабылған екі шыны тілім-
шелердің арасында сұйық кристалл бар бо-
лады. Егер сұйықтағы кристалдар кернеуді 
құру есебінен істен шықса, онда олардың 
жағдайы бір-біріне қатысты өзгереді және 
сол арқылы түсетін жарықтың рефлексиясы 
да өзгереді. Сұйық кристалдың түріне байла-
нысты түсетін жарықты түсіріп алуға (абсор-
бациялауға), шағылыстыруға (рефлектеуге) 
немесе өткізуге (жіберуге) болады. 
Өте тегіс органикалық полимерлер (көміртек-
ті-сутекті қосылыстар) жасалады, олар кер-
неуді орнату кезінде жарық береді (электр-
люминесценция). Бұл шамамен қалыңдығы 
2 мм болатын органикалық дисплей жазық 
экрандағы суреттер үшін қолданылады (тіл 
және сурет коммуникациясы).

– Энергияны фокустау
Лазерлік диодтардың ерекше қасиеттері бар, 
бірдей толқындарды және соның есебінен 
жоғары энергетикалық жарық (ағылш. laser: 
light amplification by stimulated emission of 
radiation, шақырылған сәулеленудің әсерінен 
жарықтың күшеюі) шығару. Электр тогының 
импульстерінің арқасында жарық фокус-
талған жарық сәулесі ретінде шығарылады 
(3-сурет). 

– Сигналды жіберу
Электрлік байланысы техникасында лазер-
лік диод оптикалық талшыққа жарық сигна-
лын беру үшін пайдаланылады. Оптикалық 
талшық деп шыны талшықты желілер ата-
лады, оның арқасында импульстік-модуля-
цияланған жарық толқындарының көмегімен 
(жарық күшінің өзгеруіне байланысты моду-
ляция) ақпарат жіберіледі (4-сурет). 
3,2 терабит жылдамдығының арқасында 
шыны талшықты желілер арқылы бір уақыт-
та 41 миллион телефондық сөйлесулерді жү-
зеге асыруға болады.  

Кіріс Шығыс

ΙCΙF

Шыны пластинка Электродтар
Қашықтық 
төсемі

Сұйық кристалл

Кристалдың беттері

Фокусталған 
жарық сəулесі

Энергия импульстері 
(мысалы, жарық)

Кристалды 
өзекше 
(мысалы, рубин)

Екі қабатты жылжымалы буферлік 
түтік диаметрі 1,4 мм пластик 

Диаметрі 50 мкм оптикалық-
талшықты кабель өзегі (шыны)

Диаметрі 125 мкм оптикалық-
талшықты кабельдің қабығы (шыны)

Диаметрі шамамен 250 мм қаптама (пластик)

Аналогтық сандық 
түрлендіргіш

Таратқыш

Оптоэлектрлік түрлендіргіш

Қабылдағыш

Аналогтық сандық 
түрлендіргіш

A

A

Оптикалық талшықты кабель

Шыны талшықты желісі

1-сурет. Сұлбадағы байланыстың 
оптикалық электрлік элементтерін 
шартты белгілеу

2-сурет. Сұйықкристалды 
индикаторлық ұяшықтың негізгі 
сұлбасы

3-сурет. Лазердің әрекет ету принципі

4-сурет. Талшықты-оптикалық кабель

5-сурет. Оптоталшықты кабель бойынша сигналдың барысы 

1 Оптоэлектроника
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1.5  Электр өндірістік құралдарын орнату
Ақпараттық және телекоммуникациялық техноло-
гиялардың мамандары IT саласының мамандары 
болып табылады. Сонымен қатар, электртехни-
када олар бастапқы монтажды немесе электр 
өндірістік құралдарын өзгертуді жүзеге асыру 
үшін оқытудан және нұсқамадан өтеді. Ол үшін 
монтаждық техника саласында негізгі білім қажет 
және электр тогымен жұмыс істеу кезінде жаза-
тайым оқиғалардың алдын алу үшін қажетті ша-
раларды қабылдау қажет.
Сондықтан бұл тарауда электр энергиясын құру 
және тарату, қарапайым монтаждау сұлбалары 
және олардың стандартты құжаттамасы, сон-
дай-ақ қорғаныс құрылғыларын таңдау және қа-
жетті қауіпсіздік шаралары қарастырылады. 
Қорытынды бойынша, ДК үшін жұмыс орнын 
монтаждау бойынша жобаны өңдеу үшін қажет-
ті алған білімдерді бекіту және тереңдету жүр-
гізіледі..

1.5.1 Электр энергиясын құру және тарату

Электр энергиясын жасау үшін негізінен бу турби-
наларының, жел немесе су энергиясының арқа-
сында іске қосылатын үш фазалы ток генератор-
лары қолданылады. 1-суретте үш фазалы ток 
генераторының негізгі сұлбасы көрсетілген. 
Бір-бірінен 120°-та орналасқан катушкаларда ин-
дукция есебінен жетекті магниттердің көмегімен 
бір-біріне қатысты 120°-қа жылжитын синусои-
далды айнымалы кернеу құрылады (2-сурет). 
Және, керісінше, токпен қоректенудің арқасында 
120° ығысқан, орамдарда магниттің айналуын 
жасауға болады. Сондықтан айналмалы өріс, үш-
фазалы ток және үшфазалы электрқозғалтқыш 
сияқты атаулар пайда болды. 
Генератор жасаған кернеу (27 кВ дейін) электр 
станцияларында 400 кВ кернеу диапазонына 
дейін (тасымалдау кезіндегі шығындарды төмен-
дету үшін) трансформациялаумен жоғарылайды 
және ол тұтынушыларға электр беру желілері, 
электр қосалқы станциялары, трансформаторлық 
қосалқы станциялар және жерасты кабельдері 
бойынша жоғары кернеу ретінде беріледі (3-су-
рет, келесі бет). 
Тұтынушы әдетте жергілікті желі станциясынан 
ғимараттың өтпелі қорабына жүргізілген төмен-
гі кернеулі төрт сымды жерасты кабелі бойын-
ша электр энергиясын алады. Жеке үй шару-
ашылығында барлық электр жабдықтарын ша-
мадан тыс жүктеме тогынан (әдетте 63 А фаза 
үшін) қорғайтын магистральды сақтандырғыштар 
қолданылады. Үш фазалы токтың есептеуішінің 
арқасында энергия шығынын есептеу үшін төрт 
желілі сым екінші тарату нүктесіне жеткізіледі.
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Негіздері
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Тарату сәтінен бастап PEN-өткізгішті (қорғаныс 
функциясы бар бейтарап өткізгіш) PE-өткізгішке 
және N-өткізгішке (PE: protection earth – қорғаныс өт-
кізгіші, N: бейтарап өткізгіш) бөлу және оны басқа өн-
дірістік құралдар үшін пайдалану жүзеге асырылады 
(1-суретті қараңыз). Желі түрі TN-S-жүйе деп атала-
ды (T: генераторлық қондырғының жерге тұйықталуы 
(Terra), N: бейтарап, тұтынушының денесі жұлдыз-
дың бейтарап нүктесімен тікелей байланысты, S: же-
келеген N-өткізгіш және PE-өткізгіш).
L1, L2 және L3 сыртқы өткізгіштердің 120° фазалық 
ығысуы жағдайында сыртқы өткізгіш L мен бейтарап 
өткізгіш N арасындағы U = 230 В айнымалы кернеуін 
және екі сыртқы өткізгіш арасындағы U = 400 В кер-
неуін өлшейді (мысалы, L1-L2).
Тарату кезінде жеткізу желісі құрама шинаға дей-
ін жүргізіледі, одан кейін тиісті сақтандырғыштар 
арқылы жеке электр тізбектері тармақталады не-
месе екінші тарату нүктелері қоректенеді. Жеке 
үй шаруашылықтарында жарық электр тізбектері 
мен штепсельді электр тізбектері арасында айыр-
машылық жоқ, алайда, әдетте, мемлекеттік мекеме-
лер мен арнайы мақсаттағы ғимараттарда да мұндай 
айырмашылық жоқ. 

1.5.2  Электр жабдығын монтаждауға арналған 
           құжаттама
Электротехникалық жабдықтың құжаттамасы үшін 
пайдалану мақсатына байланысты деректерді ұсы-
нудың әртүрлі тәсілдерін қолданады.  
Сұлбалар түрлері мен пайдаланылған өндірістік 
құралдардың қарапайым шолуы ток тізбегінің бейне-
ленген сұлбасында көрсетілген (2-сурет).
Одан электрокабельдің төселетін талсымдарының 
саны болмайтынына байланысты ток тізбектері 
сұлбасының байланысқан бейнесі қажет (3-сурет), 
одан тармақтаушы розеткалар қажет пе және өнді-
рістік құралдарды қалай қосу керегі туралы ақпарат алуға 
болады. Бұдан басқа, байланыстардың бір сызықты 
қағидалық сұлбасы (4-сурет), өндірістік құралдарды 
бейнелеу және монтаж түрі үшін пай даланылады. 
Өндірістік құралдарды монтаждау және желілерді төсеу 
үшін монтаждау жоспары қажет (5-сурет). 
Ол пайдаланылған розеткалардың, тармақталған 
розеткалардың, сөндіргіштердің және т.б. орналасуы 
туралы хабарлайды. Өндірістік құралдарды монтаж-
дау кезінде монтаждың белгілі бір аймақтарын 
сақтау керек және де олардың орналасуы туралы 
кітап кестелерінен білуге болады.  
Монтаждық техникада қолданылған қарапайым құ-
жаттама формаларының көрнекілігі үшін монтаждық 
техника тұрғысынан ең қарапайым сұлба – өшіру 
таңдалды. Сонымен қатар, басқа да көптеген сұл ба-
лар да бар. Қысқаша таңдау 1-суретте ұсынылған, 
келесі бет.
Келесі беттегі 2-суретте электрлік өндірістік құрал-
дардың шартты белгілеріне шолу көрсетілген.
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2-сурет. Ажыратылған түрдегі ток 
өту сұлбасы

3-сурет. Ток өткізгіштіктің 
байланыс сұлбасы

4-сурет. Байланыстардың бір 
сызықты қағидалық сұлбасы

5-сурет. Монтаждау жоспары
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1-сурет. Монтаждау сұлбалары

2-сурет. Сұлбадағы монтаждау техникасының шартты белгіленуі
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1.5.3 Қауіпсіздік шаралары

Токпен жұмыс істеу кезінде, әсіресе абай болу ке-
рек, себебі онымен негізінен екі қауіп байланысты:

a) Адамдарға электрлік соққы алу қаупі

0,5 мА аз ток күшінде-ақ денсаулықтың бұзылуын 
тудыруы мүмкін жеңіл шаншу сезіледі.  1 мА бастап 
бұлшық ет құрысулары пайда болады, оны әрмен 
қарай тежеуге мүмкін емес. 50 мА бастап ток күйік-
тен басқа жүрек қарыншасының тежелуі мен жүрек-
тің тоқтауын тудыруы мүмкін.  
Токпен қысқа мерзімді соққы тіпті адамға жанама 
зиян келтіруі мүмкін (құралдардың істен шығуы, 
құлауы). Ток әсерінің нәтижесінде зақымданулар 
кернеу астында тұрған жабдық бөлшектерінің жа-
насуынан пайда болуы мүмкін, мысалы, желілік ка-
бель қосылған ашық дербес компьютермен жұмыс 
істеу кезінде. Сондықтан электр жабдығына немесе 
электр жүйесіне кез келген араласу кезінде келесі 
бес қауіпсіздік ережелерін сақтау керек:
− Токтан ажырату (штепсель ашасын өшіру)
− Қайта қосылудан қорғау («қосуға болмайды!» ты-
йым салу белгісі)
− Кернеудің болмауына көз жеткізу (фаза индика-
торы арқылы)
− Жерге тұйықтау және қысқаша тұйықтау (L мен PE 
арасындағы көпірлер)
− Кернеу әсер ететін көршілес бөлшектерді жабу 
немесе қалқалау (оқшаулағыш жабын)
Егер осы ережелерді қатаң түрде ұстанса, онда 
электр соққысын толық дерлік жоюға болады.

b) Дене арқылы өтетін қауіпті токтардан қорғау
Кернеу жүріп тұрған жабдықтың бөлшектеріне тиген 
кезде қателіктер пайда болған жағдайда ток адам 
денесінен өтуі мүмкін. 1-суретте электрлік тізбегінің 
ақаулығы анық көрсетілген.Үлгілік есептеулер 230 
В кернеуінде денеден өтетін қауіпті емес ток асып 
кетуі мүмкін екенін көрсетеді.
Тікелей және тікелей емес жанасудан қорғауды 
қауіпсіз аса төмен кернеу сияқты қауіпсіздік шара-
ларының арқасында жүзеге асыруға болады, бұл 
кезде өндірістік құралдардың кернеуі соншалықты 
аз болады, ауытқулар пайда болған жағдайда дене 
арқылы өтетін қауіпті ток мүлде туындамайды. 
Қауіпсіз аса төмен кернеу (SELV = safty extra low 
voltage) және қорғанысты аса төмен кернеу (PELV 
= protective extra low voltage), 2-сурет.
Тікелей жанасудан қорғау (1-сурет, келесі бет). То-
лық қорғауға белсенді бөліктерді оқшаулау және 
жабу немесе айналдыру есебінен пайда болады.
Нұсқауларды немесе қашықтықтарды орындау, мы-
салы, қоршаулар немесе кедергілер жасау арқылы 
жартылай қорғауды қамтамасыз етуге болады.  
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1-сурет. Дене арқылы өтетін ток, IF 
қате пайда болған кезде

Берілгені: (1 суретті қараңыз)

Rl = 10 мΩ (өткізгіш кедергісі)
Rf = 100 мΩ (оқшаулау зақымдалу 
орнының кедергісі)
Rü = 100 Ω (қолдың корпуспен түйіскен 
кездегі өтпелі кедергі)
RK = 1,5 кΩ (дене кедергісі)
RST = 5 кΩ (орналасу кедергісі)
RA = 5 Ω (жабдықтың жерге тұйықтау 
кедергісі)
Табу керек: IF, UB

Шешімі: : 

IF тогы арқылы UB байланыс кернеуін 
есептеуге болады:  

UB = RK · IF = 1,5 Ω · 35 мА = 52,5 В

Электр тізбегінде ауытқулар пайда 
болған кезде пайда болатын басқа да 
кедергілер дене кедергісімен және орна-
ласу кедергісімен салыстырғанда айтар-
лықтай аз болады, сондықтан зақымдану 
тогы тек RK және RST ғана анықталады.. 

2-сурет. Қауіпсіз аса төмен кернеу 
а) SELV электр тізбегі, b) PELV 
электр тізбегі

1 Электр өндірістік құралдарын орнату
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Тікелей байланыс кезінде қосымша қорғауды дифференциал-
ды қорғаныстың автоматты ажыратқышының көмегімен қамта-
масыз етуге болады (ағып кету тогы пайда болған кезде әрекет 
ететін сақтандырғыш ажыратқыш, дифференциалды ток 
құрылғысы = RCD: residual current protective device), ол басқа 
қауіпсіздік шаралары болмаған кезде дене арқылы өтетін қа-
уіпті жоғары токты «таниды» және 200 мс (RCD құрылғысына 
арналған стандарт) үшін электр тізбегін ажыратады. 
Тікелей байланысты болдырмау үшін қауіпсіздік шараларымен 
қатар ауытқулар пайда болған жағдайда жоғары жанасулы 
кернеуді және сол арқылы дене арқылы өтетін қауіпті токтың 
алдын алатын басқа да қауіпсіздік шаралары қажет. Мұндай 
қауіпсіздік шаралары «тікелей емес байланыс кезіндегі қорға-
ныс» деп аталады. Оларға оқшаулағыш қорғаныс жатады 
(2-сурет), бұл кезде өндірістік құрал негізгі оқшаулаудан басқа 
кернеу әсер ететін бөліктермен тікелей байланысқа кедергі 
келтіретін қосымша қорғаныс оқшаулағышы бар болады.
Қорғаныс бөлу туралы (3-сурет) электр өндірістік құралда-
ры бөлгіш трансформатор арқылы іске қосылған жағдайда 
айтылады. Бұл жағдайда трансформатордың екінші жағы 
жерге тұйықталмаған болғандықтан, ауытқулар пайда болған 
жағдайда ток адам денесі арқылы өтпейді, себебі электрлік 
тізбегі ажыратылған немесе қосылмаған. Қауіп болып тек бұл 
кезде екінші орамның екі полюстерімен байланыс табылады.   
Сөндірілген электр тізбегінің болмау қаупінің «оқшаулағыш 
кеңістіктермен қорғау» қауіпсіздік шарасы есебінен алдын 
алынады. Бұл жағдайда адамның жерге тұйықталуының өтпелі 
кедергісі өте жасанды (мысалы, оқшаулағыш кілемшелердің 
немесе оқшаулағыш ұштықтардың арқасында) дене арқылы 
өтетін ток сезімталдық шегінен төмен болады (4-сурет). Бұдан 
басқа, көптеген өндірістік құралдарды орналастыру кезінде 
әртүрлі өндірістік құралдармен бір мезгілде байланысуды бол-
дырмайтын ең аз минималды қашықтықтар қолданылады.
Тура емес жанасу кезіндегі басқа қауіпсіздік шарасы болып 
потенциалдарды теңестіру және жерге тұйықтау арқасында 
қорғаныс табылады. Жабдықтың барлық ток өткізгіш бөліктері 
(тек электр жабдығы ғана емес, сонымен қатар гидроқондыр-
ғылар, газ қондырғылары, антенна құрылғылары, найзағай-
дан қорғау құрылғысы және байланыс құрылғылары) PE по-
тенциалдарын теңестіруге арналған құрылғымен қосылады 
(5-сурет). Мұндай жағдайда жабдықтың әртүрлі бөліктері ара-
сындағы потенциалдардың  айырмашылығы бұдан әрі пайда 
болмауы мүмкін және сол арқылы жоғары байланыс кернеуіне 
жол берілмейді.  
Тікелей емес жанасуда басқа қорғаныс шарасы болып қуат 
беру жүйесін автоматты түрде өшіру келеді. Іс жүзінде көбінесе 
TN-жүйелері кездескендіктен, біз тек осы жүйелерді ғана жан-
жақты толықтай қарастырамыз. Басқа тамақтану жүйелерімен 
танысу үшін кітап кестелерін немесе қосымша әдебиеттерді 
пайдалану ұсынылады. TN-жүйені автоматты түрде ажыра-
ту, егер қателер пайда болған жағдайда (мысалы, корпуста 
зақымдану болғанда) зақымдану тогы соншалықты жоғары 
болса, ол алдын ала қосылған қорғаныс құрылғысын ажыра-
тудың ең ұзақ уақыты ішінде ажыратады және сол арқылы 
кернеусіз келесі жабдықты ажыратады. Қорғау құрылғылары 
келесідей болуы мүмкін:
– Балқыма сақтандырғыштар,
– Желілік қорғаныс ажыратқышы (LS-ажыратқыш) немесе
– Дифференциалды ток құрылғысы (Residual Current Device).– 

Жұмыс бойынша оқшаулау

Негізгі оқшаулау

Оқшаулағыш материалдан 
жасалған корпус

Жетек пен қозғалтқыш арасындағы оқшаулау

Жетек

Ажыратқыш

Қозғалтқыш

таңбалау                (Қорғау класы II)

Қорғаныс бөлуі Кернеуді 
өлшеу:
U1 = 250 В
U2 =     0 В
U3 =     0 В

Таңбалау:

L1

N
PE

VU 1

VU 2

VU 3

Оқшаулау қабаты

> 2,50 мL1 Н

M
3

L2 Н

M
3

Найзағайдан қорғау құрылғысы
A    10 мм2 Cu

HAK-та 
PEN

PE

Антенна 
құрылғысы

Іргетасты жерге қосу
A    50 мм2 болат

Барлық қоректендіру жүйелері 
(су, газ, жылыту)

TK-құрылғы
Мыс 
шинасы

1-сурет. Тікелей жанасудан 
қорғау: оқшаулау, дифферен-
циалды қорғаныс ажырат-
қышы (RCD), кедергілер

2-сурет. Бұрғыларды қорғау 
оқшаулауы

3-сурет. Бөлгіш трансфор-
маторы бар қорғаныс бөлуі 

4-сурет. Оқшаулағыш 
кеңістіктер арқылы қорғау

5-сурет. Потенциалдарды 
теңестіру арқылы қорғау

Негіздері
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1
1-суретте ақауы бар желі көрсетілген. Бұл 
жағдайда IK тогы мына арқылы ағады: өндірістік 
құралдың жерге тұйықтау корпусы, PEN-өткіз-
гіш, жабдықтың RA жерге тұйықтау кедергісі 
және қоректендіруші желінің RB жұмыс жерге 
тұйықтауы. Ақаулы желінің ZS жалпы кедергісі 
(шлейф кедергісі) ажырату шартын орындау 
үшін соншалықты кішкентай болуы тиіс

Электр тізбектерінің розеткаларында және та-
сымалды жабдықтар үшін 400 В/690 В кезінде 
230/400 В және ta ≤ 0,2 с кезінде ta ≤ 0,4 с сөндіру 
уақыты қолданылады.
Ажырату уақыты пайдаланылған қорғаныс 
құрылғысының көмегімен анықталады. Осы-
лайша, балқыма сақтандырғыштар мен желілік 
қорғаныс автоматтары іске қосылудың әртүрлі 
сипаттамаларына ие болады, алайда жеткіліксіз 
токтың қаншалықты жоғары болуына байланыс-
ты ажырату уақыты қысқа деп жалпылама түрде 
айтуға болады. 
Мысалы, 16 А номиналды мәні бар сақтандыр-
ғыш 16 А жеткіліксіз ток кезінде жұмыс істемейді. 
Сондықтан ақаулы сызықтың шлейфінің кедер-
гісі номиналдық мәннен көп есе асып кетуі үшін 
соншалықты аз болуы керек.
с) жабдықтың шамадан тыс жүктелуіне және 
қысқа тұйықталуына байланысты қауіп
Адам үшін қауіптілікті бағалауға келмейтін басқа 
электр тогы басқа да қауіп төндіреді: электр жаб-
дығы артық жүктемеге және қысқа тұйықталуға 
ұшырауы мүмкін, олар негізінен сымның қызып 
кетуіне байланысты өрттің туындауына әкелуі 
мүмкін (2-сурет). Сымдардың шамадан тыс жүк-
телуін болдырмау үшін сақтандырғыштар орна-
тылады. Осылайша, сақтандырғыштар бірінші 
кезекте адамдарды қорғауға емес, жабдықтар 
мен құрылғыларды қорғауға арналған болады. 
Бірінші кезекте TN-жүйемен қосылғанда олар 
қате пайда болған жағдайда адамдарды қорғайды.
Монтаждау техникасында іске қосылған кезде 
ауыстырылуы тиіс балқымалы сақтандырғыш-
тар (3-сурет) және іске қосылған жағдайда қай-
тадан қосуға болатын желілік қорғаныс авто-
маттары арасында айырмашылықтар бар. 4-су-
ретте gL (g: барлық аймақты қорғау, L: кабель 
және желілер) пайдалану класындағы балқитын 
сақтандырғыштың жұмыс істеу сипаттамасы 
көрсетілген, ол негізінен монтаждау техника-
сымен қолданылады. Әрбір жолақ номиналды 
токтың рұқсат ету диапазонын көрсетеді. Мыса-
лы, 25 А сақтандырғышты 2 секундта өшіру үшін 
кем дегенде минималды 80 А және ең көп деген-
де максималды 150 А ток қажет. Сонымен қатар 
балқыма сақтандырғыштың In токтың номинал-
ды күші кезінде жұмыс істемеуін бақылау қажет.

RB

L1

L2

L3

N

PEPEN

RA

M

ΙK
ΙK

ΙK

ΙK ΙK

D-жүйе

DO-жүйе

NH-жүйе

50

36

Төменвольтті сақтандырғыш 
үлкен жарылу қуаты

NH

Жоғарғы шекті мəн

2 .100 101 2 .103102 103

103

102

101

100

10-1

10-2

2A2A 6A
16
A6A

16
A 25

A

50
A 80

A
25
A

50
A 80

A

Ι/A

t /с
Төменгі 
шекті мəн

1-сурет. Корпуста зақымдану болған 
(тұйықталу) кезінде зақымдалған желі

2-сурет. Артық жүктемеден кейін 
балқытылған оқшаулау

3-сурет. Балқыма сақтандырғыш

4-сурет. Балқыма сақтандырғыштың 
жұмыс істеу сипаттамасы

1 Электр өндірістік құралдарын орнату
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1
Желілік қорғаныс автоматында қайта қосу (термиялық 
ажырату) және қысқа тұйықталу (электромагниттік 
ажырату) кезінде іске қосылатын ажыратқыш құрылғы 
бар. 1-суретте олардың жұмыс істеу сипаттамасы көр-
сетілген. Сипаттама барлық In номиналды ток күші үшін 
жарамды және де рұқсат етілген ауытқулар диапазоны 
бар, бірақ әртүрлі диапазондар ажыратудың әртүрлі қа-
сиеттері үшін болып табылады.
Монтаждау техникасында жарық және штепсельді 
электр тізбектерін қорғау үшін негізінен В типті ажы-
рату қасиеттері қолданылады. Егер, мысалы, В типті 
16 амперлік ажыратқышта 1,5 есе номиналды ток, ал 
I  =  24 A болса, онда ажыратқыш 40 секундтан  кем емес 
уақыттан кейін және 5 минуттан кешіктірмей (термиялық 
ажырату) іске қосылады. Егер, керісінше, 3-ші немесе 
5-реттік номиналды ток жүрсе, онда ажыратқыш бірден 
лезде іске қосылады (электромагниттік өшіру).
Электрлік құрылғысында қате пайда болған жағдайда 
қатенің пайда болуын тудырған электр тізбегінің ғана 
жүйеден бөлінуі үшін көптеген электр тізбектерін ша-
мадан тыс жүктемеден қорғайтын келесі қорғаныс 
құрылғысының In токтың неғұрлым жоғары номиналды 
күші бар екенін ескеру қажет. Талғамдылық деп атала-
тын мұндай шара электр тізбегінің жағымсыз ажыра-
тылуын болдырмайды (2-сурет).

1.5.4   Сымдарды және сақтандырғыштарды өлшеу

Монтаждау кезінде төселетін желілер мен сақтандыр-
ғыштарды таңдау кезінде мынадай критерийлерді 
ескеру қажет:
– Ең жоғары максималды жүктеме тогын жасау үшін 
барлық тұтынушылардың максималды қосылатын қуа-
ты;
– Төсеу тәсілі (кабель арнасы, құбырда және т. б.);
– Сымдардың өткізгіш түрі (кабель желілерінің саны, 
оқшаулау және т.б.), кернеудің төмендеуі (максималды 
3%).
−	   өшіру шарты

Көптеген электр сымдары үшін шекті 70 °C темпе-
ратурасы бар. Бұл температурадан жоғары қауіп-
тер туындайды, ол негізінен оқшаулаудың (негізінен, 
ПВХ) балқуы мүмкіндігіне байланысты, бұған қоса бұл 
жағдайда қайтадан қысқа тұйықталу туындауы мүмкін.

Желі температурасына токпен бөлінетін жылу, токтың 
анықталатын қабаты, төсем түрі және қоршаған орта-
ның температурасы әсер етеді. 

2-суретте Қоршаған орта температурасы 25 °C және 
желінің жұмыс температурасы 70 °C болатын Iz 
желісінің рұқсат етілген күші көрсетілген.   

Әр өткізгіштің RL электр кедергісі бар болғандықтан, 
жүктеме тогына байланысты өткізгіштегі кернеудің 
төмендеуі мүмкін екенін ескеру керек.
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B C

Орындалмайды

35 A

35 A Орындалады

16 A

20 A
Қозғалтқыш

M

Сымдардың 
өткізгіштігі түрі NYM, NYBUY, NYIF, H07V-U, H07V-R, H07V-K                        (Таңдау)

Кабель талшықтары 
саны 2 3

Төсеу əдісі 
(топ) Жылу 

оқшаулағыш 
қабырғаларда

Қабырғада, қабырға ішінде немесе сылақ 
астында

B1 B2 C

Тікелей 
салынған

2 3 2 3 2 3

In жұмыс тогының рұқсат етілген күші жəне А типті 
сақтандырғыштардың  номиналды ток күші

мм2-дегі 
номиналды 
қима (Cu)

A

Электр монтаждау 
құбырларында (E-R) немесе 
кабель қораптары жүйесінде

15,5
19,5
26
34
46
61
80
99

1,5
2,5
4
6

10
16
25
35

16
20
25
25
35
50
60
80

13
18
24
31
42
56
73
89

10
16
20
25
35
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63
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17,5
24
32
41
57
76

101
125

16
20
25
35
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63

100
125

15,5
21
28
36
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89
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16
20
25
35
50
63
80

100

15,5
21
28
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68
90
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16
20
25
35
50
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80

100

14
19
26
33
46
61
77
95

10
16
25
25
35
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63
80

19,5
26
35
46
63
85
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138
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25
35
35
63
80

100
125

17,5
24
32
41
57
76
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119
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20
25
35
50
63
80
100

Ιz Ιn Ιz Ιn Ιz Ιn Ιz Ιn Ιz Ιn Ιz Ιn Ιz Ιn Ιz Ιn

Бір талшықты 
сымдар  (E–R)

Көп талшықты 
кабельдер (E-R)

Қабырғадағы 
көп талшықты 
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Қабырғадағы бір 
талшықты 
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Көп талшықты 
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қабырғада, 

еденде

Қабырғадағы 
көп талшықты 

кабельдер (E-K) 

Көп талшықты 
кабельдер, қабықтағы 
бір талшықты кабель, 

кірпіш қабырға-
сындағы көп тал-

шықты кабель (E-R) 

Көп талшықты 
кабель (E-R) 
қабырғада, 

еденде

Қабырғадағы 
қабықшадағы бір 
талшықты кабель

Көп талшықты 
кабель, қабыр-
ғаға, сылақпен 

төсеуге арналған 
жалпақ сым

1-сурет. Желілік қорғаныс 
автоматының жұмыс істеу 
сипаттамасы

2-сурет. Сақтандырғыш 
талғамдылығы

3-сурет. Желілер: рұқсат 
етілген ток жүктемесі I2 және 
сақтандырғыштардың In 
номиналды ток күші 

Негіздері
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1
Энергиямен жабдықтаушы ұйым желі бойын-
дағы кернеудің төмендеуі 3%-дан аспауы тиіс 
деп ұйғарады. Оны есеп айырысу негізінде 
тексеру қажет. Егер кернеудің барынша мак-
сималды рұқсат етілген төмендеуі асып кетсе, 
онда сым үлкен қимамен төселуі қажет болады. 
Δ U кернеудің төмендеуі келесідей есептеледі:

ΔU = 

Мұнда: 
I – ток күші, l – кабель ұзындығы, 
формула ашылмайды)
cos φ – қуат коэффициенті (бұл жағдайда 1-ге 
тең)
А – сымның көлденең қимасы

1.5.5  Қауіпсіздік шараларын тексеру

Электр жабдығын жаңа орнату және кеңейту 
кезінде қолданыстағы UVV (UVV = «Электр 
жабдығы және өндірістік құралдар» қауіпсіздік 
техникасы бойынша ұйғарымдар) және DIN 
VDE 0100-610 стандарттарына сәйкестендіріп 
стандартты өлшеу аспаптарының көмегімен 
қауіпсіздікті сынау және тексеру қажет.
Зерттеулер нәтижелері туралы хаттама тол-
тыру қажет.
Сынақ келесілерді қамтиды:

Қарап-тексеру
– Өндірістік құралдарды таңдау;
– Өндірістік құралдардың жай-күйі;
– Бөлу кезіндегі белгілер;
– Сымдар мен сақтандыру құрылғыларын 
төсеу;
– Жабдық құжаттамасы.

Сынақ жүргізу 
– Қорғаныс жабдығының функциясы;
– Үш фазалы ток розеткаларындағы айнал-
малы өрісті сынау;
– Электр жабдығының функциясы.

Өлшеу
– Жерге тұйықтаушы сым және потенциал-
дарды теңестіруге арналған құрылғы;
– Шлейф кедергісі;
– Жерге тұйықтау кедергісі;
– Ішкі желілік кедергі.

1-суретте DIN VDE сәйкес қауіпсіздік шарала-
рын өлшеуге арналған әмбебап өлшеу құралы 
көрсетілген. Осылайша, қауіпсіздік шарала-
рын тексеру үшін қажетті барлық өлшемдерді 
жүргізуге болады 

Мысалы: желілерді есептеу

Ірі кеңсенің ас бөлмесінде ыдыс жууға ар-
налған машинасын орнату керек (оның тұтына-
тын қуаты 3,5 кВ). Тарату қалқанынан розет-
каға дейінгі қашықтық 20 м құрайды. Сымды 
электр сымдары үшін арнаға орналастыру ке-
рек. Төселетін сымда қандай қима болуы тиіс?

Берілгені:    Р = 3,5 кВт        cos φ = 1
 U = 230 В          ρ = 0,0178 
 I = 20 м
Табу керек: I, ΔU

Шешімі: 
P = U · I              I =  = 15,21 А

Кабельдерге арналған арнаға байланысты-
рушы кабель орнатылып салынуы тиіс бо-
луына байланысты В2 төсеу тәсілі жарамды 
болады (3-суретті, алдыңғы бетті қараңыз). 
Екі жүктелген өткізгіштер үшін (L1 және N) 3 
x 1,5 мм2 қимасы бар желінің болуы жеткілікті, 
себебі олар үшін рұқсат етілетін ток жүктемесі 
16 А сақтандырғыш тогының номиналдық күші 
кезінде 15,5 А құрайды. 
Кернеудің төмендеуін келесідей есептеуге бо-
лады:

ΔU =  

ΔU = 7,21 В

Жүктеме тогы есебінен туындаған кернеудің 
төмендеуі 7,21 В құрайды. Бұл рұқсат етілмейді, 
өйткені энергиямен жабдықтау бойынша ұйым 
ұйғарған кернеудің ең жоғары рұқсат етілген 
төмендеуі тек 230 В-тан 3%-ға дейін, яғни 6,9 В 
құрауы мүмкін. 
Демек, үлкенірек қиманы таңдау керек. Келесі 
мәндер бойынша бейін A = 2,5 мм2 кернеудің 
төмендеуін тек 4,33 В дейін тудырады және 
осылайша рұқсат етілген диапазонда болады. 
Алайда, 20 А номиналды тогы бар сақтандыр-
ғышты монтаждау қажет болып табылады

1-сурет. DIN VDE стандартына сәйкес 
қауіпсіздік шараларын өлшеуге 
арналған әмбебап өлшеу құралы

1 Электр өндірістік құралдарын орнату
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1.5.6 Жоба: 24 дербес компьютерлер үшін энергиямен қамтамасыз етуді орнату

Жобаның сипаттамасы
Ірі кеңседе 24 компьютер бар жұмыс 
орындары электр энергиясымен қамта-
масыз етілуі тиіс. Алайда, 2 дербес ком-
пьютер қателер немесе ауытқулар пайда 
болған жағдайда барлық компьютерлер 
істен шығарылмауы үшін қорғалуы тиіс 
оқшаулағыш кеңістіктерді құрайды. Жұ-
мыс орындарының орналасуын төмен-
де көрсетілген сызбадан алуға болады 
(1-сурет). 
Қабырғалар жақтағы жұмыс орындарын 
орай жанаушы кабель каналымен жаб-
дықтау қажет. Ортадағы жұмыс орында-
рын тұғырығымен жабдықтау керек.

Жобаны орындау

Келесі жұмыс кезеңдері жобаны сипаттау-
дан тұрады, олар алдын ала жоспарла-
нуы және құжатталуы тиіс:
a)  Жеке компьютері, мониторы, принтері, 

қуатты өлшейтін құрылғысы бар ска-

нері бар жұмыс орнының тұтыныла-
тын қуатын анықтау.

a) Электр өндіріс құралдарын монтаждау 
жоспарында орналастыруды анықтау.

b) Желінің ұзындығын, көлденең қиманы 
және кернеудің максималды құлауы 
мәнін өлшеу және есептеу.

c) Басты тарату қалқанынан үй-жай-
дың екінші тарату қалқанына дейінгі 
сымдардың көлденең қимасын есеп-
теу (қорытынды қуатты анықтау).

d) Қажетті қорғаныс құрылғыларын таң-
дау.

e) Электр жабдықтарын тексеру және 
тексеру хаттамасын құру.

f)  Барлық қажетті материалдар тізімін 
жасау.

g)  Барлық жабдыққа арналған шығын-
дардың есебі.

1-сурет. Кеңсе жоспары

Бас тарату қалқанына 
дейін 20 м

15
 м

18 м

Екінші тарату қалқаны

Негіздері
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2.1  Сандық техникаға кіріспе
Сандық техника техникалық информатика саласына жатады. Информатика деп ақпа-
ратты жинау, өңдеу және сақтау, сондай-ақ оны жіберуге арналған техникалар туралы 
ғылымды түсінеді. Техникалық информатика мәселенің математикалық және логика-
лық құрылымын орнатады және техникалық шешімдер (техникалық қамтамасыз ету) 
жасайды. 
Сандық техника ұғымы латынның «digitus» (саусақ) сөзінен шыққан. Сандық шама-
лар цифрларда көрсетіледі дегенді білдіреді. Сандық индикатор, мысалы, сағаттарда 

2Сандық техника

уақыт көрсеткіштің көмегімен емес, цифрлар түрін-
де көрсетіледі. 
Ондық санау жүйесінде шамалар ондық санмен (он 
саусақпен) көрсетіледі. Екілік санау жүйесінде (би-
нарлы: екілік), керісінше, 0-ден 1-ге дейінгі екілік 
сандармен ғана жұмыс істейді.
Транзисторларды ауыстырып қосқыш реле, диодтар 
сияқты қарапайым электрондық элементтер тек екі 
шаманы ғана пайдаланады, мысалы, кернеусіз (0-
күйі) немесе кернеу астында (1-күйі). Олардың көме-
гімен техникалық жағынан, әсіресе екілік жүйені жүзе-
ге асыруға болады. Сондықтан ол Буль алгебрасымен 
бірге информатиканың математикалық негізі болды.
Егер циклограммада бинарлық (екілік) сигнал қи-
сығын бейнелесе (2-сурет), онда көлденең уақыт 
бойынша осьтің сипаттамасын алуға болады.
0 және 1 жай-күйі олар тәжірибеде қай жағдайда 
болсын қандай көрсеткіштер есебінен (сандық мән 
және өлшем бірліктері) іске асырылатынын көр-
сетпейді. Осылайша, 1 жағдай 5 В кернеуге, ал 0 
жағдайына – 0 В кернеуге немесе керісінше сәйкес 
келуі мүмкін. 
Алдағы уақытта тек оң логикамен жұмыс істейді. 
Оң көрсеткіш (мысалы, жоғары кернеу) әрқашан 1 
жағдайына сәйкес келеді. Ол сондай-ақ Н-көрсеткіш 
деп аталады (ағылш. high: жоғары). Төмен оң көр-
сеткіш 0 деңгейіне жатады. Ол L-көрсеткіш деп ата-
лады (ағылш. low: төмен).
0 және 1 күйлерімен жұмыс істейтін кестелерді күй 
кестелері деп атайды. Егер олардың орнына сипат-
тау үшін Н және L көрсеткіштерін қолданса, онда жұ-
мыс кестесі туралы айтады. Екілік элементтер үшін 
шартты белгілер мен ұғымдар DIN 40900, 12 бөлікте 
стандартталған. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1Екілік

Ондық-

Жүйесі Сандар жиынтығы

1

0

Сигнал

Жағдайы Көрсеткіші 

0
1

L (мысалы, 0 В)

H (мысалы 5 В)

1-сурет. Ондық жүйе, екілік жүйе

2-сурет. Бинарлық сигнал 
қисығы

3-сурет. Оң логика жағдайында 
күй мен көрсеткіш арақатынасы

▪ Тапсырмалар
1. Сандық индикатордың таңбалануы қандай?
2. Аналогтық және бинарлық сигналдардың қисығын сызыңыз және айырмашылықтарды 
түсіндіріңіз.
3. Күй кестесі мен жұмыс кестесі арасындағы айырмашылықты атаңыз.

2.2   Байланыс элементтері
Сандық логикалық сұлбаларда шығу күйі тек кіріс желілерінің жай-күйіне байланыс-
ты. Мұндай сұлбаларда байланыс элементтері қолданылады. Сонымен қатар, кіру E 
ретінде, ал шығу А ретінде белгіленеді. 
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2.2.1ЖӘНЕ элементі

Екі кірісі болатын ЖӘНЕ элементте, А 
шығысында 1 күйі орнатылу үшін екі кіріс 
те, E1 және E2 1 күйі болуы керек. 1-су-
ретте ЖӘНЕ-элементтің техникалық жү-
зеге асырылуы көрсетілген. 
Егер реле сұлбасында Е1 және Е2 кірісін-
дегі 1 күйі (бұл жағдайда U = 12 В) бол-
са, онда реледе E1 және E2 болады. Е1 
релесі өзінің е1 байланысын, ал 2 реле-
сі – өзінің e2 байланысын іске қосады. 
Тек егер е1 және е2 1 күйі іске қосылған 
болса (бұл жағдайда 12 В), А шығысына 
ауыс тырылады.
Сандық техникада ЖӘНЕ элемент үшін 
стандартты шартты белгі ретінде & 
(ЖӘНЕ) функционалды таңбасы бар таң-
баны тікбұрыштың жоғарғы жартысында 
қолданады. 
Кірістер (бұл жағдайда Е1 және Е2) 
және шығыс (бұл жағдайда А) байланы-
су желілерінде таңбаланады (2-сурет). 
Теңдеулерде ЖӘНЕ элементі логикалық 
таңбамен Ʌ алмастырады.
Күй кестелері Е1 және Е2 кіріс күйлерінің 
және А шығыс күйлерінің арасындағы 
өзара байланысты көрсетеді. Кірістер 
мен шығыстардың жай-күйі өзгеруі (түр-
ленуі) мүмкін болғандықтан, бұл жағдай-
да айнымалылар туралы айтады. ЖӘНЕ 
элементке арналған күй кестелерінен са-
науға болады: 

Егер барлық кіріс айнымалылары 1 кү-
йінде болса ғана ЖӘНЕ элементі шығы-
сындағы А айнымалысы 1 күйін алады.

Стандартты интегралды сұлбаларды 
төрт ЖӘНЕ элементтердің көмегімен 
алуға болады, олардың әрқайсысын-
да 3-суретке сәйкес екі кіріс бар бола-
ды. Олар 4-суретке сәйкес штыркалық 
шығыстары бар пластикалық корпуста 
орналасқан. Жалғану орнына дейінгі 
қашықтық баспа сызбаларының растр 
өлшеміне сәйкес келеді.

Мысалы: Жыпылықтау индикаторы

Жоғары температура кезінде индикатор-
да жарық диоды (жарық шығаратын 
диод) жыпылықтауы тиіс. Жыпылықтау 
тактісі генератор тактісімен қойылады. 
Термобайланыс температура артқан 
кезде жұмыс істеуі және жыпылықтау 
индикаторын іске қосуы тиіс. 

2 Сандық техника

Реле сұлбасы

E1
E1

E2
E2

0 В

12 В Ae1 e2

E1

E2
A

Сұлбадағы шартты белгілеуі Күй кестесі

Теңдеу

(Оқылуы тиіс: Е1 жəне Е2 

E2 E1 A&
0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1E1 ^ E2 = A

А-ға тең)

E1 E2 A

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

0 В

Ub = 5 В

&

&

&

&

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

19,6

6
8,

3

Есеп

1-сурет. ЖӘНЕ элементі

2-сурет. Екі кірісі бар ЖӘНЕ элеметі

3-сурет. 4 біріктірілген ЖӘНЕ элементтері 
бар элемент

4-сурет. DIL – 14 ажыратқышы бар 
шығыстардың екі қатарлы орналасуы бар 
корпус (штекерлер), (DIL: ағылш. Dual-in-line 
= интегралды сұлба корпусындағы екі қатарлы 
шығыстар орналасуы)
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Жоғары температураға жеткен-
де сұлбада термобайланыс іске 
қосылады. Е1 кірісінде тиімді 1 
күйі болады. ЖӘНЕ элементі 
дайын. Тактілік генератордың 
тікбұрышты импульстері А шы-
ғысына ауысады және жарық 
диодына жыпылықтату тактісін-
де жұмыс істеуге мүмкіндік бе-
реді.  

2.2.2 НЕМЕСЕ –элементі .......
Егер НЕМЕСЕ элементте Е1, 
Е2 кірістері болса, онда Е1 не-
месе Е2 кірістері ең аз дегенде 
бір кірісте 1 күйі болуы тиіс. 
2-суретте НЕМЕСЕ элементтің 
оңайлатылған іске асырылуы 
көрсетілген. Сұлбада шығы-
сында 1 күйі болу үшін ең аз 
дегенде бір кірісте 1 күйі болуы 
тиіс.  
Стандартты шартты белгі (3-су-
рет) жоғарғы жартысында ≥ 1 
функционалды таңбасы бар 
тік төртбұрыштан тұрады. Тең-
деулерде НЕМЕСЕ элементі V 
логикалық таңбасымен ауыс-
тырылды.
Күй кестесі Е1, Е2 айнымалы 
кіріс күйлері мен А айнымалы 
шығыс күйлері арасындағы 
өзара байланысты көрсетеді. 
Күй кестесінен келесілерді атап 
көрсетуге болады:

Егер кем дегенде бір айныма-
лы кіріс 1 күйінде болса, онда 
НЕМЕСЕ элементі шығысын-
дағы А айнымалысы 1 күйін 
әруақытта  қабылдайды.

Стандартты ТТЛ компоненті 
(7432 түрі) 4-суретке сәйкес төрт 
НЕМЕСЕ элементтен тұра ды.

Мысалы: Сандық индикатор

Индикатор цифрларын перне-
тақта арқылы қолдану керек. 
Жетісегментті 0, 2, 6 немесе 
8 пернелері қосылып тұр ғанда 
жыпылықтауы тиіс. 

5-суретте шешімі көрсетілген. 

Байланыс элементтері

1-сурет. Жыпылықтау индикаторы

Тактілік 
генератор

E1

E2

100 kΩ

A&
Байланыс 

Taк

Жарық сəуле 
шығаратын 
диод

E1

E2

A
Жарық 
сəуле шыға-
ратын диод

Ub = 5 В

�

E1

E2

A12 V e1

e2

E1

E2

0 V 0 V

E1

E2
A

Сұлбадағы шартты белгілеуі      Күй кестесі

Теңдеу

E2 E1 A1
0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

E1 v E2 = A
(Оқылуы тиіс: Е1 жəне Е2 А-ға тең)

E1 E2 A

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
0 В

Ub = 5 В

1

1

1

1

0 В

U
b 

= 
5

В

0 В

a

f b

g

e c

d

0

2

6

8

1

2-сурет. НЕМЕСЕ элементі релелік сұлба ретінде

3-сурет. НЕМЕСЕ екі кірістері бар элемент

4-сурет. 4 біріктірілген НЕМЕСЕ-элементтері бар 
компонент (7432 түрі)

5-сурет. е сегментін басқаруға арналған НЕМЕСЕ 
элементі
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2.2.3 ЕМЕС элементі 
ЕМЕС элементінде тек бір ғана Е кірісі 
және А шығысы бар. Ол кіріс күйін өзгер-
теді. Егер кіріс жағдайы-0 (бұл жағдайда 
0 В) болса, онда шығу жағдайы-1 (бұл 
жағдайда 12 В) және керісінше. Кіріс 
жағдайы шығысында терістеледі және 
керісінше. 1-суретте релесі немесе тран-
зисторы бар сұлба көрнекі көрсетілген.
Графикалық таңба функцияның иденти-
фикаторы ретінде тік төртбұры шында 
1 және шығуында терістеуді білдіретін 
функционалдық таңба түрінде дөңгелек-
шені қамтиды.
Күй кестесі кіріс айнымалысы Е жағдайы 
мен шығыс айнымалысы А жағдайы ара-
сындағы байланысты көрсетеді. Нәтиже-
сінде:

A айнымалысы ЕМЕС элементтің шығы-
сында 1 күйін қабылдайды, тек егер Е 
айнымалысының кірісінде 0 күйі болса.

3-суретте ЕМЕС-элементі үшін КМОП-тех-
нологиясының интеграцияланған сұлба-
ның үлгісі көрсетілген (ағылш. integrated 
circuit: IC). Бұл бөлшек бір корпуста алты 
ЕМЕС элементтен тұрады. 4-суретте осы 
ЕМЕС элементінің сұлбасы көрсетілген.
E кірісіндегі 1 күйі v2 транзисторын аша-
ды. Осылайша, A шығыс 0 В потенциалы-
на қосылған және оның 0 күйі бар. Егер E 
кірісі 0 күйінде болса, онда V2 бұғаттала-
ды. Осылайша, A шығысында 1 күйі бар 
(бұл жағдайда, Ub).
CMOS технологиясының сандық бөлшек-
терімен A шығысы тағы да келесі он Е 
кірістерін басқара алады. Бұл жағдайда 
= 10 шығыс бойынша жүктеме коэффи-
циенттерінің тармақталуы және = 1 кіріс 
бойынша жүктеме коэффициенттерінің 
бірігуі туралы айтылады.

Мысал: Релені басқару

Осы сұлбаның көмегімен токтың кіші 
мәндерінен және сандық сұлбаның кер-
неуінен релелік сұлбаның талап етілетін 
мәндеріне ауысу жүзеге асырылады. E 
кірісіндегі 1 күйі 0 күйімен V1 транзисто-
рын бұғаттайды, сондықтан V2 транзис-
торы да бұғатталады және А-реле іске 
қосылмайды. 0-кіріс күйі V1 және V2 аша-
ды және A релесін іске қосады. Егер А ре-
лесінде кернеу берілуге тиіс болса, кіріс 
1 күйде болған кезде, онда кіріс алдында 
басқа ЕМЕС элементі қосылуы тиіс.

E2

Ub = 12 В

A

0 В

12 В

b)a)

e A

E

0 В

E

0 В

E A

Сұлбадағы шартты 
белгілеуі

    Күй кестесі     Теңдеу

1 E = A
0
1

E A

1
0

Оқылуы тиіс: Е1
жəне Е2 А-ға тең

E1 E2 A

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
0 В

U b

1

1 1 1

1 1

(Кедергі 
сияқты əсер 
етеді)

В1

В2

Ub = 3…15 В

A

0 В

E1
0

R

Кері диод

E
V1

V2

1 kΩ

A

1

1-сурет. ЕМЕС элементі: a) реле сұлбасы, 
b) транзистор сұлбасы

2-сурет. ЕМЕС-элементі

3-сурет. 6 ЕМЕС элеметтері бар бөлшек 

4-сурет. CMOS технологиясындағы ЕМЕС 
элементі

5-сурет. Релені басқару (интерфейсі)

2 Сандық техника
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2.2.4 ЖӘНЕ-ЕМЕС элементі

ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементті теріс-
теліп шығатын ЖӘНЕ элемен-
ті деп санауға болады (тізбек-
тей ЕМЕС-элементімен жал-
ғанған). E1 және E2 кірістері 1 
күйінде болса ғана, А шығысы 0 
күйі болады. 1-суреттегі сұлба-
да көрсетілген.
Сұлбадағы стандартталған 
таңба – бұл теріс шығысы бар 
ЖӘНЕ элементі. Жұмыс қағи-
дасы 2-суреттегі күй кестесінде 
көрсетілген. 
Осы кестеден мынаны түсінуге 
болады: 

ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементтің A 
айнымалысы, егер барлық кі-
рістердегі айнымалылар 1-кү-
йінде болса, 0-ші күйі шығы-
сында қабылдайды.

3-суретте ЖӘНЕ-ЕМЕС-эле-
мент үшін ТТЛ сериясының бөл-
шегі (транзистор-транзистор-
лық логика) көрсетілген. 7400 
бөлшегі бір корпуста екі кірістен 
болатын төрт интегралды ЖӘ-
НЕ-ЕМЕС-элементтен тұрады.

2.2.5  НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементі 

НЕМЕСЕ-ЕМЕС-элемент шығы-
сында теріс НЕМЕСЕ элементі 
сияқты әсерге ие болады. Тек 
4-сурет бойынша E1 кірісі не-
месе E2 кірісі 1-күйінде болса, 
онда шығыста 0 күйі пайда бо-
лады.

E1

E2

& A1

ЖƏНЕ НЕМЕСЕ

ЖƏНЕ-ЕМЕС

Күй кестесі

E2 E1 A

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
0

E1

E2
A

Сұлбадағы шартты 
белгілеуі

Теңдеу 

&

E1 ^ E2 = A
(Оқылуы тиіс: Е1 жəне Е2 А-ға тең емес)

E1 E2 A

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
0 В

Ub = 5 В

&

&

&

&

E1

E2
A1

НЕМЕСЕ ЕМЕС

НЕМЕСЕ-ЕМЕС

1

1-сурет. ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементі, ЖӘНЕ-элементі мен 
ЕМЕС-элементінен шыққан жағдайлар

2-сурет. ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементі

3-сурет. 4 интеграцияланған ЖӘНЕ-ЕМЕС элементтері 
бар бөлшек (7400 типі)

4-сурет. НЕМЕСЕ-ЕМЕС-элемент, НЕМЕСЕ-ЕМЕС-
элементтен және НЕ элементтен тұратын элемент

Байланыс элементтері
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Таңба теріс шығысты НЕМЕСЕ 
элементін көрсетеді. Жұмыс қағи-
дасын 1-суреттегі күй кестесінде 
оқуға болады:  

НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтің A ай-
нымалысы 0 күйін, егер шығысын-
дағы айнымалы кем дегенде бір 
кірісте 1 күйде болса ғана қабыл-
дайды.

2-суретте CMOS сериясындағы 
НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтері бар 
бөлшек көрсетілген. 4001 бөлшегі 
төрт интегралды НЕМЕСЕ-ЕМЕС 
элементтерден тұрады, әрқайсы-
сында корпуста екі кіріс бар.
Мысалы: бақылау сұлбасы (3-су-
рет)
Бақылау сұлбасы үш есікті бақы-
лауға арналған. Есікті ашқан кез-
де есіктерді құлыптаудың тиісті 
К есік байланысы іске қосылады. 
Егер барлық есіктер жабық бол-
са, H1 сигналдық шамы жанады. 
Есік ашылғаннан кейін, шам өшеді 
және H2 дабыл сигналы естіледі.
НЕМЕСЕ-ЕМЕС-үш кірістен тұра-
тын элемент K есік байланыста-
рын (контактілерін) сұрайды. Есік 
контактісі ажыратылғаннан кейін, 1 
күйі кірісте болады. Бұл жағдайда 
НЕМЕСЕ-ЕМЕС-элемент шығы-
сында 0 күйін қабылдайды. Тран-
зистор бұғатталады және реле 
тоқтайды.
Дабыл қоңырауы іске қосылады.
V1 диоды транзистордың сезімтал-
дық шегін ұлғайтады, ал диод V2 
кері диод ретінде транзисторды 
реленің жоғары кернеуінен қорғай-
ды.
 

▪ Тапсырмалар
1. Екі кірісі бар ЖӘНЕ-элементтерден тұратын төрт кірісі бар ЖӘНЕ элементінің 
сызбасын сызыңыз.
2. ЖӘНЕ-элементі, НЕМЕСЕ-элементі, ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементі, НЕМЕСЕ-ЕМЕС-эле-
менті үшін теңдеулерді жазыңыз.
3. Үш кірісі бар ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементі ретінде өзін жүргізетін релелік сызбаны сы-
зыңыз. 
4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС-элементтің үш E3, E2, E1 кірісі бар. Ол үшін күй кестесін жасаңыз.

    Күй кестесі

E2 E1 A

0
0
1
1

0
1
0
1

1
0
0
0

E1

E2
A

Сұлбадағы шартты 
белгілеуі

    Теңдеу 

E1 v E2 = A

1

(Оқылуы тиіс: Е1 немесе Е2 А-ға тең емес)

E1 E2 A

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

0 В

Ub = 3…15 В

1

1

1

1

Есікті бұғаттау контактісі Сызбаның шығысы

0 V

5 В Ub = 12 В

NORK1 K2 K3

V1
V3

H2 H1

V2A 100
1 kΩ

8,2 kΩ

0 V

a a
1

1-сурет. НЕМЕСЕ-ЕМЕС-элементі

2-сурет. 4 интеграцияланған НЕМЕСЕ-
ЕМЕС-элементтері бар бөлшек (4001-тип)

3-сурет. НЕМЕСЕ-ЕМЕС-бақылау 
сұлбасындағы элемент

2 Сандық техника
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2.3  Ауысулар алгебрасы
Ауысулар алгебрасы сандық логикалық желілерді жобалау және сипаттау үшін ар-
налған құрал болып табылады. Математикалық негізін Г. Буль (1815-1864) салып және 
С.Е. Шеннонмен жасалған. Сондықтан Буль алгебрасы туралы айтылады.
Бұдан басқа, қайта ауысулар алгебрасында қолданылатын екі оператормен немесе ˄ 
(ЖӘНЕ сияқты оқылады) және ˅  (НЕМЕСЕ сияқты оқылады) логикалық таңбаларымен 
жұмыс істейді.
Контактілер сұлбасында қалыпты үзілген контактілер әріптермен белгіленеді (мысалы, 
а). Ашатын контактілер – әрекеті қалыпты ашық контактілерге қарама-қарсы болатын - 
терістеу белгісі бар әріпті алады (мысалы, ƀ).  Қысқа тұйықталу 1 санымен, ажыраулар 
немесе үзілістер – 0 санымен белгіленеді. 

2.3.1  Есептеу ережелері
1-суретте A айнымалысының 0 эле-
ментімен ЖӘНЕ-байланысы (үзу) көр-
сетілген. Бұл ЖӘНЕ байланыстың 
нәтижесі 0 күйіне сәйкес келеді.

2-суретте A айнымалысының 0 эле-
ментімен НЕМЕСЕ-байланысы көр-
сетілген. Бұл НЕМЕСЕ байланыстың 
нәтижесі тек A айнымалысына ғана 
тәуелді болып табылады.

Бірінші элементпен қосылу

3-суреттен а және 1 айнымалылары 
бар ЖӘНЕ-байланыстардың әсері 
тек а ғана тәуелді болып табылатыны 
көрінеді. Сұлба a айнымалысына қара-
мастан, әрқашан 1-күйінде болады.

Теңдік заңдары

5-суретте a айнымалысы өзімен бірдей 
a ЖӘНЕ-элементке қосылған. Бұл сұл-
ба бірдей әсер ету кезінде бір а айны-
малыға дейін азайтылуы мүмкін..

&

=

a
0

a 0 0

a ^ 0 = 0

=

a v 0 = a

a a
0

a
0

1

&

=

a
1

a 1 a

a ^ 1 = a

=

a v 1 = 1

a 1
1

a
1 1

=

a ^ a = a

a

a
a

a a

&

1-сурет. Нөл-ЖӘНЕ

2-сурет. Нөл-НЕМЕСЕ

3-сурет. Бірінші-ЖӘНЕ

4-сурет. Бірінші-НЕМЕСЕ

5-сурет. Теңдік-НЕМЕСЕ

2 Ауысулар алгебрасы
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1-суретте a айнымалысы өзімен бірдей 
a НЕМЕСЕ-элементке қосылған. Бұл 
сұлба бірдей әсер ету кезінде бір а ай-
нымалыға дейін азайтылуы мүмкін.

Толықтыру заңдары 
(лат. komplement: толықтыру)

2-суретте а айнымалысы мен ЖӘНЕ 
элементінің ā айнымалысы жал-
ғанған. Екеуі де қарама-қарсы түрде 
(а – жабады, ā – ашады) әрекет ететін 
болса, сұлбаның шығысы әрдайым 0 
күйінде болады.
3 суретте а айнымалысы мен  НЕ-
МЕСЕ элементінің ā айнымалысы 
қосылған. a және ā әрқашан қара-
ма-қарсы болғандықтан, НЕМЕСЕ 
элементінің шарты әрқашан орында-
лады. Сұлбаның шығысы әрқашан 1 
күйінде болады.
ЖӘНЕ элементтің және НЕМЕСЕ 
элементтің толықтыру заңдары олар-
дың айнымалыларының күйіне бай-
ланысты емес.

2.3.2  Де-Морган заңы
Математик Де-Морган ауысулар алге-
брасының ең маңызды екі заңын жа-
сады. Осы заңдардың көмегімен, мы-
салы, берілген сызбаларды тек ЖӘ-
НЕ-ЕМЕС элементпен немесе НЕМЕ-
СЕ-ЕМЕС элементпен ғана болу үшін 
қайта есептеуге болады. Бұл бірдей 
бөлшектерді және қарапайым сұлба-
ларды таңдауға мүмкіндік береді. 
ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементті сұлбасы бір-
дей әсерімен болатындай түрлен-
діруге болады, егер кірістердегі ара-
лық айнымалылар бойынша жеке-же-
ке кері қайтарса және логикалық ˄ 
(ЖӘНЕ) операторын ˅ (НЕМЕСЕ) 
опе раторына ауыстырса, (4-сурет). 
Түрлендірудің дұрыстығының дәлелі 
ретінде екі күй кестелері және оларға 
сәйкес сұлбалар қолданылады. Сол 
жақ А1 шығысы ЖӘНЕ-ЕМЕС эле-
ментке сәйкес келеді. Оның функция-
сы күй кестесінде сипатталған.
А2 шығысы теріс кіріс айнымалылары 
бар элементтің НЕМЕСЕ элементтің 
байланысына сәйкес келеді. Егер ай-
нымалылардың біреуі 0 күйінде бол-
са, онда ол 1-күйіне ЕМЕС-элемент 
болып өзгертіледі, ал A2 үшін шығы-
сы 1 күйіне ие болады.  Егер a және b 
1-күйінде болса, онда тиісінше 0 күйі 
ā және ƃ үшін НЕМЕСЕ элементтің 
кірісінде болады.

=
a

a
a

a
a

a v a = a1

=

a ^ a = 0
a
a &

0a a

=

a
a a v a = 1

a
a

1

1

a v bТеңдеу:

Күй 
кестелері

Сұлбалар
a

b
A1

a

b

A2

a

b
=

1

1

≥1&

b a A1
0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
0

b a A2
0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
0

Де-Морган заңы

A1 A2

=a ^ b

1-сурет. НЕМЕСЕ элементтерінің теңдігі

2-сурет. ЖӘНЕ элементтің толықтыруы

3-сурет. НЕМЕСЕ элементтің толықтыруы

4-сурет. Де-Морган заңына сәйкес ЖӘНЕ-
ЕМЕС байланыстарының түрлендіруі
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A2 шығысы 0 күйіне ие. Нәтиже: A1 және A2 
шығыстары бірдей әсерге ие. НЕМЕСЕ-ЕМЕС-
элементі жекелеген кіріс айнымалыларын 
терістеу және ∧ (ЖӘНЕ) байланыс операторын 
∨(НЕМЕСЕ) операторына түрлендіру жолымен 
тең әсер ететін сұлбаға түрлендірілуі мүмкін 
(1-сурет).
Түрленудің дұрыстығын дәлелдейтін қайтадан 
күй кестелері болып табылады. Сол жақ шығыс 
НЕМЕСЕ-ЕМЕС байланысқа сәйкес келеді. 
Оның функциясы сол жақтағы күй кестесінде 
сипатталған (1-сурет).
A2 оң жақ шығысы теріс кіріс айнымалылары 
бар ЖӘНЕ байланысқа сәйкес келеді. Тек егер 
a және b 0 күйінде болса, A2 1 күйіне ие бо-
лады. Нәтиже: A1 және A2 шығыстары бірдей 
әсерге ие.

a ^ b
Теңдеу:

Күй 
кестелері

Сұлбалар:
a

b
A1

a

b

A2

a

b
=

1

1

&

b a A1
0
0
1
1

0
1
0
1

1
0
0
0

b a A2
0
0
1
1

0
1
0
1

1
0
0
0

Де-Морган заңы

A1 A2

=a v b

1

1-күйі

0-күйі

a

b
x

a
c

c

Z

Z&

&
a

a

b

c

c

x

(a ^ a)

[(a ^ a) v b)]

(c v c v x)

1

1

1-күйі

0-күйі

b Z

a ^ a = 0

Z = [(a ^ a) v b)] ^ (c v c v x)

c v  c = 1

0 v  b = b

Z = (0 v b) ^ (1 v x)

1 v  x = 1

b ^ 1 = b

Z = b ^ 1

Z = b

1-сурет. НЕМЕСЕ-ЕМЕС байланыстарды 
Де-Морган заңына сәйкес түрлендіру

2.3.3. Пайдалану мысалдары .....................

1-мысал: Минимизация сұлбасы

Берілген ауысулар алгебрасының өрнегі сұл-
баны минимизациялау көмегімен жеңілдету 
керек. 

Теңдеу контактінің бейнесі түрінде немесе 
сандық сұлбада (2-сурет) жүзеге асырылуы 
мүмкін. a және ā алдымен ЖӘНЕ -элемент-
пен (тізбекті жалғану) қосылғанын, содан кейін 
b-мен (параллель жалғану) қосылғанын көруге 
болады. Бұл ішкі сұлбаны шығысы енді Z-пен, 
НЕМЕСЕ-элементпен (параллельді жалға-
ну) жалғанған с айнымалысы арқылы, және ċ 
және х  айнымалылары байланысты. 
3-суретте осы сұлбаның (теңдеудің) қадамдық 
жеңілдетілуі көрсетілген. Бұл ретте ауысулар 
алгебрасының есептеу ережелері қолданылады.

Шешімі:
Теңдеуде келесі жеңілдетулерді жасауға бола-
ды (толықтыру заңдары): 
------------------------------------------------------------►
Осылайша, Z үшін келесі жеңілдетілген өрнек-
тер шығады:
қосалқы өрнектерді тағы да жеңілдетуге бо-
лады (0-элементпен немесе 1-элементпен 
байланыстыру):
Және алынады --------------------------------------►
Мұнда --------------------------------------------------►
және нәтижесінде: ---------------------------------►

2-сурет. Контактінің бейнесі және 
берілген теңдеудің сандық сұлбасы

3-сурет. Минимизациядан кейінгі сұлба

2 Ауысулар алгебрасы
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2-мысал: сұлбаны түрлендіру

НЕМЕСЕ элементті қосу керек. Бұл жағдайда 
әрқайсысы екі кіріс бар ЖӘНЕ-ЕМЕС-элемент-
терді пайдалану қажет.

Шешім:

Егер өрнек (a ˅ b) екі рет теріске шықса, онда еш-
теңе өзгермейді, себебі екі рет жүгіну бастапқы мәнді 
береді. Екінші жолда де-Морган заңы қолданылады, 
сондықтан оператор екі айнымалыны да (a және 
b) жеке теріске шығара отырып, барлық өрнек үшін 
терістейді және теріске шығаруға рұқсат береді.
1-суретке сәйкес сұлбада екі ЖӘНЕ-ЕМЕС-эле-
мент кірістерді біріктіру арқылы ЕМЕС-элементтер 
функциясын орындайды. 1-суреттегі екі байланыс 
та қайта есептеуге байланысты бірдей әсерге ие. 
Сол сияқты ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементтермен немесе 
НЕМЕСЕ-ЕМЕС-элементтермен сұлбалардағы 
бар лық сандық қосылыстар мен логикалық сұлба-
ларды қайта есептеуге болады. 
Осыған ұқсас үрдістерді пайдалана отырып, бар-
лық сандық байланыс желілері мен коммутация-
лық желілер NAND немесе NOR элементтерімен 
сұлбаларға түрлендірілуі мүмкін..

▪ Тапсырмалар
1. х = b ˄ a  байланысын салыңыз және жеңілдетіңіз.
2. Бір реледе параллельді түрде ажыратқыш контактісі және тұйықтаушы контактісі 
қосылған. Теңдеуді жеңілдетіңіз.
3. Сигналдық шам (P1) егер кем дегенде үш датчиктің (B1, B2 және B3) екеуіне жоғары 
сигнал берілсе, жануы тиіс. Пайдалану үшін логикалық элементтерді таңдаңыз..

a

b

&

&
&

a

b

a

b

= a  ̂b
a v b = a v b

a ^ b

a v b

1

Жүздік (102)

Ондық (101)

Бірлік  (100)

356 = 3 .102+5 .101+6 .100

= 3 .100  + 5 .10 + 6 .1

= 300  + 50  + 6

Разрядтық мəні 
немесе салмағы

1-сурет. Баламалы НЕМЕСЕ-
байланысы

2.4  Санау жүйесі

Егер сандық сұлбаларды, мысалы, есептеу сұлбаларында кодтау немесе пайдалану 
үшін пайдаланғыңыз келсе, онда пайдаланылатын санау жүйесі мен арифметикалық 
операциялар туралы білім қажет болады. Қажетті білім осы тарауда баяндалады. 

2.4.1 Ондық жүйе

Ең жиі қолданылатын санау жүйесі, ондық 
жүйе, ол өзінің негізінде 10 санын қабылдайды. 
Яғни, ондық сан разрядының мәні (мысалы, 
356) орнынан орынға қарай оңынан солға бір 
ондық сан ретіне (2-сурет) артады.
Ондық жүйе тек он санды пайдаланады. 
Бұл сандар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұл 
сандық мәндер санда жекелеген орындарда 
қаншалықты жиі разрядтық мәндердің бар 
екенін көрсетеді. Сондықтан да айтуға болады:

Сандық мәнді әрбір позициядағы разрядтық 
мәнге көбейту және нәтижелерді қосу жо-
лымен санның сандық мәні алынады. 2-сурет. Ондық санның сызбасы

2 Сандық техника
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2.4.2  Екілік жүйе
Сандық есептеулерде екілік жүйе (duo: екі) қолданылады. 
Екілік жүйенің негізі 2 саны болып табылады. Орынның 
разрядтық мәні немесе екілік санның салмағы орнынан 
орынға оңынан солға қарай екілік сан ретінде артады. 
1-суретте екілік санның құрылымы және оның ондық санға 
түрлендіру көрсетілген. Санның қай жүйеге тиесілі екенін 
анықтау үшін индекс ретінде жүйенің негізі көрсетілуі ке-
рек.

Мысалы: 310 = 112 (оқу керек: он негізімен үш саны екі не-
гізімен екі бірлікке тең).

Екілік санау жүйесі екі санмен жұмыс істейді, атап айтқан-
да, 0 және 1. Ондық сандарды екілік сандарға (2-сурет) 
бекіту кезінде ондық сандардың ішінен 8-ден аз сандар үш 
екілік разрядты алуға болады (22, 21, 20), ал 8-ден және 
одан үлкен ондық сандарға төртінші екілік разряд қажет. 
Екілік жүйеге ондық санды (0-ден 9-ға дейін) бір жола 
бекіту қажет болса, тиісті төрт екілік белгілері бар төрт 
разряд (тетрада) қажет (сонымен қатар бит деп аталады: 
ағылш. binary digit = екілік таңба).

Мысалы: 110 = 00012 910 = 10012

2.4.3  Сегіздік жүйе және он алтылық жүйе 

Сегіздік және он алтылық жүйелер екілік жүйенің бірнеше 
разрядтарын (биттерді) біріктіру үшін информатикада жиі 
қолданылады. Егер санау жүйесі негізі – 8 болса, сегіздік 
жүйе туралы айтылады (окто: сегіз). Ол үшін тек 8 цифр 
қажет, атап айтқанда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Сегіздік жүйедегі разряд екілік жүйенің үш разрядын 
біріктіреді. 

Егер Сан 7-ден көп болса, жаңа разряд ашу керек. Мыса-
лы, 910 = 118 (он тоғыз негіз сегіз негіз бірге тең). 16 негізі 
бар сандар болса, онда он алтылық жүйе немесе он ал-
тылық санау жүйесі туралы айтылады. Бұл жүйе үшін 16 
сан қажет. Алайда, тек 10 сан ғана бар (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9) болғандықтан, қосымша алты әріп A, B, C, D, E, F он 
алтылық жүйенің саны ретінде қолданылады. 
3-суретте пайдаланылған есептеу жүйелері салыстыры-
лады:

Рарзядтық мəні 
немесе салмағы

сегіз (23)

төрт  (22)
екі (21)
бірлік (20)

1 0 01 =1·2 3+ 0.22+ 0.21+1.20

=1. 8 + 0 . 4 + 0 .2 +1 .1

= 8 + 0 + 0 + 1

10012 = 9 10

Он-
дық

Екілік

0
1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
1
1

0
1
0
1

23 22 21 20

Екілік Сегіздік Он 
алтылық 

Ондық 

0
1
2
3

4
5
6
7

8
9
0
1
2
3
4
5

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

23

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

22

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

21

0
1
0
1

0
1
0
1

0
1
0
1
0
1
0
1

2024100101

6

0

•
•
•

1

1
1
1
1

2

1
1

0
1
2
3

1
1
1
1

4
5
6
7

1
1
1
1

4
5
6
7

0
1
2
3

81 80 161 160

8
9
A
B

4
5
6
7

0
1
2
3

C
D
E
F

•
•
•

•
•
•

•
•
•

1  0  0  0  0

1  0  1  0  0

0

4

2

2

0

4

1

1

4 разряд біріктірілді

3 разряд біріктірілді

11002 14 8 C16= =

1-сурет. Екілік сан құры-
лымы және түрлендіру

2-сурет. Ондық жүйені 
екілік жүйеге бекіту

3-сурет. Санау жүйесі 
(екілік, сегіздік, он 
алтылық)

4-сурет. Санау жүйесіндегі түрлендіру 

Әрқашан, ондық жүйедегі сияқты, ең жоғарғы сандық мән-
ге жеткенде, жаңа разряд ашылады. Әр разрядтың мәні 
тақырыптық жолында көрсетілген. 4-суретте, мысалы, 12 
ондық сан үшін сандарды жазу үлгісі көрсетілген. 

2 Санау жүйесі
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Мысалы: Санау жүйесі 
Келесі сандарды тексеріңіз:

Мысалы: магниттік жазба

Сегіз арнасы (іздері) бар магниттік жазбаның 
жекелеген бағаналарында 0-ден 1-ге дейінгі 
(1-сурет) мынадай ақпарат жазылған.
Он алтылық кодындағы таңбалар осы ақпа-
ратқа сәйкес екенін жазыңыз.
Егер сізде ASCII кодына арналған кесте бар 
болса: қандай таңбалар кодталған?

2.4.4  Түрлендіру: ондық сандарды екілік 
сандарға түрлендіру

Ондық санды екілік санға түрлендіру үшін, 
мысалы, 9010, екі кең таралған әдіс бар: 
азайту әдісі және бөлу әдісі.
Азайту әдісін қолданғанда ондық санда 
болатын ең үлкен разрядтық мәннен шыға-
ды. Ондық сан осы мәнге (2-сурет) азаяды. 
Қалдықтан келесі төменгі разрядтық мәнді 
азайуға тырысады. Азайту болған кезінде 
әрқашан да 1 жазылады. Егер разрядтық 
мән ондық санда болмаса, нәтижесінде 0 
жазылады. Осылайша алынған бірліктер 
мен нөлдер тізбегі түрлендіру нәтижесі 
екілік сан болып табылады.
Бөлу әдісін қолданғанда, ондық сан екі бүтін 
санға бөлінеді. Қалдық (бұл жерде тек 1 не-
месе 0 болуы мүмкін) екілік санның ең кіші 
разрядтық мәні болып табылады. Содан 
кейін бөлу нәтижесі екіге бөлінеді, қалдық 
жазылады және жаңа нәтиже қайтадан екі-
ге бөлінеді және т.с.с. (3-сурет). Бұл әдіс 
үздіксіз екіге бөлу кезінде нәтиже нөлге тең 
болғанда аяқталады. 
Жеке бөліктерді жүзеге асыру кезінде 
алынған қалдықтар соңғы бастапқы қал-
дықтан бастап іздестірілетін екілік санды 
береді.

0110 1111
0010 1110
0110 1011
0010 1110
0010 0001

Дуалды Ондық сан Максималды 
разрядтық 
мəн

Минималды 
разрядтық 
мəн
(20)Соңғы 

нəтиже: 9010 =10110102

1

0

1

1

0

1

0

90
-64
26

-16
10
-8
2

-2
0

26 = 64

25 = 32

24 = 16

23 =   8

22 =   4

21 =   2

20 =   1

90 : 2 = 45
45 : 2 = 22
22 : 2 = 11
11 : 2 =   5
  5 : 2 =   1
  2 : 2 =   1
  1 : 2 =   0

0
1
0
1
1
0
1

Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest

Минималды 
разрядтық 
мəн

Соңғы 
нəтиже:

Максималды 
разрядтық 
мəн
(20)9010 =10110102

1-сурет. Магниттік таспа

2-сурет. Ондық сандарды екілік сандарға 
түрлендіру үшін азайту әдісі

3-сурет. Ондық сандарды екілік 
сандарға түрлендірудің бөлу әдісі

2 Сандық техника
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2.4.5 Екілік сандармен есептеулер

Екілік сандарды қосу

Екілік сандарды қосу ондық сандарды қосуға ар-
налған ережелер бойынша жүргізіледі. Жеке раз-
рядтары қосылады. Егер разряд өзгерсе (дуалды 
жүйеде > 1 болған кезде), онда келесі разрядқа 
көшу жүзеге асырылады. 1-суретте мысалда қосу 
көрсетілген.  

Екілік сандарды азайту
Екілік сандарды азайту ондық сандарды азайту 
сияқты жүреді. Бұл әрдайым келесі жоғары 
разрядтардан «қарыз алуға» әкеледі, егер де 
разрядта азайтқыш сан азайғыш саннан аз болса. 
2-суретте азайту мысалы көрсетілген.

Екілік сандарды көбейту
3-суретте көрсетілгендей екілік сандарды көбейту 
кезінде тек 1 немесе 0-ге көбейту ғана болады. 
Әдістің ондық сандарды көбейту әдістерінен айы-
рмашылығы жоқ. Келесі қосу кезінде екілік сандар-
ды қосу ережесін ескеру қажет. 

Екілік сандарды бөлу 

Екілік сандарды (4-сурет) бөлу кезінде, нәтижесін-
де тек 1 немесе 0 сандары алынады. Жеке азай-
тулар жағдайында ондық сандарды азайту ере-
желері қолданылады. Әдіс ондық сандарды бөлу 
әдісіне ұқсас. 

1011101
      1010
  11000
1100111

Ондық сан Екілік сан

Қосылғыш 

Қосылғыш 

Тасымал 

Қосынды

  93
  10
10
103

10101
- 1100
  1001

      Ондық сан      Екілік сан

Азайғыш

Азайтқыш

Екі санныӊ айырымы

   21
 - 12
   09

   1 0 11  .  1 0 1
   1 0 11
  0 0 0 0
 1 0 11
 11 0 111

11 0 111  :  1 0 1  =  1 0 11

- 1 0 1
0 1 0 1

- 1 0 1
111

- 0 0 0
0 11

- 1 0 1

1-сурет. Екілік сандарды қосу

2-сурет. Екілік сандарды 
азайту

3-сурет. Екілік сандарды 
көбейту

4-сурет. Екілік сандарды 
бөлу

▪ Тапсырмалар
1. Төрт таңбалы ондық санның разрядтық мәнін атаңыз.
2. 101010 екілік санды ондық санға түрлендіріңіз.
3. Сегіз және он алтылық сандар арасындағы айырмашылық неде?
4. 120 ондық санды екілік санға түрлендіріңіз.
5. 53 және 11 ондық сандарын екілік санға түрлендіріп, одан кейін қосу керек.
6. Екілік сандардың келесі азайтуын орындаңыз: 1001011-11001 =
7. Келесі екілік сандарды көбейтіп, нәтижені ондық кодта тексеріңіз: 1001 · 1011 =

2 Сандар жүйесі
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2.5  Екілік кодтар
Әртүрлі алфавиттердің екі таңбалы жолдарын 
таңбалы бекіту үшін нұсқама код деп есептеледі. 
Бұл жағдайда алфавит қолданылатын таңбалар 
реттелген тізбекке (келісілген тәртіп) жататынын 
білдіреді. Мысалы, ондық жүйенің сандар тізбегі 
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ондық алфавитке жа-
тады.
Осылайша, екілік кодтар (екілік: екі күй рұқсат 
етілетін) екі таңбадан тұрады: 0 сандары және 
1 сандары. Екілік код – бұл бинарлы код үлгісі 
болып табылады. Ол белгілі ережелерге (кодқа) 
сәйкес ондық сандарды бекіте алады. Әртүрлі қа-
сиеттерімен ерекшеленетін екілік кодтардың көп 
деген саны бар.

2.5.1   Екілік-ондық код
(ағылш. BCD: екілік кодталған ондық сан)

Екілік-ондық кодты пайдалану кезінде ондық сан-
ның сандары жеке-жеке кодталады. Ондық сан-
ның әрбір саны үшін екілік кодта төрт разряд (4 
бит) қажет. Бұл жағдайда тағы да тетрада (tetra: 
төрт) туралы айтылады. 

1-суретте көрсетілгендей, ондық санның құрылы-
мы сақталады, яғни әрбір тетрада үшін бірліктер, 
ондықтар, жүздіктер бар болады. Екілік-ондық 
код сандар енгізілетін немесе шығарылатын жер-
де деректерді өңдеу кезінде қолданылады

2.5.2  Өлшенген кодтар
Өлшенген кодтарда әрбір екілік разряд оған 
берілген салмаққа ие болады.
Мысал болып  8, 4, 2, 1 салмақтары бар екілік-он-
дық кодтың ең аз мәнді тетрадасы  (4 биті) табы-
лады.
2-суретте бірнеше ықтимал өлшенген екілік код-
тардың бірі көрсетілген. Бұл мысалда жеке раз-
рядтардың салмақтары 3, 3, 2, 1 тең болады. 
Бұл екілік-ондық код кодталған ондық 0 0 (0000) 
басталып және кодталған ондық 9 (1111) аяқтала-
тын болып ойластырылған.
Ескерту. Бұл кодта тоғыз санына қосу (тоғызға қо-
сымша) 1 санын 0, ал 0 санын 1-ге түрлендіреді. 
Бұл ақпараттық іздеу әдісінде қолданылады. 

2.5.3 Өлшенбеген кодтар
Атауынан көрсетілгендей, өлшенбеген кодтың 
жекелеген разрядтарына салмақ берілмейді. 
Өлшенбеген кодтар арнайы техникалық талап-
тарды орындау үшін қажет болған жағдайда 
пайдаланылады. Грей коды негізінен бір саннан 
келесі жоғары санға ауысқан кезде әрқашан бір 
разряд ғана (3-сурет, келесі бет) өзгеруі мүмкінді-
гіне байланысты шартты орындайды. 

Ондық сан:

Екілік-ондық 
кодтағы сан:

Салмақ:

Тетрадалар

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

5 9 2

800 400 200 100 80 40 20 10 8  4  2  1

Кодтар кестесі

Кодтаушының 
сұлбадағы шартты 

белгісі

Кіріс 
кезіндегі 

1 күйі

Екілік-ондық 
(3321) код

3 3 2 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D/B

B1

B2

B3

B4

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

Грей кодыКіріс 
кезіндегі 

1 күйі

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

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

G 3 G 2 G 1 G 0

Кодтар кестесі

Кодтаушының 
сұлбадағы шартты 

белгісі

D/G

G0

G1

G2

G3

D0
D1
D2
D3
D4

D15

1-сурет. Екілік-ондық (8421) 
кодтағы ондық санның суреті

2-сурет. Салмағы 3321 болатын 
екілік-ондық код

3-сурет. Грей коды

2 Сандық техника
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Бұл, әсіресе, егер кодтық сызғыштар немесе 
кодтық шеңберлер арқылы машинаның жағдайын 
есептеу керек болса, маңызды. Егер бір саннан 
келесі санға көшу кезінде оқу механикалық 
(мысалы, контактілі щеткалардың көмегімен) 
немесе оптикалық (мысалы, жарық пен фото-
транзистордың көмегімен) орындалса, онда Грей 
кодын пайдалану кезінде оқу нәтижесі дұрыс 
емес белгіленген оқу нүктелерінен (1-сурет) бір 
өлшем бірлігінен аспауы мүмкін.

Екілік код үшін теріс мысал: 7-ден 8-ге (1-сурет) 
ауысқанда дәлсіздіктер болған жағдайда са-
наудың кез келген нәтижелері мүмкін болады.

Оқу нәтижесін одан әрі өңдеу үшін Грей кодын 
негізінен екілік немесе екілік-ондық кодқа айнал-
дыру қажет. Ол үшін комбинаторикалық элемент-
терден жасалуы мүмкін код түрлендіргіштері бар.

2.5.4 Қателерді анықтау кодтары 

Қателерді анықтау кодтарының көмегімен таң-
баны беру кезінде жіберу қателіктерінің орын 
алғанын анықтауға болады.

Бұл жағдайда кодқа бақылау битін қосу керек.

Мысалы, егер барлық екілік разрядтардың көлде-
нең бақылау сомасы тақ деп келісілсе, онда PB 
бақылау биті әрқашан 1 күйде болуы тиіс, егер 
екілік сан жұп рет көлденең бақылау сомасы бол-
са. Сондықтан бақылау биті де жұптылық бит деп 
аталады. Қабылдағыш жағында қарапайым сұл-
баның көмегімен берілген таңбада қате бар-жоғын 
анықтауға болады. Екі қатенің бір мезгілде пайда 
болу ықтималдығы өте аз. Бұл әдісті қолданған 
кезде берілетін екілік код қосымша бит алады, ол 
ақпарат үшін артық болып табылады, сонымен 
қатар код өзі артық болмайды (таңбадардың көп 
саны есебінен). Бұл жағдайда ақпараттың артық 
екендігі туралы айтылады. Артықшылығы – бұл 
әрқашан кодтың ақпараттық емес бөлігі.

1-сурет. Грей коды: кодтық 
сызғыш, кодтық шеңбер

2-сурет. Бақылау битінің болуы 
есебінен тақ көлденең бақылау 
сомасы бар екілік код

▪    Тапсырмалар
1. Код ретінде не меңзеледі?
2. 8421 кодындағы 246 ондық санды екілік-ондық сан ретінде жазыңыз.
3. Өлшенген кодтың өлшенбеген кодынан айырмашылығын атаңыз.
4. 13 ондық санды өлшенген кодтағы екілік санға және екілік санды өлшелмеген 
кодтағы екілік санға түрлендіріңіз.
5. Код артықшылығы деп нені білдіреді?
6. Қандай белгілері, бұл тетрада бинарлық кодын жіберу бойынша қате туындағанын 
анықтауға болады? Мысал келтіріңіз.

8
4
2
1

6  7  8  9 Қара түс: 1 күйі
Ақ түс: 0 күйі

Есептеу нүктесі

G3
G2
G1
G0

Кодтық шеңбер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150

1

2

3

4

5

6
7 8

9

10

11

12

13

14
150

Салыстыру: екілік 
кодпен кодтық сызықта 
7-ден 9-ға ауысу

Кодтық
сызғыш

Кіріс 
кезіндегі 

1 күйі

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

Кодтаушының сұлбадағы 
шартты белгісі

D/B

B1
B2
B3
B4

D0
D1
D2
D3
D4

D15

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

В екілік коды Бақы-
лау 
биті8 4 2 1

PB

         Күй кестесі

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

2 Бинарлы кодтар
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2.6  Негізгі логикалық сұлбалар

Негізгі логикалық сұлбалар комбинаторлық эле-
менттерден тұратын сұлбалар болып табылады. 
Олар бірнеше кіріс айнымалыларды ауысулар 
алгебрасының берілген шарттарына сәйкес бір 
немесе бірнеше шығыс айнымалыларға бірік-
тіреді.  

2.6.1  Сумматорлар
Сумматорлар барлық сандық есептеу құрылғы-
ларының негізгі құрылыс бөлшектері болып та-
былады. Кітапта одан әрі көрсетілгендей, тиісті 
байланыстар мен қосылыстар кезінде олар бар-
лық төрт негізгі арифметикалық операцияларға 
қатысады. Бұл жағдайда сумматорлардың негіз-
гі жұмыс қағидасы көрсетіледі.

Жартылай сумматор: 

Сумматорда кіріс айнымалылары шығу кезінде 
S қосындысы және келесі позицияға Ü ықтимал 
ауысуы болатындай байланысты. 2-суретте екі 
тетрадаларды (төрт таңбалы екілік сандарды) 
қосу кезіндегі өзара байланыс көрсетілген.
2-суреттегі мәні бойынша ең аз позицияны 
(1-разрядтық мән), Х1 және Х2 ескере отырып, 
S1 қосындысы және Ü1 тасымалы келесі раз-
рядтар шығыстары болып табылады. Мұндай 
сұлба жартылай сумматор деп аталады. 3-су-
ретте сұлбадағы шартты графикалық белгі, тең-
деу және жартылай сумматор үшін күй кестесі 
көрсетілген. 
Күй кестелері мен теңдеулерден S1 қосындысы 
тек қана 1 күйі болған жағдайда, кіріс кезінде ай-
нымалы (X1, Y1) 1 күйге ие болады. Мұндай сұл-
ба аластаушы НЕМЕСЕ элемент деп аталады. 
4-суретте аластаушы НЕМЕСЕ элементтің стан-
дартты шартты графикалық белгісі көрсетілген.
Ü1 тасымалы 1 күйі бар, егер екі кірісінде (X1 
және Y1) 1 күйі болса. Бұл ЖӘНЕ байланысқа 
сәйкес келеді.

5-суретке сәйкес сұлбадағы ЕМЕС-элемент-
тердің міндеті, ол егер Х1 немесе Y1 0 күйінде 
болған жағдайда 1 күйін тұрақты қамтамасыз 
ету болып табылады. Егер X1, Y1 кіріс айныма-
лыларының ең аз дегенде біреуі 0 күйі болса, 
бұл жағдайда 1 күйін қамтамасыз ететін ЖӘНЕ- 
ЕМЕС элементімен ауыстырғанда ғана сызбаны 
қайта жасауға немесе түрлендіруге болады.

Бұл шартты орындау кезінде жартылай сумма-
тор келесідей қайта есептей алады:

A

B

C

X

Y

 0 1 1 1

+ 0 0 1 0

+ 1 1 0 –

 1 0 0 1

Қосылғыш X (7):

Қосылғыш Y (2):

Көшіру Ü:

Сомасы X+Y (9):

(8)  (4)  (2)  (1)

Кірістер Шығыстар

Y1    X1      S1    Ü1

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

0
0
0
1

S1 = (X1 ^ Y1) v (X1 ^ Y1)
Ü1 = X1 ^ Y1

X1

Y1

S1

Ü1
[HA]

CO

Σ

S1 = (X1 ^ Y1) v (X1 ^ Y1)

Ü1 = X1 ^ Y1

X1

Y1

Аластаушы 
НЕМЕСЕ-элемент

=1

&

X1

Y1

S1

Ü1

&

&

&

1

1

X1

Y1

X1

Y1

X1

Y1

X1 ̂  Y1

X1 ̂  Y1

1

1-сурет. X және Y-ні  А, В, С-мен 
байланыстыру үшін негізгі логикалық 
сұлбаның жалпы суреті

2-сурет. Екі тетрадалы қосу

3-сурет. Жартылай сумматор 

4-сурет. Жартылай сумматор 
айрықша НЕМЕСЕ-ЖӘНЕ-элементте-
рімен айрықша жартылай сумматор

5-сурет. Жартылай сумматор қайтару 
теңдеуіне сәйкес

Сандық техника
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Қайтару теңдеу: ------------------------------------------------►
алдымен нөл беретін екі
шығысқа кеңейтілген: -----------------------------------------►
жаңа қорытынды жасауға мүмкіндік береді: -----------►
екі рет теріске шыққаннан кейін (өзгертілмеген) 
жазбаның келесі нысаны шығады: -----------------------►
Де Морган заңына сәйкес терістеуді жою келесі 
теңдеудің пайда болуына әкеледі: -----------------------►

Бұл теңдеуде жартылай сумматор ЖӘНЕ- ЕМЕС-
элементтердің көмегімен ғана орындалған. Жақ-
шадағы өрнек (X1 / Y1) теңдеуде екі рет кезде-
сетіндіктен, ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементті 1-суретке 
сәйкес сұлбада сақтауға болады. Егер бұл өрнек 
элемент емес болса (ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементтің 
кірісіне байланысты), онда ЖӘНЕ-элементтің 
әсерін және осылайша Ü1 тасымалдануын қайта 
алады.

Толық сумматор

VA жартылай сумматоры екі кіріс айнымалыла-
рын (мысалы, X2 және Y2), сондай-ақ қосымша 
болашақ тасымалды (бұл жағдайда Ü1) екілік 
санның көрші разрядының мәні бойынша ең аз 
екілік саннан (S2) және тасымалдау (Ü2) бірік-
тіреді. 

Қосу тапсырмасында толық сумматор разрядтар-
ды қосуды жүзеге асырады.
Жартылай сумматормен салыстырғанда екі опе-
рацияны орындау қажет. Бірінші кезеңде X2 және 
Y2 S2’ және Ü2’-мен біріктіріледі. Екінші кезеңде 
Ü1 және S2’ қосылады, атап айтқанда, S2 және 
Ü2’ қосындысы. Ü2 тасымалы бірінші немесе 
екінші қосу кезінде болса, 1 күйі бар. Сондықтан 
Ü2’ және  Ü2» НЕМЕСЕ элементпен біріктірілуі 
болуы керек.
Егер Y2, X2, Ü1 мәндері тақ көлденең қосын-
дысының туындауына әкелсе, S2 қосындысы 
1-жай-күйіне ие болады. Бұл үшін шартты графи-
калық белгі ретінде стандартталған тақ элементті 
(4-сурет) пайдалануға болады. 2k + 1 функция-
сының идентификаторы әрқашан k санымен тақ 
нәтиже береді. Ü2 тасымалдануы Y2, X2, Ü1 
мәндерінің көлденең бақылау сомасы 1-ден көп 
болғанда пайда болады. Бұл функция >  иден-
тификаторы арқылы МАЖОРИТАРЛЫ элементті 
көрсетеді.
n сұлбадағы шартты белгілеуде кіріс санын біл-
діреді. Егер көлденең бақылау сомасы 2 немесе 
3 тең болатын болса, онда 4-суретте n = 3 кіріс 
саны, Ü2-де 1-күйі бар.

S1

Ü1

&

&

&

&

X1

Y1

&

X1

Y1

X1 ̂  Y1

X1 ̂  (X1 ̂  Y1)

Y1 ̂  (X1 ̂  Y1)

X1 ̂  Y1 = X1 ̂  Y1

Сұлбадағы шартты белгісі
Күй кестесі

X2

Y2

Ü1

S2

Ü2
CI CO

[VA]
Σ

U1   Y2  X2  S2  Ü2
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

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

Ü1

X2

Y2

S2

Ü2
[HA]
Σ

[HA]
Σ

S2‘

Ü2‘

Ü2‘‘
1

Тақ элемент

Мажоритарлы 
элемент

Ü1
X2
Y2

S1

Ü2

2k+1

>n
  2

1-сурет. Жартылай сумматор, ЖӘНЕ-
ЕМЕС-элементтерден жасалған

2-сурет. Толық сумматор 

3-сурет. Жартылай сумматордан 
және НЕМЕСЕ-элементтен 
тұратын толық сумматор 

4-сурет. ТАҚ элементтен және 
МАЖОРИТАРЛЫҚ элементтен 
тұратын толық сумматор

Бинарлы кодтар
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4-биттік параллель сумматор
Тетрада төрт екілік разрядтан тұрады. Екілік 
разряд бит деп аталады. Екілік тетрада 
берілген ондық сандарды қосу үшін (4 бит) 
4 сумматор қажет: үш толық сумматор және 
бір жартылай сумматор (тасымалсыз). 
1-суретте параллель сумматордың құрылы-
мы көрсетілген. Индекстері (8, 4, 2, 1) қосын-
дылар мен қосылғыштар олардың разрядтық 
мәнін көрсетеді. Кірісінде екі қосылғышты X 
және Y, сондай-ақ алдыңғы разрядтардың 
тасымалдануы болады. Шығыс кезінде S 
қосындысы және тасымал Ü болады. Тасы-
малдау келесі жоғары разрядқа жүзеге асы-
рылады.

2.6.2 Арифметикалық логикалық 
құрылғы (АЛҚ)

Арифметикалық логикалық құрылғысы АЛҚ 
сандық логикалық сұлба болып табылады. 
АЛҚ көмегімен арифметикалық операция-
ларды (мысалы, қосу, азайту, алға санау) 
орындауға және логикалық қосылыстарды 
(мысалы, және, немесе, аластаушы немесе 
элементтер) жүзеге асыруға болады. АЛҚ – 
«Арифметикалық логикалық бірлік» қысқаруы. 
АЛҚ микропроцессорлар мен микроконтрол-
лерлердің негізгі бөлшегі болып табылады. 
АЛҚ бірыңғай интегралдық сұлба ретінде 
ұсынылады және пайдаланылады.
Көрші суретте 2 бит үшін қарапайым АЛҚ 
бейнеленген. P және Q кіріс күйлері іріктеп 
жинақталуы немесе ЖӘНЕ-элементпен қо-
сылуы мүмкін. Бұл үшін екі толық сумматор 
және екі ЖӘНЕ элемент қажет.
Қосу және ЖӘНЕ-элементпен байланыстар-
мен функциялары арасында ауыса білу ке-
рек. 
Бұл M (ағылш.: Mode – режим таңдау) кіру 
арқылы жүреді. M = 1 жағдайы кезінде екі 
сумматордың шығысы A0 немесе A1-ге ауы-
стырылады. – Осылайша, қосылу болады. 
Егер M = 0 күйі болса, екі ЖӘНЕ-элементтің 
шығысы A0 немесе A1-ге ауысады. Осылай-
ша, ЖӘНЕ-элементпен байланыс болады.  
CO шығысы (ағылш.: Carry Out) қосу кезінде 
қажетті тасымалды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. CI (ағылш.: Carry In) көмегімен кірісі  
алдын ала қосылған АЛҚ тасымалын өңдеу-
ге болады. 
Атауында стандартталған шартты белгілер 
АЛҚ сұлбасы бар қосылыстар үшін тасымал-
дау CI, CO және ауыстырып қосу үшін M  бо-
лады. Барлық қалған қосылыстар жеке битке 
бекітіледі. Егер АЛҚ екі түрлі операцияларды 
көп орындай алатын болса, онда М басқару 
желілерінің саны артады. 

Қо
сы

лғ
ы

ш
 Y

Қо
сы

лғ
ы

ш
 X

Та
сы

м
ал

 Ü

Қо
сы

нд
ы

 S

Ü1

Ü2

Ü4

Ü1

Ü2

Ü4

Ü8

CI

CO

CO

CO

CO

CI

CI

[1]

[2]

[4]

[8]

Σ

Σ

Σ

Σ

(S16)

X1
X2
X4
X8

Y1
Y2
Y4
Y8

S1
S2
S4
S8

Ü8
(S16)

Σ

P

0

3

Q

Σ

0

3

0

3

CO

Y1

Y2

Y4

Y8

X1

X2

X4

X8

S1

S2

S4

S8

Толық сумматордың 
сұлбадағы шартты 
белгіленуі, 4 бит

M

CI

P0

Q0

P1

Q1

Сумматор

&

&

ЖƏНЕ-элемент

CI
CO

&

&

&

&

1

CO

A0

A1

Ауыстырып 
қосқыш

Σ

Σ

P1  ̂P0

Q1  ̂Q0

1

1

CI
CO

Σ0

Σ1

CO

A0

A1

AЛҚ
M
CI

PO

P1

QO

Q1

1-сурет. 4-биттік параллель сумматор

2-сурет. Екі битті қарапайым АЛҚ сұлбасы

3-сурет. Сұлбадағы АЛҚ шартты 
белгіленуі, 2 бит

Сандық техника
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2.6.3 Эквиваленттік элемент
Егер барлық кірістерде бірдей күй жағдайда болса, тең 
мәнділік элементі үшін шарт орындалады. 
Осы комбинаторлық элементтің көмегімен KV кестесінің 
көмегімен сұлбаның графикалық сипаттамасын көрсету 
керек. Бұл Буль өрнегін сипаттау және минимизациялау 
әдісін Карно (К) және Вейч (V) дамытты. KV кестесі шар-
шы кіші матрицамен жұмыс істейді. Матрица дегеніміз 
– операторлардың тік төртбұрышта орналасуы. KV кес-
тесінде кіріс айнымалыларының комбинациялары бар 
көп кіші шаршылар (квадраттар) бар.
E1 және E2 екі кіріс айнымалылары арқылы төрт түрлі 
комбинация алынады (күй кестесін, 1-сурет қараңыз), 
яғни KV кестесіндегі төрт квадрат. Бұл кестеде бір баған 
(тік) E1 кіріс айнымалысы, ал басқа баған Е1 қосымша-
сы (кері түрлендіру) деп белгіленеді. Жолдарға (көлде-
нең) Е2 кіріс айнымалысы және Е2 (1-сурет) қосымшасы 
бекітіледі. 
KV кестесіне енгізілген 1 күйі балама элементті шығаруға 
арналған. 1 күйі жоғарғы жолда A шығысы 1 жағдайы бар, 
егер E1 және E2 1 күйінде болса. 1 күйі төменгі жолда A 
шығу 1 күйі бар екенін көрсетеді, егер E1 пайдаланылса 
(оқу керек: E1 жоқ) және E2 (оқу керек: E2 емес). Осылай-
ша, егер екі кіріс айнымалылары тең болса, шығу әрқа-
шан 1 күйі бар.
KV кестесі логикалық сұлбаларды сипаттау және азайту 
үшін қолданылады. 
Бұл келесі сұлбада көрсетілген.

Сұлбадағы шартты белгіленуі

E1

E2
A

Күй кестесі KV-кестесі

E2

E1
E2 E1 A

0
0
1
1

0
1
0
1

1
0
0
1

0

1

2

3

=

E2

E1

1

1
3 2

1 0

Ондық 
сан

D
8

C
4

B
2

A
1 P

0 0 0 0
0 0 0 1

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

7
8
9

10
11
12
13
14
15

0
0
0
1
1
1
1
1
1

0
0

0
1

ABCD

Шартты белгісі

P
1
2
4
8

>9
(Псевдотетрада)

1-сурет. Баламалы элемент

Келесі теңдеулер қолда-
нылады:

A = (E1 � E2) �  (    ̄E1    �    ̄E2   )

2.6.4  Псевдо тетрадалы тану құрылғысы .........
Егер екілік-ондық кодпен жұмыс істесе (2-суреттегі ке-
стені қараңыз), онда татраданың тиісті ондық санына 
екілік-ондық код бекітіледі. Ондық жүйеде бар болғаны 
10 сан бар болғандықтан, барлық сандар 910 = 10012-ден 
аспауы тиіс. Бұл сұлба бұл рұқсат етілмеген тетрадтарды 
танып, мысалы, индикатордың түзетілуін туындатады. 
Мұндай сұлба псевдо тетрадалы тану құрылғысы деп 
аталады. 
Псевдо тетрадалы тану құрылғысының сұлбасын жоба-
лау үшін KV кестесін пайдалану керек. Төрт кіріс айны-
малылары 16 түрлі тетрада (4-биттік комбинациялар) бе-
ретіндіктен, 16 квадратпен KV кестесі қажет. KV кестесіне 
D, C, B, A кіріс айнымалылары енгізілген, осылайша, әр-
бір кішкентай квадраттар тек бір ғана 4 биттік комбина-
цияда болады. KV кестесіндегі кішкентай қызыл сандар 
(1-сурет, келесі бет) квадраттардың қандай ондық санына 
жататынын көрсетеді. Бұл жағдайда олар іздеу мен тек-
серуді жеңілдетуі тиіс, бірақ іс жүзінде ескерілмейді.
Күй кестесінен барлық тетрадалар KV кестесіне 
көшіріледі, онда Р шығысы 1-күйімен қамтамасыз етілуі 
тиіс. 
Келесі кезеңде барлық шектес 1-күйлер шектес айны-
малылардың көмегімен сипаттауға болатын KV-кестеде 
жинақталады. 1 күйлері көп болған сайын, алынған өр-
нек оңайырақ (қысқа) болады. Бірнеше рет қосуға рұқсат 
етілген.  

2-сурет. Псевдо тетрадалы 
тану құрылғысы

Негізгі логикалық сұлбалар
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Р төрт 1-күйі үшін екінші жолда келесі өрнек 
береді: D P. B.
Әрқашан D айнымалысы және В айнымалысы 
1 күйінде болғанда, Р (10, 11, 14, 15) псевдо 
тераданың бірі шығады. Егер 1 төрт орташа 
күйін біріктірсе, онда олар үшін шынымен 
өрнек болады: D ˄ С.
Осылайша, псевдо тетрадалы тану құрылғы-
сы, егер осы екі өрнектің кем дегенде біреуі 
1 күйі болса, 1 күйі  қамтамасыз етеді. Р үшін 
келесі өзекті: 

Екі жақшада d айнымалысы бар болғандықтан, 
оны жақшадан шығаруға болады:

Осы минимизациялау әдісінің арқасында сұл-
ба оңайырақ болады (2-сурет) және ЖӘНЕ-э-
лементтен және НЕМЕСЕ-элементтен тұрады.
D айнымалы үшін (8 биттік мән) кем дегенде В 
айнымалы (2 биттік мән) немесе С айнымалы 
(4 биттік мән) пседотетрад алу үшін 1 күйі бо-
луы тиіс (>9 сандық мән). 

2.6.5 Компаратор салыстырғыш ...................
Компаратор салыстырғыш (лат. comparare: са-
лыс тыру) екі кіріс тобын сәйкестікке тексеретін 
салыстыру құрылғысы болып табылады. Бірдей 
болған жағдайда шығыс 1-күйді қабылдау ға тиіс. 
Егер, мысалы, Х және Y екі екілік сандардың 
тетрадалары  (4 бит бойынша) салыстырылса, 
онда, егер екі екілік сан бірдей шаманың екілік 
саны да болса, Әрқашан теңдік пайда болады. 
Егер, мысалы, екі екілік сандардың тетрада-
лары  (4 биттен) Х және Y салыстырылады, 
егер екі екілік сан бірдей шамада болса, онда 
әрқашан теңдік пайда болады. Бұл жағдайда 
екі санның тең салмағының разрядтары тең, 
екі разрядтың да жағдайы 1 немесе 0-жағдайы 
болады. 
Осылайша, егер X = 1010 және Y = 1010 бол-
са, теңдік туындайды. Осылайша, К сандық 
компаратордың логикалық сұлбасы үшін кел-
тірілген сандар разрядтық мәндерді көрсететін 
3-суретте көрсетілген теңдеу алынады. 
Бұрыштық жақшаларға баламалы элемент өр-
негі сәйкес келеді.
Егер екі кіріс кезінде айнымалылар 1 күйі не-
месе 0 күйі болса, баламалы элемент шығыс 
кезінде 1-күй алады. 
Логикалық сұлба 4-суретте көрсетілген. Егер 
барлық төрт разряд тең болса, онда барлық 
баламалы элементтердің шығу кезінде 1 күйі 
болады. Осылайша, барлық төрт кіріс ЖӘНЕ 
элемент 1 күйі бар, ал К сандық компараторға 
шығу-сондай-ақ 1 күйі бар. 
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1-сурет. Псевдо тетрадалы тану 
құрылғысы KV кестесі

2-сурет. Псевдо тетрадалы тану 
құрылғысы сұлбасы

3-сурет. Сандық компаратор, 4 бит

Сандық техника

4-сурет. 4 биттік сандық компоратор
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2.6.6  Арна драйвері, үш деңгейлі драйвер

Арна драйверлері сандық сигнал күшейт-
кіштері болып табылады. Олар шиналардың 
жүйесінде қажетті қуатты дайындайды. 
Шина немесе шиналар жүйесі туралы, егер 
желіге бірнеше таратқыш қосылған болса ай-
тады (ағылш. трансмиттерлер) немесе бірне-
ше қабылдағыштар (ағылш. Қабылдап алушы-
лар).
Шинада коллизия болмауы үшін жеке эле-
менттерді өшіру керек. Бұл 0 және 1 логика-
лық екі жағдайға үшінші жағдайды қосады, 
атап айтқанда «жоғары омды ажыратылған». 
Бұл үшінші «жоғары» күйі бар қорытынды 
3-деңгейлік қорытынды деп аталады. 
1-суретте екі жақты 3-деңгейлі арна драй-
верінің сұлбасы көрсетілген. Кіріс ОЕ (ағылш. 
Output Enable = шығару ажыратымдылығы) с 
белсенді күйдегі жоғары омдық күйден қоры-
тынды қосады. ОЕ-дан жоғары теріс белгісі - 
бұл кіріс сигналдың төмен деңгейімен қозғала-
тынын көрсетеді, яғни шығыс деңгейінің төмен-
дігін көрсетеді. DIR кірісі бағытты ауыстырады 
немесе А-дан В-ға немесе В-дан А-ға. 
Төменде көрсетілген функционалдық кесте 
жұмыс қағидасын көрсетеді. H-деңгейінде 
ОЕ кірісі болса, онда кіріс DIR ешқандай рөл 
атқармайды, себебі шығыс жоғары омдық күй-
де болады.

■  Тапсырма
1. Коммутациялық желі дегеніміз не?
2. Жартылай сумматорларға не қосылады?
3. Жартылай сумматор үшін күй кестесін және теңдеулерді жасаңыз.
4. Толық сумматорлар не үшін қажет?
5. Екі биттік екілік сандар қосындысы болуы керек сызбаны сызыңыз.
6. Егер екі биттік екілік сандар бірдей сандық мәнге ие болса, әрқашан 1 күйін қамта-
масыз ететін сұлбаны сызыңыз. 
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1-сурет. 3-деңгейлі шығысы бар екі 
жақты арна драйвері 

2-сурет. Сұлбадағы арна драйверінің 
стандартты шартты белгісі 

2-суретте арна драйвері үшін стандартты 
таңба көрсетілген. Шығыс кезінде үшбұрыш 
төбесінде 3-деңгейлік шығыс туралы екенін 
көрсетеді. 

Негізгі логикалық сұлбалар

Функционалдық кесте
Кірістер

Операция
ОЕ DIR
L
L
H

L
H
X

А шинасына В деректер
В шинасына А деректері
Оқшаулау
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2.7  Кодтаушы құрылғы ................................

Кодтаушы құрылғылар телекоммуникациялық 
технологияларда қолданылады, мысалы, ба-
тырмалы жиынтықты импульстік теру режиміне 
түрлендірген кезде.

Кодтаушы құрылғы деп кіріс күйлерінің жиын-
тығын шығыс күйлерінің жиынтығына ауысты-
ратын екілік сұлбаны түсінеді. Аударым, код, 
кодтар кестесінде белгіленеді.

Кірістегі және шығыстағы жай-күйлердің саны 
бір мезгілде бірнеше желі бойынша параллель 
немесе бір желі арқылы тізбектей хронология-
лық тізбекке ауыстырылуы мүмкін.
Кодтауды реверсиялау декодтау деп аталады. 
Негізінде, әңгіме бір үрдіс туралы болып отыр. 
Белгілеу бастапқы код болып табылатын кодқа 
байланысты. Бұдан әрі біз тек кодтау және код-
тау құрылғыларын қарастырамыз. Декодтау 
кері процесс ретінде де қарастырылады.

2.7.1 Ондық екілік-ондық (8421) кодтаушы 
          құрылғы .................................................

Деректерді өңдеу жүйесіне ондық сандарды 
енгізгенде, әдетте он пернелер және, осыған 
орай, он енгізу жолы қолданылады. Енгізу 
кезінде он перненің бірі басылғандықтан, 10-
нан 1 коды туралы айтылады. Енгізілген сан-
дар алдымен екілік санға түрлендірілуі керек, 
кейіннен оларды сандық түрде өңдеуге бола-
ды. 2-суретте сұлбадағы шартты белгі және 
кодтар кестесі көрсетілген, ол кіріс пен шығыс 
арасындағы өзара байланысты бір мағынаны 
анықтайды.
Сұлба диодты матрицаның немесе комби-
наторикалық элементтердің сұлбасының кө-
мегімен жүзеге асырылуы мүмкін.
Диодты матрицада кіріс пен шығыстарды 
бекіту кіріс сызықтары мен шығыс сызықтары-
ның қиылысу нүктесінде қосылған диодтардың 
көмегімен жүзеге асырылады. 3-суретте диод-
ты матрица көрсетілген. Мысалы, 7 ондық саны 
үшін пернелерді пайдалану кезінде D7 сызығы 
1-күйін алады. Үш боялған қызыл түстің арқа-
сында бұл 1-күйі B1, B2 және B4 шығыстарына 
беріледі, ал B8 шығысының 0-күйі бар болады. 
Бұл 7 екілік санына сәйкес келеді, ол тетрада 
ретінде оқылуы керек, өйткені 710 = 01112. Диод-
тар осы сұлбада шешу немесе ажырату үшін 
пайдаланылады. Егер диодтардың орнына қа-
рапайым сымдық байланыстар қосылған бол-
са, онда барлық желілер бір-бірімен қысқаша 
тұйықталар еді. 

Тізбекті кіріс жəне 
шығыс

Параллельді кіріс 
жəне шығыс

X/Y
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Сұлбадағы шартты белгілеу

Ондық код Екілік-ондық 
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D/B

Кодтардың кестесі

Ондық код Екілік-ондық 
код
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0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1
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0 0 1 1
0 1 0 0
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0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
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1-сурет. Сұлбадағы кодтаушы 
құрылғылардың шартты белгіленуі

2-сурет. Екілік-ондық код үшін 
кодтаушы құрылғы (8421)

3-сурет. Екілік-ондық кодтаушы 
құрылғы үшін диод матрицасы

Сандық техника
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Комбинаторлық элементтермен 
функционалды бірдей сұлбаны ті-
келей кодтар кестесінен KV кестесі 
арқылы алады. Бұл кодтық кесте-
ден, мысалы, егер D8 немесе D9 
1-күйі бар болса, B8 шығысының 
әрқашан 1-күйі болады.
Мұны басқа шығулар үшін де оқуға 
болады, сондықтан ауысулар ал-
гебрасының келесі теңдеулері 
алынды:

2.7.2 Екілік-ондық (8421) 
         кодтаушы құрылғы .............

Бұл кодтаушы құрылғының көме-
гімен екілік сандар ондық санға 
түрлендірілуі (кодталуы) мүмкін. 
Мұндай кодтау құралдарын, мыса-
лы, ақпаратты өңдеу үшін сандық 
құрылғының шығуында нәтижелер 
ондық санда басылатын жерде та-
буға болады. 
Кодтау жиі кодты дарақ түрін-
де бейнеленеді. Кодтық дарақ 
жағдайында информатиканың 
негізгі қағидасы жөнінде сөз бо-
лып тұрғандықтан, бұл мәселеге 
қысқаша тоқталамыз. Сондай-ақ 
ағаш сияқты, кодты дарақ тар-
мақталады. 3-суретте әрбір түйін-
нің екі тармағы бар. Сондықтан 
бинарлы дарақ туралы да айтады. 
Кодтық кестеге және де 2-суретке 
сәйкес кодтық дарақтың шеткі тү-
йіндері (D0 ... D9). B8, B4, B2 және 
B1 төрт кіріс айнымалы көмегімен 
жалпы 16 шеткі түйіндерін (D0 ... 
D15) құруға болады. Олардың бар-
лығы 3-суретте бейнеленген, сон-
дықтан симметриялы кодты дарақ 
алынады. Соңғы түйіндерді іздеу 
төрт кезеңнен тұрады және де төрт 
түйін (B8, B4, B2, B1) сұрау тізбекті 
түрде жасалады. Нәтижеге сәйкес 
сұраныс 0 немесе 1 бағытында 
тармақталады 1. 
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1-сурет. Комбинаторикалық элементтері бар 
екілік-ондық (8421) код арқылы кодтау сұлбасы

2-сурет. Екілік-ондық (8421) кодпен жұмыс істейтін 
кодтаушы құрылғы

3-сурет. 16 кодтан 1-ге екілік-ондық кодтың (8421) 
кодтық ағашы

Кодтаушы құрылғы
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Әрбір сұраныстан кейін қалған 
мүмкіндіктер саны екі есе азаяды. 
Егер, мысалы, бірінші сұранысқа 
дейін (В8) қол жеткізуге бола-
тын 16 шеткі түйін болса, тар-
мақталғаннан кейін тек сегіз шеткі 
түйін қалды, олардың арасында 
таңдау бар. Мұндай тәсілде ке-
зең-кезеңмен нақтылау қолданы-
лады.
Тәжірбиеде түйіндерді реле және 
олардың байланыс деректері 
арқылы бейнелеуге болады. Бұл 
1-суретте он шығыс үшін көрсетіл-
ген. Басқа алты мүмкіндіктерді 
(10-нан 15-ке дейін) алып тастау-
дың арқасында кодтық ағаштың 
төменгі бөлігін оңай ұсынуға бо-
лады. Жалпы төрт реле қажет 
екені көрініп тұр.
2-суретте комбинаторлық эле-
менттермен функционалды бір-
дей сұлба көрсетілген, оны одан 
әрі түрлендірусіз кодтық кестеден 
(2-сурет, алдыңғы бет) алады. 
Төрт ЕМЕС элементтің арқасын-
да барлық айнымалы кіріс кезінде 
бөлшектер (айналдырулар неме-
се инверсиялар) пайда болады. 
Осылайша, ЖӘНЕ-элементтер 
үшін шығатын айнымалы пайда 
болу үшін барлық кіріс шамалары 
бар, сондықтан салыстырмалы 
түрде қарапайым сұлба алынады. 
D0-дан D9-ға дейінгі шығатын ай-
нымалыларды бір мәнді алу үшін 
барлық төрт кіріс айнымалылар-
ды сұрау қажет. Сондықтан әрбір 
ЖӘНЕ-элементте төрт кірісі (тет-
рада) болуы керек.  

2.7.3 Грейдің екілік кодтау 
         құрылғысы   ......................

Осы сұлбаның көмегімен беріл-
ген бинарлық код Грей кодына 
айналады. 3-кестеге сәйкес код-
тар кес тесі кірістерді шығыстарға 
бекітуді көрсетеді. 
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Сұлбадағы шартты белгілеу

Сызба

B1

B2

B4

B8

G0

G1

G2

G3

=1

=1

=1

B1

B2

B2

B4

B4

B8

Екілік код Грей коды
G3  G2   G1  G0

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

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

1-сурет. Байланыстар реле арқылы бейнеленген 
кодты дарақ (байланысты пирамида)

2-сурет. Екілік ондық (8421) код үшін кодтаушы 
құрылғының логикалық сұлбасы

3-сурет. Грей екілік кодына арналған кодтаушы 
құрылғы

Сандық техника
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Оңтайландырылған сұлба алу үшін KV кес-
тесімен жұмыс істеген жөн. Бұл жағдайда 
әрбір шығыстар үшін KV кестесін салады. 
1-суретте G0, G1, G2 және G3 төрт шығысы-
ның әрқайсысы үшін KV кестелері көрсетіл-
ген. Тәжірбиеде KV кестелерін жазу нысаны 
тиісті айнымалылардың 1-жай-күйіне сәйкес 
келетін өрістермен ғана шектеледі. 
Нәтижесінде 1-күйімен шектес өрістер қайта-
дан алынады. Олар 1-суретте қызыл немесе 
көк түспен таңбаланған. 1-өрістер неғұрлым 
көп болса, соғұрлым ізделіп отырған теңдеу-
дегі өрнек қысқа болады. 1-күйімен өрістерді 
біріктіру кезінде шеттері қарама-қарсы шет-
тердің аралас өрістері болып табылатынын 
ескеру қажет. KV кестелерінде бұл жұп тегіс-
тегіштері арқылы белгіленген (G1 және G2 
үшін KV кестесін қараңыз). KV кестелерін 
бағалау кодтаушы құрылғы үш аластаушы  
НЕМЕСЕ-элементтен құралатынын көрсе-
теді (алдыңғы беттегі 3-кестені қараңыз). 

▪  Тапсырмалар
1.  Сандық техника кодтаушы құрылғы деп нені білдіреді?
2.  Екілік-ондық кодқа (8421) арналған кодтаушы құрылғы үшін теңдеуді жазыңыз.

2.8 Мультиплексор, демультиплексор

Бұл элементтер деп жіберу техникасы мен 
байланыс техникасында үлкен мәні бар сан-
дық уақытша мультиплексті әдістің (уақыт-
ша көп реттік әдістің) негізгі бөлшектері 
түсініледі (мысалы, импульсті кодтық моду-
ляцияны қараңыз).

Сонымен қатар, деректер селекторлары деп 
аталатын мультиплексорлардың көмегімен 
параллель орналасқан деректерді тізбектей 
орналасқан деректерге түрлендіруге бола-
ды. Бұл ретте бірнеше желілерде кеңістіктік 
бөлінген деректер уақыт бойынша бөле оты-
рып, желілер беріледі.

Мультиплексор туралы, егер де желілерге 
циклдік адрестеу болатын болса (айналма-
лы түрде) айтады. Деректер селекторына 
сұраныс таңдау арқылы (кез келген түрде) 
жүргізіледі.

KV кестесі үшін G0: KV кестесі үшін G1:

KV кестесі үшін G2: KV кестесі үшін G3:
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Нəтижесі:    G0 = (B2̂ B1)v(B2̂ B1)
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B4 B4
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1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

Нəтижесі         G1 = (B4̂ B2)v(B4̂ B2)

B4
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B1

1
1

1
1

1
1

1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1
1

1 1

Нəтижесі:          G2 = (B8^B4)v(B8^B4)

B1

B2

B8

B4 B4

B8

B1

B2

Нəтижесі:       G3 = B8

MUX DMUX

1001 Желі

Мультиплексор Демультиплексор

1
0
0
1

1
0
0
1

Мультиплексор, демультиплексор

1-сурет. Грей екілік коды үшін кодтаушы 
құрылғыға арналған KV кестелер

2-сурет. Мультиплексті әдіс (қағидасы)

Уақытша мультиплекс әдісі желілерді бір-
неше рет қолданған кезде қолданылады. 
Бұл жағдайда, кіру кезінде ақпарат фокус-
танады. Шығыс желісі үшін көптеген кіріс 
желілері, ал шығу жолы көптеген шығыс 
сызықтары үшін кіріс сызығының ақпара-
тын өлшеп-пішу. Фокустандыру мульти-
плексордың көмегімен жүреді, ал дефо-
кустау демультиплексордың көмегімен 
жүреді
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2.8.1 Мультиплексор

1-суретте мультиплексорды ауыстырып 
қосудың таңбасы көрсетілген, 1-ден-4. D0, 
D1, D2 және D3 деректер желілеріндегі де-
ректер S тізбекті шығысына біртіндеп тіз-
бектей ауысуға тиіс. Төрт кіріс желілердің 
қайсысы шығыс жолына қосылған, сол А1 
және А2 екі мекенжайлы кірісін орнатады. 
Мекенжай – бірегей кіру сәйкестендіргіші 
(D0 бастап D3 дейін).
Екі мекенжайлық кіріс төрт түрлі күй комби-
нациясын қабылдай алады, сондай-ақ төрт 
түрлі мекенжай болуы мүмкін. Бұл жағдайда 
D0 деректерінің кірісі 00 (A1 A2) мекенжайы, 
D1-мекенжайы 01, D2-мекенжайы 10 және 
D3-мекенжайы 11 (2-сурет) кіріс болуы тиіс.
A1 және A2 кірістерінде тізбектей қосылған 
екі ЕМЕС элементі, сыртынан тек бір ком-
бинаторикалық элементті басқаруға бола-
тынына әсер етеді. Анықтамаларда бұл 1 
немесе FAN-IN = 1 кіріс жүктемесінің коэф-
фициентімен көрсетіледі.
Кез келген жағдайда, екі мекенжай желісінің 
көмегімен деректердің бір кірісі ЖӘНЕ-эле-
мент үшін орнатылады. 
Тек осы мекенжай орнатылған кезде, де-
ректерді енгізу күйі ЖӘНЕ-элементтің және 
НЕМЕСЕ-элементтің көмегімен S шығысы-
на ауысады. Тек деректер енгізу мекенжайы 
бар кірісі сұралғаны көрініп тұр. Басқа кіріс-
тер бір уақытта қандай күйлер бар, олар S 
шығысына ауыспайтындықтан маңызды 
емес. Кестеде жазылмаған кіріс деректері 
«х» белгісімен белгіленген.
Мекенжайлар жылдам есептелген сайын, 
соғұрлым алынған кіріс күйлері импульс 
реттілігі түрінде шығысқа түседі.

2.8.2  Демультиплексор

Демультиплексордың төрт шартты белгіле-
рінің бірі 4-суретте көрсетілген. Тізбектелген 
кіріске түсетін деректер мекенжайларына 
байланысты D0-ден D3-ке дейінгі шығыста 
бекітіледі. Төрт шығыс үшін екі мекенжай 
желісі талап етіледі, олардың төрт комбина-
циясынан тұратын мекенжайлар алынады 
(00, 01, 10 және 11).
Келесі беттің 1-суретінде демультиплексор 
сұлбасы, 1-ден-4 көрсетілген. Екі мекенжай 
кірісінің көмегімен төрт элементтің біреуі 
дайындалады. Осылайша, ЖӘНЕ-тиісті де-
ректер шығу желісінің элементі тізбекті кіріс 
күйін ала алады. 

Мекенжай 
кірісі

Деректер 
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1 1

A1
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1

Кіріс Шы-
ғыс

A2  A1 D0   D1  D2  D3 S
0 0
0 0
0 0
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1 1
1 1
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1 1

0 X X X
1 X X X
X 0 X X
X 1 X X
X X 0 X
X X 1 X
X X X 0
X X X 1

0
1
0
1
0
1
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1

X: 0-күй немесе 1-күй
(Шығысқа əсер етпейді)

Мекенжай 
кірісі Деректер 

шығысы
Тізбекті кірісі S

MUX
A1
A2

D0
D1
D2
D3

0
1
2
3

G 0
3

0
1

DMUX

1-сурет. Мультиплексордың шартты 
белгіленуі, 4-тен 1-ге

2-сурет. Мультиплексор сұлбасы, 
4-тен 1-ге 

3-сурет. Мультиплексор күй кестелері, 
4-тен 1-ге 

4-сурет. Демультиплексордың шартты 
белгілері, 1-ден 4-ке

Сандық техника
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СS тізбектей қосылған деректер желісінің 
күйі тек мекенжайлары бекітілген D0-ден D3-
ке дейін шығысына қосылады. Қазіргі уақыт-
та мекенжайлары орнатылмаған дерек-
тердің барлық басқа шығыстары 1 күйіне ие 
болады. Мекенжайлық кірістерге тізбектей 
қосылған екі ЕМЕС элемент мүмкіндігінше 
кіріс тогының аздаған күшін қамтамасыз етуі 
тиіс (1 кіріс коэффициенті).  

▪   Тапсырмалар
1. Уақытша мультиплекс әдісі деп нені тү сі- 
    неді?
2. Мультиплексорды сипаттаңыз.
3. Демультиплексорды сипаттаңыз.

2.9  Екі тұрақты элементтер, триггерлер

Логикалық сұлбалар сандық кіріс сигналда-
рын тиісті шығыс сигналдарымен байланыс-
тырады. Коммутаторлар сандық кіріс айны-
малыларын байланыстырып қана қоймай, 
«ішкі» күйлерін сақтайды. Осылайша, ком-
мутатордың шығыс сигналы тек лездік кіріс 
сигналына ғана емес, сонымен қатар оның 
сақталған күйіне де байланысты. Ажыратып 
қосу механизмінің негізгі элементі болып три-
ггер деп аталатын бистабильдік (bi: екі) эле-
мент табылады.
Бистабильді элемент Q шығысында сұрата 
алуға болатын екі тұрақты күйге ие болып 
келеді. Егер Q шығысы 1 күйінде болса, онда 
триггер орнатылады (1 күйі сақталады). Егер 
Q шығысы 0 күйінде болса, онда триггер 
лақтырылады; ол жойылады. Q шығысында  
әрқашан Q қарама-қарсы күйі болуы керек. 
1 күйінің көмегімен S (S: орнатылған) триг-
гер немесе Q-шығысы 1 күйіне орнатылады. 
Егер 1 күйі бар сигнал R (R: тастау) кіруіне 
берілсе, онда триггер қалпына келтіріледі, 
яғни Q шығысы 0 күйін қабылдайды.

2.9.1 RS-триггері

Ең қарапайым триггер ретінде RS-триггер 
деп атауға болады, ол екі ЖӘНЕ-ЕМЕС 
элементтерден немесе екі НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерден тұрады. 3-суретте екі ЖӘ-
НЕ-ЕМЕС элементтерден тұратын триггер сұлбасы көрсетілген. Триггер тек 0 күйіне 
ауыстырылуы мүмкін болғандықтан, 3, а-суреттегі кіріс айнымалылары теріс. Сұлба-
дағы шартты белгілеуде бұл кірісті терістеу арқылы көрсетілген. 
Бұл жағдайда Q = 0 және Q = 1 күйлерінен шығу керек, яғни триггер орнатылмаған. 
Егер кіріс айнымалы S 0 күйін алса, онда ЖӘНЕ-ЕМЕС-элементтің А кірістерінде 0 
және 1 күйлері бар.

S

A1

A2

D0

D1

D2

D3

&

&

&

&

1 1

1 1
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Осылайша, ЖӘНЕ-ЕМЕС элементі Q шығысын-
да А 1 күйін алады. Егер R кірісі 1 күйінде болса, 
онда ЖӘНЕ-ЕМЕС элементінің екі кірісі де B 1 
күйі бар және 0 күйіне ауысу керек. – Триггер 
енді орнатылған: Q = 1, Ǭ = 0.
1 күйлерін кірісте қосу мүмкін болу үшін, орнату 
және тастау үшін триггер кірістері теріс болуы 
керек. Бұл 1-суретте әрбір ЕМЕС элементтің 
мысалында көрсетілген. S және R екі кіріс ай-
нымалыларымен RS триггері үшін төрт кіріс 
комбинациясы мүмкін. Егер мұны 1-суретте көр-
сетілгендей істесе, онда R және S қарама-қар-
сы жағдайларда бірегей бастапқы күй (2-суретті 
қараңыз) алынады. Егер R және S жағдайы 0 
болса, онда ешқандай өзгерістер жоқ. Бұл Q 
үшін алдыңғы күй сақталады дегенді білдіреді. 
Күй кестесінде Qn дейінгі күйді, ал Qn+1 күйін кіріс 
күйлеріне жауап бергеннен кейінгіні көрсетеді. 
Егер екі кіріс айнымалылары 1-күйінде болса, 
ол Q және Ǭ 1-күйі бар шығыс жағдайына әке-
леді. Мұндай кіріс жағдайларын болдырмау ке-
рек, себебі қарсы валенттілікке (болуы) Q және 
Ǭ жоғарылайды және S және R 0 күйіне триггер 
жағдайына бір мезгілде ауысқан кезде қондыр-
ғы жағдайында немесе шығару жағдайында қа-
лады.

Мысал: Тізбектей қосу

Тізбектей жалғанған тізбектер барлық тізбек-
ті құрылғылар қосылған немесе үрдістер іске 
қосылған жерде қолданылады. Осы тізбектей 
жалғаған тізбектің әрекет ету тәсілін зерттеу ке-
рек. Ол үшін T, P, R, T, F циклограммасын 10 се-
кундқа жасаңыз.
Шешім:
– Тактілік генератор T (0; 1) әр секунд сайын 
тактілік импульс береді.
– Дайындалған триггер T = 0 не T = 1-ге орна-
тылады.
– Егер триггер орнатылған болса, оның жарық 
диоды жанады.
– Контур F = 1 және 3,2 секунд өткеннен кейін 
лақтырылады.

Жай-күйін реттейтін RS триггері 

Егер R және S кіріс айнымалыларының жаңа күйлеріне жауабы белгілі бір уақыт сәтін-
де ғана болуы тиіс болса, бұл C (C: ағылш. clock = Сағат) тактілік кірісіндегі тактілік 
импульс арқылы жасалуы тиіс. Бұл үшін кіріс тізбегі кеңейтіледі, осылайша, S және R 
кірістерінің 1 күй-жағдайы, сондай-ақ егер C 1-күйінде болатын болса ғана беріледі. 
Күй кестесі жай-күй өзгерісінің кіріс тактілік импульсі C = 1 болғанда ғана орын алаты-
нын көрсетеді.

Сұлбадағы шартты белгілеу
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2-суретте осы триггер үшін екі ықтимал 
сұлба таңбасы көрсетілген. Сұлбаның сол 
таңбасынан a және c айнымалыларының 
тиімділігі b айнымалысының жай-күйіне 
байланысты екенін көруге болады. Әзірге 
b жағдайы 0, a және c кірісі тиімсіз.
Оң таңбада сандар қандай кірістер 
өз ара тәуелді екенін көрсетеді. Бұл ретте 
басқарылатын кіріс кезінде сан тәуелді 
әріптерден кейін орналастырылады, бұл 
жағдайда C1. Бақыланатын кіріс бірдей 
санды алады. Бұл ретте басқарылатын 
кірістерге бақыланатын кірістерге тәуел-
ді әріптердің сандары алынады, бұл 
жағдайда 1S және 1R.

Мысал: дірілдейтін байланыс

Механикалық байланыстар тұйықталу 
кезінде дірілдейді. Бұл байланыстар беті 
бір-біріне соққы алғаннан кейін, байла-
ныстың соңғы жабылу алдында көптеген 
үзулер болатынын білдіреді. Қысқа уақыт 
кезінде сандық бөлшектер іске қосылған-
да, бұл жағымсыз жауапқа әкелуі мүмкін.
Байланыс RS (3-сурет) тізбектей қосылу 
арқылы жүйелі түрде тербелуі мүмкін. 
Бұл жағдайда S триггер кірісі арқылы бір 
рет орнатылған мәндерді өзгерту арқылы 
сол кіріске лақтырылуы мүмкін емес.
S немесе R кірісіндегі K байланысының 
дірілі Q шығысына әсер етпейді.

2.9.2  D-триггері
 
Триггер D «деректер ілмегі» деп аталады, 
ағылшын тілінен «data latch». Ол D кірі-
сінде деректерді қабылдауға арналған. 
Деректерді қабылдау уақыты басқарыла-
тын С кіріспен анықталады. Осылайша, 
D деректер кірісі басқарылатын кіріс бо-
лып табылады, сондықтан ол 1D сияқты 
шартты белгілеуде белгіленген.
D-триггер тек рұқсат етілген байланыс 
күйлері бар, себебі тек бір ЖӘНЕ-ЕМЕС 
элементтің 0 күйі кіре берісте болуы мүм-
кін. Бұл тек S-да немесе R-да ауытқу үшін 
талап етілетін жағдай туындауы мүм-
кін. D кірісіндегі күй, егер басқарылатын 
C кірісінің 1-күйі болса ғана қабылдана-
ды.
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2.9.3  Синхронды басқарылған триггер 
Егер тактілік импульстің фронты кезінде 
триг гердің алдын ала кірістеріндегі жай-күй-
ді қабылдау қажет болса, онда тактілік кі-
рістің алдында дифференциалдаушы сұлба 
қосылуы тиіс.
Дифференциалдауды сұлба CR тізбегінен 
және теріс импульстерді бұғаттауға арналған 
диодтан тұрады (1-сурет).
Синхрондалған триггерлер c тактілік кірісін-
дегі таңбасында ашық көрсеткіш алады. Көр-
сеткіш тактіге тәуелді айнымалылардың тек 
0-1 ауысқанда ғана тиімді екенін көрсетеді.
RS синхрондалған триггерінде (2-сурет) 
a және b кіріс айнымалылары жай-күйінің 
T тактісінде 0-1 ауысуы болғанда ғана тиімді 
болады.
Егер тактілік импульстің теріс фронты триг-
гер тербелісіне әкелсе, онда диод полюсі 
толық өзгертілуі тиіс. Таңбада бұл кірістегі 
терістеу шеңберімен белгіленген. A және b 
кіріс айнымалылары тек 1-0 T-дан шығу (Q, 
Ǭ) ауысқанда ғана ауысады (3-сурет).

Т-триггер 

Триггер T тек T тактісімен басқарылады. 
Стандартты шартты белгі тактілік кірісте T 
әрпінен тұрады. T триггер сұлбасы RS триг-
герінің шығыстары 4-суретте көрсетілген 
сұлбаға сәйкес кіріске қайтарылғанда алы-
нады. T кірісіндегі әрбір импульс триггер 
күйін өзгертеді. Т-триггер екілік бөлгіш ретін-
де қолданылады, себебі шығу кезінде ескі 
жағдайды қалпына келтіру үшін екі тактілік 
импульс (Q, Ǭ) қажет. Бұл дегеніміз, шығыс 
айнымалы T кірісінен екі есе аз күй өзгерісі 
бар. Осылайша, тактикалық жиілік екі есе 
азаяды (4-сурет). Сондықтан бұл триггер 
жиілік бөлгіш сұлбасында қолданылады. 

Мысал: жиілік бөлгіші

Аналогтық мәндерді сандық сигналдарға 
түрлендіру үшін f2 = 8 кГц жиілігі қажет.
Бұл жиілікті бөлу арқылы телефон қондыр-
ғысының f1 = 64 кГц тактілік жиілігінен жаса-
луы тиіс.
Шешім f1 жиілігін үш есе азайту үшін үш триг-
гермен.
Таңбасы 3 биттік екілік санағыш ретінде бо-
лады. Бұл жағдайда санағыш үшін CTR қол-
данылады. 
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JK Триггер

JK триггерінің маңызды ерекшелігі Шығыс 
айнымалыларын (бұл жағдайда Q және Ǭ) 
кіріс тізбегіне қайтару болып табылады. 
Осылайша, кіріс мәндерінің комбинация-
ларына жол берілмейді, себебі енді тек 
бір ғана ЖӘНЕ-элементтердің екеуі де 
1 күйінде болуы мүмкін, бұл S немесе R 
шығысындағы 1 жағдайына әкелуі мүмкін. 
Жай-күй кестесі көрсетіп отырғандай, J 
және K кірісіндегі қарама-қарсы күй да-
йындық әсері бар, яғни олар келесі тактілік 
импульспен қабылданады. Егер, екінші 
жағынан, J және K 0 жағдайында болса, 
онда ешқандай өзгерістер жоқ, ал J = K = 1 
триггер T-триггер сияқты әрбір тактикалық 
импульс кезінде сигналдың инверсиясын 
жүзеге асырады.

1-сурет. Жай-күйін реттейтін JK триггер

2-сурет. JK триггері үшін күй 
циклограммасы мен кестесі

2.9.4  Триггерлерді түрлендіру

Бар синхрондалған триггер сыртқы манипуляциялардың көмегімен кез келген басқа 
қажетті фронтта сұлбамен түрлендіруге болады.

Әрі қарай (3-сурет) мұны жеке триггерлермен қалай жасауға болатындығы көрсетіл-
ген. Қолданыстағы триггерлер диаграммада қызыл белгілермен белгіленген.
  

3-сурет. Әртүрлі синхрондалған триггерлерді түрлендіру
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2.9.5  Екі жадылы триггер (MS-триггері)

Бұл триггерлердің әрдайым екі жинақтаушы құрылғысы бар. Олар екі рет тізбектей 
қосылған триггерлерден тұрады және де MS-типті триггерлер (эталондық ведомство-
лық құрылғылар) деп аталады. Кіріс кезінде тұрған ақпарат тактілік кіріс жағдайында 
(мысалы, 0-ден 1-ге дейін) бірінші триггерде сақталады. Тактінің күйі өзгерген кезде 
(керісінше, 1-ден 0-ге дейін) ақпарат екінші триггерге беріледі.

Екі еселік жады бар триггерлер кіріс ақпаратын бірінші жарты актіде сақтайды; шығу 
кезінде ескі ақпарат сақталады және оқылуы мүмкін.

1-суретте екі RS триггерден тұратын екі реттелетін күйдегі триггер көрсетілген. Егер t 
тактілік кірісіндегі жағдай 0-ден 1-ге өзгерсе, бас триггер a және b дайындық кірісімен 
анықталатын жағдайды қабылдайды. Басты (эталондық) триггердің шығыс желілері 
де бағынысты триггердің (мастер: жүргізуші, жетекші: жетекші) кірісі болып табылады. 
Егер тактілік кіріс 0 күйіне қайта оралса, онда 
ЕМЕС-элемент арқылы бірінші триггердің так-
тілік кірісі 1 күй алады.

Осылайша, бағынышты триггер бас триггер 
ақпаратын алады. Нәтижесінде бірінші жарты 
актіден кейін бас триггер кіріс ақпаратты қа-
былдайды. Бағынышты триггер шығысындағы 
ескі ақпарат сақталады. Екінші жарты актімен 
ақпарат жүргізушіден бағынышты триггерге 
және шығысқа беріледі.

Шартты белгілеуде шығыс бұрышы басқары-
латын кіріс T айнымалысы қайтадан бастапқы 
күйге оралғанда осы шығулардағы күйдің өзге-
руі тиімді екенін білдіреді.

Оң және теріс синхрондалған триггер 
(MS-типті триггер)

Оң және теріс синхрондалған триг гер фронт 
бойынша синхрондалған екі жеке триггерден 
тұрады.

2-суретте оң және теріс фронтпен синхрон-
далған триггерлер екі JK триггерінен тұрады. 

Басты триггер 0 күйінен 1 такта жағдайына 
көшу арқылы (a және b) кіруде ақпаратты ала-
ды. Ақпаратты шығару 1 күйден 0 Т тактасы-
ның жағдайына көшу арқылы жүзеге асырыла-
ды (2-суретті қараңыз: циклограмма). Шартты 
белгінің шығыс бұрышы кіруден қабылданған 
күйдің ауысуы екінші бір жарым Т-дан кейін 
осы шығыстарға әсер ететінін көрсетеді.  

Оң және теріс фронтпен синхрондалған триг-
герлер әрқашан бірінші жарты актіде кіруде 
жаңа күйлер қабылдануы тиіс және, сонымен 
қатар, шығуда ескі күйлер, мысалы, оқу үшін 
қажет болатын динамикалық триггерлер ретін-
де пайдаланылады.   
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жартылай акт

Q

Q

1S
C1
1R

0   1

Бас Бағынқы
a

b

T

1S
C1
1R

0   1 Екінші 
жартылай акт

Q

Q

1S
C1
1R

1   0

a

b
T

Q

Q

1S
C1
1R

Сұлбадағы шартты 
белгілеу
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Циклограмма

J кіріс сигналы

а жəне b тəуелді, 
T басқарылады

К кіріс сигналы

а жəне b тəуелді, 
T басқарылады

Кіріс a

Кіріс b

Taкт T

Бас Q1

Бағынқы Q

1-сурет. Оң және теріс синхрондалған 
триггер, RS (MS-типті триггер)

2-сурет. Оң және теріс фронтпен 
синхрондалған триггер, JK (MS-типті 
триггер)
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2.9.6  Код түрлендіргіш

Байланыс техникасында тұрақты токсыз тек 
тізбекті сигналдар желілер бойынша берілуі 
мүмкін. Нәтижесінде желілерде зарядтау 
әсері болмайды. Бұл дегеніміз, генерация-
ланған екілік тізбектер арнайы жол кодтары-
на түрлендірілуі тиіс.
AMI коды дегеніміз – бұл арнайы желі коды 
(ағылш. AMI: Alverate Mark Inversion).

AMI кодында берілетін 1-күйі биполярлы 
болады, яғни айнымалы түрде оң және 
теріс кернеу беріледі. Осылайша, AMI 
коды, жалпы алғанда, үш сигнал күйі бар 
(0, +1, -1), бірақ тек екі 0 және 1 күйін 
береді. Демек AMI коды псевдо үштік деп 
аталады (яғни үш сатылы).

1-суретте кодтау сұлбасы көрсетілген. 
Кірісте екілік код G тактілік генераторын 
синхрондайды. Такт JK триггерін екілік код 
1 (J = 1 және K = 1 кезінде) берген кезде 
ауыстырып қосады. Бұл триггер шығысында 
күйі әрбір 1 екілік коды кезінде өзгеруін 
қамтамасыз етеді.
Әзірге екілік код 1 кіріс күйінде болады, шығыстағы ажыратқыш EN = 1-мен 
ажыратылады. Ажыратқыштың үш шығыс күйлері бар. Кірістегі 1 күйі ол шығыста +1-ге, 
кірістегі 0 күйін шығыста 1-ге түрлендіреді. Егер 0 күйі екілік код жағдайы болса, онда 
ажыратқыш өшіріледі (жоғары омды) және шығыста 0 күйі болады (арна драйверін 
қараңыз). Циклограмма толқынның ықтимал түрін көрсетеді.

Желі тек төмен жиіліктерді ғана жіберетіндіктен, шығыстағы төменгі жиіліктер сүзгісі 
желіде жоғарғы жиіліктердің пайда болуына кедергі келтіреді. Осылайша, шын мәнін-
де, сигналдың негізгі жиілігі ғана беріледі. Фазаның бұрмалануы жойылады және қал-
пына келтіретін күшейткіштер ұзақ қашықтықтағы сигналдың берілген сипаттамала-
рын қалпына келтіре алады (регенерациялау).

▪  Тапсырмалар
1. Триггер жұмысының сұлбасы мен қағидасын сипаттаңыз.
2. Логикалық сұлба мен коммутатор арасындағы айырмашылықты атаңыз.
3. Екі НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтен тұратын RS триггерін сызыңыз. Бұл сұлба үшін күй 

кестесін жасаңыз.
4. Триггер үшін «жағдайды басқару» ұғымы нені білдіреді?
5. D триггерінің жұмыс қағидасын сипаттаңыз.
6. Фронттар синхронизациясы бар триггер не үшін қолданылады? 

Бинарлы 
код

3 шығу жолы бар ажыратқыш

EN

1J
   C1
1K

G
syn. Taкт

AMI-
код

Желі 
кодыTP

Деректер

Бинарлық

Taкт

AMI-
код

Желі коды

Бинарлы 
код
Бинарлы 
кодпен 
синхрондал-
ған

Биполяр-
лық код

Берілетін 
AMI 
сигналы

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

1 1 1 1 1 1 1

1
-1

1

0

1

0

1

0

-1

1
-1

1
-1

1

1-сурет. Екілік кодтардан биполярлық 
кодтарға арналған Код түрлендіргіш 
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2.10  Санағыштар
Санағыштар сандық коммутаторлардағы тікбұ-
рышты импульстерді есептейді. Олар триггерлер-
дің тізбекті қосылысынан тұрады. Олар калькуля-
тордың барлық қосымшаларында орнатылады.
Тізбектелген триггерлердің саны, байланыс түрі, 
есеп бағыты, пайдаланылған код немесе ең көп 
сандық мән санағыштардың атауын анықтайды 
(мысалы, тікелей әсер ететін 4 биттік асинхронды 
8421 санағышы).

2.10.1  Асинхронды санағыш
Асинхронды санағыштар ауыстырып қосудың тиісті 
уақытына дейін алдыңғы триггерді кідіртеді.

8 разрядты асинхронды санағыш

T триггерлері 8 разрядты асинхронды санағышты 
құрастыра отырып, бірге қосылған, сондықтан Q 
шығысының әрқайсысы A, B және C келесі триггер 
T кірісіне ауысады (1-сурет). Циклограмма көр-
сетіп отырғандай, бірінші триггер T кез келген теріс 
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T
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фронт кезінде ауысады (1-0 өту). Екі T-импульстар A-импульсін береді.
Триггердің теріс фронты A триггерін B триггеріне ауыстырады. Екі T тактіден кейін B 
триггерінде 1 шығыс күй-жағдайы бар, ал төрт T тактіден кейін C триггерде 1 шығыс 
күй-жағдайы бар.
Егер триггерлерге оларды қосу үшін талап етілетін Т-импульстердің санын разряд-
тық мән ретінде тағайындаған болса, онда A 1-разрядты мәнге, B 2-разрядты мәнге, 
ал C 4-разрядты мәнге сәйкес келеді. Санағыштың сандық мәні бірден белгіленген 
разрядтық мәндердің қосындысынан алынады (1-сурет). Сегізінші Т-импульстен кейін 
санағыш 0 сандық мәні бар бастапқы жағдайға оралады, осыдан оның атауы 8-разряд-
ты санағыш болып табылады. T-импульсі әрқашан алдымен A триггерін, содан кейін 
B және C триггерлерін ауыстырады. Бұл жағдайда ауысу уақытына байланысты им-
пульс кідірісі болады. Осылайша, 7 сандық мәннен 0 мәніне өту кезінде бірінші триггер 
А, содан кейін және, соңында, С қосылады. Сондықтан бұл санағыш асинхронды са-
нағыш деп аталады. Сұлбадағы шартты белгілеу-
дегі плюс (+) белгісі бұл санағыш қосу немесе 
тікелей әрекет ететін санағыш екенін көрсетедія.

8-разрядты кері асинхронды санағыш

Кері санағыш Ǭ-шығысындағы сигналдар басқа 
жеке триггерге берілетін кезде алынады.  

Осылайша, келесі триггер А және В шығыс оң 
фронттары бар кезінде (0-1 өту) әрдайым іске қо-
сылады. Сонымен қатар А және В шығыстрының 
теріс фронттары да бар. 2-суреттегі циклограм-
ма мен күй кестесі көрсеткендей, бұл санағыш 7 
сандық мәнінен бастап кері жағына қарай, яғни 0 
сандық мәнге дейін санайды. Сұлбадағы шартты 
белгілеуде кері санағыштар минус (-) белгісімен 
белгіленеді.  

1-сурет. 8 разрядты асинхронды 
санағыш

2-сурет. Асинхронды 8-разрядты 
санағыш
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10 разрядты асинхронды санағыш
Егер санағыш онға дейін есептесе, онда 
ол үшін төрт триггер қажет. Олардың 
көмегімен қолда бар сұлбасының есебі-
нен 15-ке дейін санауға болатынына 
байланысты, санағыштың жағдайы 10-
ға кодталуы тиіс және оның көмегімен 
санағыш қайта қалпына келтірілуі тиіс. 
1-суретте 4-биттік санағыштың сұлбасы 
көрсетілген. В(2) және D(8) шығуыстары 
ЖӘНЕ элементке келтірілген. 10 сандық 
мәні пайда болғаннан кейін, B = 1 және D 
= 1 кезінде И-элементтің шарты орында-
лады және триггердің жалпы төгіндісінің 
кірістерінде баяулау есебінен 1 күй пай-
да болады. 10 сандық мәннің орнына са-
нағыш 0 сандық мәніне орнатылады. 
Баяулату санау мен лақтыру арасындағы 
импульстердің қиылысуын болдырмау 
үшін қажет. Тәжірибеде көбіне баяулау 
үшін ЕМЕС элементтердің тізбекті түрде 
қосылуы жеткілікті. 
Сұлбадағы шартты белгі шығыс блогы-
ның декодталуын көрсетеді. T = 10 көр-
сеткіші оныншы импульстегі шығысында 
1 күйін алатындығын білдіреді.

Сандар үшін позициясы бар санағыш тар 
екілік-ондық санағыштар деп аталады.
Егер сізге кодын көрсету қажет болса, 
онда санағыш 1-суретке сәйкес асин-
хронды екілік-ондық 8421-санағыш тіке-
лей санағыш деп аталады.

Санағыш тізбегі үшін JK триггерін қол-
данғанда, санағышты кодтау үшін JK кірі-
стерін қолдануға болады. R кіру арқылы 
күйді лақтыру болмайды. Электр тізбегін жаңарту кезінде J және K кірістері үшін КВ 
кестелерімен жұмыс істеу ұсынылады. Бұл жағдайда 2-суретте сипатталған дайын 
сұлба қолайлы:
А триггері 1-суреттегі күй кестесіне сәйкес Т-импульске байланысты өзгереді (J = 1, K 
= 1). A триггері A импульсін D триггері орнатылғанға дейін алады (JB = D, KB = 1). Егер 
D триггері орнатылса, онда келесі импульсі бар В қалпына келтіріліп (лақтырылып), 
А күйіне қайтарылады (санағыш 10 күйімен). В триггердің әр теріс фронты С триггері 
болады.
D триггер А-дан қосылға, бірақ оған дейін B және C триггерлері орнатылса (B = 1, C = 
1). Осылайша, D триггері теріс импульстік фронттардан А-дан сегізінші санау импуль-
сімен белгіленеді. Ондық санау импульсінде А теріс жиекті алады. Триггер D бастапқы 
күйіне оралады, өйткені J күйі 1-ге тең.    
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2.10.2 Синхронды санағыш

Синхронды санағыштар бар-
лық санағыштарды әрдайым 
бір уақытта, яғни синхронды 
түрде қосады.

Бұған барлық триггерлер бірдей 
бақыланатын бір басқарылатын 
тактаға қосылғандықтан қол жет-
кізіледі.

16 разрядты синхронды 
санағыш

1-суретте синхронды 16 сана-
ғыштың жеңілдетілген сұлбасы 
көрсетілген.
A триггердің J және K дайындық 
кірістерінде 1-күйі орнатылған. 
Бұл дегеніміз, триггер А кез кел-
ген теріс тактілік фронты кезінде 
қосылады.
Нәтижесінде В триггері A шығы-
сы 1 күйінде болғанда ғана қо-
сыла алады. Бұл В триггерін 
орнатуға және қалпына келтіруге 
қатысты. Егер бұрын A және B 
триггерлері орнатылса, С триг-
герін іске қосады. Бұл төртінші, 
сегізінші және он алтыншы им-
пульстерге қатыс ты. 
A, B және C триггерлері D триг-
герін дайындайды және ол тек 
сегізінші және он алтыншы им-
пульстерде қосылады.
Санағыш шартты белгісінде 
оның синхронды немесе асин-
хронды санағыш екенін көрсет-
пейді.

10 разрядты синхронды 
санағыш

Бұл санағыш сегізінші тактілі им-
пульсімен нөлдік қалыпқа кел-
тірілетін етіп орнатылған бо лып 
табылады. Бұл тиісті JK дайын-
дық кірісінің тиісті қосылыстары-
ның арқасында болады. Барлық 
тактілік кіріс жалпы сырт қы такт-
пен реттеледі және басқарылады. 
4-суретте қажетті қосылыстар дың 
жеңілдетілген көрінісі көрсетіл-
ген. 
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1-сурет. 16 разрядты синхронды санағыш 
(жеңілдетілген көрініс)

2-сурет. 16 разрядты синхронды санағыш

3-сурет. Бинарлық санағыштың шартты белгісі, 
4 бит

4-сурет. 10 разрядты синхронды санағыш немесе 
синхронды 8421 екілік-ондық коды санағышы 
(жеңілдетілген көрініс)
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В санағышы тек онға дейін санайды (екілік ондық 
код) және сонымен қатар биттік мәндері немесе 
салмағы D = 8, C = 4, B = 2, A = 1 болғандықтан, 
ол синхронды 8421 екілік ондық санағыш деп те 
аталады.
1-суреттегі циклограмма мен күй кестесіне 
сәйкес сұлбаны алдыңғы беттегі тексеруге 
болады. JK триггерінің екі дайындық кірісінің 1 
күйі болуына байланысты, А триггерінің әрбір 
М теріс фронтымен қосылады. B триггер тек 
A орнатылып, D орнатылмаған жағдайда ғана 
іске қосылады. Осыған байланысты В триггері 
оныншы тактілік импульс кезінде орнатылмаған. 
А және В триггерлері С триггерін дайындайды. 
Осылайша, егер ол бұрын A және B триггерлері 1 
күйінде болса, ол орнатылады немесе бастапқы 
күйге оралады.
D триггерін тек A, B және C триггерлерінде 1 күйі 
болған жағдайда ғана орнатуға болады. D триггері 
А триггерімен дайындалған болғандықтан, оны 
бастапқы күйіне қайтару үшін, ол тоғыздан кейін 
және оныншы импульстен басталады.
Бұл санағыштың таңбасы алдыңғы беттегі 
1-суретте көрсетілген.

Көп ондықты санағыш

Санағыштың көптеген ондықтары екілік ондық 
кодқа арналған бірнеше санағыштарын тізбек-
тей қосылуына байланысты алынған.

Ондық импульстік екілік-ондық код үшін D санағыш 
шығысы 1 күйден 0 күйіне ауысатындықтан, ке-
лесі декада осы D импульсімен соқтығысуы мүмкін.
2-суретте санағыш екілік ондық кодты есептеу 
үшін екі санағыштан тұрады, содан кейін 7-код 
сегментінде екілік кодты декодтау жүзеге асы-
рылады.
Бұл декодтау құрылғысының шығысы көрсет-
кіштердің 7-сегментінде көрсетіледі. 2-суретте 92 
саны санағыш күйі ретінде көрсетілген. 

2.10.3 Кіріктірілген санағыш
Көрсетілгендей, санағыштар немесе жиілік бөл-
гіштер тізбектелген қосылған дискретті триггер 
тіз бектерінен құрылуы мүмкін. Дегенмен, бірқа-
тар дайын элементтер бар. 3-суретте интеграл-
ды-4 биттік санағыш 393, 74 отбасынан тұратын 
сұлба көрсетілген.
СР кіріс тактілік кіріс болып табылады. Теріс 
таңба теріс фронт кезінде санағыш такт жоғары 
деп есептейтінін білдіреді. MR қосылымы – са-
нағышты қалпына лақтыру үшін жүйені қалпына 
келтіру сигналы. Q0-ден Q3-ке дейін санағыш 
шығыстары болып табылады.
Жиілік бөлгішті қолданғаннан кейін актілік жиілік-
тің жартысы Q0 шығысында, Q1 шығысында ак-
тілік жиіліктің төрттен бір бөлігі, Q2 шығысында 
1/8 және Q3 шығысында 1/16 тең болады.
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3-сурет. 4-биттік 74 393 санағыш
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1-суретте Халықаралық электртехни-
калық комиссияның сызбасында осы 
элементтің шартты белгісі көрсетіл-
ген.
74 393 бөлшегінде 2 осындай 4 битті 
санағыштар бар. Функционалды диа-
грамма 2-суретте көрсетілген.
Алдын ала 74 163 орнатылған са-
нағышты 4 биттік мәнмен зарядталуы 
мүмкін. Бұл жағдайда, бұл мәннен 
бастап әрбір тактілік импульстардан 
бастап көрсеткіштер артады.
Биттердің комбинациясын D0-ден D3-
ке дейін 4 кірістен табуға болады, бұл 
элемент PE-де L-импульс арқылы за-
рядталады (рұқсаттың параллельді 
кірісі). CEP кірісі (санау рұқсат етіл-
ген) H деңгейін көрсете бастағанда, 
бөлшек әрбір тактілік сигнал (СР 
кірісі) кезінде зарядталған бастапқы 
мәннен бастап көрсеткіштерді артты-
рады.
Санағыштың ағымдағы күйі Q0-ден 
Q3-ке дейін шығады.
МР кірісіндегі L деңгейі (жалпы ысы-
ру) санағыш мәнін жояды, сондықтан 
0000 екілік мәні санағышта болады.

1-сурет. Халықаралық электротехникалық 
комиссияға сәйкес. 4-биттік 74 393 санағыштың 
таңбасы

2-сурет. 74 393 функционалдық диаграммасы

3-сурет. 4-биттік синхронды 74 163 санағыш

▪  Тапсырмалар
1. Сандық технологияларда есептегіш ретінде не түсінеді?
2. 8-биттік санағыштың шартты белгілеуін сызбада сызыңыз және оның шығыстарын 

тиісті биттік мәндермен сипаттаңыз.
3. 10 разрядты кері асинхронды санағыштың шартты белгілеуін және циклограммасын 

сызыңыз.
4. Триггер арқылы JK 5 разрядты тура асинхронды санағышты жасаңыз.
5. 3 разрядты синхронды санағышты жасаңыз және салыңыз.
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2.11 Регистрлер
Ақпаратты өңдеу кезінде регистр деп уақытша жинақтаушыға сандық ақпараттың 
шағын бірліктерін, мысалы, 8 биттік сөзді бекітуді түсінеді. Регистрде сақталатын күй-
лерді солға, оңға немесе шеңбер бойынша жылжытуға болады және олар үшін арнайы 
кіру әдістері (реттеу, есептеу операциялары) бар. Бұл үшін жадта сақтау және жадтан 
шығару, сондай-ақ сақталған ақпаратты тасымалдау маңызды.
Ақпаратты сандық өңдеуде регистрлер аралық сақтау құрылғылары болып табылады 
(мысалы, уақыт блогында немесе тізбекті-параллель түрлендіру кезінде).

8-биттік-параллель кіріс және шығыс бар жинағыштар микропроцессор мен басқару 
техникасында шығару үшін компоненттер ретінде пайдаланылады. Мұндай компонент 
«буферлік ілмек» деп аталады.
 
2.11.1 Жылжытушы регистр
Жылжытушы регистр, 4 бит

Taкт T

Сырттан дайындалған

Дайындалған D
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A
ШығысЖылжытушы регистрі бірнеше JK триггерле-

рінің тізбек қатарына қосылатындығына, нәти-
жесінде Q шығатын және келесі триггердің J 
және K кірістеріне қосылғанына байланысты 
болады.
Барлық триггерлер Т жалпы тактпен басқа-
рылады. D триггерге түсетін ақпарат, тактпен 
JK триггердің дайындық кірістері арқылы бір-
ге триггер айналасында әрбір тактілік им-
пульспен оңға қарай жылжиды. Сондықтан 
атау – жылжытушы триггер. Жалпы төрт так-
тіден кейін ақпарат 4-разрядты жылжытушы 
ре гистрдің кірісінен оның шығысына беріледі 
(циклограмманы қараңыз).

Тізбекті енгізу және шығару бар 
ығыстырушы регистр

2-суретте триггердің тек бір шығысы бар деп 
болжанады. ЕМЕС элементін теріс шығысы 
алмастырады.
D кірісінде деректер такт режимінде енгізіледі. 
Үшінші тактілік импульспен белгіленген күй С 
триггерінен В, содан кейін А триггеріне жыл-
жиды және оны тізбекті А шығысынан оқылуы 
мүмкін. Келесі тактіде А шығысында орна-
ласқан жай-күй келесі жай-күймен ауыстыры-
лады.
3 биттің ығыстырушы регистрінің басқарыла-
тын басындағы таңбада «SRG 3» аббревиату-
расы көрінеді.
Басқарылатын тактілік кіріс C1 кірісі оң 
фронтқа «жылжиды», ол оңға бағытталған 
бағыттамамен белгіленген. Әрбір Т тактімен 
D1-де орналасқан ағымдағы күй (мәліметтер) 
қабылданады. Шартты белгінің өзегі үш триг-
гер мен А шығыс үшін 3 битпен көрсетілген.
3 биттік ығыстырушы регистрі жиынтығында 
000-дан 111-ге дейін жай-күйді қабылдай алады.
Бұл 0 немесе 1 жеке тактілік импульспен 
сақталғанына байланысты (циклограмманы, 
3-суретті қараңыз). 
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1-сурет. Ығыстырушы регистр, 4 бит
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тізбекті енгізу және шығару

3-сурет. Сұлбадағы шартты белгілеу 
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Күй диаграммасы жылжытушы регистр қасиеттерін 
сипаттайды. Сегіз шеңберде ол барлық мүмкін 
жағдайларды көрсетеді. Көрсеткілер қандай кіріс 
мәліметтерінің көмегімен (о немесе 1) мүмкін бо-
латын сегіз күйдің біріне жететінін көрсетеді. Егер 
ығыстырушы регистр 000 болса, онда үш рет тізбек-
ті оқылатын 1-ден кейін 111 күйіне қол жеткізіледі. 
Осылайша, кез келген бастапқы күйлердің біріне, кез 
келген ретімен оқылатын 0-диаграммада 000 сияқты 
белгіленген күй деректері бар қол жеткізіледі. Ақпа-
раттық технологиялардағы күй диаграммаларының 
көмегімен аспаптардың қасиеттерін сипаттайды.

Деректерді параллель енгізу және шығару 
бар ығыстырушы регистр

1-суретте параллель мәліметтерді енгізу және шыға-
ру мүмкіндігі бар ауысым регистрі көрсетілген. Дерек-
терді енгізу үшін RS кірісі қолданылады.
Деректерді енгізу F кірісі арқылы тоқтатылады. Егер, 
мысалы, SB кірісінде 1 күй болса және F кіруінде 1 
күй болса, онда 1 күй S және триггер орнатылған 
кірісінде орнатылады. Егер SA кірісі 0 болса, онда 
F = 1 триггер бастапқы күйге оралады. Келесі беттің 
2-суретінде сұлбадағы сол жылжытушы тіркелімнің 
регистрдің белгісі көрсетілген.
Егер SA кірісінде 0 күй болса, F = 1 болғанда, триггер 
бастапқы күйіне оралады.
Келесі беттің 2-суретінде сұлбадағы сол жылжытушы 
тіркелімнің шартты белгісі көрсетілген. Барлық сырт-
қы белгілер ерікті болып табылады. G1 кірісі басқару 
1D кіріс үшін басқарылатын кіріс болып табылады.
Егер кіріс ақпараттары SA, SB, SC және SD арқылы 
А-ға параллельді түрде түсірілсе және тактілік түрде 
берілсе, онда енгізілетін ақпаратпен параллельді им-
пульстер сериясы пайда болады. Бұл жағдайда па-
раллельді код түрлендіргіш туралы айтады.

Кері жылжу регистрі
Кері жылжу регистрі жаңа сұлбаға ие емес, бірақ 
триггерлердің кері тізбегі болып табылады.

Сұлбада Е орнату кірісі арқылы енгізілетін ақпарат 
тактілік түрде А триггерінен В және С триггерінен D 
триггеріне тасымалданады. 4-биттік-кері-жылжытушы 
регистрдің шартты белгісінде сұлбада бағытталған 
солға бағытталған көрсетілім тақырып кері жылжитын 
регистр туралы болып отырғанын көрсетеді.

Тікелей жүрістің және кері жылжитын регистрлері 
(4-сурет) SV

Жылжыту регистрін таңдап тура алға немесе кері 
бағыттау үшін J және K дайындық кірістерінің ал-
дында реверсивті механизмді қосу керек. V/R кірісі 
арқылы V/R регистрі таңдамалы түрде алға V/R = 1 
және артқа V / R = 0 кезінде жылжытуға болады. Ті-
келей жүріс регистріне арналған орнату кірісі – SV, ал 
кері регистрге – SR болып табылады.
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1-сурет. Деректерді параллель 
енгізу және шығару 4-биттік 
жылжыту регистрі

2-сурет. Деректерді параллель 
енгізу және шығару бар 4-биттік 
жылжытушы регистрдің 
сұлбасындағы шартты белгілеу

3-сурет. Жылжытушы регистрдің 
сұлбасындағы шартты белгі, 
4 бит, кері

4-сурет. Жылжытушы 
регистрдің сұлбасындағы 
шартты белгі, 4 бит, екі бағытты
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Шартты белгілеуде алға және кері жылжу 
бағыты көрсеткі көмегімен бейнеленеді. G2 
үшін SV G1 және SR-ге орнату кірістерін бекіту 
1D және 2D орнату кірістерінде бар сандар 
арқылы жүзеге асырылады.

Сақина тәрізді жылжыту регистрі

Сақиналы жылжу регистрі шығыс күйлері 
JK кірістерінің дайындық кірістеріне қайта 
оралуының арқасында пайда болады.  

Бір рет сақталған ақпарат тактпен басқару-
мен жылжыту регистрінде айнала алады. 
4-биттік жылжытушы регистрде ақпарат 
4 тактілік импульс арқылы сол триггерге қай-
та оралады. 

2.11.2 Параллельді кодты тізбектей кодқа 
түрлендіргіш
Сонымен қатар, бір мезгілде көптеген 
желілерде, яғни параллель орналасқан кі-
рісте орналасқан, уақыт бойынша бірізді 
ақпараттық битке параллельді кодты тізбек-
тей кодқа түрлендіргіштің көмегімен түрлен-
діріледі (2-сурет).
Параллельді кодты тізбекті түрлендіргіш 
8-биттік-жылжытушы регистр көмегі арқылы 
жасауға болады. S1 басқару кірісінде 0 күй-
дің көмегімен жылжыту регистрінде сегіз 
кіріс желісінің күйі қабылданады. S1 = 1 және 
S2 = 0 сегіз тактілік импульс көмегімен кіріс 
сызығына кіріс желілерінің осы уақытқа дейін 
сақталған жай-күйлерін тізбектей шығарады 
(3-сурет).

Қолдану: кеңістікте және уақыт бойынша 
түрлендіру

Ақпаратты жіберу техникасында және байла-
ныстың сандық техникасында параллельді 
кодты тізбектіге түрлендіргіштері параллель-
ді 8 биттік сөздерді тізбекті 8 биттік сөздер-
ге түрлендіру үшін қолданылады. Сонымен 
бірге, кеңістікте және уақытта түрлендіру 
жүреді, яғни сегіз желілер бойынша кеңістік-
те келіп түсетін ақпарат (параллель) уақыт 
бойынша кезекпен тізбектеліп беріледі. Бұл 
ретте жиілік параллель биттердің коэффи-
циентіне жоғарылайды. 
PISO белгісі келесі мақсаттарға арналған: 
параллель кіріс, тізбекті шығыс үшін арнал-
ған (4-сурет).
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1-сурет. 4-биттік-сақиналы-жылжытушы 
регистр сұлбасындағы шартты белгілеу

2-сурет. Параллельді кодты тізбектіге 
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3-сурет. Параллельді кодты тізбекті 
түрлендіргіш (74 165-компонент)

4-сурет. Параллель кодты тізбектіге 
түрлендіргіш (жеңілдетілген сұлба)
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Мысал: PISO

Кірісінде секунд ішінде 1000 сегіз биттік сөздер пайда болады. Ақпаратты шығысқа 
жіберу үшін тактілік жиілігі 8 x 1000 Гц = 8 кГц қажет. 

2.11.3 Тізбекті-параллель түрлендіргіш ........................................................................
Тізбекті-параллель түрлендіргіште ақпараттық 
биттер уақыт бойынша тізбекті түрде пайда 
болады. Олар шығыс жағына, яғни параллель 
түрде, тиісті шығыс желілеріне бекітіледі. 
2-суретке сәйкес тізбекті-параллель түрлендір-
гіш параллель 8-биттік-деректерге арналған 
шығысы бар 8-биттік ығыстырушы регистр қол-
дана отырып жұмыс істейді (мысалы, Sn 74164) 
жұмыс істейді. Егер S кірісінде 1 жай-күй болса, 
онда тізбекті кіріс желісінің жай-күйі тактілік түр-
де («такт» кірісі) ығыстырушы регистрде оқыла-
ды және одан әрі жылжиды. 
Бұл әдіс бойынша сегіз тактілік импульстер 
арқылы 8 биттік сөз саналады. Осылайша, сегіз 
тактілік импульстерден кейін сақталған сөз па-
раллель түрде шығады. Бұл ретте шығыстағы 
биттер тізбегі (2-суретке сәйкес) тек кіріс жиілі-
гінің тек 1/8 бөлігінде болады. Қолданылуы: 
сандық ақпарат беру және байланыс техника-
сында тізбекті пайда болған 8 биттік сөздер тіз-
бекті-параллель түрлендіргішпен параллельді 
8 биттік сөздерге түрлендіріледі, мысалы, так-
тілік жиілікті сақтауға немесе төмендетуге бо-
лады. Бұл жағдайда уақытты бөлуден кеңістік-
тік бөлінуге түрлендіру жүреді. Бір мезгілде, 
кеңістіктік көзқарас тұрғысынан (параллельді) 
бір уақытта пайда болған биттер шығысы үшін 
қол жетімді. SIPO белгісі: тізбекті кіру, парал-
лель шығу үшін арналған. 

2.11.4  Скремблер, дескремблер

Мәліметтерді тарату және қабылдаушы та-
рапқа беру кезінде бірдей такт қажет. Ол үшін 
тактілік желіні қосу керек. Қосымша такт желісін 
үнемдеу үшін импульстерден деректерді беру 
желісі беріледі және тактілік генератормен син-
хрондалады. Бұл ретте кезектесетін код жол-
дары пайдаланылады, кезекпен 1-деректер 
+1-сигнал және 1 сигнал сияқты (бұл жағдайда 
бейнеленбеген). Тактілік фронттар синхрондау-
ды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
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түрлендіргіш (элемент 74 164)

3-сурет. Тізбекті-параллель 
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арқылы деректерді беру
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Алайда, егер бұл сым арқылы көптеген 0-де-
ректер берілсе, онда синхрондалған фронттар 
болмайды. Бұл жағдайда скремблерлер деп 
аталатын сигналдар скремблерлері қолданы-
лады.

Скремблер ұзын 0-ретпен кірісте скремб-
лирлейді және, осылайша, желілерде қысқа 
0-реттілігі жасайды. Осылайша, қабылдаушы 
тарапта тактілік генераторды синхрондау және 
сол арқылы екі тарап арасында біркелкі қозға-
лысты құру мүмкін. 

1-суретте скремблер соңғы бит Ex1 аластау-
шы НЕМЕСЕ элементі арқылы кіріспен бай-
ланысатын жылжытушы регистрден тұрады. 
Басқа Е1 кіріс шамасынан және кері байланыс 
желісінен шығатын Ex2 аластаушы НЕМЕСЕ 
элементі сигналын қалыптастырады, ол да 
сақталады.

Жылжытушы регистрде кез келген 1-0 маз-
мұннан бастау керек. Тек 0 деректерді жібе-
ру керек. Екі тактіден кешіктірмей 1-жай-күйі 
(теңсіздік болған жағдайда) қайтарылады. 
Осылайша, E1=0 жолдан 1-сигнал беріледі. 
0-Е1 тізбегі А1 желісінде үзіледі. Үрдісті одан 
әрі жүзеге асыру үшін күй кестесіне жүгіну ке-
рек.   

Қабылдаушы тарапқа дескремблер кері түр-
лендіреді скремблирленген деректер шығатын 
мәліметтер, сондықтан деректер қайтадан 
Е1 скремблер кірісімен және А2 дескремблер 
шығысымен сәйкес келеді. Скремблерде 
және дескремберде жылжытушы регистрлер-
ді қосқан кезде әртүрлі мазмұны бар. Олар 
жылжытушы регистрлердің бірдей мазмұнын 
алу үшін ең көп төрт такта қажет, өйткені А1 
және Е2 желісінің сигналдары тең (күй кес-
тесін қараңыз).

Соңғы екі бит дескремблерде Ex3 аластаушы 
НЕМЕСЕ элементімен сұралады. Ex4 алас-
таушы НЕМЕСЕ элементте осы сұраныс нәти-
жесі скремблирлеудің ұлғаюын тудырады.
Нәтиже: скремблер және дескремблер ал-
дымен синхрондалған болуы керек. Синхрон-
дау үшін қажетті тактілік импульстердің саны 
пайдаланылған жылжытушы регистр бит-
терінің санына сәйкес келедіа. 

E1

Деректер 

Taкт

A1

Желі

=1
Ex 2

SRG 4
1D
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=1
Ex 1

E2

Желі

Taкт
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=1
Ex 4

SRG 4
1D

C1

=1
Ex 3

Taкт

Скремблер Дескремблер
Сызық
A1/E2 SRG 4SRG 4 A2

Синхрондау-
дың 4 такті

E1

Синхронды

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

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

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

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

1-сурет. Скремблер

2-сурет. Дескремблер 

3-сурет. Күй кестесі (бастапқы 
мәндер қабылданған)
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2.11.5  Буферлік ілмек

Буферлік жапқыш бұл шығыста бит 
комбинациясын беретін жинау шы 
болып табылады. Көбінесе мұн-
дай элементтер шығыс элемент-
тер ретінде қолданылады. Про-
цессор буферлік ілмекте биттердің 
шығыс комбинациясын жазады. 
Сондықтан ол процессор биттердің 
жаңа комбинациясын бергенге де-
йін қалады. EN кірісі (қосу) белсен-
ді жағдайға немесе үш жақты күйге 
шығуды қамтиды. Синхрондау им-
пульстерінің кірісі (С) ішкі триггерде 
кіретін биттердің комбинациясын 
синхрондайды.
Төмен деңгейдің арқасында қо-
сылған кіруде шығыстар іске қо-
сылған кезде, бір рет сақталған би-
тум комбинациясы шығуда қалады.  

1-сурет. 8 биттік 74 374 буферлік ілмектің 
функционалдық диаграммасы

2-сурет. 8 биттік 74 373 буферлік ілмектің 
функционалдық диаграммасы

▪  Тапсырмалар
1. Сегіз триггерлермен жылжу регистрін сызыңыз.
2. Егер 0100 екілік саны сақталса және ол тактілік импульске сәйкес оқылса, тікелей 
әсер ететін 4-биттік-жылжытушы регистрді қолданғанда деректерді параллель енгізу 
мен шығаруды сипаттаңыз.
3. Тікелей әрекетті жылжытушы регистр сұлбасы кері жылжытушы регистр сұлба-
сынан айырмашылығы неде?
4. Егер жылжытушы регистр алға немесе артқа жылжыту қажет болса, сұлбамен не 
істеу керек?
5. Сақина тәрізді жылжытушы регистр сызбасын сипаттаңыз.
6. 4-биттік-сақина тәрізді регистр 1100 екілік саннан тұрады. Сегіз тактілік импульстер 
үшін циклограмма сызыңыз.

2.12  Есептеу құрылғылары

Есептеу құрылғылары кіріс айнымалыларды біріктіру үшін арналған логикалық 
сұлбалар болып табылады.

Келесі жағдайларда екілік айнымалылар қолданылады. Ондық сандарды екілік сан-
дарға және екілік сандарды ондық сандарға түрлендіру қарастырылған (кодтаушы 
құрылғы тарауын қараңыз).

2.12.1  Тізбектей қосу құрылғы
X және Y жиынтықталатын сандар екі жылжытушы регистрде сақталады.
Тактпен басқарылатын енгізілген X және Y сандарды қосу кезінде биттер бойынша 
қосылады. Нәтиже негізінен жылжытуға байланысты босаған жылжытушы регистр-
лердің бірінде сақталады. Бұл нәтиже шығатын регистр аккумулятор деп аталады.
Қосу кезінде пайда болған тасымалды екілік разрядқа жылжыту керек. Бұл жылжыту 
1-биттік-айырбастау регистрімен (триггермен) жүзеге асырылады. 
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2-суретке сәйкес тізбекті 4-биттік қосу арқылы 
екі төрт разрядты екілік санды қосуға болады. 
Мысалда 1-суретте қосу көрсетілген.

Сандар D кірісі арқылы жылжытушы регистрге 
беріледі. Айырбастау регистрінде Ü 0 жағдайы 
бар. VA (2-сурет) толық жиынтықтаушы құ рыл-
ғысының арқасында алдымен екі разряд 1 (X1 
және Y1) мәнімен қосылады, ал тасымалдау 
(бірінші жиынтықта 0) S1 қосындысына және 
Ü1 ауыстыруға қосылады. S1 және Ü1 тактпен 
бірге аккумулятормен немесе Ü айырбастау 
регистрінде қабылданады.

Осы тактпен бірге тіркелімнің мазмұны бір 
орынға оңға жылжиды. Осылайша, 2 (X2 және 
Y2) және алдыңғы разрядты ауыстыру (Ü1) 
разрядтық мәні бар екілік разрядтар қосылады. 
S2 қосындысы және Ü2 тасымалы келесі 
тактілік импульспен сақталады және келесі 
разрядтарды қосу жүргізіледі (X4, Y4, Ü2).

VA толық сумматорында әрбір тактілік импульс-
пен екілік сандардың (Xn, Yn) шамасы бойынша 
үлкен келесі разрядтары жылжиды. Ол алдыңғы 
жиынтықтан кейін алынған Ün - 1 тасымалымен 
бірге жинақтайды. Төрт тактілік импульстердің 
жиынтығынан кейін барлық төрт екілік разряд 
қосылады. Нәтиже аккумуляторда болады.

Көп таңбалы сандарға X және Y үшін үлкен 
регистрлер қажет. Қосылымды жүзеге асыру 
үшін көптеген тактілік импульстер қажет, яғни 
регистрде қанша разряд бар, сонша тактілік 
импульстер керек. Осылайша, 8-биттік-ариф-
метикалық құрылғы сегіз тактілік импульс қажет 
етеді.

 0 1 1 0

 0 0 1 1

0 1 1 0 0

 1 0 0 1
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Y-Қосымша:

Аралық нəтиже:

Нəтиже:

  82

- 26

  82

+74

  56

  56

1

+

1-сурет. Екі екілік сандарды қосу

2-сурет. Тізбектей 4-биттік қосуға 
арналған құрылғы

3-сурет. Екі разрядты сандарды оң 
нәтижесі бар қосымша кодта қосу 
арқылы азайту

2.12.2  Тізбектей алу құрылғы

Қосымша азайту әдісін қолдана отырып, то-
лық сумматор көмегі арқылы азайту жүргізуге 
болады.

Бұл ретте азайтылатын саннан (минус белгісі 
бар сан) шамасы бойынша келесі разрядтық 
мәнді толықтырудың арқасында қосымша пай-
да болады. Мысалы, екі разрядтық ондық сан-
дарды есептеу кезінде қосымша жүздік қосым-
шасы болып табылады. 82-26 азайту 3-суретте 
көрсетілгендей жүзеге асырылады.
 

Есептеу құрылғылары
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Жүздік разрядқа ауыстыру ретінде бірлік 
нәтиженің оң екенін білдіреді. Егер жүздік 
разрядқа ауыстыру ретінде нөл алынса, 
онда нәтиже теріс және аралық нәтиже-
ден қорытынды нәтиже алу үшін қосымша 
құрылуы тиіс. 26-82 азайту келесі түрде жү-
зеге асырылады (1-сурет).

4-биттік-екілік санды Y саннан азайтқан 
шама сы бойынша келесі разрядтық мәні 
24 = 16 үшін қосымша жасау керек.

Бірақ іс жүзінде азайту инверсиясының 
арқасында қосымша (2n – 1) жасаған дұрыс, 
4 биттік-екілік сан үшін бұл 24-1 = 15 қосым-
ша cs болады. Мысалы, 1010-дан қосым-
ша (2n-1) 0101 саны болып табылады. Бұл 
жағдайда сізге керек тек 1 және 0 күйлерін 
өзгертіңіз. 

15-ке қосымша, әрине, 16-ға қажетті то-
лықтырудан бірге кем. Мұны бірлікпен оң 
аралық нәтижені қосу арқылы түзетуге бола-
ды. Теріс аралық нәтиже болған жағдайда, 
қате келесі қосымша пайда болуы арқылы 
қайтадан жойылады. 2 және 3-суретте оң 
және теріс нәтижелермен азайту орындал-
ды.

Тізбекті азайту құрылғысының сұлбасы тіз-
бекті жинақтау құрылғысының сұлбасына 
сәйкес келеді. Арифметикалық құрылғыны 
оңай ауыстырып қосудың арқасында екі 
есептеу амалдары үшін де пайдалануға бо-
лады.

Келесі беттің 1-суретінде тізбекті 4-бит-
тік-қосу және азайту құрылғысының сұл-
басы берілген. X және Y сандары парал-
лель 4-биттік-жылжыту регистрінің D-кіріс 
арқылы енгізіледі. Егер X санынан Y санын 
алып тастау керек болса, аластаушы НЕМЕ-
СЕ-элементке 1 күйі орнатылады.

Осының арқасында аккумулятордың пайда болған кез келген күйі өзгереді. Егер акку-
мулятор 1 күйімен қамтамасыз етілсе, онда аластаушы НЕМЕСЕ-элементтің 0 шығы-
сындағы күйі аккумулятор 0 күйімен қамтамасыз етілсе, аластаушы НЕМЕСЕ эле-
ментінің шығысындағы 1-күйіне ие болады. Осылайша, yn Yn толық сумматор шығуын-
да (2n – 1) Y санынан қосымшасы пайда болады.

Аккумуляторда төрт тактілі импульс кейін аралық нәтиже болады. Егер айырбастау 
регистрінде Ü1 жағдай болса, онда бұл оң нәтиже туралы болып отыр. S ажыратқышы 
плюс (+) күйіне орнатылуы тиіс.
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1-сурет. Теріс нәтижесі бар қосымша құру 
арқылы екі екілік санды азайту

2-сурет. Оң нәтижесі бар (2n - 1) қосымша 
құру арқылы екі екілік санды азайту

3-сурет. Теріс нәтижесі бар (2n - 1) қосымша 
құру арқылы екі екілік санды азайту 
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Басқа төрт тактілік импульстердің 
көмегімен алмасу регистрінде ор-
натылған 1-күйі аралық нәтиже-
мен аккумуляторда жинақталады. 
Х-регистрі бос. Содан кейін аккуму-
ляторда соңғы нәтиже пайда бола-
ды. 
Егер бірінші тактілік импульстер-
ден кейін айырбастау регистрі Ü = 
0 болса, онда аралық нәтижеден 
аккумуляторда қосымша (2n – 1) 
құрылуы тиіс. S ажыратқышы минус 
(-) жағдайында қалады. Аккумуля-
торда басқа төрт тактілік импульс-
терден кейін соңғы нәтиже пайда 
болады.
Нәтиже белгісіне қарамастан, азай-
ту үшін екі екілік тактілік сан қажет, 
сондай-ақ қосу кезінде де қажет. 
Тактілік импульстерді есептеу және 
алғашқы төрт тактілік импульстер-
ден кейін ауыстырып қосу басқару 
құрылғысын жүзеге асырады.   

1-сурет. Тізбекті 4-биттік азайту және қосу 
құрылғысы

2.12.3  Тізбектей көбейту құрылғысы

Екілік сандарды көбейту дегеніміз – 1 немесе 0-ге көбейту. Бұл есептеу жұмысы екі 
кірісі бар ЖӘНЕ-элементінің тізбегінде орындалады. Егер кіріс 1 күйіне ие болса, онда 
шығыста екінші кірістегі барлығы орындалады, яғни 1-ге көбейту орын алады.  
Егер, керісінше, кіріс 0 жағдайы болса, онда екінші кірістегі, шығысындағы барлық мән-
дер алынады, яғни 1-ге көбейту орын алады. Бұл 0-ге көбейтуге сәйкес келеді. 

Егер көбейтудің әрбір қадамынан 
кейін қосу орындалатын болса, 
онда екі 4-биттік екілік сандарды 
көбейту 2-суретте көрсетілгендей 
орын алуы мүмкін. 

Екі 4 биттік сандар көбейту кезін-
де 8 биттік нәтиже береді. Осыған 
байланысты, әрбір қорытындыдан 
кейін келесі есептеу кезеңінде ең 
төменгі разряд қажет емес, оны 
босатылған Y тізілімінде сақтауға 
болады (көбейту регистрі).

8 соңғы нәтиже биті жартылай ак-
кумуляторға (128-64-32-16 мәні) 
және жартылай Y регистріне (8-4-
2-1 мәні) тиесілі.

Taкт

X8 X4 X2 X1

Y8 Y4 Y2 Y1

X сан

Y сан

Аккумулятор

көшіру Ü
1D

C1

D
C1

X
Y

Ün–1

Sn

Ün

Σ
[VA]

CI CO

D D D

C1
1D

D D D D

=1
–
+

1-жағдай

0-жағдай

S

SRG

SRG

Көбейгіш көбейткіш

1 0 1 0 1 1 0 1

0 0 0 0

1 0 1 0

1 0 1 0

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 1 0

1 1 0 0

1 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1 0

1 . 1 0 1 0 =

0 . 1 0 1 0 =

1 . 1 0 1 0 =

1 . 1 0 1 0 =

Аккумулятор Y-регистрі

X = 10; Y = 13

Аккумулятор

Көбейту Y1 • X (И-элементі)

Аккумулятордағы аралық сомасы

Көбейту Y2 • X (И-элемент)

Аккумулятордағы аралық сомасы

Көбейту Y4 . X (UND-элементі)

Соңғы нəтиже           (Y . X = 130)

Аккумулятордағы аралық сомасы

Көбейту Y8 • X (И-элементі)

2-сурет. Тізбекті 4-биттік көбейту құрылғысын 
көбейту әдісі

Есептеу құрылғылары
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Н1-суретте тізбекті 4-биттік кө-
бейту құрылғысының сұлбасы 
көрсетілген. Бірінші көбейткіш 
Х-регистрге, ал екінші көбейт-
кіш Y-регистрге жүктеледі. Төрт 
тактінің импульсі көмегімен 1 Х 
бірінші көбейткіштің мәні бойын-
ша ең аз Y (ЖӘНЕ-элемент) 
екінші көбейткішінің Y1 разряды-
на көбейтіледі және бір уақытта 
төрт тактілі импульсті алатын 
аккумулятор мазмұнымен жи-
нақталады. 
Бесінші тактілік импульс тек 3 
тактінің және 2 тактінің кіруле-
рінде пайда болады. Бұл жағ-
дайда аккумулятордың ең аз 
разряды Y регистріне жылжыты-
лады және де оның шығысында 
Y2 дайындалады.
Бұл үрдіс кезінде (VA) толық сум-
матордың S-шығысы мен аккум-
лятордың D-кірісінің арасындағы 
байланыс 4-тактімен үзіледі. 
Аккумулятор мен Y регистр төрт 
рет қайталанғаннан кейін соңғы 
нәтиже пайда болады. 
2-суретте циклограммадағы им-
пульстер тізбегі көрсетілген.

2.12.4  Параллельді қосу құрылғы

Параллель жұмыс істейтін сумматорлаға әрбір қосынды екілік разряд үшін, яғни 
әрбір бит үшін өзінің VA толық сумматоры қажет. 

Бұл ретте толық сумматор Х және Y екі 
екілік разрядты, олар мәні ең аз болатын 
разрядты S қосындысын тасымалдау 
және Ü келесі мәні бойынша үлкенірек 
разрядқа тасымалдау арқылы бірік ті-
реді.

3-суретте параллель 4-биттік-сумматор 
бейнеленген. Ең аз дәрежедегі толық 
сумматор тасымал алмайды. Сон-
дықтан бұл үшін қарастырылған кіріс 
үшін 0-жағдай (масса) орнатылады.

3-суретте қосуға арналған ең жоғарғы 
максималды разряд 8 мәні бар. Бұл 
ретте қосынды нәтижесі 16-разрядтық 
мәні бар разрядқа арналған. Оның 
шығысы S16 атауын алады.  

X-регистр (бірінші көбейткіш)

Y-регистр (екінші көбейткіш)

Аккумулятор

Есептеу тактісі

Қозғалыс тактісі

Генератор тактісі

Тактілер сомасы

Такт 1

Taкт 2

Такт 3

Такт 4
&

SRG
C1

1D

Көбейту
&

1D
C1

A
B

Ü
S

SRG
C1

1D

SRG
C1

1D

Ün–1

Σ
[VA]

CI CO

Есептеу тактісі

Қозғалыс тактісі
T3^4

Генератор тактісі

Тактілер сомасы

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

5 5 55

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Taкт 2

Taкт 3

Taкт 4

Taкт 1

Сан X:

Сан Y:

X8 X4 X2 X1

Y8 Y4 Y2 Y1

S1
6

S8 S4 S2 S1

0V

Ü S

CO

CI
Σ

[VA]

Ü S

CO

CI

Ü S

CO

CI

Ü S

CO

CI
Σ

[VA]
Σ

[VA]
Σ

[VA]

1-сурет. Тізбекті 4-биттік көбейту құрылғысы

2-сурет. Циклограммадағы импульстер тізбегі

3-сурет. Циклограммадағы импульстер тізбегі

Сандық техника
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Ең көп максималды есептеу уақыты алдыңғы беттегі 3-суретте толық сумматорды қо-
судың төрт рет уақытына сәйкес келеді. Бұл жол берілмейтін жағдайда мәні бойынша 
ең аз кезеңдегі (1-разрядты мән) алатын тасымал барлық келесі сатылардың нәтиже-
сін өзгертуді туындататын жағдайдына негіздеуге болады. 

■  Тапсырмалар
1. Арифметикалық құрылғы туралы логикалық сұлбаны пайдалану кезінде қашан 

айтылады?
2. (2n - 1) қосымша құру арқылы келесі азайтуды орындаңыз: S = 1101-0101
3. Тізбекті көбейту құрылғысының жұмыс қағидасын түсіндіріңіз.
4. Тізбекті және параллельді көбейту құрылғылары бір-бірінен немен ерекшеленеді?

2.13  Сандық аналогтық түрлендіргіштер
Мысалы, өлшеу және тіл сияқты ақпаратты 
сандық түрде оңай және қауіпсіз түрде бе-
руге және аналогтық сөздер түрінде өңдеуге 
болады. Егер сандық жағдай соңында ана-
логтық сөздер түрінде қайта ұсынылуы тиіс 
болса, онда оларды түрлендіру үшін сан-
дық-аналогтық түрлендіргіштер (қысқаша: 
D/A-түрлендіргіштер) қажет.
Дербес компьютерлерде, мысалы, дыбыстық 
сигналдар сандық түрде өңделеді, дыбыстық 
карта шығысындағы дыбыстық сигнал ана-
логты түрде (байланыс штекері) ұсыныла-
ды. D/A-түрлендіргіш дыбыс сигналын тиісті 
түрде түрлендіруі керек. D – түрлендіргіштер 
әртүрлі тәсілдермен орындалуы мүмкін.
Бұл жағдайда біз екілік кодта кодталған кер-
неу шамаларын аналогтық кернеуге түрлен-
діретін DA-түрлендіргіштерін түсіндіреміз.
DA-түрлендіргіштің кірісінде көптеген биттер-
ден тұратын D деректер бірлігі бар. Ол екілік 
кодта кодталған. Ал сандық-аналогтық түр-
лендіргіштен кейін D аналогтық кернеу де-
ректер бірлігіне сәйкес келеді. Егер кернеу-
дің ең аз сатысын көрсететін Р пропорцио-
нал коэффициенті белгілі болса, онда шығыс 
кернеуі жанында оң жақта көрсетілгендей 
есептеуге болады.

2.13.1 Сатылы кедергісі бар 
сандық-аналогты түрлендіргіш
2-суретте сандық-аналогты түрлендіргіш көр-
сетілген, онда ақпарат бірлігі 4 биттен тұрады. 
Ақпарат бірлігінің күйі байланыстар арқылы 
реттеледі. Кіріске қосылатын кедергі жеке кі-
ріс салмағына (екілік кодына) сәйкес бөлінген.
1 күйі 2 суретте Ub = 8 В кернеуіне сәйкес ке-
леді. Егер D8 байланысы қолданылса, онда 
толық жұмыс кернеуі R = 1 кΩ кедергісінде бо-
лады. Бұл ретте RA = 1 Ω кедергісі соншалықты 
аз таңдалған, ол ток шамасына елеулі әсер ет-
пейді. Осылайша, R = 1 Ω арқылы I8 = 8 мА ток 
өтеді, ол UA = 8 МВ тудырады.

Сандық 
кіріс

Аналогтық 
шығыс

D1
D2
D4
D8

A
A

U A

8 R = 8 kΩ

4 R = 4 kΩ

2 R = 2 kΩ

R = 1 kΩ

D1

D2

D4

D8

Қорытынды 
(жиынтық) 
кедергі

A

U A

0
V

RA << R =1 Q

Ι11
0

U
b

=
8

V

1
0

1
0

1
0

0
V

Ι2

Ι4

Ι8

1-сурет. Сандық-аналогтық түрлендір-
гіштің шартты белгіленуі, қысқаша: 
DА түрлендіргіш 

UA = P · D
UA = P · (D8 · 23 + D4 · 22 + D2 · 21 + D1 · 20)
 D = 1011 берілген екілік
  ақпарат бірлігі
 P = 0,1 В пропорционалдық 
 коэффициенті
UA = 0,1 V · (1 · 8 + 0 · 4 + 1 · 2 + 1 · 1)
UA = 1,1 В

2-сурет. Сатылы кедергілері бар 
сандық-аналогтық түрлендіргіш 
(байланысты басқарумен)

Сандық аналогтық түрлендіргіштер
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Егер басқа байланыстар іске қосылған болса, 
онда екілік сандық жүйеге сәйкес екі еселенген 
кедергі шамаларынан әрдайым аз токтар өтеді 
(I4 = 4 мА, I2 = 2 мА, I1 = 1 мА). RA арқасында бай-
ланыстар арқылы ∑I барлық токтардың алынған 
сомасы өтеді. 
D8, D2 және D1 байланыстары ақпарат бірлігі мен 
D = 1011 екілік санның көмегімен қолданылады. 
Токтардың есептелген сомасы шығады.
RA-да бұл ток аналогтық кернеу жасайды: 
Шығыс кернеуі осы мысалда тек 1 мВ кезең-
дерінде өзгеруі мүмкін.

Сандық-аналогтық түрлендіргішті пайдалану 
кезінде кірістегі екілік сандардың сандық мәні 
жоғары болса, шығыстағы UA кернеуі соғұрлым 
жоғары. 

Алдыңғы беттегі 2-суретке сәйкес сұлбаның екі 
кемшілігі бар. UA  шығыс кернеуі Ub жұмыс кер-
неуіне қарағанда салыстырмалы түрде аз және 
кірісіндегі байланыстар сұлбаның байла ныссыз 
ортасына нашар сәйкес келеді. 
1-суретте байланыстар D триггерімен ауысты-
рылды. D8-ден D1-ге дейінгі кірістердегі әрбір 
тактілік импульс кезінде күйлер триггер мен қа-
былданады және кезең-кезеңмен кедергілер мен 
талданады. 
Бұл жағдайда әртүрлі жүктемеге қарамастан ор-
натылған триггердің шығыс кернеуі бірдей биік-
тікке ие екендігін ескеру қажет. 
Бұл жағдайда кедергі сомасы операциялық кү-
шейткішпен ауыстырылды. Оның шығысында ∑I 
ток жиынтығына пропорционалды UA кернеуі бар. 

2.13.2 Сатылы сұлбалы кедергісі/R2R-желісі 
бар сандық аналогтық түрлендіргіш

Әрбір кірісіндегі баспалдақ сұлбасының кедергісі 
бар сандық-аналогтық түрлендіргіште басқа жүк-
теме болады. Барлық кедергі шамалары әртүрлі 
және, мысалы, R және 128R арасында 8 бит бар 
түрлендіргіште болады. 2-суретке сәйкес DA-түр-
лендіргіштің баспалдақ сұлбасының кедергісімен 
мұндай кемшілік жоқ. 
Бұл сұлбада тек R және 2R кедергі шамалары 
бар. Көрсетілген күйдегі сұлба кедергісінің қоры-
тынды шамасы R болады. 

∑I = 1 · I8 + 0 · I4 + 1 · I2 + 1 · I,
∑I = 8 мА + 0 мА + 2 мА + 1 мА
∑I = 11 мА

Ua =  ∑I · Ra
UA = 11 мА · 1 Ώ
UA = 11 мВ
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R
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(D1)
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Жүктеме кедергісі

R
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1-сурет. DA-кезең-кезеңмен кедергісі 
бар түрлендіргіш (кіріс буфері 
ретінде D триггерімен және шығыста 
сумматормен)

2-сурет. Баспалдақ сұлбасының 
кедергісі бар DA-түрлендіргіш 

3-сурет. Баспалдақ сұлбасының 
кедергісі, 0-ге дейінгі байланыстар

Сандық техника
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Мұны 2R жүктеме кедергісін бірінші, параллель 2R, жоғары жалғанған кедергісі R 
арқылы қосу арқылы оңай тексеруге болады. Содан кейін сізге R тізбекті кедергісін 
қосу керек. Бұл 2R-дің баламалы кедергісін тудырады, ол өз кезегінде 2R-нің жоғары 
кедергісіне параллель болады. Кернеудің резистивті бөлгіші кернеудің бөлгіші ретінде 
әсер етеді. Егер, мысалы, алдыңғы беттегі 2-суретте көрсетілгендей, D8 байланысы 
1-позицияда болса, Ub = 16 В арқасында қабылданған кернеу D8 кірісі мен салмағы 
арасында болады.

Кернеу шамасы бойынша тең кедергі мәндері ара-
сында бөлінеді. Шығыста UА = 8 В кернеуі алынады.

Есептеу көмегімен Ub = 16 В жұмыс кернеуінде D4 
қолданғанда шығу кернеуі 4 В-ке, ал D2 қолданғанда 
ол 2 В-ке, D1 қолданғанда 1 В-ке жоғарылататынын 
дәлелдеуге болады. D = 0000 және D = 1111 арасын-
да жалпы кернеудің 24-1 = 15 сатысы бар. 1-сатыдан 
сатыға дейінгі кернеу максималды мәннен 1/15-ке 
ауыстырылады, яғни шешім 1/15 = 6,67% құрайды. 
Егер дәл бөлуді орындау керек болса және дәлірек 
шешім алу керек болса, онда үлкен разрядтары бар 
ақпарат бірліктерімен жұмыс істеу керек. 3-суретте 8 
биттік-сандық-аналогтық түрлендіргіш бейнеленген. 
Бұл жағдайда әрбір ақпарат бірлігі 8 биттен тұрады. 
Нәтижесінде кернеудің 28 – 1 = 255 сатылары және 
1/255 = 0,39% шешімі жиынтығында алынады.
D1-ден D128-ге дейінгі 0 және 1 деректер күйлері Т 
тактімен бірге сегіз D-триггерлермен қабылданады. 
Оларға қосылған күшейткіштер кедергілерде кернеу-
дің бірдей шамаларына кепілдік беруі тиіс.
Сонымен қатар, әрбір төрт D-триггер үшін-4042 
CMOS бөлшегін, ал алты күшейткіштің әрқайсысы 
үшін – 4050 бөлшегін пайдалануға болады. Тізбекті 
желіні құруға болады, мысалы, R = 100 кΩ және 2R = 
200 кΩ кедергілері арқылы кΏ.  

■  Тапсырмалар

1. Қандай UA шығыс кернеуі 4 биттік сандық-аналог-
тық түрлендіргішпен қамтамасыз етеді, егер про-
порционалдық коэффициенті P = 0,01 В құраса, 
деректер элементінің келесі мәндері тізбекті түр-
де кірісте орналасқан: DA = 1001, DB = 1100, DC 
= 0111.

2. Сатылы кедергілердің көмегі бар сандық-аналог-
тық түрлендіргіш қағидасын түсіндіріңіз.

3. 4-биттік-сандық түрлендіргіш сатылы кедергілер-
мен жұмыс істейді RA = 1 Ω, R = 1 k Ω, 2 R = 2 kΩ 
және т.б. Егер жұмыс кернеуі Ub = 5 В құраса және 
деректер элементінің келесі мәндері тізбектеліп 
орналасқан (DA = 1010, DB = 1001, DC = 0101) 
болса, онда UA кернеу шамасы қандай болады?

Басқа сұлба

D8 A2R

2R

UA1= 8 ВUb=16 В
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1-сурет. Баламалы сұлба: D8 = 1 

2-сурет. Баламалы сұлба: 
D8 = 1

3-сурет. 8-биттік сатылы сұлбаның 
кедергісі бар сандық-аналогтық 
түрлендіргіш (триггер D және ұқсас 
буферлер ретінде күшейткіш)
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2.14 Аналогтық сандық түрлендіргіштер
Сандық сигналдар ақпаратты бөгеуілсіз беру 
үшін және көптеген ақпараттық көздердің (ар-
наларды уақытша бөлумен мультиплексирлеу) 
жедел ақпараттық шамалары бар уақытша тіз-
бекті қораптардың есебінен желіні бірнеше рет 
пайдалану үшін қолайлы. 
Аналогты-сандық түрлендіргіштер (қысқаша: 
AD-түрлендіргіштер) Аналогты импульстерді 
сандық сигналдарға түрлендіру үшін қолданы-
лады. Бұл PAM сигналын PCM сигналына (1-су-
рет) түрлендіру үшін мүмкін.
Бұдан әрі аналогтық сигналдар импульстік, яғни 
қысқа уақытқа (PAM-сигнал) пайда болады. Бұл 
PAM-сигналынан, мысалы, бастапқы импульс 
ретінде аналогты-сандық түрлендірудің баста-
луын анықтайтын такт алынады.
AD-түрлендіргіштің көмегімен UA (2-сурет) кіріс 
кернеуінің аналогтық мәні D үлкен ақпарат бірлі-
гінің көптеген биттеріне түрлендірілуі тиіс. Жеке 
биттің биттік мәні индекстерде көрсетіледі. Мы-
салы, D8, D4, D2, D1 (2-сурет) шығыстары деп 
аталады. 
Сандық жағдай негізінен шығу кезінде парал-
лель анықталады. Егер жай-күй тізбектелген 
болса, онда тиісті түрлендіргіштер немесе 
шығыстар рет-ретімен есептеледі. 

2.14.1 Резистивті сұлбасы бар аналогтық сандық түрлендіргіш
Бұл AD-түрлендіргішті пайдаланған кезде ком-
паратор (салыстырмалы құрылғы) сыртқы ана-
логтық кернеуді UA және санағышпен жасалған 
тізбекті қосылған резисторлық сұлбамен сатылы 
кернеуі UV салыстырады. Екі кернеу бірдей 
жоғары болғанда санағыш тоқтайды. Оның жай-
күйі кернеудің сандық мәніне сәйкес келеді. 
3-сурет бойынша AD түрлендіргіш = 1 бастау 
кезінде іске қосылады. Егер UA кернеу шамасы 
UV артық болса, онда компаратордың шығысы 
1-күйін алады. Осының арқасында ЖӘНЕ-
элемент G генераторы импульсі үшін ашылады. 
Импульстер санағыш санайды. Оның шығыста-
рында D тізбектей қосылған сатылы кернеудің 
арқасында UV баламалы кернеуі пайда болады. 
Бұл жерде сатылы-үдемелі кернеу туралы ай-
тылған. Егер санағыш көрсеткіштерді едәуір арт-
тырса, сондықтан түрлендірілген кіріс кернеуі UA 
және оған тең ультракүлгін кернеу бірдей жоғары 
болса,  шығыс компараторы 0 күйін береді. 

Аналогтық үрдіс
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1-сурет. Сигнал түрлендіру

2-сурет. Ad-түрлендіргіштің 
сұлбадағы шартты белгіленуі

3-сурет. Сатылы резисторлық 
сұлбасы бар аналогты-сандық 
түрлендіргіш
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ЖӘНЕ-элемент келесі G генератор импульс-
терін жасау үшін блокталады. D8, D4, D2, D1 
санағышының жағдайы UA кернеуінің сан-
дық мәніне сәйкес келеді. Бастау кезінде 
санағышты бастапқы күйге қайтару суретте 
көрсетілмеген. Сатылы резистивті сұлбаның 
орнына баспалдақ сұлбасының кедергісін пай-
далану керек. Оның көмегімен R және 2R ке-
дергі шамаларының артықшылықтарын алуға 
болады және тең жүктемемен санағыштың 
шығысы үшін арналған.
1-суретте 4 биттік – AD түрлендіргіш үшін сұл-
ба көрсетілген. Бірнеше битке кеңейтудің арқа-
сында оны нақты шешім алу үшін пайдалануға 
болады.

2.14.2 Бірлі-жарым жуықтығы бар түрлендіру әдісі бойынша 
             аналогтық сандық түрлендіргіш

Бұл әдісті қолданған кезде UV баламалы кернеуі UA аналогтық кіріс кернеуінің мәні 
алынғанша ара тәрізді жоғарылайды. Бұл ретте өткен уақытта – тактілік генератормен 
басқарылатын санағыш мәндерді арттырады. UA және UV кернеулері тең болған кезде 
оның санау күйі UA кернеуінің цифрланған мәніне сәйкес келеді.
2-суретте 8-биттік бірлік жуықтауы бар AD-түрлендіргіш сұлбасы көрсетілген. Бас-
тапқы тактімен Т санағыш бастапқы жағдайға 
оралады және сызықтық өзгеретін кернеу ге-
нераторы 0 В кернеуімен жұмыс істей бастай-
ды. UV баламалы кернеуі UA кернеуден аз бол-
са, компаратор 1 күйін қамтамасыз етеді. Бұл 
ретте санағыш қайта бұғатталады.

Санағыштың көрсеткіштері кернеудің мәні 
UV = UA алынғанға дейін көтеріледі. Шығыста 
компаратор 0 жағдайын қамтамасыз етеді. 
Санағыш жұмысын тоқтатады. UA кернеудің 
сандық мәні D128-ден D1-ге дейінгі деректер 
бірлігі ретінде есептеледі.
DL компаратордың шығуында импульстік 
уақыты UA аналогтық кернеу шамасына бай-
ланысты көп сандық сигнал анықталады. Бұл 
жағдайда түрлендірудің импульстік ұзақтығы 
немесе импульстік модуляция туралы айта-
ды. Осы түрлендіргішті пайдаланғанда, са-
нағышты бірнеше битке кеңейту арқылы нақты 
шешім алуға болады. Бұл ретте тактілік гене-
ратордың жиілігі немесе желілік өзгеретін кернеу генераторының жиілігі төмендеуі тиіс. 
Бұл әдістің кемшілігі түрлендіргіштің дәлдігі генератордың екі жиілігінің дәлдігіне бай-
ланысты болады. 
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1-сурет. Сатылы резисторлы схемасы 
бар аналогты-сандық түрлендіргіш

2-сурет. Бір-бірімен жуықтаулары бар 
түрлендіру әдісі бойынша 
аналогты-сандық түрлендіргіш
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Сандық-аналогтық түрлендіргішті тізбекті жуық-
тау әдісі бойынша пайдаланған кезде қосымша 
аналогты сандық түрлендіргіш қажет. 1-сурет-
те UA түрлендірілетін аналогтық кіріс кернеуі 
D/A-түрлендіргішті қамтамасыз ететін Uv өлшен-
ген баламалы кернеумен салыстырылады. Көр-
некілік үшін 11,1 В кернеудің аналогтық шамасы 
сандық шамаға ауыстырылуы тиіс.
1-такт: D триггері деректер үшін төрт кірістерге 
(D0-D3) ие және де тактілік кіріс (C1) бар. Басқа-
ру максималды мәні бар бит көмегімен жүзеге 
асады – «үлкен разряд бірліктері, MSB» (D3), 
осылайша D/A-түрлендіргіш Uv = 23 В = 8 В қамта-
масыз етеді. Компаратор Uv -ді UA -мен салысты-
рады, өйткені 8 В < 11,1 В, егер компаратор жоға-
ры деңгейдегі сигнал (15 В) жасаса. Бұл жоғары 
деңгейдегі сигнал бит D3 сақталады. (D3 = 1).
2-такт: Енді екінші үлкен мәні бар бит қолданы-
лады (D2), сондықтан D/A түрлендіргіші Uv = 8 
В + 22 В = 12 В қамтамасыз етеді, компаратор 
қайтадан Uv -ны UA -мен салыстырады, алайда, 
12 V> 11.1 В себепті, бұл жағдайда компаратор 
төмен деңгейлі сигнал жасайды (0 V). Бұл төмен 
деңгейлі сигнал D2 битінің бастапқы қалпына ке-
луіне себеп болады. (D2 = 0) 
3 такт: Енді D1 биті қолданылды, D/A түрлен-
діргіші Uv = 8 В + 21 В = 10 В қамтамасыз етеді. 
Компаратор қайтадан Uv -ны UA -мен салысты-
рады, өйткені 10 В <11.1 В, компаратор жоғары 
деңгейдегі сигнал шығарады (15 В). Бұл жоғары 
деңгейлі сигнал D1 битінің сақталуына себеп бо-
лады. (D1 = 1).
4 такт: Енді бит мәні бойынша ең төмен қолда-
нылады – «кіші разряд бірлігі, LSB» (D0), D/A түр-
лендіргіші Uv = 8 В + 2В + 1В = 11 В қамтамасыз 
етеді. Салыстырғыш UV-ны UA-мен салыстыра-
ды, 11 В <11.1 В, сондықтан компаратор жоғары 
деңгейлі сигнал шығарады (15 В). Бұл жоғары 
деңгейлі сигнал қайтадан D0 битінің сақталуына 
себеп болады. (D0 = 0).
Осылайша, аналогтық кернеумен салыстыры-
латын және содан кейін сақталатын немесе 
бастапқы күйге қайтарылатын барлық төрт бит 
қолданылады. Әр тактпен екілік санның биті 
пайда болады. Осылайша, аналогтық кернеу 
UA  = 11,1  В екілік 1011 санға түрлендіріледі, 
2-суретті қараңыз.
Түрлендіру импульсті түрде жүзеге асырыла-
тындығына байланысты кездейсоқ жуықтау әдісі 
бойынша түрлендіру бір жуықтау арқылы түрлен-
діру әдісіне сәйкес AD-түрлендіргішті қолданған-
дағыдай тез жүрмейді, алайда бұл әдіс баға мен 
қуаттың жақсы қатынасын ұсынады.
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2.14.3 Тізбекті жуықтау әдісі бойынша аналогты сандық түрлендіргіш

1-сурет. Тізбекті жуықтау әдісі 
бойынша 4 битті AD түрлендіргіш

2-сурет. Сандық мәні 4 тактіден кейін 
бар болады

Тізбекті жуықтау әдісі бойынша 
AD-түрлендіргіштерге әр бит 
үшін тактілік импульс қажет бо-
лады.

3-сурет. Термометр кодын екілік 
кодқа түрлендіру

Сандық техника
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1-суретте түрлендіргіштің бір-бірімен 
жақындаулары бар түрлендіру әдісі 
бойынша жұмыс істеу қағидасы көр-
сетілген. Бұл әдіс өте тез жұмыс іс-
тейді, сондықтан да жылдам лездік 
деп аталады (ағылш. найзағай). Же-
келеген жуықтаулары бар түрлендіру 
әдісі компараторлардың (салыстыруға 
арналған құрылғылардың) ролін атқа-
ратын операциялық күшейткіштердің 
көмегімен жұмыс істейді. Термометр 
кодын екілік кодқа түрлендіретін код-
таушы құрылғы қосымша қажет. Тиісті 
кодтау 1-суретте, 102-бетте көрсе-
тілген. Көрнекілік үшін 3,1 В кернеу-
дің аналогтық мәні сандық мәнге 
ауыстырылуы тиіс. 
Эталондық (анықтамалық) кернеу 
тұрақты және 5 В құрайды. Ол әрбір 
компаратор үшін бес кедергіні тізбекті 
қосумен біріктіріп, тиісті инверторлы 
кірістерде басқа кернеу жасайды. Со-
нымен, K 1 кернеуі 4 В, К 2 – 3 В, К3 – 2 
В және де К4 – 1 В тиісті кернеу мән-
дерін алады.
UA түрлендірілетін аналогтық кернеуі әрбір компаратордың инверторлы кірістерінде 
тең болады. 
Егер компаратордың инвертирлеуші кірісіндегі кернеу инвертирлеуші кірісіндегі кернеу-
ден асып кетсе, онда компаратор төмен деңгейдегі сигнал жасайды (0). Бұл жағдай К1 
компараторына тән. Қалған компараторларда (К2-К4 дейін) инвертирленетін кірістегі 
кернеу әрқашан жоғары, осылайша барлық осы компараторлар жоғары деңгей сигна-
лын жасайды (1). Термометр коды 0111 деп аталады. Ол кодтаушы құрылғымен 011 
деп аталатын екілік кодқа айналады (3-сурет, 102-бетті қараңыз).
Егер үш сандық шығысты толық пайдалану қажет болса (000-дан 111-ге дейін, тек 000-
нан 100-ге дейін), онда жиынтығында 23 -1 =7 компаратор жасау керек. Сұлбаның 
жоғары құны және онымен байланыс-
ты қосымша шығындар осы түрлендір-
гіштің кемшілігі болып табылады. 

2.14.5  Дельта-модуляция есебінен 
әрекет ететін аналогтық сандық 
түрлендіргіш 

Бұл әдісті қолдану кезінде CV конден-
саторы RV кедергісі арқылы түрлен-
дірілетін кернеу UA шамасына дейін 
зарядталады.
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2.14.4 Параллель жуықтау әдісі бойынша аналогтық сандық түрлендіргіш

Сандық аналогтық түрлендіргіштер
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Содан кейін ол қайтадан сол RV кедергі-
сі арқылы шайқалады. Егер кернеулер 
UV = UA болса, онда жоғары күштің раз-
рядтық тогы өтеді және CV конденсаторы 
тез разрядталады. Сондықтан ол қайтадан 
конденсатор кернеуі үшін зарядтауға тез 
импульс беруі керек UV тағы да UA шамасын 
құрады. Егер негізге tW түрлендіру дің белгілі 
бір уақыты алынса, мысалы, 128 TG генера-
тордың есептік тактісі, онда UA UA түрленді-
рілетін аналогтық кернеуіне байланысты TL 
зарядтау уақытының көп болуы қажет.
Алдыңғы беттегі суретте түрлендіргіш 
сұлбасы көрсетілген. Егер транзистор 
бұғатталса, онда Z-диодта тұрақты кер-
неу 12,8 В. RV кедергісі арқылы CV кон-
денсаторы зарядталады. Егер кернеу UV = 
UA болса, онда компаратор 1 күйін қамта-
масыз етеді. Келесі тактілік импульспен 
D-триггер қолданылады. Q шығысы 1-күйі 
алады және транзисторды өткізгішпен жа-
сайды. Z-диод транзистор арқылы қисық 
тұйықталады. CV конденсаторы RV және 
транзистор арқылы ыдырайды.
Егер CV конденсаторының шамасы UV 
баламалы кернеуі UA шамасынан төмен 

болса, онда бұл компаратордың шығы-
сында 0 жағдайын тудырады. Келесі 
тактілік импульспен триггер D бастапқы 
күйге оралады. Енді оның шығу Q күйі 0, 
сондықтан транзистор бұғатталады. Кон-
денсатор қайтадан зарядталады. Уақыт 
санағышы 0-ден 128-ге дейін болатын 
белгілі бір уақыт кезеңінде конденсатор 
зарядталғанға дейін D тактілі импульстері 
есептеледі. 
UA аналогтық кіріс кернеуі жоғары болған 
сайын, соғұрлым CV конденсаторы UV бала-
малы кернеуді құру үшін зарядталуы тиіс. 
Дегенмен, UV кернеуі неғұрлым көп болса, 
CV тез разрядталады және соғұрлым көп 
уақыт зарядтау керек. D тактілі зарядтау 
уақыты UA кіріс кернеуіне пропорционалды.
Әрбір 128 такт санағышты қайта іске қосу 
арқылы қайта басталады.
Дәл есептеулердің арқасында келесідей 
мәндер болады:

■  Тапсырмалар
1. Импульстік-амплитудалық модуляция мен импульстік-кодтық модуляция арасын-

дағы айырмашылықты атаңыз.
2. Сұлбадағы 8-биттік-сандық түрлендіргіштің шартты белгісін сызыңыз. Шығыстардың 

салмағын көрсетіңіз. 
2.15  Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғылары
Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғыларында мекенжай желілер (мекенжай шина-
сы), деректер арналары (деректер шинасы), сондай-ақ кейбір басқарушы желілер бар. 
Жинақтауыштың мазмұны мекенжай шинаға тағайындалған мекенжайлар арқылы 
беріледі. Мұндай жағдайда оқу кезінде жіберілген жинақтаушы ұяшықтардың мазмұны 
деректер арналарында, деректер шинасында көрсетіледі.    

2.15.1  Тұрақты есте сақтау құрылғысы
Тұрақты есте сақтау құрылғыларында де-
ректердің мазмұны тұрақты болады. Бұл мазмұн 
өзгермейді. Сондықтан тұрақты есте сақтау 
құрылғылары ROM-тұрақты ЕСҚ немесе тұрақты 
ЕСҚ деп аталады. Деректер мазмұны тұрақты 
есте сақтау құрылғысында жасау барысында 
қалыптасады. Сондықтан тұрақты ЕСҚ көптеген 
дана үшін жақсы сай келеді және өте арзан.
Басқа түрлерді электрондық өнеркәсіпте ком-
поненттерді жасау кезінде бағдарламалауға 
болады. Оларды да сипаттау керек. Осыдан 
кейін деректер мазмұны өзгермейді. 1-суретте 
EPROM жадысы корпусы мен қосылыстары 
көрсетілген. А0-дан А12 – ге дейін – мекенжай 
желілері, Q0-дан Q7-ге дейін – деректер ар-
налары. Е – компонентті іске қосуға арналған 
рұқсат ететін желі, ал G – деректер желісінің 
деректерін тағайындау үшін кірісі (Q). 
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Төмендегі кесте қол жетімді тұрақты есте сақтау құрылғыларын шолу болып табылады

Қысқарту Белгілеу Қолдану саласы Бағдарламалау
ROM Тұрақты ЕСҚ Өте көп дана үшін Жартылай өткізгіш өндірісі 

үрдісінде
PROM Бағдарламаланатын ROM,

Бағдарламаланатын 
тұрақты ЕСҚ

Көп дана үшін Компоненттерді дайындау кезінде

EPROM УК-сәулеленуді өшірумен 
қайта бағдарламаланатын 
ROM,
қайта бағдарламаланған 
тұрақты ЕСҚ

Прототиптер және шағын 
немесе орташа дана саны үшін

УК-сәулеленуді өшіргенде, 
компоненттерді дайындағанда 
және өрісте қайта 
бағдарламаланады (мысалы, 
дербес компьютердегі BIOS)

EEPROM 
немесе 
E2PROM

Электрлік қайта 
бағдарламаланатын 
ROM, электр өшірілетін, 
бағдарламаланатын тұрақты 
ЕСҚ

Жиі өзгеретін мазмұнда аз 
мөлшерде дана үшін

Сұлбада бағдарламаланады 
(мысалы, дербес компьютерде 
BIOS)

2.15.2 Жедел жазумен және оқумен есте сақтау құрылғысы

Бағдарламалау үрдісінде жазылатын жинақтағышты RAM деп атайды – жедел жады 
немесе оперативті жады жедел жазуымен және оқуымен. Әмбебап есептеу құрылғы-
сының жұмыс жинақтауышы динамикалық RAM-нан тұрады.
Құрылғыны қосқаннан кейін жұмыс жинағышында мазмұны жоқ. Ол бағдарламалау 
басында мазмұнмен толтырылады – операциялық жүйе және барлық бағдарлама-
лық қосымшалар жедел жадыға жүктеледі және онда барлық қажетті операциялар-
ды орындайды. RAM үшін, сондай-ақ ROM сияқты, мекенжай шина және деректер 
шина қажет. Бұдан басқа сигнал оқылатынын немесе жазылғанын көрсететін қосымша 
басқару желісі қажет.
Негізінен SRAM статикалық жинақтауыштары мен DRAM динамикалық жинақтауышта-
ры деп бөлінеді. Статикалық RAM тұрақты жад құрылғылары сияқты қолданылуы 
мүмкін. Егер бұл компоненттер жеке қуат көзімен жабдықталса, құрылғы ажыратылған 
болса да, онда мазмұны сақталады (ол токпен қамтамасыз етілгенде). Мұндай SRAM, 
мысалы, дербес компьютерде тіпті компьютер өшірілген кезде де BIOS параметрлерін 
сақтау үшін пайдаланылады. 1-суретте 
SRAM блоктық сұлбасы көрсетілген. А0-
дан А14-ке дейін – мекенжай желілері, I/
O0-дан I/O7-ге дейін – деректер желілері. 
CE-кристалды таңдау кірісі, белсендіруші 
компонент. ОЕ – RAM деректер шинасы-
на рұқсат беретін кіріс.
EEPROM (алдыңғы тарауды қараңыз) 
жазу циклдерінің санымен шектеледі. 
Лайықты жад басқару құрылғысының 
арқасында жад ұяшықтарын жиі бір-
дей жазу қамтамасыз етіледі. Жылдам, 
жылдам жазудың арқасында бұл жи-
нақтағыштар «Flash» (жарқылдақ) ата-
уын алды. Сондықтан оларды энергияға 
тәуелді ЕСҚ ретінде, сондай-ақ SRAM 
немесе EPROM ретінде пайдалануға 
болады. Бұл флеш-жинақтағыштарды 
қатты дискілердің орнына қолданыла-
тын флешкаларда, DS-карталарда және 
SSD-қатты дискілерде табуға болады.  
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Динамикалық RAM оған үнемі жүгінбесеңіз мазмұнын жоғалтады. Егер жұмыс кернеуі 
болмаса, олардың мазмұны жоғалады. Шын мәнінде, олардың үлкен жинақтау қуаты 
бар және олар SRAM қарағанда айтарлықтай арзан. DRAM әрбір компьютерлік жүй-
енің басты жинақтауышын қалыптастырады. Олар SRAM қарағанда оңай және арзан.

2.16  Компьютерлік сәулет
Компьютерлік жүйенің архитектурасы өз бастауын басты архитектуралардан – «фон- 
Нейман» және «Гарвард» алады. Бұл екі негізі сәулет уақыт өте келе өзгеріске ұшы-
рады және араласып кетті. 

2.16.1  Фон-Нейманның компьютерлік сәулеті
Бұл компьютерлік сәулетті фон-Нейман әзір-
леді, ол 1945 жылы оның негіздерін ұсынған.  
Конструкцияның ерекшелігі бұл жағдайда 
компьютерлер көп RAM және де бағдар-
ламалық коды RAM-да өңделеді. ROM-да 
тұрақты тұрған өзін-өзі жүктеу бағдарла-
масы деп аталатын жүктеу бағдарламасы 
арқасында үлкен сыйымдылықты жинақ-
таушыдан бағдарламалық код RAM-да 
жүктеледі және сол жерден іске қосылады. 
Осылайша, алдымен RAM-ға басқа бағдар-
ламаларды қайта жүктейтін операциялық жүйе жүктеледі. Егер бағдарламалар енді 
пайдаланылмаса, RAM-дағы жинақтағыштан оның орны қайтадан босатылады.
Фон-Нейман компьютерлері – әмбебап электронды есептеу машиналары. Бүгінгі 
таңда дербес компьютерлерде және серверлік жүйелерде негізінен мұндай архитек-
тура қолданылады.
Сонымен қатар, бір Шина бойынша деректер алмасуға арналған құрылғы және олар 
бір жинақтағышты пайдаланады. 
Осал жері болып деректер шинасы және мекенжай шинасы болып табылады, се-
бебі жедел жадтан алынған бағдарламалық код процессорға беріледі, сонымен бірге 
мәліметтер алмасуға арналған құрылғы сол бір шинада және олар бір жинақтауышы 
пайдаланады. Бұл «фон-Нейманның шөлмек мойны» деп аталады.   

2.16.2  Гарвардтық сәулет
Бұл сәулетке бағдарламалық код пен деректер үшін бөлек шиналар мен бөлек жи-
нағыштар тән болып табылады. Сондықтан процессор өзегі бағдарламалық жинақтау-
шыға және деректер жинағына бір мезгілде қол жеткізе алады. Нейман сәулетінде 
бұл қол жеткізу тізбекті болуы тиіс. Осылайша, бұл жағдайда жылдамдықтың белгілі 
артықшылығы бар. Тағы бір артықшылығы, ол деректер бағдарламалық кодты кездей-
соқ жазып ала алмайды және сол арқылы жүйенің істен шығуына әкеп соғады. 
Бұл сәулет негізінен 1949 жылы ұсынылды. 
Көптеген микроконтроллерлер мен арнайы процессорлар Гарвард сәулетіне ие. Ол 
сондай-ақ жылдам A/D-түрлендіргіштері және аудиотехника немесе жоғары жиілікті 
техника үшін арналған D/A-түрлендіргіштері бар сигнал процессорларын қамтиды.

2.16.3  Микроконтроллердің сәулеті 
Микроконтроллерлер бүгінде барлық жерде қолданылады. Күнделікті тұрмыстағы көпте-
ген құрылғылар шағын немесе ірі микроконтроллерлермен жабдықталған және біз оны жиі 
байқамаймыз. Дегенмен, әрбір кофеқайнатқыш, плиталар немесе асүйлік комбайн үшін 
контроллер қарастырылған. 6-штекерлік корпуста өте кішкентай 4-биттік контроллерлер, 
32-биттік өндіргіш – үлкен бағдарламалық жинақтаушылар мен деректер жинақтаушылары 
бар компьютерлер, сондай-ақ көп I/O-қосылыстар бар. 1-суретте келесі бетте PIC10F200 
типті 8-штекерлік корпуста 4 I/O-қосылыстары бар толық 8 биттік контроллер бейнеленген. 
1-суретте типтік микроконтроллер көрсетілген. Ол АЛҚ бар компьютерлік ядросынан, 
айнымалылар үшін RAM, енгізу және шығару құрылғыларына (I/O-порттар) арналған 
бағдарламалық код пен қосылыстар үшін ROM-нан тұрады. 
Бір компонентте көптеген шеткері элементтер біріктірілуі мүмкін. 

Орталық процессор

Басқару 
құрылғысы

Операциялық 
(есептеуіш) 

құрылғы

Жинақтауыш (ЕСҚ)
Енгізу/шығару 

құрылғысы 

Шина жүйесі

1-сурет. Фон-Нейман архитектурасы

Сандық техника
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2
Микроконтроллер өз бағдар-
ламасын ROM-да өңдейтін-
діктен, ол қосылған кезде не 
істеу керек екендігі белгілі 
болды. Әмбебап компьютер-
лердегідей дискіден жүктеу 
алынып тасталынады. Сон-
дай-ақ мұндай сұлбалар 
«енгізілген жүйелер» деп ата-
лады, өйткені олар ірі жүйе-
лерге салынған.
32 биттік-архитектурасы жә-
не бір чипте шеткері компо-
ненттердің белгілі бір саны 
бар жоғары өнімді микрокон-
троллерлер бар. 2-суретте 
микроконтроллердің мыса-
лын PIC32MX3XX/4XX көруге 
болады. 
Микроконтроллерлік сұлба-
лардың типтік мысалдары 
телефондар, радиолар, те-
ледидарлар, кір жуғыш ма-
шиналар, ыдыс жуғыш маши-
налар, тонометрлер болып 
табылады. Тізімді ұзақ жалға-
стыра беруге болады.

Флеш-жинақтау-
шы 512 x 12 

немесе 256 x 12 
бағдарламалық 

жады RAM 
24 немесе 

16 бит 
файлдық 

регистрлер

Командалардың 
көрсеткіші

9-10 8

8

8

3

12

9

Шыны ЕСҚ 1

Шыны ЕСҚ 2

Тікелей мекен-жайы

Лақтыруы бар 
сұлбасының тайм.

Қоректі қосқан 
кезде тастау

Бақылау 
таймері

RC ішкі сағаты

Тікелей 
емес мекен-
жай 

Indirect Addr 
мекенжайы

Мультиплексор 
мекенжайы

Мультиплексор

АЛУ

Файл. таңдау рег.

Регистр СТАТУС

W регисторі 

0 Таймері

Co
m

pa
ra

to
r

Регистрлерді 
көрсету

Нұсқауларды 
кодтау жəне 
нұсқауларды 

бақылау

Уақыт 
генераторы

5-7

Program
Bus

Көп мақсатты 
енгізу/

шығару

G
P0

/IC
SP

D
AT

/C
IN

+

G
P3

/M
CL

R/
V

PP

G
P2

/T
0C

KI
/

CO
U

T/
FO

SC
4

CI
N

+

CI
N

–

CO
U

T

Деректер шинасы

V CC , V SS

MCLR

G
P1

/IC
SP

CL
K/

CI
N

–

5

32

кернеу реттегіші

Саңылаудың дəлдігін 
корреляторы

V DD, V SS

V CORE / VCAP

MCLR

PB
CL

K 
та

кт
іл

ік
 ш

ет
ке

рі
 ш

ин
ас

ы

Тактілік шеткері шинасы SYSCLK

ENVREG

Ескертпе

1: Кейбір мүмкіндіктер 
құрылғының барлық 
нұсқаларында қол 
жетімді емес..

2: BOR функциялары 
борттық кернеу реттегіші 
қосылған болса 
қолданылады.

OSC2/CLKO
OSC1/CLKI

32 32

32 32

32

32

3232 32

128

USBCLK
SYSCLK
PBCLK

FRC/LPR Осциллаторы
OSC/Sos Осциллаторы

PLL
DIVIDERS
PLL-USB

Уақыт генераторы

CN1-22

Таймер 1-5

PWM OC1-5

IC1-5

SPI1,2

I2C1,2

PMP

10-bit ADC

UART1,2

RTCC

Компараторы

JTAG
BSCAN

басым үзу 
контроллері

ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

MIPS32® M4K®

Процессор ядросы

Шина матрицасы

Модульдік 
таңдау

128-биттік бағдарлама-
лық флеш-жады

Флеш-
контроллер

RAM
 деректері

Шеткері көпір

USB

жадқа 

тікелей 

кірісі 

бар 

контрол-

лері

Халық-

аралық 

кодтық 

кесте

генераторды іске қосу таймері
қуат қосу таймері

қоректі қосқан кезде тастау
Бақылау таймері

Кернеу түскен кезде тастау

EJTAG INT

IS DS

1-сурет. 8-биттік микроконтроллердің блок сұлбасының 
сызбасы

2-сурет. 32-биттік микроконтроллердің блоктық сұлбасының сызбасы

Компьютерлік сәулет
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3.1  Жалпы ережелер

Жұмыс компьютері – бұл тікелей пайдаланушының жұмыс орнында орналасқан ДК 
(дербес компьютер), ол бағдарламаны пайдалануға мүмкіндік береді. Тіпті үй ком-
пьютерлері, сондай-ақ жұмыс станциялары (әсіресе қуатты ДК) жұмыс станциялары 
болып табылады. Соңғы жылдары дербес жұмыс компьютерлері желісімен біріктіру 
құны айтарлықтай азайған. Нәтижесінде, бүгінгі күні желіге байланысты емес жеке 
жұмыс компьютерлерін сирек кездестіруге болады. Желілер көбінесе ғимаратта не-
месе кеңседе жергілікті желі ретінде (LAN: Local Network Network) немесе DSL сияқты 
заманауи байланыс құралдары арқылы жүзеге асырылады (Цифрлық абоненттік желі 
= Сандық абоненттік желі: кең жолақты сандық телефон қосылымы) Интернет (WAN 
= Кең аймақтық желі: Кең желі). Сондықтан классикалық ДК (автономды компьютер) 
айтарлықтай дәрежеде бұрынғы болып табылады.

3 Дербес компьютер

Сұлбалық тұрғыдан алғанда ДК 
келесі компоненттерден тұрады 
(1-сурет).
Пайдаланушының компьютермен 
өзара әрекеттесуі үшін әдетте 
жүйелік және қолданбалы бағдар-
ламаларды (кеңсе қосымшалары, 
кескіндерді өңдеу, деректерді ре-
зервтік көшіру және т.б.) пайдала-
нуға мүмкіндік беретін графикалық 
пайдаланушылық интерфейс (GUI 
= Grafik User Interface) меңзе-
гіш құрылғыны қолдану арқылы 
(мысалы, компьютер тінтуірі) қол 
жетімді).

Қатты диск

Пернетақта

Монитор

Желі бөлігі / қуат көзі

Бас процессор

Кеңейту тақтасы немесе 
ауыстыру тақтасы

Жедел жады

Оптикалық диск

Аналық тақта

Компьютерлік тінтуір

3.1.1 Желілік өзара әрекеттесу мүмкіндіктері
Жұмыс ДК желіге (LAN) қосылғанда, серверлер (қызмет провайдері) ұсынатын қорлар-
ды пайдалануға болады. Келесі мүмкін қорлар бар:
− файлдық сервер (файлдық сервер), деректер тасымалдаушылары (мысалы, қатты 
дискілер) сияқты;
− басып шығару сервер, принтер сияқты;
− қосымшалар (бағдарламалар), бұл қосымшалар серверлері.
Сонымен қатар, Интернетке қосылу аса маңызды. Пайдаланушыға қолжетімді ең 
маңызды қызметтер:
− Әкімшілік хаттамаларды пайдалану, мысалы, DNS (ағылш. domain name system = 
домендік атаулар жүйесі). Браузердегі хост атаулары IP-адрестерге түрлендіріледі.
− E-mail (электрондық пошта): электрондық поштаны SMTP (ағылш. Simple mail 
transfer protocol – қарапайым пошта хаттамасы) және POP3 (ағылш. = Post Office 
Protocol version 3 – пошта бөлімінің 3-нұсқасы).
– WWW (ғаламтор): мәтін, суреттер, дыбыстар және бейнелер сияқты ақпарат 
алу, гипермәтін (HTTP) немесе HTTPS (hypertext transfer protocol secure – қауіпсіз 
гипермәтін беру хаттамасы.
− FTP (файлдарды жіберу хаттамасы): FTP-сервері бар файлдармен алмасу үшін (екі 
бағытта да).
− TELNET (терминал эмуляциясы) немесе SSL (ағылш. Secure Socket Layer = қорғалған 
сокеттер деңгейі): қашықтан компьютерлерде қосылу және жұмыс.
− Уақыт қызметтері: ағымдағы уақытты желілік уақыт хаттамасының серверінен 
жүктейді (ағылш. NTP = network time protocol – желілік уақыт хаттамасы).

1-сурет. Жұмыс ДК
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3
3.1.2  Дербес компьютердің сұлбасы

Деректерді өңдеу құрылғысының әсерін 
түсіндіру үшін оны үш негізгі тапсырма са-
ласымен шектейді (EVA, 1-сурет қағидасы):
E-пайдаланушы ақпаратты енгізу үшін,
V-деректерді өңдеу және
А-деректерді шығару үшін, мысалы, пайда-
ланушы шығарады.
Жекелеген аппараттық компоненттер әдет-
те осы үш тапсырма аясына бекітіледі. 
Шеткері құрылғылар – бұл орталық процес-
сордан тыс орналасқан және деректерді 
енгізу және шығару үшін (2-сурет) арналған 
ДК компоненттері.
Деректерді сақтау – біз оларды қарастыр-
маймыз, ол деректерді шығаруға да, өңде-
уге де қатысы жоқ. Сондықтан біз EVA (S) 
қағидасы туралы жиі айтамыз. Планшетті 
компьютер немесе смартфон саласындағы 
ағымдағы зерттеулер, сондай-ақ енгізу 
және шығару бір экранда сенсорлы экран 
арқылы жүретінін көрсетеді. Сондықтан 
бұл салаларды нақты бөлу мүмкін емес.
Деректерді енгізу үшін ДК-дан тыс орна-
ласқан сыртқы шеткері құрылғылар пай-
даланылады. Байланыс кабель бойын-
ша, инфрақызыл арна бойынша немесе 
радиотехнологиялар көмегімен жүзеге 
асырылуы мүмкін. Енгізу құрылғыларына 
пернетақта, тінтуір, джойстик, жарық қа-
рындаш және сенсорлық экран, сондай-ақ 
сканерлер, графикалық планшеттер, сан-
дық камералар, бейнекамералар және 
веб-камералар (бейнелерді бүкіл әлемдік 
ғаламторға үздіксіз жеткізетін камералар) 
кіреді. Сонымен қатар, оқу құрылғылары 
(мысалы, штрих-код сканері немесе сау-
сақ ізі оқу құралы деп саналады), енгізу 
құрылғылары.
Орталық процессор (калькулятор, басқару 
блогы және негізгі жады бар) деректерді 
өңдеуге жауап береді.

Деректерді шығару үшін бейнепроекторлар 

Жалпы ережелер

мен динамиктер сияқты мониторлар, принтерлер, плоттерлер және мультимедиалық 
шығару құрылғылары сияқты сыртқы шеткері құрылғыларды қосыңыз.
Бұл EVA қағидасы ішкі шеткері құрылғылармен толықтырылуы тиіс. Олар компьютер-
де, бірақ орталық блоктан тыс. Олар деректерді сақтау үшін қажет. Оларға қатты диск, 
түрлі дискілер мен беру құрылғылары (мысалы, CD, DVD, Blu-Ray, USB жинақтағыш) 
жатады. Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген негізгі құрылымда кез келген заманауи 
ДК-де кездестіруге болатын коммуникациялық құрылғылар жоқ: графикалық, желілік 
және дыбыстық карталар.
ДК аппараттық компоненттерін шолу 2-суретте көрсетілген (Mindmap = менталды кар-
та).

Енгізу (E) Өңдеу (V) Шығару (A)

Сыртқы жинақтағыш немесе 
коммуникациялық құрылғылар

Орталық блок

Жедел жады

Процессор
Басқару 

құрылғысы
Есептеу 

құрылғысы

Деректерді енгізу 
құрылғысы

Деректерді 
шығару құрылғысы

ДК үшін жеке 
жұмыс орны

Аппараттық құралдар
Сандық 
бейнеинтерфейс

Тізбекті

Параллель 

FireWire порты

HDMI
PS/2

SCSI
S/PDIF
USB

сымсыз 
жергілікті желі

RJ45/LAN

DVI/
eSATA

Интерфейсы

Сандық бейнеинтерфейс/
Tunderbold аппараттық 

интерфейсі

Сенсорлық панель

Сандық графикалық планшет

Карталарды оқуға арналған құрылғы

Тінтуір

Сканер 

Пернетақта Штрих-коды

Планшет

Жинау 

Енгізу 
құрылғысы

Intel

AMD

Орталық 
процессор

PCIe

SATA
IDE
Дисплей 
Порт TFT

CRT
Монитор

Шығару 
құрылғысы ЭЕМ шеткері 

графикалық 
құрылғысы

Принтер

LCD

Сенсорлық 
экран

Лазер

Ине

Термо

Ағынды 
принтер

Графикалық карта

Дыбыстық карта

Желілік карта

Кеңейту тақтасы
DDR-RAM

SD-RAM
Жедел жады

Жергілікті диск

CD/DVD

CD/DVD 
дискісі

Қатқыл диск

USB жинақтағыш

Blu-ray дискі

1-сурет. EVA қағидасы

2-сурет. Жұмыс ДК менталды картасы
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1-сурет. ДК корпусы

3.2 Компьютер корпусының пішіні 

3.2.1 Стационарлық құрылғылар
ДК корпусында көптеген компоненттер орнатылған және өзара байланысты. Осылай-
ша, олар сыртқы әсерлерден (шаң, ылғал және т.б.) қорғалған. Портативті емес ком-
пьютерлер үшін үстел нұсқаларының (ағылш. desc «жұмыс үстелін» білдіреді, ал top 
үстел компьютеріне сәйкес келетін «жоғарғы» дегенді білдіреді), сондай-ақ мини, миди 
және үлкен корпустар (1-сурет) бар. Қазіргі уақытта Tower типті корпусы бар ДК үстел 
компьютерлері деп аталады,бірақ олар жұмыс үстелінде емес, жұмыс үстелінің астын-
да орналасқан. Сонымен қатар, негізгі платалар үшін әртүрлі өлшемдер бар (ATX, ITX, 
LTX пішінінің факторлары).

3.2.2  Мобильді құрылғылар

Ноутбук (ағылш. notebook: ноутбук) немесе лептоп (ағылшын тілінде: тізеде) – бұл 
DIN А4 парағы бар қайырмалы экранды мобильді компьютер. Екі термин синонимдер 
ретінде қолданылады.
Қазіргі заманғы ноутбук литий-ионды аккумуляторлардан, литий-полимерлі аккумуля-
торлардан немесе никель-металл гибридті аккумуляторлардан қоректенеді. Болашақ 
энергия жеткізушісі ретінде шағын отын элементтерін пайдалану зерттеледі. Бүгінгі 
күні батареяның автономды қызмет ету мерзімі сегіз сағатқа дейін. 
Ноутбук арнайы процессормен (қуат тұтынуы төмен), кіріктірілген пернетақтамен 
(әдетте сандық пернетақтасыз), компьютерлік тінтуірді ауыстыру үшін сенсорлық па-
нельмен, тегіс TFT-экранмен (19-дан 20 дюймге дейін) және бірнеше жетектермен 
(қатты диск, CD немесе DVD) жабдықталған.
Шағын мөлшерлі ноутбук тұрақты ДК қарағанда аз интерфейс бар және қарапайым 
кеңейту платалары жоқ.
Шағын ноутбуктер (DIN A5 пішімі) субноутбуктар деп аталады. Олардың экрандары 
шамамен 10 дюйм (2-сурет, алдыңғы бет).

Дербес компьютер

2-сурет. Ноутбук және субноутбук
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Планшет (ағылш. = жазу тақтасы) – бұл мобильді компьютер, оның дизайны планшет-
ке ұқсайды. Оны қарындашпен, саусақпен немесе қосымша сыртқы пернетақтамен 
пайдалануға болады.
Планшетті пайдалану 2010 жылы Apple компаниясының iPad сатуы арқасында орын 
алды. Содан бері нарықта көптеген өндірушілер бар, ноутбук сатылымы сол кезден 
бастап төмендей бастады.
Гибридті құрылғы ретінде планшет-ноутбук (сонымен қатар 2-дюймдік құрылғы), қазір 
кейбір өндірушілер екі құрылғының да комбинациясын ұсынады. Кірісті алынатын сен-
сорлық экран немесе пернетақта арқылы жасауға болады.

1-сурет. ДК-планшеттің сыртқы түрі

3.3  Дербес компьютер сұлбасы 

Келесі бөлімде ДК компоненттері мысал ретінде түсіндіріледі. Әрине, өндірушіге бай-
ланысты компоненттер әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан сипаттама тек ДК технология-
сының ағымдағы жағдайын көрсетеді.

3.3.1 Микропроцессор (орталық процессор = CPU)
ДК жүрегі микропроцессор (pP) болып табылады, оны сондай-ақ CPU (ағылш.: Central 
Processing Unit – орталық процессор) деп те атайды. Ол арифметикалық және логи-
калық операцияларды орындайды және аналық тақтада (ағылш. = материалдық төлем).
Микропроцессор негізінен басқару блогынан (CU), өңдеу блогынан (PU) және кэш-жа-
дыдан тұрады.
Басқару блогы орталық процессорды басқару блогы болып табылады. Мұнда бағдар-
ламалар жадынан командалар командалардың декодерімен шифрленеді және атқа-
рушы блокпен орындалады.
Өңдеу блогы ОП арифметикалық блогы болып табылады. Ол АЛБ (арифметикалық 
логикалық бірлік) және регистрлерден тұрады. Барлық математикалық есептеулер 
мен логикалық операциялар АЛБ-да өңделеді. Регистрлер – операцияларды жылдам 
өңдеу үшін қажетті буферлер.
Микропроцессордың маңызды ерекшеліктері ядролардың саны, процессордың тактілік 
жиілігі, алдыңғы панельдегі шинаның тактілік жиілігі (ағылш. Front-Side-Bus-Takt), QPI 
шина (ағылш. QuickPath Interconnection = нүктеден нүктеге дейінгі тізбекіті интерфейс) 
және HAT (ағылш. HyperTransport: ГиперТранспорт) болып табылады.
Қазіргі заманғы компьютерлерде көп ядролы процессоры бар (ағылш.: Multicore-Prozessor), 
яғни екі ядро (Dual Core), үш ядро (Tri Core), төрт ядро (Quad Core), алты ядро (Hexa Core) 
немесе сегіз ядро (Octa Core) бар, олар өнімділікті жақсарту үшін бір чипке біріктірілген.
Процессордың тактісі-процессордың ішкі тактісі. Мысалы, Intel  Core i7 такт – 3,2-
3,46 Гц (3.3.3 қараңыз).
Front Side Bus (FSB) – бұл процессор мен солтүстік көпір арасындағы интерфейс. Ор-
талық процессор кездейсоқ жедел жадымен (RAM) және солтүстік көпір арқылы PCI 
Express графикалық картасының слоттарымен байланысады. Intel Core 2 процессор-
ларына арналған FSB 32 мекенжай желісі, 64 деректер желісі және басқару желісі 
және 333 МГц-ке дейінгі тактілік жиілігі бар.

Дербес компьютер сұлбасы
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QPI түрінде (QuickPath Interconnect = нүкте түріндегі тізбекті кэш-когерентті шина) 
Intel© FSB-дің жаңа жаңарту болып табылады. Бұл процессорлар мен басқа да ДК 
компоненттері арасындағы тізбекті жоғары жылдамдықты деректер беру тұжырым-
дамасы. QPI тұжырымдамасында тарату жылдамдығы секундына бірнеше гигатранс-
ферге жетеді. Алайда, QPI – бұл шиналардың жүйесі емес, бұл көп ядролы процессор-
ларда дұрыс Орталық процессормен өңделуіне кепілдік беретін механизм.
HAT (HyperTransport) AMD© FSB жаңғырту ретінде әзірленген және процессорлар мен 
солтүстік көпір арасындағы жоғары жылдамдықты байланыс болып табылады. 2.0 
нұсқасында тактілік жиілік 1,4 ГГц құрайды; осылайша, 32 бит Шина ені кезінде дерек-
терді беру жылдамдығы 22,4 ГБ /секунд болуы мүмкін.

CISC және RISC процессорлары

Процессорларда екі қағидалы түрлі функционалды қағидаттар бар: кешенді нұсқау-
лықтары бар компьютер технологиясы (CISC), бір жағынан, және командалардың 
қысқартылған жинағы бар компьютер технологиясы (RISC), екінші жағынан.
CISC технологиясында процессор деректерді өңдеу үшін машиналық нұсқаулардың 
үлкен санын ұсынады. Мұның артықшылығы – бағдарламалаушы командалардың 
үлкен жиынтығынан тиісті команданы таңдай алады. Бұл жағдайда бағдарламалар 
көп уақытты талап ететін әртүрлі командалардан тұрады, әсіресе командалардың 
аз жиынтығынан ерекшеленетін декодтау кезінде. Бұл факт әсіресе бүкіл жүйе үшін 
зиян ды, егер бағдарламалаушы процессор командаларының үлкен жүйесінен коман-
далардың шағын жиынтығын ғана қолданса.
Керісінше, RISC процессорлары әлдеқайда аз командаларға ие. Барлық команда-
лар ұзындығы бірдей. Мекенжай берудің бірнеше түрі және командалардың бірыңғай 
пішімі (команда құрылымы) бар. Нәтижесінде процессор оңай құрылымдалған және 
командалардың аз жиынтығында CISC процессорларына қарағанда жоғары есептеу 
қуатына қол жеткізуге болады.

RISC процессорлары CISC процессорларына қарағанда командалардың аз жиын-
тығы бар. Бұл RISC процессоры команданы жылдам орындауға әкеледі. Смартфон-
дардағы ARP процессорлары RISC процессорлары болып табылады.

Intel©  және AMD© CISC технологиясын пайдаланады..

3.3.2 Негізгі тақта (аналық тақта)
Аналық тақта ДК орталық бөлігі болып табылады. Негізгі процессор (ЦП: орталық про-
цессор), жад, кіріктірілген БҚ, интерфейстік модульдер және кеңейту платаларына 
арналған слоттар (1-сурет, келесі бетті қараңыз) сияқты жеке компоненттерді атауға 
болады.
Кейбір аналық тақталарда жеке компоненттер тікелей біріктірілген (кірістірілген). Мы-
салы, жиі дыбыстық және желілік карталар, кейде графикалық карталар, өте сирек 
– процессорлар мен жедел жады. Аналық тақтада процессор, жад модульдері және 
кеңейту карталары үшін слоттар бар, мысалы, графикалық, дыбыстық және желілік 
карталар. Солтүстік және оңтүстік көпірлерге арналған слоттар да бар (3.3.5 қараңыз), 
олар компоненттерді бірге қосады.
Ішкі шеткері құрылғыларды қосу үшін көптеген интерфейстер негізгі платаға бірік-
тірілген. Бұл SATA (Serial Advanced Technology Attachment: ішкі интерфейс) және USB 
(Universal Serial Bus, 3.4.3 қараңыз) немесе FireWire (3.4.3 қараңыз) арқылы қатты 
дискілерге, CD және DVD дискілеріне қатысты. Жинақтағыш, принтерлер, пернетақта 
және тінтуір сияқты сыртқы компоненттерге арналған коннекторлар қазіргі заманғы 
аналық тақталарда кеңею платаларында емес, тікелей аналық тақтада интеграцияла-
нады. Бүгінгі күні параллельді және тізбекті интерфейстер сирек кездеседі, себебі бұл 
интерфейстер принтерлерді, сканерлерді, пернетақталарды және тінтуірлерді қосу 
үшін USB шинасымен ауыстырылды.
Тіпті бұрынғы кеңейту платаларының міндеттері көбінесе негізгі төлемге микросұлба-
лар жиынтығының (графикалық, дыбыстық және / немесе борттағы желілік карталар) 
көмегімен біріктіріледі).

Дербес компьютер
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1-сурет. ASUS P6T Deluxe АТХ-аналық тақтасы сұлбасы

1. Орталық процессорды орнатуға арналған ұя.
2. Солтүстік көпір чипсеті.
3. Оңтүстік көпір чипсеті.
4. RAM слоттары.
5. PCI слоттары.
6. PCI Express слоттары.
7. Коммутациялық қосқыш.
8. Алдыңғы қосылым панелі.
9. Аналық тақта қуат қосқышы (ATX қуат адаптерін қосу).
10. Процессордың қуаттауға арналған процессордың қуат қосқышы.
11. Шеткері құрылғыларға арналған қосқыштары (тінтуір, пернетақта, принтер, жер-
гілікті желі).
12. Ішкі USB қосқыштары (мысалы, алдыңғы панельде).
13. Дыбыс қосылымдары (алдыңғы панельдегі дыбыс кірісі мен шығулары)).
14. SATA порттары (оптикалық жетектер және қатты дискілер үшін).
15. IDE порты (ескі жетек стандарты).
16. Икемді диск үшін штекер (бүгін сирек қолданылады).)

3.3.3  Параметрлер
Процессордың тактілік жиілігі
Процессордың тактілік жиілігі – процессор синхрондалатын жиілік (тактілік жиілік). 
ОП-дің тактілік жиілігі ішкі тактілік жиілік деп аталады және ол ОП жұмыс істейтін 
жылдамдық өлшемі болып табылады. Процессордың жиілігі әдетте ГГц-да көрсетіледі.

Процессордың шинасының тактілік жиілігі (FSB: шинаның бет жағы, QPI, HAT)
Сыртқы тактілік жиілік, сондай-ақ жүйелік тактілік жиілік деп аталатын, мысалы, 
микропроцессор жадыға қол жеткізе алатын жиілік болып табылады. QPI Intel немесе 
HAT AMD© компаниясының одан әрі жаңғыртуына байланысты FSB атауы бұдан 
былай маңызды емес.

Кэш
Біріктірілген кэш (cache: буферлік жады) процессорды өңдеу жылдамдығын арттыра-
тын процессорға біріктірілген буферлік жады. Кэшке қатынауды баяу жедел жадымен 
салыстырғанда әлдеқайда жылдам алуға болады.

1

2

3

4

5

66

6

158

7

9

10

14

12

16

13
11
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L1 кэші (бірінші деңгейдегі кэш) жиі қажет етілетін командалар мен деректердің аралық 
жинақталуын жүзеге асырады. Нәтижесінде жұмыс жадына (ЖЕСҚ) аз өтініш талап 
етіледі, бұл деректерді беру кезінде кідіртулерді болдырмауға мүмкіндік береді.
L2 кэші (Екінші деңгейдегі кэш) негізгі жад деректерін сақтайды. Егер бірнеше бағдар-
лама бір мезгілде өңделетін болса, онда үлкен кэшті пайдалану артықшылығы болып 
табылады. L2 кэш өлшемі L3 кэш өлшемін арттырған процессорлардың дамуы мен 
жетілдіруін азайтады.
L3 кэші көп ядролы процессорлар пайда болған сәттен бастап қана маңызды болды. 
Ол аз дәрежеде аралық жинақтаушы болып табылады және ядро арасындағы дерек-
тер алмасуды тездетуі тиіс.

Чиптік технология (өндіріс технологиясы)
Интегралдау тығыздығы – кристалдағы электр тізбектер тығыздығының өлшемі. Өткіз-
гіш жолының енін және интегралды сұлбалардағы транзисторлардың мөлшерін азай-
ту есебінен интеграцияның тығыздығы және функционалдығы ұлғайтылды. Бұл 731 
миллион транзисторларды бір чипке біріктіруге мүмкіндік береді.

Процессорлардың жаңа буындары
Процессорлардың әртүрлі буындары деректер шиналары мен өндірушілермен айтар-
лықтай «ені» (бит санымен) ерекшеленеді. 32 және 64 биттік процессорлар кең та-
ралған. 32 немесе 64 параллель сызықтар деректер шинасын құрайды. Ірі процессор 
өндірушілерінің процессорлары (AMD, Intel) бір-бірімен үйлесімді емес.

Ұя
Процессорды бекіту үшін пьедесталдар (цоколи) қолданы-
лады. 1156 цокольді процессорлар жад контроллері мен 
PCI контроллері процессорға салынған. Сәйкесінше, цоколь 
жад шиналары мен PCI желілері үшін қосымша қосылыс-
тарды қамтамасыз етуі тиіс. (3.3.4 чипсетті қараңыз) про-
цессордың микросұлбасында (чипта) PCI контроллерінің 
кең жолақты берілуіне арналған интеграцияның арқасында 
солтүстік көпір қажет емес (3.3.4 чипсетті қараңыз). Демек, 
Intel Platform Controller Hub (PCH) деп аталатын бір ғана 
оңтүстік көпір ОПҚ қосылған. Intel Southbridges компания-
сында қабылданған PCH тікелей медиаинтерфейспен (DMI) 
қосылған. Intel i7 процессоры үшін LGA2011-v3 қосқышын 
2011 жылы пайдаланады. AMD © ағымдағы Athlon 5350 про-
цессорының коннекторы үшін AM1 коннекторы қажет..

3.3.4  Микросұлбалар жиынтығы
Чипсет (1-сурет, келесі бет) аналық тақтада орналасқан және микропроцессор есеп-
терін орындауды қолдайды. Бүгінде ол екі компоненттен тұрады: Солтүстік көпір 
және оңтүстік көпір. Екі чип аналық тақтасының жеке компоненттерінің және шеткері 
құрылғылардың деректерін басқаруға және беруге арналған.
Әртүрлі хаттамалар, кернеу деңгейлері және тактілік жиіліктер чипсетпен бейімделеді 
немесе түрлендіріледі. Чипсет ДК өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді. Нашар жұмыс 
істейтін чипсет басқа жоғары сапалы компоненттерді (жады, процессор) пайдалана 
отырып өтелуі мүмкін емес.
Солтүстік көпір оңтүстік көпірге қарағанда, тез деректерді беру үшін процессорға 
жақын орналасқан. Солтүстік көпір мен процессор арасындағы тікелей байланыс Front 
Side Bus (FSB) деп аталады. Солтүстік көпірдің чипі процессор, жедел жады, кэш жады 
және AGP (жеделдетілген графика порты) немесе PCI Express графикалық картасы 
арасында деректерді беру мен деректерді басқаруды синхрондайды. Оңтүстік көпірдің 
чипі арқылы деректерді беру және шеткері құрылғылар (IDE, PCI, SATA, USB шинасы 
және т.б.) мен басқа интерфейстер арасында деректерді басқару жүзеге асырылады. 
Солтүстік көпірдің микросұлбасына неғұрлым күрделі функциялар интегралданған-
дықтан, Оңтүстік көпірдегі кейбір чипсеттер қосымша функцияларға ие (мысалы, ды-
быстық немесе графикалық сигналдарды жасау).

1-сурет. Орталық 
процессордың цоколі
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Солтүстік және оңтүстік көпірдің атаулары аналық 
тақтадан чиптердің орналасуынан пайда болды: егер 
PCL ұялары сол жағында орналасқан болса, солтүстік 
көпір процессордың жақын маңында, яғни солтүстікте, 
оңтүстік көпірде одан да жоғары болады. Чипсет ана-
лық тақтаға дәнекерленген және ауыстыруға жатпай-
ды.
Чипсет өз мәнін жоғалтады. Жедел жадқа жылдам 
қол жеткізу-процессор өнімділігінің көрсеткіші. AMD 
процессорын өндіруші жад контроллерін тікелей про-
цессорға біріктірді. Осының арқасында процессордан 
жедел жадқа қосылу тікелей болады. Осылайша, про-
цессор жадқа жүгінгенде чипсетті айналып өтуді үнем-
дейді. Артықшылығы: жедел жадқа қол жеткізу бірнеше 
тактіге қысқарды.

Тіпті Intel екі чипке бөлінуден бас тартты, барлық ин-
терфейстер мен олардың басқару құрылғылары бір 
модульге біріктірілген. Компьютердің графикалық 
өнімділігінің мәні видеокартаның тікелей процессорға 
қосылуына әкелді.

Орталық 

Жүйелік шина

Тура

Солтүстік
көпір

Оңтүстік
көпір

Жүйенің 
басқару шинасы

Тізбекті перифериялық 
интерфейс

1-сурет. Чипсет сұлбасы (Intel)

3.3.5 Жедел жады

Жедел жады (RAM: Random Access Memory = жедел есте сақтау құрылғысы) ДК 
энергияға тәуелді жадысы болып табылады, яғни ол ДК сақталатын ақпаратты тек 
ол қосылғанға дейін сақтайды. Егер компьютер өшірілген болса, жинақтағыштың бар-
лық мазмұны жоғалады. Кейде жедел жады деп аталатын жұмыс жадында компьютер 
жұмыс кезінде оған қажетті барлық деректерді сақтайды. Бұл, мысалы, операциялық 
жүйенің ядросы, жалғанған құрылғыларға арналған драйверлер, бағдарламалар, 
мәтіндер немесе суреттер. Жұмыс ДК жедел жадының көлемі компьютерлердің әрбір 
жаңа ұрпағымен өсіп келеді.
Түпнұсқа IBM PC (1981) 256 кБ жедел жадымен салыстырғанда, жад көлемі бүгін 
(2012) 8 ГБ дейін ұлғайды.

Сақтау технологиялары
Негізінен жедел жады модульдері екі технология бойынша дайындалады:

DRAM (динамикалық жедел есте сақтау құрылғысы)
DRAM ауыстырып қосқыш транзисторлар арқылы жұмыс істейтін сақтау үшін кон-
денсаторларды пайдаланады. Конденсаторлар зарядталатын болғандықтан, олар-
ды қайта зарядтау қажет. Бұл жаңарту бірнеше миллисекунд циклдік ретпен жүреді. 
Кемшіліктері ұзақ уақыт қатынау уақыты болып табылады (35 нс-тен 200 нс-ге дейін). 
Тактілік жиілік 4,77 МГц-дан 40 МГц-ке дейін құрайды.

SRAM (статикалық жедел жады)

Статикалық RAM жады ұяшығында қысқа уақыт бар. Деректер шина тактімен синхрон-
ды өңделеді. SRAM кэштерде пайдаланылады және сақталған деректерді жаңартусыз 
төмен тыныштық тогының арқасында сақтай алады. SRAM DRAM сияқты конденса-
торлар емес, сақтау үшін триггерлерді пайдаланады. SRAM жаңартуды қажет етпейді. 
Бұл DRAM қарағанда оларды тезірек жүргізеді. SRAM үшін қатынау уақыты 8 нс-ден 
20 нс-ға дейін ауытқиды, тактілік жиілік 500 МГц құрайды.
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Сақтау тәсілдері

– SDR (деректерді берудің бірыңғай жылдамдығы)
Бір күнді қолдану әдісі (SDR) – бұл процессор мен 
негізгі жады арасындағы деректерді беру әдісі болып 
табылады. SDR әдісі деректер дестесін беру үшін так-
тілік импульсті фронттарын қолданады.
– DDR (деректерді берудің екі еселік жылдамдығы)
Бұл әдіс тарату жылдамдығын екі есе арттыру үшін 
қолданылады. DDR технологиясы тактілік импульстің 
екі фронты қолданады (жоғарылау және төмендету). 
Әрбір фронт – бұл деректер сөзі.
– QDR (деректерді беру төрт реттік жылдамдығы)
Бұл жағдайда тактілік жиілік DDR әдісімен салыс-
тырғанда екі есе артады. QDR технологиясының 
арқасында (стандартталмаған) екі деректер дестесі 
фронттың әр өзгерісі кезінде, яғни төрт деректер дес-
тесі тактілік импульс үшін беріледі.

SDR-
Техника

DDR-
Техника

QDR-
Техника

100 МГц
133 МГц

10 нс
7,52 нс

1-сурет. Сақтау, тактпен 
салыстыру тәсілдері

Ерекшеліктер

DDR SRAM

DDR жадының микросұлбалары 2,5 В қорек кернеуі және олардың шинасының ені 
64 бит болуы тиіс. Кіру уақыты 3,5-нс 10 нс құрайды, ал жадының өткізу қабілеті (де-
ректерді беру жылдамдығы байт/с) 1,6-дан 3,2 ГБ/с тактілік жиілігіне байланысты. 
Белгілеу салыстырмалы тактілік жиілігін қамтиды, ол технология DDR нәтижесі болып 
табылады. Жады тақтасының атауынан жадтың өткізу қабілеті көрінеді. Осылайша, 
DDR-400 атауы PC-3200 жады тақтасында орналасқан. Бұл жағдайда «400» деген 
нұсқау МГц-дегі салыстырмалы тактілік жиілікті білдіреді, ал «3200» бір модуль үшін 
3,2 ГБ/с өткізу жолағының енін көрсетеді.

DDR2 SDRAM

DDR2 жады-бұл 400 МГц, 533 МГц және 667 МГц тактілік жиіліктер үшін анықталған 
Jedec (барлық жартылай өткізгіш жады модульдері мен жад элементтері үшін стан-
дартталған) қабылданған сақтау стандарты. Атап өту керек, аталған тактілік жиілік-
тер деп DDR әдісімен екі еселік алдыңғы шинаның (FSB) тактілік жиіліктері түсініледі. 
DDR2 жады Модулінің өткізу қабілеті 64 бит жады шинасының ені кезінде 8,5 ГБ/с 
құрайды, мысалы, PC2-8500 үшін.
DDR1 мен DDR2 арасындағы негізгі айырмашылық жоғары тактілік жиілік және DDR2 
қоректену кернеуі төмен болып табылады, бұл энергия тұтынудың айтарлықтай 
төмендеуіне әкеледі. 1,8 В кернеулі DDR2 модуліндегі жылу бөлу DDR1 модулімен 
2,5 В салыстырғанда екі есе аз.
 
DDR3 SDRAM

DDR3 технологиясы аз қуатты жоғалтуды және 400-1,066 МГц жоғары тактілік жиілігін 
қамтамасыз етеді. 1,5 В қоректену кернеуі төмен болғанда PC3-17000 жады модулінің 
өткізу қабілеті 17,0666 ГБ/с дейін ұлғайтылды.
Деректерді беру жылдамдығын арттыру жад ұяшықтарын ұйымдастыруды ішкі өзгерту 
арқылы қол жеткізілді. Жад ұяшықтары ішкі аз тактілік жиілікпен жұмыс істейді.

DDR4 SDRAM

DDR4 жедел жады 2014 жылдан бастап қолжетімді. Модульдер DIMM модуліне 128 ГБ 
дейін сыйымдылықты қамтамасыз етеді. Қуат көзі 1,2 В, тактілік жиілігі 800-1600 МГц. 
Қуат шығыны DDR3 технологиясымен салыстырғанда 40%-ға төмендеді. PC4-3200 
жады модуліне арналған өткізу қабілеті 25,6 ГБ / с дейін.
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Жады модульдері

ОДК негізгі жады әдетте бірдей чиптердің модуль-
дерінен тұрады, олар жады тақтасына жатады.
Әртүрлі түрлері бар:
– SIMM (жалғыз кіріктірілген жады модулі), мысалы, 
EDORAM (кеңейтілген деректер шығысы). 
– DIMM (Қос орнатылған жады модулі), DDR, DDR2 
және DDR3 SDRAM жабдықталған.
− RIMM (Rambus жедел жады модулі) серверлер-
де және суперкомпьютерлерде ғана қолданылады, 
сондықтан модульдердің бағасы өте жоғары.
Негізгі жадты кеңейту кезінде бірдей модульдерді 
пайдаланыңыз. Оларды цокольдегі контактілер 
мен ойықтар саны бойынша ажыратуға болады. 
Сонымен қатар, түріне байланысты әртүрлі жұмыс 
кернеуі қолданылады.
Соңғы жылдары жад модульдерінің сыйымдылығы 
үнемі артып келеді, сондықтан қазіргі заманғы ДК-
де 1-16 ГБ көлемді жад модульдері жиі қолданыла-
ды.

3.3.6  Ішкі шина жүйелері
Шина деп деректерді өңдеу кезінде деректерді беру 
үшін арналған арна аталады, ол аппараттық компо-
ненттері (процессор, негізгі жады, микросұлбалар 
жиынтығы, интерфейспен қоса, кеңейту тақталары 
және т.б.) арасында деректер алмасу арналған.
Негізінде, ДК ішіндегі компоненттерді қосуға ар-
налған ішкі шиналық жүйелер шеткері құрылғылар-
ды қосуға арналған сыртқы шиналық жүйелерден 
ерекшеленеді (3.4.3 қараңыз).
Егер деректерді беру бір уақытта бірнеше деректер 
беру желісі бойынша жүрсе, онда бұл параллельді 
шиналардың жүйесі, әйтпесе тізбектелген. 
Деректер желілерінің саны деректерді беру жыл-
дамдығы үшін шешуші мәнге ие. 
Қазіргі заманғы шиналық жүйелер 32 және 64 битті 
бір мезгілде (параллель) береді.
Шиналардың ішкі жүйесінің оңайлатылған негізгі 
құрылымы 3-суретте көрсетілген. Үш шина жүйесі 
– деректер шинасы, мекенжай шинасы және басқа-
ру шинасы көрсетіледі. Деректер шинасында 8, 16, 
32 немесе 64 бит бар. Ол деректерді беруге жа уап 
береді. Мекенжай шиналары жеке құрылғылар-
ды және құрылғылардың ішіндегі мекенжай орнын 
таңдауға мүмкіндік береді. Басқару шинасы өңдей-
ді: шина сұраулары, кіріс қақтығыстарын реттеу (ар-
битраж), үзу (үзулер) сұраныстары және деректер 
ағынын басқару (байланысты растау). Шина қорек-
тену мен такт үшін жауап береді.
Шиналардың параллельді жүйесінде шина құрылы-
мы тек бір сызықтан тұрады. Сонымен қатар, бір 
бағыттағы (тек бір бағыттағы деректер ағыны) 
және екі бағыттағы (екі бағыттағы деректер ағыны) 
желілер арасындағы айырмашылықтар бар. Дерек-
терді беру жылдамдығы үшін шешуші мәнге ие ши-
налар ені (8-, 16-, 32 - және 64-биттік).

Тактілік 
импульстер 
генераторы

Орталық 
процессор DMA

Шеткерілер ROM RAM

Басқару шинасы

Деректер шинасы

Мекен-жай шинасы

G

1-сурет. Жады модульдерінің 
құрылымы

2-сурет. DDR4-2400 МГц-8 Гбит 
модуль

3-сурет. Шина жүйесінің негізгі 
қағидасы 
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Бұл компьютер жұмысының жылдамдығын айтарлықтай анықтайды.
 
DMA (жадыға тікелей қолжетімділік)
Бұл DMA технологиясы қосылған шеткері құрылғыларға (мысалы, желілік карта немесе 
дыбыстық карта) негізгі жадымен ОП арқылы өтпестен тікелей байланысуға мүмкіндік 
береді. Артықшылық – деректерді жылдам жіберу және процессорды разрядтау.

UDMA (жадыға ультра-тікелей қолжетімділік)
Бұл деректер ATA қатты дискінің контроллері мен жады арасында қалай берілгенін 
анықтайтын ATA (дестелік интерфейсі бар Advanced Technology Attachment) қатынау 
хаттамасы болып табылады. Бұл PIO модуліне қосымша хаттама (бағдарламалана-
тын енгізу/шығару). UDMA, сондай-ақ DMA қатты дискіні процессорды пайдаланбай 
DMA контроллерінің көмегін пайдаланып тікелей жедел жадыдан жадыға жіберуге 
мүмкіндік береді. Жүйені жеңілдетеді.

3.4  Енгізу және шығару
Енгізу құрылғылары деректер мен командаларды енгізу үшін пайдаланылады. Мұнда 
бағдарламаларды іске қосу немесе баптауларды өзгерту, мәтінді енгізу, суреттерді оқу 
және т.б. сияқты компьютерді басқару пәрмендері бар.
Ең маңызды енгізу құрылғылары пернетақта мен тінтуір болып табылады. Жұмыс 
орнына байланысты сенсорлық панельдер (сенсорлық бет, ноутбуктегі тінтуір ауыс-
тырады) және трекбол (трекбол – қорапша үстінде шары бар монипулятор) немесе 
штрих-код сканерлері (бағаларды есепке алуға арналған кассалық жүйе) пайдаланы-
лады.
Көптеген шығыс құрылғылары – принтерлер, маниторлар және динамиктер. Барлық 
құрылғылардың нақты сипаттамалары тым көлемді болғандықтан, бұл бөлімде тек 
пернетақта мен тінтуір ғана сипатталған.

3.4.1 Пернетақта

Пернетақта (ағылш.: Keyboard) шеткері енгізу құрылғыларының бірі болып табылады, 
оны пайдалану үшін пайдаланушыға белгілі бір түймелер қол жетімді. Сандардың 
және әріптердің алфавиттік-сандық блогынан басқа (ноутбук клавиатурасынан басқа) 
сандарды неғұрлым ыңғайлы енгізуге арналған сандық блок және курсорды басқару 
блогы (бағыттамалармен, поз. 1, соңы және т.б.) барлық пернетақта үшін бірдей.
Өндірушіге байланысты, сондай-ақ стандартты орналастырудан (1-сурет) өзгеше бо-
луы мүмкін, өйткені арнайы функционалдық пернелер (электрондық поштаға арналған 
бағдарламаларды шақыру, Интернетті пайдалану және т.б. үшін) берілуі мүмкін.

1-сурет. Стандартты неміс пернетақтасы

Дербес компьютер
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3.4.2. Тінтуір

Тінтуірдің заманауи ұрпақтары тінтуір жылжитын бет-
ті сканерлейтін оптикалық сенсормен жұмыс істейді. 
Пайдаланушы тінтуір жылжытатын бет жарықдиодты 
жарықтандырады. Сондықтан оны оптикалық тінтуір 
деп атайды. Камера үнемі бетінің суреттерін жасайды, 
ал микропроцессор суреттерді бір-бірімен салысты-
рады және тінтуірдің қозғалыс бағытын анықтайды. 
Оптикалық тінтуір барлық құжаттармен жұмыс істейді. 
Түймелерден басқа механикалық қозғалатын бөліктері 
жоқ. Ластанған шарлардың салдарынан қателер өткен 
жылдарда қалды.

Түймелер көмегімен қолданбаларды немесе бағдарлама функцияларын таңдауға бо-
лады. Түймелер арасындағы айналдыру дөңгелегі пайдаланушыға суретті қосымшада 
жоғары немесе төмен айналдыруға және сирек оңға немесе солға айналдыруға мүм-
кіндік береді.
Соңғы әзірлемелердің бірі – ол бетті жарықтандыру үшін жарық диодының орнына 
лазерді пайдаланатын лазерлік тінтуір. Суреттің жоғары рұқсатының арқасында (өн-
дірушінің айтуынша, оптикалық тінтуірге қарағанда 20 есе жоғары), ол металл немесе 
жылтыратылған ағаш сияқты тегіс беттерді өңдей алады. Қолданылатын лазер өте 
әлсіз, сондықтан негіз зақымдалмайды және адам көзіне қаупі жоқ.
Пернетақта мен тінтуірдің ДК байланысы әдетте USB кабелі арқылы жүзеге асырыла-
ды, сондай-ақ сымсыз технология (мысалы, Bluetooth) нұсқалары бар.

1-сурет. Лазерлік тінтуір 
(Logitech)

3.4.3  Сенсорлы панель

Мобильді пайдалану үшін тінтуірдің баламасы – сен-
сорлық панель (ағылш. сенсорлық өріс). Бұл тінтуір 
мен ноутбуктегі пернелерді ауыстыру пернетақтаның 
астындағы сенсорлық беті. Бұл жағдайда саусақтың 
орналасуы панель бетіндегі электр сыйымдылықтары 
бойынша анықталады және экрандағы меңзер (тінтіуір 
көрсеткіші) жағдайы анықталады.
Мультисенсорлық панельдің көмегімен қосымша функ-
цияларды жүзеге асыруға болады. Осылайша, екі сау-
сақпен қозғалыстарды алға немесе артқа айналдыру 
немесе масштабтау ретінде түсіндіруге болады. Сон-
дай-ақ, сенсорлық панель астында түймелер болуы 
мүмкін. Бұл drag-n-drop функциясын шақыру үшін екі 
рет басыңыз.

2-сурет. Сенсорлық панель 
(accer)

3-сурет. TrackPoint (Microsoft)

3.4.4  Тензометриялық джойстик (TrackPoint)

TrackPoint-ті кішкентай джойстикпен салыстыруға 
болады. Ол ноутбук пернетақтасының ортасында 
орналасқан және тінтуір функциясын атқарады. 
TrackPoint оператор басқан кезде бір бағытта тін-
туір ауыстырылады және осы бағытта көрсеткіш 
болады.
TrackPoint (абоненттік IBM) термині қазіргі уақыт-
та Lenovo© пайдаланылады. Басқа өндірушілер 
оларды «Accu Point» (Toshiba), «Trackstick» неме-
се «Touchstyk» (Synaptics) немесе «Pointing Stick» 
(HP) деп атайды.

Енгізу және шығару
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3.4.5 Перифериялық құрылғылар интерфейстері 
USB (Universal Serial Bus) – компьютерді тінтуір, перне-
тақта және деректер тасымалдаушылары сияқты шеткері 
құрылғыларға қосу үшін тізбекті шиналар жүйесі болып та-
былады. USB құрылғылары жұмыс кезінде бір-біріне қосылуы 
мүмкін (ыстық ауыстыру).

9 8 7 6

1 2 3 4

5

USB 3.0 кабелі және контактілерді ажырату

Деректер сызықтарының экрандалмаған жұбы

3 D+ (Data+)

4 GND (салмағы)

9 USB3_TX+

Экрандалған 
жұп сымдар

8 USB3_TX–6 USB3RX+
Экрандалған 
жұп сымдар

5 USB3_RX–

7 GND 
(экран)

1 VBUS (5V DC)

2 D– (Data–)

Қаптамасы
Экран

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

≈ 0,65 mm

≈1
,8

 м
м

4 3 2 1
1 2

4 3
Standard-A Standard-B

12345

Mini-A Mini-B

12345

Қосылған құрылғылар автоматты түрде (plug-and-
play) анықталады және тиісті драйверлер орнаты-
лады.
Қазіргі заманғы компьютерлерде кем дегенде USB 
екі интерфейсі бар. Қымбат емес концентратор-
лар (жұлдызшалар) бір интерфейсте 127 USB 
құрылғысын пайдалануға мүмкіндік береді.
USB 3.0 деректер берудің жоғары жылдамдығы-
ның арқасында интерфейс стандарты болды. Ол 
сондай-ақ принтерлер, сканерлер және веб-ка-
мералар, сондай-ақ USB жад (512 ГБ дейін ұялы 
жады) сияқты құрылғылардың түрлерін қолдайды. 
USB 3.0 (SuperSpeed) ерекшелігін енгізу арқылы 
деректерді берудің жоғары жылдамдығы мүмкін. 
Нәтижесінде USB интерфейсі динамиктер, сырт-
қы қатты дискілер, сканерлер, телевизиялық ин-
терфейстер, камералар, веб-камералар сияқты 
аппараттық компоненттерді қосу үшін қолданыла 
бастады. USB интерфейсі ескі тізбекті және па-
раллельді интерфейстерді, сондай-ақ ішінара PCI 
шиналары жүйесін, PCMCIA немесе FireWire слот-
тарын ауыстырады.
USB 1.0 интерфейсінде деректерді беру жылдам-
дығы ең көп 12 Мбит/с болды. Стандартты USB 2.0 
бұл битрейтті 480 Мбит/с дейін арттырды, соның 
нәтижесінде деректерді берудің нақты қолданыла-
тын жылдамдығы 320 Мбит/с құрайды. Стандарт-
ты USB 3.0 пайдалану кезінде 5 Гбит/с дейін де-
ректерді беру жылдамдығы мүмкін. Бұл ағымдағы 
стандарт қайта үйлесімді, сондықтан қолданыс-
тағы 2.0 стандартты құрылғыларды пайдалануды 
жалғастыруға болады. Алайда, USB 3.0 арқылы 
тасымалдау барлық үш компонент (хост, кабель, 
соңғы құрылғы) USB 3.0 үйлесімді болған кезде 
ғана жүзеге асырылады. Әйтпесе, ол USB 2.0 де-
ректер жылдамдығына ауысады. Болашақта USB 
3.1 ерекшелігі (SuperSpeed+) деректерді беру 
жылдамдығын 10 Гбит / с дейін екі есе арттырады.

USB-стандарт Атауы Нақты жылдамдығы
Деректерді берудің 

максималды жылдамдығы
USB 1.0 Low Speed < 1 Мбит/сек
USB 1.0 Full Speed 1 Мбит/сек
USB 2.0 Hi-Speed 40 Мбит/сек
USB 3.0 SuperSpeed 300 Мбит/сек
USB 3.1 SuperSpeed+ 900 Мбит/сек

USB-кабель штекерлері қайта қалпына келтіруден қорғалған. Шағын көлемді 
құрылғылар үшін (сандық камералар, ұялы телефондар, смартфондар сияқты) сон-
дай-ақ шағын ұяшықтар, mini немесе micro USB қосқыштары қолданылады.
USB сымды интерфейсіне қосымша Wireless-USB әзірленді. Бұл сымсыз USB ин-
терфейсі болашақта деректерді беру жылдамдығы 480 Мбит/с дейін 3 м дейінгі 
қашықтыққа сымсыз байланыс бойынша деректерді жібере алады. 

1-сурет. USB логотипі

2-сурет. USB 3.0 кабелі және 
контактілерді ажырату

3-сурет. USB 3.0 штекері (Micro B)

4-сурет. USB штекері

Дербес компьютер
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FireWire Интерфейсі
FireWire интерфейсі (i.Link немесе IEEE 1394) – Apple Computer-
нің 1986 жылы жасаған интерфейсі. Бұл технология қазіргі 
уақытта бейнекамераларға, сыртқы қатты дискілерге және 
DVD-рекордшыларға арналған интерфейс ретінде пайдаланы-
лады, бірақ нарықта USB ауыстыра алмайды.
Келесі нұсқалар бар: FireWire 400 (400 Мбит / с), FireWire 800 
(800 Мбит / с), FireWire 1600 (1600 Мбит / с) және FireWire 3200 
(3200 Мбит / с). 6,4 Гбит / с нұсқасы әзірленеді.
Әртүрлі нұсқалардың ең маңызды ерекшеліктері: 63 құрылғыға 
дейін шинаға қосылу және жеке құрылғылар арасында 4,5 м 
дейін кабель ұзындығы. Байланыс кабельді немесе құрылғы-
лардың сәйкестендіргішін қосусыз тікелей жүзеге асырылады. 
FireWire SCSI интерфейсінің (SCSI: кіші компьютер жүйесінің 
интерфейсі) мұрагері ретінде әзірлеген.

ESATA
Serial AT Attachment Bus (SATA) тек ДК пайдалану үшін, ең ал-
дымен, қатты дискілерді қосу үшін арналған. Бұл қатты дис-
кілер мен оптикалық жетектерді қосу үшін пайдаланылатын 
тізбекті шина интерфейсі болып табылады. ESATA арқасында 
2004 жылдан бастап сыртқы дискілер мен қатты дискілерді 
қосу үшін қолданылатын ерекшелігі бар. Кабельдің максимал-
ды ұзындығы 2 метр, деректердің өткізу қабілеті – 3,2 Гбит/с 
(SATA 2G) немесе 6 Гбит /с (SATA-6G).

DVI
«Сандық визуалды интерфейс» 1999 жылы TFT мониторлары-
на ДК бейнекартасынан аналогтық және сандық сигналдарды 
беруге арналған интерфейс ретінде стандартталған. Тарату 
жылдамдығы ең жоғары 7,44 Гбит/с.

HdMI
HDMI («жоғары анықтықты мультимедиалық интерфейс»), DVI 
модернизациясы бола отырып, тұрмыстық электроникада сандық 
сурет пен дыбыс беру интерфейсі ретінде өзін көрсетті. Ол DRM 
(Digital Rights Management) көшіруден қорғалады және 14,4 Гбит/с 
дейін деректерді беру жылдамдығын қамтамасыз етеді.

DisplayPort
2006 жылдан бастап DisplayPort компьютерлік экрандар мен 
теледидарды компьютерлерге және DVD-ойнатқыштарға қосу 
үшін бейне және аудио сигналдарды беру үшін лицензия-
лық емес байланыс стандарты болып табылады. Көшіруден 
қорғау бар (DRM). 2008 жылы Apple Mini DisplayPort ұсынды. 
DisplayPort кеңейтімі ретінде 2011 жылы Thunderboldt ұсынылды.

Thunderbolt
Thunderbolt-Apple-мен бірге Intel әзірленген жоғары жылдам-
дықты интерфейс болып табылады. Техникалық, Thun derbolt-
кабель арқылы сыртқа шығатын PCI Express интерфейсі. 
Бірінші нұсқада деректерді беру жылдамдығы 10 Гбит/с құрай-
ды, Thunderbolt 2 нұсқасында деректерді беру жылдамдығы 
20 Гбит/с дейін ұлғайтылды. Бұл интерфейс сыртқы дисплей-
лерді (Apple Thunderbolt display) немесе теледидарды қосу үшін 
пайдаланылады.

1-сурет. E-SATA 
кабелі

2-сурет. DVI штекері 
және порт

3-сурет. HDMI 
штекері

4-сурет. DisplayPort 
штекері

5-сурет. Thunderbolt 
қосуға арналған 
кабелі

Енгізу және шығару
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3.4.6 Графикалық карталар

Графика, бейне және ойындар саласындағы озық техникалық әзірлемелердің арқа-
сында бейнекарталарға қойылатын талаптар одан да жоғары болады, ал карталар-
дың өздері одан да күшті болады. ДК пайдаланушысы графикалық талаптарға байла-
нысты таңдау керек:
– OnBoard шартын орындау үшін аналық тақтаға берік дәнекерленген кезде OnBoard 
шешімінің пайдасына,
– Шинадағы қуатты 3D-графикалық картаның пайдасына (бұрын AGP: жылдамда-
тылған графика порты, бүгінде негізінен PCIe: Interconnect Express шеткері компо-
ненті).

Компьютер үшін қымбат емес жиынтық жүйелер жағдайында, әдетте, кіріктірілген 
графика қолданылады (сондай-ақ IGP: Integrated Graphics Processor ретінде белгілі). 
Видеокартаның функционалдығы аналық тақтаның чипсетіне біріктірілген. ДК Опера-
тивтік жады графикалық бейнелеу үшін қолданылады (бөлінетін жады). Алайда, бұл 
ДК өнімділігіне әсер етеді. Аналық тақтаға қосылған кезде видеокарта Солтүстік көпір 
немесе чипсет арқылы басқа аппараттық компоненттермен өзара әрекеттеседі (3.3.5 
қара). Бұл бейнекарталар қуатты емес, олар тек 2D мүмкіндіктерін немесе баяу 3D ди-
сплейлерін ұсынады, бірақ айқын, жоғары контрасты суретті қамтамасыз етеді. Олар 
негізінен кеңсе ДК мен ноутбуктер пайдаланылады.

Заманауи 3D бейне картасы бар: 
– бір немесе бірнеше процессор, гра-
фикалық процессор (GPU),
– графикалық жады (GDDR: графика-
лық екі еселік деректер жылдамдығы),
– RAMDAC түрлендіргіші мүмкін (сан-
дық/аналогтық еркін қол жеткізуі бар 
түрлендіргіш), 
– процессорлық кулер,
– мониторға интерфейстер,
– аналық тақтаға интерфейстер.

1-сурет. Geforce GTX 760 графикалық картасы

Атауы Мәні Максималды кеңейтілім 
CGA Түсті графикалық адаптер 640 X 200
EGA Жақсартылған графикалық адаптер 640 X 350
VGA Видеографиялық матрица 640 X 480
SVGA Жоғары деңгейдегі видеографиялық матрица 800 X 600
XGA Кеңейтілген графикалық матрица 1024 X 768
SXGA Жоғары деңгейдегі кеңейтілген графикалық 

матрица
1280 X 1024

SXGA+ Жоғары деңгейдегі кеңейтілген графикалық 
матрица плюс

1400 X 1050

UXGA Ультра кеңейтілген графикалық матрица 1600 X 1200
QXGA Есептегіш кеңейтілген графикалық матрица 2048 X 1536
QSXGA Жоғары деңгейдегі санаулы кеңейтілген 

графикалық матрица
2560 X 2048

QUXGA Санаулы ультра кеңейтілген графикалық 
матрица

3200 X 2400

2-сурет. Графикалық карта

Дербес компьютер
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Графикалық процессорда кескіндер мен графикалық әсерлер өңделеді, ал дисплей 
деректері экранда көрсетіледі. Ол экранның ажыратылуын, түстің тереңдігін және 
графика стандарттарында орнатылған өңдеу жылдамдығын анықтайды. Графикалық 
процессор аналық платада процессорға қарамастан жұмыс істейді және оны жүктейді. 
Графиканы өңдеу GDDR графикалық жадында сақталатын пиксель матрицасына кес-
кіннің жеке элементтерін түрлендіру арқылы жүзеге асырылады. Монитордағы суретті 
көрсету пиксель матрицасын үздіксіз қайталау арқылы жүзеге асырылады. Дисплей 
үздіксіз жұмыс істеуі және жыпылықтамау үшін белгілі бір жаңарту жиілігі қажет. Қажет 
болған жағдайда, RAMDAC сандық сигналдарды аналогтық интерфейс (VGA) арқылы 
шығару үшін аналогтық сигналдарға түрлендіреді. Көптеген жазық мониторлар бүгін 
сандық бейнелерді өңдей алады. Заманауи стандарттар сандық визуалды интерфейс-
ті (DVI), жоғары айқындық мультимедиалық интерфейсті (HDMI) және теледидарды 
қосуға арналған аналогтық TV OUT ұяларын, сондай-ақ ескі мониторларды қосуға ар-
налған графикалық матрицаларды (VGA) қамтиды.
Әрбір карта аналық тақтамен бейне карта арасындағы байланыс интерфейсі бар. Бұл 
компьютер арқылы деректерді графикалық өңдеуге және көрсетуге мүмкіндік береді. 
Ең кең тараған интерфейс, мысалы, қазіргі уақытта PCI Express слоты болып табы-
лады. Ол толық дуплексті, яғни ол ақпаратты екі бағытта да бір уақытта бере алатын 
жүйе – графикалық карта, графикалық карта – жүйе болып табылады.

3.4.7 Мониторлар
Монитор компьютерді шығарудың негізгі құ рыл-
ғысы болып табылады. Классикалық электрон ды-
сәулелі түтіктер (CRT: Cathodic Ray Tube) бүгін өз 
мәнін жоғалтқан, ал энергия үнемдейтін, жеңілірек 
және төмен сәулелену деңгейі сұйық кристалды 
дисплейлер (СКД-дисплейдің қысқалығы үшін) 
нарықта басым. 2005 жылдан бастап жұқа плен-
калы транзисторларды (TFT, ағылш. Thin Film 
Transistor) басқару үшін белсенді матрицалық 
дисплей технологиясы қолданылады. Бүгінде пай-
даланылатын жарық әдетте LED (ағылш.: Light 
Emitting Diode) жарық диоды немесе органикалық 
жарық диоды болып табылады LED (OLED).
24 TFT мониторының ажыратымдылығы 1920 X 
1200 пиксель болады. Әрбір пиксель үш негізгі түс-
тен тұрады: олар қызыл, жасыл және көк, мұндай 
дисплейде 6,912 миллион түсті ұяшықтар бар (1920 
× 1200 × 3). Осы жеке ұяшықтардың әрқайсысы қо-
сылған немесе өшірілген болуы мүмүкін.
Басқару сұйық кристалды ұяшықтардың өткізгіштігі-
не әсер ететін транзисторлардың көмегімен жүзеге 
асырылады.
Жарық көзінің жарығы бірінші поляризациялық 
сүзгіде көлденең поляризацияланған. Жарық 
поляризациясының біртектес жазықтығы сұйық 
кристалды құрылымның арқасында күшті немесе 
аз айналады. Екінші поляризациялық сүзгі тігінен 
бағытталған және сұйық кристалды құрылым әсер 
еткен жарық үлесін ғана өткізеді. 
Жарық поляризациясының жазықтығы сұйық кристалдарды теңестіру бағытында 
қозғалады. Поляризация жазықтығының айналуы қоса берілген кернеуге байланысты 
көп немесе аз айналатын сұйық кристалдармен жүзеге асырылады. Егер кернеу бол-
маса, онда молекулалық тізбектер 90 градусқа бұрылады. Жарық сондай-ақ поляриза-
ция жазықтығында айналады. Сондықтан жарық екінші поляризациялық сүзгі арқылы 
кедергісіз өтеді. Егер кернеу болса, онда сұйық кристалдар тегістелген.

Поляризациялық сүзгі (көлденең)

Жарық толқындары айналмайды, жарық нүктелері жоқ  

Поляризациялық сүзгі (көлденең)

Жарық толқындарының 90°-ға айналуы, жарық нүктесі бар

Қабаты сұйық 
кристалдарынан 
тұрады (кернеуі)

Қабаты сұйық 
кристалдарынан 
тұрады (кернеусіз)

Поляризациялық сүзгі 
(тік)

Поляризациялық сүзгі (тік)

1-сурет. LSD мониторының 
қағидасы

Енгізу және шығару
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Жарық поляризациясының жазықтығы бұрылмайды.
Бұл жағдайда жарық екінші поляризациялық сүзгі арқылы өтпейді. Әрине, демек, тегіс-
теудің аралық мәндерінен жарықтың өтуі мүмкін.
TFT мониторларының техникалық деректері:
– Экран өлшемі немесе экран диагоналі 17-ден 24 дюймге дейін
– Тараптардың арақатынасы 4:3 немесе 16:9
– Ажыратымдылық: көлденең және тік бағыттағы пиксельдердің саны (17" және 19" 
1280x1024 1600 x 1200 дейін, 24" 1920 x 1200)
– Жауап беру уақыты (әдетте: 2-ден 25 мс-ге дейін)
– Контраст (әдетте: 300: 1-ден 5000: 1-ге дейін)
– Жарықтық (әдетте: 200-ден 500 кд / м2 дейін)
– Шолу бұрышы (мысалы, 140°-тан 178°-қа дейін)
– Пиксель тығыздығы (пиксель саны дюйм)

3.4.8 Енгізу-шығару байланысының мүмкіндіктері

Жұмыс компьютері ДК-лар LAN (Local Area Network) жергілікті компьютерлік желісі-
не әртүрлі қосылады немесе WAN (Wide Area Network) телекоммуникациялық желісі 
арқылы дүниежүзілік желілермен (мысалы, Интернет) және онда ұсынылатын қызмет-
термен қосылуы мүмкін.
Желілік қосылым опциялары:
– WLAN адаптерінің көмегімен (әдетте ноутбук орнатылған) сымсыз маршрутизаторға 
қосылуы мүмкін және Интернетке қосылу орнатылады.
– ISDN сыртқы адаптерінің немесе ISDN ішкі картасының көмегімен S0 интерфейсі 
арқылы Дүниежүзілік телекоммуникациялық желіге.
– LAN жергілікті компьютерлік желісіне ішкі немесе сыртқы желілік карталар арқылы 
және сол жерден Дүниежүзілік телекоммуникациялық желіге.
– ADSL модемі (асимметриялық сандық абоненттік желі) және Интернетке сандық кең 
жолақты қосылуды пайдалану үшін телекоммуникациялық желіге арналған тарамдау-
шы арқылы.

3.5 Үлкен сыйымдылықты есте сақтау құрылғылары

Есте сақтау құрылғысы деректер массасын – бағдарламаларды, операциялық жүйені, 
барлық басқа файлдарды сақтайды.
«Тікелей қосылған сақтау орны» (Direct attached Storage) тікелей компьютерге ор-
натылған және аналық тақтаға қосылатын қатты дискілер мен SSD қатты дискілер 
(қатты денелі дискілер, қозғалатын бөліктері жоқ электрондық қатты дискілер, олар 
флэш-ЖЕСҚ сақталады) деп аталады. «Тікелей қосылған сақтау орны» – бұл «қара-
пайым» жұмыс ДК және қарапайым серверлер үшін үлкен сыйымдылықтағы стан-
дартты ЕСҚ. Егер мұндай қатты диск бұзылса, онда сақталатын деректерді жоғалтып 
жойылатын болады. Бұл үлкен сыйымдылықты ЕСҚ-ға қосудың ең қарапайым және 
ең арзан тәсілі.
Серверлер жиі желілік жинақтағыштар ретінде үлкен сыйымдылықты ЕСҚ қолданады. 
Бұл жағдайда көптеген компьютерлер үлкен сыйымдылықтағы ЕСҚ жалпы қорына қол 
жеткізе алады.

3.5.1 Қатқыл диск

Қатқыл диск (ағылш . Hard Disk Drive, HDD) – бұл деректерді айналмалы дискілерде 
орналасқан магниттік қабатқа жазатын магнитті жинақтағыштар. Дискілер минутына 
5000 айналудан минутына 10000 айналуға дейін жылдамдықпен айналады. Бұрын 
иілгіш дискілер қолданылған (ағылш. Floppy Disk Drive, иілгіш дискілердің дискжетегі, 
FDD), олар USB-флеш-жинақтағыштарды айналымға енгізілумен енді пайдаланыл-
майтын болды.

Дербес компьютер



125

3
Айналмалы дискілерде оқу немесе жазу үшін басы 
өте қысқа қашықтыққа «ұшады». Бастың және тілім-
шенің арасындағы қашықтық бірнеше нанометрді 
құрайды. Ол тілімшелердің жоғарғы жақ сыртынан 
қозғала алатын қолға бекітілген. Ол жазу үшін тілім-
шедегі магниттік қабатты магниттей алатын өте кіш-
кентай электромагнитті қамтиды (бойлық жазба). Оқу 
кезінде бұл бас магнитті қабаттың магниттілігін санай-
ды. Бит тығыздығын арттыру үшін дискідегі өлшемдер 
аз және аз бола берді. 2005 жылдан бастап биттер 
тігінен (перпендикуляр жазу) орналастырылды, бұл 
биттердің одан әрі қысқаруына және осылайша диск 
сыйымдылығының артуына әкелді.

Қатқыл диск тек бір немесе бірнеше дискіден (диск 
стегінен) тұруы мүмкін. Дискілер келесідей жіктеледі:
– Жол (A), егер ол өзінің жағдайын өзгертпесе, онда 
оқу / жазу басынан өткен шеңбер.
– Сектор (B)
– Блок (C), сектордағы жалғыз жол деректер блогы
– Кластер (D), әдетте тізбекті түрде орналасқан бірне-
ше блоктарды байланыстыру.

3.5.2 Бөлу және пішімдеу

Әрбір есте сақтау құрылғысы, қатты диск, USB жи-
нақтағыш, SD картасы бөлімдерге бөлінуі тиіс. Бөлін-
беген жады операциялық жүйемен пайдаланыл-
майды. Сізге кем дегенде бір бөлім қажет. Қарапайым 
жағдайда барлық есте сақтау құрылғысы бір бөлім 
болып табылады, содан кейін жалпы сақтау кеңістігін 
қамтиды.
«Жаңа» дискіде бөлім жасалғаннан кейін файл жүй-
есін жазуға болады. Көптеген файл жүйелері бар және үнемі жаңалары қосылады.
Пішімдеу көмегімен қалаған файлдық жүйе дискіге жазылады. Windows үшін бұл әдет-
те NTFS (NT файлдық жүйе) немесе FAT32 (32 биттік файлдарды орналастыру кес-
тесі), Mac HFS + (иерархиялық файлдық жүйе) және Linux ext3 (3 кеңейтілген нұсқа) 
немесе btrfs (жақсартылған файлдық жүйе).

Есте сақтау құрылғысы бірнеше бөлімдерге бөлінуі мүмкін, әр бөлімде файл жүйесі 
болуы мүмкін. 
Бастапқы, кеңейтілген және логикалық бөлімдер бар. Қатты диск төрт бөлімге бөлінуі 
мүмкін. Егер көп бөлімдер қажет болса, онда кем дегенде бір кеңейтілген бөлім жасау 
керек болады. Кеңейтілген бөлім бірнеше логикалық бөлімдерді құру үшін пайдала-
нылуы мүмкін. Мысалы, бес бөлім қажет болса, онда үш негізгі және бір кеңейтілген 
бөлім жасаңыз. Кеңейтілген бөлім содан кейін екі логикалық бөлімге бөлінеді.
Бірақ неге бірнеше бөлім қажет? Операциялық жүйе көбіне бөлімге жазылады. Екінші 
бөлім деректерді сақтау үшін қолданылады. Егер қатты дискіге басқа операциялық 
жүйе жазылса, деректер жеке бөлімде сақталынып қалады. Кейде әртүрлі пайдала-
нушылар бір ДК өздерінің жеке бөлімдерін орнатады.
Әрбір бөлім басқалардан бөлек пішімделенуі тиіс, яғни файлдық жүйемен жаб-
дықталған болуы керек. Windows әрбір бөлім үшін диск үшін өз әрпін орнатады. Бірне-
ше қатты дискілер бір компьютерде орнатылған, бірақ олар тек бір қатқыл диск бөлік-
тері сияқты болып табылады.

"Сақина тəрізді" жазу элементі

"Монополиялық" жазу элементі

Бойлық жазу (стандартты)

Перпендикуляр жазу

Жазу қабаты

Жазу қабаты
Қосымша қабат

A
C

B

D

1-сурет. Қатқыл дискілердің 
«жатуы» және «шетінен» шығуы

2-сурет. Қатқыл диск бетін 
сұлбалық бөлу

Үлкен сыйымдылықты есте сақтау құрылғылары
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1-сурет. Windows деректер жинақтаушысын басқару, қатты дискілерді бөлімдерге бөлу

Windows жүйесінде «Disk Management Tool» немесе Linux жүйесінде «gparted» сияқты 
жүйелік құралдардың көмегімен қатты дискілерді бөлуге, бөлімдерді графикалық түр-
де көруге және бөлім өлшемін өзгертуге болады.
2-суретте алдыңғы суреттегі сияқты сол компьютер көрсетілген. Төртінші бөлім кеңей-
тілген, ал 5 және 6-бөлімдері әлі де 40 ГБ бос жады бар. 1-бөлім жүктелген. Мұнда 
жүктеу менеджері, жүктелетін операциялық жүйені таңдау бағдарламасы бар.

2-сурет. Linux-та ДК қатты дискісін бөлу

Дербес компьютер
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Ескерту: Windows NTFS және FAT өңдей алады. FAT32 диск өлшемі 1 ТБ-да шектел-
ген. Linux және Mac компьютерлері NTFS және FAT оқи және жаза алады. Windows 
басқа өндірушілердің жүйелерін оқи және жаза алмайды.
Файлдық жүйе файлдарды сақтау және басқару үшін жауап береді. Алдымен файл-
дың атауы мен файл орналасқан жері бар қарапайым кесте болды.
Windows-да қолданылатын бірінші файлдық жүйе FAT12 болды. Бұл кестеде 12-биттік 
блок көрсеткіші бар екенін білдіреді, осылайша 212 = 4096 жады блоктары дискіге жібе-
руге болады. Файлдық жүйенің мұрагері 16 бит (FAT16) болды. Егер қатты дискідегі де-
ректер блогының өлшемі 512 байтты құраса, онда қатты дискінің ең үлкен мөлшері 216 
* 512 байт = 32 мегабайт. FAT16 файлдық жүйесі адрестей алмайды. Жылдам шешім 
кластерлерді енгізу болып табылады. Адресация орнына блок кластерге, яғни бірне-
ше аралас блоктарға жүгінеді. Егер сіз әрбір 512 байтты сегіз блокты біріктірсеңіз, 
онда бұл 4096 байттың ең аз мекенжайына әкеледі. Осылайша, FAT16 арқылы 128 
МБ-қа дейін жіберуге болады. Бұл кемшілігі бірнеше байтты жадқа ие шағын файлдар 
кластердің барлық аймағын алып, осылайша жад кеңістігіне «айналдыра» алады.
Бүгінгі күні FAT32 флешкалар мен SD-карталар сияқты мобильді деректер жинақта-
уыштарындағы ең танымал файлдық жүйе болып табылады. Бұл барлық танымал 
жүйелерге осы жинақтағыштарды оқуға және жазуға мүмкіндік береді.
Журналдағы файлдық жүйелер жазу үрдістері туралы журнал жүргізеді. Егер файлды 
сақтау кезінде қуат берудің бұзылуы орын алса, жазу операциясы аяқталмайды. Аппа-
раттық қамтамасыз ету арқылы бұл мәселені конденсаторлы қатты дискілер арқылы 
шешуге тырысады, соның арқасында жазу үрдісін аяқтау үшін біраз уақыт токпен 
қамтамасыз етіледі. Жүйе жұмыс қадамдары құжатталатын журналдарды енгізеді, 
сондықтан кез келген пайда болған қателер кейінірек түзетілуі мүмкін.

Атауы Түсініктеме Операциялық жүйе Бірінші 
шығарылым

Максималды 
файл өлшемі

Максималды 
FS өлшемі 

FAT16 16 бит файлдарын 
орналастыру кестесі

MSDOS, win 95 1983 2 ГиБ 4 ГиБ

FAT 32 32 бит файлдарын 
орналастыру кестесі

Win 95B bis Win XP 1995 4 ГиБ 8 ТиБ

NTFS NT-файлдық жүйе 
(бастапқыда HPFS)

Ab Win NT 3.5 1993 16 ТиБ 256 ТиБ

HPFS Жоғары өнімді файлдық жүйе IBM OS / 2 1989 2 ГиБ 64 ГиБ
EXT2, 
EXT3,

Кеңейтілген файл жүйесі Linux, қазіргі уақытта 
EXT4

1993, 2001, 
2008

1 EiB 1 EiB

HFS+ Иерархиялық Файлдық Жүйе 
Плюс

Apple Mac 1998 8 EiB 8 EiB

Btrfs B-Tree файлдық жүйесі 
(сондай-ақ better-FS немесе 
butter-FS

Linux 2007 Linux 
үшін

16 EiB 16 EiB

ISO 9660 CD және DVD файлдық жүйесі Барлық қол жетімді 2016 Win үшін

Кестеде көрсетілген файлдардың максималды өлшемдері мен файлдық жүйенің өл-
шемдері екілік префикс болып табылады (2-база). 
Екілік префикстердегі файл өлшемдері:
210 KiloBinary KiB 
220 MegaBinary MiB 
230 GigaBinary GiB 
240 TerraBinary TiB 
250 PetaBinary PiB 
260 ExaBinary EiB

Назар аударыңыз! Қатты дискілер өндірушілер екілік префикстердің орнына ондық 
префикстерді сыйымдылықтың өзіндік ерекшеліктері үшін қолданады. Яғни, 1 тера-
байттық қатты диск тек 1012 байт (1 000 000 000 байт), ал 240 (1 099 511 627 776 байт) 
емес.

Ескерту. 3.5.2-тарауда бөлімдерді сипаттағанда 4 ГБ жады картасы 3,76 GiB бар.

Үлкен сыйымдылықты есте сақтау құрылғылары
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3.5.3  Қатқыл диск қосылуы

Бұрын ATA интерфейсі (Advanced Technology Attachment) 
ДК үшін стандартты интерфейс болды. ATAPI (AT қосым-
шалар дестесінің интерфейсі) – бұл интерфейс үшін ор-
тақ атау. Бұл интерфейстің басқа атауы – Ide (Integrated 
Drive Electronics). Бұл белгілеу дискіге және оқырманға / 
жазушыға арналған басқару электроникасы контроллер-
ден қатты дискіге ауысқанын көрсетеді. ATA интерфейсі 
қатты дискіні қатты диск контроллеріне қосу үшін 40 кон-
тактілі жалпақ кабельді пайдаланады. Контроллер әдетте 
аналық тақтада орналасады. Бірақ аналық тақтада кеңейту 
ұяшықтарына қосылған жеке контроллерлер бар. Бір кон-
троллер үшін жалпақ кабельге екі қатты дискіні немесе CD 
жетегін қосуға болады. Аналық тақталардың көпшілігінде 
екі контроллер бар болғандықтан, төрт дискіден артық 
қосуға болады. Мәліметтер бірнеше жалпақ кабель сым-
дары бойынша параллель берілді. Уақыт өте келе, дерек-
терді беру жылдамдығы көбейе түсті және ақырында шекті 
мәнге жетті, өйткені сигналдың жеке деректер желілерінде 
таралу уақыты сәл өзгеше. Шешім деректер интерфейс 
арқылы тізбекті түрде берілуі болып табылады. Сондықтан 
бұл интерфейс Serial-ATA деп аталады.
SATA интерфейсі бүгінде қатты дискілер үшін стандартты 
интерфейс болып табылады. Деректер желісін үнемдеу 
арқасында қосылу желісі әлдеқайда аз болды. Бұл қатты 
компьютерлік корпустарда кабельдерді құру және салу үшін 
маңызды артықшылығы бар. Сондай-ақ, аз желісі желдет-
кіш кезінде артықшылықтары бар, себебі корпуста барлық 
компоненттерді жақсы салқындатуды қамтамасыз етеді.
Жұмыс станцияларында немесе серверлерде, деректердің 
жоғары өткізу қабілеті маңызды, SCSI интерфейсі бар ин-
терфейс (кіші Компьютер жүйелерінің интерфейсі) стан-
дартты интерфейс ретінде пайдаланылды. 50-полюсті, 
ал кейін 68-полюсті жалпақ кабель 16 қосқышқа дейін са-
лынған. 16 құрылғы (контроллерді қоса алғанда) мекенжай 
желілері арқылы қосылуы мүмкін. Бұл жағдайда деректерді 
беру жылдамдығын арттыру үшін олар серия түрінде жа-
салған болады. Маңызды интерфейс SAS-тізбекті қосылған 
SCSI деп аталады.

Сыртқы қатты дискілер
Қарапайым қатты дискілерді қамтитын шағын корпустарға 
келетін болсақ, әдетте өзіндік қуат көзі бар, үлкен көлемді 
деректерді сақтауға, қорғауға және тасымалдауға болады. Қарапайым интерфейс тер-
USB және eSATA. eSATA-бұл SATA интерфейсі, басқа кабельдер мен ажыратқыштары 
бар, бірақ қалған ерекшеліктерімен ұқсас. 

Түрі Тарату жылдамдығы Құрылғылардың ең көп саны Желінің максималды 
ұзындығы

ATA Макс. 133 Мбит/с 2 0,45 м

SATA 600 Мбит/с 15 1-2 м

SATA express 1.000 Мбит/с
 2.000 Мбит/с

15 2 м

eSATA SATA сияқты 15 2 м

SCSI 5 Мбит/с-тан 320 Мбит/се-қа дейін 16 (контроллерлерді қоса алғанда)) 25 м

SAS-3 1200 Мбит/с 65.025 25 м

SAS-4 2400 Мбит/с 65.025 25 м

1-сурет. ATA интерфейсі 
және тегіс ескі қатты диск 
кабелі

2-сурет. SATA интерфейсі 
(оң жақтан қосылу) SATA 
кабелімен

Дербес компьютер
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3.5.4  RAID жүйелері
RAID қысқаруы «тәуелсіз дискілердің артық массиві» деп аталады. Бұл бірнеше қатты 
дискілерді бір логикалық бірлікке біріктіруге жатады. Мұндай RAID массиві, жеке қатты 
дискілер санына қарамастан, жүйе тұрғысынан бір қатты диск сияқты көрінеді.
Екі нәрсеге осылайша қол жеткізуге болады:
– Диск істен шыққан жағдайда деректердің қауіпсіздігі
– Жазу және оқу жылдамдығын арттыру

RAID деңгейлері стандартқа сәйкес жіктеледі. Қарапайым нұсқасы – қауіпсіздікті 
қамтамасыз етпейтін 0-деңгейлі RAID. 6-деңгейлі RAID – бұл диск топтарынан кез кел-
ген екі қатты диск бір уақытта істен шығуы мүмкін ең жоғары стандарт. RAID жоғары 
деңгейлері төмен деңгейлер немесе компания үшін ерекше атаулар комбинациясы 
болып табылады.
Маңызды RAID деңгейлері келесі (шолу):
– RAID 0, сондай-ақ жолақтар жиынтығы деп аталатын, қауіпсіздікті қамтамасыз ет-
пейді
– RAID 1, айналы дискілері немесе айна, екі қатты диск қажет
– RAID 4, сондай-ақ кезектестіру және анықтықты бақылау, кем дегенде үш қатты диск 
қажет, олардың біреуі қауіпсіздік үшін қажет.
– RAID 5, сондай-ақ кезектесіп және бөлінген анықтықты бақылаумен, кем дегенде үш 
қатты диск қажет, бір диск қауіпсіздік үшін пайдаланылады, бір диск деректерді жоғалт-
пай істен шығуы мүмкін.
− RAID 6, сондай-ақ екі бөлінген екілік ажыратылған анықтықты кезектестіру және 
бақылау кем дегенде төрт қатты диск талап етіледі, екі диск қауіпсіздік үшін қажет, ал 
екі диск деректерді жоғалтпай істен шығуы мүмкін.
– RAID 51, RAID 1 арқылы көрсетілген екі бірдей RAID 5 жүйесі.

RAID деңгейлері

RAID 0

«Stripe Set» ешқандай қауіпсіздік 
ұсынбайды. Сонымен қатар, ол жыл-
дамдық артықшылықтарын ұсынады, 
себебі деректер бірнеше дискілер 
бойынша бөлінеді, демек параллель 
оқу және жазу мүмкін. Бұл қалған 
бөлімдерді бірнеше дискілермен бір 
үлкен дискке біріктіру үшін жиі пайда-
ланылады.
RAID, RAID 0 басқа деңгейлерімен 
бірге жиі RAID 0 жылдамдығы бой-
ынша артықшылықтарды басқа жүйе-
лердің қауіпсіздік артықшылықтары-
мен біріктіру үшін қолданылады.

RAID 1, айна тәрізді көшіру, екі қатты 
диск айнадағы тәрізді көрінеді. 
Барлық деректер екі қатты дискіде 
де қол жетімді. Егер қатты диск жа-
рамсыз болса, онда барлық деректер 
әлі де екінші дискіде бар. Тағы бір ар-
тықшылығы – жазу және оқу жылдам-
дығы жоғары, өйткені екі дискіге бір 
мезгілде кіруге болады. Деректердің 
жалпы көлемі қатты дискіге тең.
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RAID 0

Диск 0 Диск 1

A4

A3
A2

A1

A4

A3
A2

A1

RAID 1

Диск 0 Диск 1

1-сурет. RAID 0

2-сурет. RAID 1

Үлкен сыйымдылықты есте сақтау құрылғылары
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RAID 4, анықтық кезектеуі және 
бақылауы бар жолақтар жиынтығы

RAID 4 деректерді екі немесе одан да 
көп дискілер бойынша бөледі. Басқа 
дискіде (анықтық дискі) тест коды сақ-
талады. Егер бұл диск істен шықса, 
барлық деректер қалған дискілерде бар 
болады. Егер деректер дискі сынса, 
қалған деректер мен анықтық дисктері-
нен жетіспейтін деректерді қайта санау-
ға болады.

Бұл әдістің кемшілігі қатты дискіге жазу 
үшін дискіге кіргенде, сондай-ақ жұп 
диск жазылуы тиіс. Демек, жазу үшін 
қол жеткізу мүмкіндігі көп, сондықтан ол 
тез сынуы мүмкін. 

RAID 4 деректерінің жалпы көлемі осы-
лайша:

Dжалпы = (n – 1) · Dқатты диск 

RAID 5

Бұл әдіс 4 RAID-ке өте ұқсас. Айыр-
машылық анықтық туралы ақпарат 
барлық дискілерге бөлінеді, сондықтан 
барлық дискілер біркелкі жүктеледі. 
Кем дегенде үш қатты диск қажет. 
Олардың бірі анықтық үшін есептелген. 
RAID 5-дегі деректердің жалпы көлемі, 
осылайша:

Dжалпы = (n – 1) · Dқатты диск 

Өлшемі 1 TB бес қатты дискісі бар RAID 
5 пайдалану кезінде біз жиынтықта (5-
1)-1 TB = 4 TB болатын RAID-қатты дис-
кіні аламыз.

RAID 6
RAID 6 анықтық үшін екі дискіні пайда-
ланады. Бұл жағдайда тексеру кодтары 
барлық дискілерге бөлінеді. Ол үшін екі 
қосымша қатты диск қажет – кем деген-
де төрт. Бұл жүйеде ең көп екі қатты 
дискілердің бұзылуы болуы мүмкін. 

Dжалпы = (n – 2) · Dқатты диск 

RAID басқа жүйелері

Жиі RAID-деңгейлердің комбинациялары бар. Кейбір өндірушілер өз жүйелерінің қа-
уіпсіздігін және жоғары стандартын атап өту үшін RAID 6 шеңберінен шығатын жүйе-
лерді орнатады.

D1

C1

B1

A1

Диск 0

D2

C2

B2

A2

Диск 1

D3

C3

B3

A3

Диск 2

Dp

C p

B p

Ap

Диск 3

RAID 4

Dp

C1

B1

A1

Диск 0

D1

Cp

B2

A2

Диск 1

D2

C2

Bp

A3

Диск 2

D3

C 3

B 3

Ap

Диск 3

RAID 5

RAID 6

Dp
C1
B1
A1

Диск 0

Dq
Cp
B2
A2

Диск 1

D1
Cq
Bp
A3

Диск 2

D2
C2
Bq
Ap

Диск 3

D3
C3
B3
Aq

Диск 4

E q E1 E2 E3 E p

1-сурет. RAID 4
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3.5.5  Оптикалық жазу жүйелері

Компакт-дискіге арналған базалық технология 
(компакт-диск) алпысыншы жылдардың соңында 
Philips компаниясымен әзірленген. Деректер (му-
зыка) CD Bitmuster-де тығыздалады. Фокусталған 
лазер сәулесінің көмегімен сандық түрде сақталған 
деректер компактдиск бетінен есептелуі мүмкін.
CD оны әзірлеу барысында әртүрлі қосымшалар 
үшін қолданылды. Бастапқыда дыбыс жазбаларын 
ойнатуға арналған, ол тез жазылған компактдиск – 
D-R пайдасы арқасында деректерді өңдеу әлемін-
де мойындалды. Бұл жағдайда CD бағдарламалық 
жасақтама үшін үлкен сыйымдылықты деректер 
жинағыш ретінде (мысалы, сандық каталогтар), 
сондай-ақ фото және бейне үшін компакт-диск есте 
сақтаушы құрылғы болып табылады.

Сандық деректерді бөлісу үшін, деректерді қорғау 
үшін және мұрағаттау үшін (суреттер, музыка) әдет-
те компакт дискілер қолданылады. Стандартты 
CD-R 650 МБ деректерді сақтауға болады.

Сандық әмбебап диск (DVD)

DVD «сандық әмбебап диск» (әмбебап) деген-
ді білдіре ді. Әмбебап мультимедиалық стандарт 
ретінде DVD компакт-дискілерді, бейнекассеталар-
ды, CD-ROM және компьютерге арналған ауыстыр-
ғыш дискілерді алмастырды. Сыртынан оны ком-
пакт-дискіден (CD) ажырату қиын, бірақ олардың 
техникалық деректері айтарлықтай ерекшеленеді. 
CD және DVD бетінің құрылымын салыстыру DVD 
сақтау үшін әлдеқайда үлкен сыйымдылығы барын 
көрсетеді. CD диск сияқты DVD үшін түрлі қолда-
ну стандарттары әзірленді. DVD-дегі деректерді 
жариялау механизміндегі DVD-дискіге берілетін 
DVD-мен жазылатын DVD-лер арасында айыр-
машылықтар бар:
DVD-Audio: Audio-CD салыстырғанда жоғары рұқ-
сат және дискретизация жиілігі бар.

DVD-ROM: Тек оқуға арналған құралдар үшін стан-
дарты.

DVD ± R: Бір рет жазуға арналған құрал. Пішім: 
DVD-Video, DVD-Audio немесе DVD-ROM.

DVD ± RW: Қайта жазылатын тасушы (1000 есеге 
дейін). Деректерді тұрақты сақтау үшін бірнеше рет 
(екіден онға дейін) жазылуы тиіс.

DVD-RAM: жазылатын және өшірілетін тасушы. 
Сондай-ақ, DVD-Video, DVD-Audio немесе DVD-
ROM ретінде қолданылуы мүмкін. Ол деректердің 
жоғары қауіпсіздігі бар.

Лазерлік сәуле

Желімделген 
жазбалар

Битрейт rb > 3 Мбит/сек

Шнек

1,
2 

м
м

Жинақтаушы 
қабаты

Жинақтаушы қабаты 
Жарық өткізетін

Жапсырма Ақпарат 
(қабат 1)

Желім

Ақпарат
(қабат 2)

Лазерлік сəуле
Ақпарат 1

Лазерлік сəуле 
Ақпарат 2

1-сурет. CD көрсету

Қасиеті CD DVD
Сыйымдылығы 650 Мбит 4,7 Гбит, 8,5 Гбит, 9,5 

Кбит, 17 Кбит (түріне 
байланысты)

Деректерді 
беру 
жылдамдығы

(2,5%–3,6) Мбит/с 
құрайды

Секундына 4,7 Мбит

Жолтабанның 
ені

1,6 мкм 0,74 мкм

Қалыңдығы 1,2 мм 1,2 мм
Диаметр 120 мм 120 мм

2-сурет. CD және DVD 
салыстырмалы талдауы

3-сурет. Екі қабатты жазылатын 
DVD ойнату

Үлкен сыйымдылықты есте сақтау құрылғылары
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Бір жақты және екі жақты жазылатын DVD ажыратылады. Әрбір бет бір қабатқа не-
месе екі қабатқа жазылуы мүмкін. Екі қабатты DVD-дискілерде лазерді түрлі фокустау 
арқылы сканерлеуге болатын екі жазықтық жазба салынады. Осы жазбаның мүмкіндік-
теріне байланысты әртүрлі жазу өлшемдері бар DVD түрлі түрлері бар. 

DVD түр Ерекшеліктері
DVD-5: Бір қабатты бір жақты диск. Сыйымдылығы 4,7 ГБ, MPEG пішімінде бейне ойнату уақыты 133 

минутқа жуық.
DVD-9: 2 қабатты бір жақты диск: сыйымдылығы 8,5 ГБ, MPEG (Moving Picture Experts Group), бейне 

ойнату уақыты 241 минут
DVD-10: 1 қабатты екі жақты диск: сыйымдылығы 9,4 ГБ, MPEG бейне ойнату уақыты 266 минут
DVD-18: 2 қабатты екі жақты диск: сыйымдылығы 18 ГБ, MPEG бейне ойнату уақыты 482 минут
DVD-plus
(DualDisc)

Сыйымдылығы: 4,7 ГБ + 650 МБ DVD-5 және қалыпты CD біріктірілген. Компакт-дискіде 
компакт-диск ойнатқыштары үшін музыкалық деректер бар. DVD бетінде музыкалық клиптер, 
фотосуреттер, ән мәтіндері немесе екі арнадан көп музыка болуы мүмкін. DualDisc-Sony сауда 
белгісі.

1-сурет. DVD түрі

Blu-ray-DVD, BD

DVD Blu-ray үлкен сақтау сыйымдылығы үшін жоғары айқын DVD мұрагері ретінде 
әзірленген. Себебі толқын ұзындығы пайдаланылатын лазер шектейді рұқсат дерек-
тер оралуы мүмкін неғұрлым тығыз көмегімен лазер сәулесінің қысқа жарық, ал көк 
жарық (осыдан атауы). Осылайша, Blu-ray DVD 50 ГБ деректерді сақтай алады. Кейбір 
өндірушілер 200 ГБ сақтай алатын Rohlinge құрылғыларын ұсынады, басқа құрылғы-
лар 400 ГБ сақтай алады.

Оптикалық жинақтаушыларды шолу

Жад 
сыйымдылығы

Лазерлік толқын 
ұзындығы

Лазерлік сәуле 
диаметрі

Жол қадамы Нарықта 
пайда болу

CD 540 – 900 MB 780 нм 2,11 мкм 1,6 мкм 1982
DVD 4,7/8,5 MB 650 нм 1,32 мкм 0,74 мкм 1996
BD 50 GB (200 GB дейін) 405 нм 0,58 мкм 0,32 мкм 2006

Дербес компьютер
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1-сурет. Желілерді шолу 

Желі шолуы (1-сурет) тарату желілерінде деректерді берудің мүмкін болатын 
тәсілдерінің әртүрлілігін көрсетеді. Олар қол жеткізу желісі мен қашықтағы желіден 
тұрады (тасымалдау желісі). Кіру желісіне бүкіл әлем бойынша сөйлесуге мүдделі 
қатысушылар қосылған. Тасымалдау желісі аймақтық қатынау желілерін бір-бірімен 
байланыстырады.
4-тарау тасымал маршруттарына (мыс кабельдері, оптикалық талшықтар) және осы 
маршруттар бойынша сигналдарды немесе деректерді беруге арналған олармен 
байланысты технологияларға арналған. Деректер берудің негізгі қағидатын негізге 
ала отырып, сөйлеу және музыка сияқты деректер көздері аналогтық немесе сандық 
сигналдар ретінде жазылады. Тарату жолдарының сипаттамалары мен параметрлері 
түсіндіріледі. Тарихи тұрғыдан алғанда, жақын арада құнның себептері бойынша 
қолданыстағы беру жолдарын бірнеше рет пайдалануға балама жоқ екендігі түсінікті 
болды. Сонымен қатар, телефония үшін аналогтық желілер әлі көп болса да, барлық 
түрдегі ақпаратты беруді цифрлау іс жүзінде аяқталды. Мультимедиялық деректер 
беру бүгінде тек сандық форматта ғана жұмыс істейді. Кабельдік бағыт бойынша 
деректер трафигін неғұрлым тиімді біріктіру үшін жаңа техникалық әдістердің көп саны 
көптеген жаңа терминдер мен қысқартулардың пайда болуына алып келді. Таңдау 
1-суретте көрсетілген. Әдістер қиын болған сайын, деректердің үздіксіз трафигіне 
соғұрлым көп ережелерді ескеру қажет. Осыған байланысты, Интернет-хаттамаларды 
пайдалана отырып, деректерді беру сипаттамасымен бірге осы тарауда үлкен орын 
алатын хаттамалар мен интерфейстер туралы айтады.

1-суретте көрсетілген аббревиатураларды глоссарийден табуға болады (қосымша) 
және олар осы тарауда түсіндірілген.

4Таратушы желілер
Желіге қосылу 
(access саласы)

Қалааралық байланыс желісі

IP
Интернет-хаттама

FR

PDH
Плезиохронды сандық иерархия

SDH
Синхронды сандық иерархия

ATM
Асинхронды беру режимі

                             PCM
Импульстік-кодтық модуляция

Аналогты
ISDN
xDSL

Мысалы, асимметриялық сандық абоненттік желі
TVSt

LAN

Тасымалдау желісі

Желілік тораптар

Кадрлар ретрансляциясы
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4.1 Байланыс техникасы

4.1.1 Ақпараттық технологиялар негіздері

Таратушы желілер

Адамдар мен машиналар арасындағы 
байланыс ақпарат беруге негізделген. 
Адамдарда ақпарат алмасу негізінен 
тіл (ауызша қарым-қатынас) арқылы, 
сондай-ақ іс-қимыл, бет, күлкі, жанасу 
және т.б. (бейвербалды қарым-қатынас) 
арқылы жүзеге асырылады.
Техникалық байланыс белгілерді беру-
ді пайдаланады. Бұл үшін сөйлеуден, 
мәтіннен немесе суреттен алынған 
бастапқы хабар {x1, x2, таңбалар жиын-
тығында көрсетіледі... xn}. Кодтауды 
және ірі хабарламалар болған кезде бе-
руге арналған шығыстарды азайту үшін 
I (x) хабарламаның ақпараттық мазмұны 
белгіленеді. Бұл жағдайда х таңбасының 
ақпараттық мазмұны қабылдағыштың 
бұл таңбаны күтуіне байланысты үлкен 
болады.  Белгі жиі берілмейді. Матема-
тикалық түрде оны 1 / p (x) пайда болу 
ықтималдығы ретінде жазуға болады.
Математик С. Э. Шеннон 1948 жылы I (x) 
ақпараттық мазмұнды келесідей түрде 
анықтады:

Логарифмді оның анықтауына байла-
нысты күрделі пайдалану бірқатар ар-
тықшылықтар береді. Осылайша, ld 1/p 
(x) бөлшегі – ld p (x) т8 ретінде жазылуы 
мүмкін, ал x1, x2 таңбалар тізбегінің ақпа-
раттық мазмұны. x1, x2,. xn, олар бір-бірі-
нен тәуелсіз болуы тиіс және де жеке 
мазмұнның қарапайым жиынтығы (қо-
сындысы) болып табылады.

Математикалық іс жүзінде ақпарат бір-
ліктері жоқ өлшеу бірлігі ретінде бит қол-
данылады.
Жолдарды бағалау үшін орташа ақпарат-
тық мазмұн, H энтропиясы қолданылады. 
Есептеулер жеке ақпараттық мазмұнын I 
(X) оның p (X) пайда болу ықтималдығы-
на барлық іске қосылған таңбаларды кө-
бейте отырып, кейін барлық көбейтінді 
мәндерін қосу арқылы жүзеге асырылады.

х задействованных символов, умножен-
ного на вероятность его появления p (X).

Егер барлық n таңбалары бірдей жиі кез-
десетін болса, онда Ho барынша макси-
малды мүмкін болатын энтропиясы бар.

Бірдей жиіліктегі төрт таңбаның жиын-
тығынан белгіні ауыстыру үшін maX эн-
тропиясы қолданылады:
Ho = Id 4 = 2 бита (мысалы, 00, 01, 10, 11).
Егер 32 бірдей жиі кездесетін таңбалар-
дың бірін ауыстыру керек болса, онда 
пайдалану керек 

Ho = ld (32) = 5 бит.
Іс жүзінде жеке таңбалардың пайда болу 
ықтималдығы әртүрлі (мысалы, TeXte 
әріптері), сондықтан Ho maX энтропия-
сының ықтимал мәні сирек кездеседі. H 
және Ho энтропиясының нақты мәні ара-
сындағы айырмашылық деректер жолы-
ның артық болуы деп аталады.
Артық құрамдас бөлігінде ақпараттық 
мазмұны жоқ, сондықтан да ол артық 
болып табылады. Ақпарат теориясын-
да ақпаратты таратудың артық бөлігін 
азайтатын немесе қателерді табу, немесе 
қателерді түзету үшін қолданатын кодтау 
әдістері әзірленді.

1-сурет. Мультимедиялық тарату

Биттер

Желілер

Бит

Сигналдар Дерктер

Дыбыстар
СуреттерМәтін

Сигналдар Деректер

Дыбыстар
СуреттерМәтін

(ld: қос логарифм, 
logarithmus dualis)
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4.1.2 Тарату тәсілдері
Деректерді беру кезінде екі қатысушы да өз-
дерінің терминалдарын пайдаланады. Басқа 
техникалық құралдар пайдаланушылардан 
жасырын болып қалады: тарату жолы теле-
коммуникациялық терминалдар арасында 
қосылған, ал коммутация технологиялары 
қажетті байланыстың орнатылуын қамта-
масыз етеді. Бұл үшін қажетті желі WAN 
(жаһандық желі) деп аталады.

Телекоммуникациялық жабдық хабарлар-
ды таратқыштан қабылдағышқа жібереді. 

Қажет болған жағдайда таратқыш қорек көзі-
нен хабар алады, оны электр сигналдарына 
түрлендіреді және осылайша тарату жолы 
арқылы береді.
Мысалы, жаңалықтар көздері келесідей бо-
луы мүмкін:

− сөйлеу немесе музыка сияқты дыбыс көз-
дері,
− компьютерлік жүйеден алынған электр 
деректері,
− телебасқару жүйесінен өлшенген мәндер,
− сақталған аудио немесе бейне құжаттар

Жіберуші мен алушы, мысалы, сөйлескен 
кезде кезек-кезек микрофонды және теле-
фон тұтқасын пайдалана алады. Басқа конс-
трукцияларда беруге арналған электр сиг-
налдары тиісті түрде өңделеді.
Ақпарат көзіне байланысты ақпарат беру 
жолдары арқылы беруге дайындау үшін 
әртүрлі техникалық әдістер қажет.
Жіберушінің міндеттері кіреді:

– Хабарламаларды тіл, музыка, суреттер, 
бейнелер немесе кез келген түрдегі басқа 
да деректер түрінде жазу.
– Хабарламаларды электр сигналдарына 
түрлендіру.
– Модуляция, яғни сигнал таратуға ар-
налған толқын пішінінің өзгеруі.
– Сигналды сандық импульстерге кодтау 
(түрлендіру).
– Алыс қашықтықтарға беруді қамтамасыз 
ету үшін қосымша қуат көздерін қолдану 
арқылы сигналды күшейту.

Барлық осы міндеттерді жүзеге асыру түрлі 
тораптарда жүзеге асырылады.
Қабылдағышта таратқыш функциялары 
орын алады. Қайта кодтау (қайта түрлен-
діру), демодуляция (бастапқы сигналды қал-
пына келтіру) және күшейткеннен кейін сиг-
нал хабар қабылдағышына (қабылдағышқа) 
берілуі мүмкін.

Тарату техникасы

Таратқыш Тарату арнасы Приемник

Хабарлама көзі Таратқыш

СигналХабар-
лама

      Қуат көзі

Түрлендіру,
Модуляция, 
Кодтау,
Күшейткіш

Микрофон
Камера
Факс
DV-құрылғы

Сигнал Сигнал

Оптикалық талшықты 
кабель, 
радиорелелік желі, 
SAT қосылымы, 
Ұялы байланыс

Қабылдағыш 
Хабарлама қабылдайтын 
құрылғылар

Энергия көзі

Құлаққаптар,
Монитор, Факс,
DV-құрылғыСигнал Хабар-

лама 

Демодуляция,
Декодтау,
Күшейту, 
Кері түрлендіру

1-сурет. Неміс Kopernikus алыс байланыс 
спутнигі, Wan бөлігі

2-сурет. Хабарламаны жіберу сұлбасы

3-сурет. Таратқыштың функциялары

4-сурет. Тарату арналары

5-сурет. Қабылдағыштың функциялары
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Ақпарат үшін келесі қабылдау құрылғылары 
бар: 

− Монитор немесе теледидар сияқты 
кескін шығару құрылғылары.
− Факс
− DV құрылғысы

Тарату желісі бүкіл әлемдегі компьютер-
лерді қосу үшін пайдаланылатындықтан, 
олар қысқаша WAN үшін бұрын айтылған 
жаһандық желі туралы айтады.

4.1.3  Тарату арналары
Тарату арнасы бойынша таратқышта жа-
салған сигнал қабылдау арнасы арқылы қа-
былдағышқа беріледі. Ол сол жерге алушы 
тиісті қабылдағышқа қайта жібере алатын-
дай түсу керек. 
Тарату арналары ретінде қолданылады: 
Желілік қосылыстар. 
Оларға жатады:
− екі қорапты кабель (қалалық аймақ)
− коаксиалды өткізгіштері бар кабель
− оптикалық талшықты кабельдер
Сымсыз қосылыстар:
− радиожелілер (екі нүктелі байланыстар)
− кең тарату арналары (радио және теле-
ди дарлық қабылдау үшін көп нүктелі бай-
ланыс тар).
− спутниктік байланыс арналары
− мобильді байланыс

4.1.4  Сигнал түрлері

Тарату арнасына хабарламаның түрі мен 
оның сигналының түріне байланысты өте 
әртүрлі талаптар қойылады (1-сурет). Кей-
бір облыстарда шынайы ойнату талап 
етіледі, ал қалааралық байланыс кезінде 
дауысты анық ойнату маңызды, деректер 
саласында таңбаларды қауіпсіз қабылдау 
маңызды.
Егер тарату арнасы ретінде кабель пай-
даланылса, онда хабарламаларды жібе-
ру электрлік немесе оптикалық сигналдар 
түрінде жүзеге жіберіледі. Бұл сигналдар 
тұрақты немесе айнымалы токтан немесе 
жарық толқындарынан тұратын тербелістер 
немесе импульстердің жүйелілігі болып та-
былады. 
Екі сигнал да маңызды сипаттамаларға ие: 
тербеліс немесе импульс жиілігі мен пішіні.
2-суретте осциллограф экранында бейне-
леуге болатын сигналдардың мысалдары 
келтірілген.

Хабарлама 
түрі Қызметі Талаптар Тарату ауқымы

Тілі

Музыка

Қалааралық
байланыс

Радиохабар

Дәлдігі

Табиғилық

0,3-тен 3,4 кГц-ке 
дейін

0,03-тен 18 кГц-
ке дейін

Мәтін

Сурет

Телефакс

Электрондық 
пошта

Видео

Нақты түпнұсқа 
көшірме

Сурет немесе 
дыбыс жақсы

Аналогты
Сандық 

64 кбит/сек

64 кбит/сек

0,05 МГц

Деректер Интернет
Биттерді 
жоғалтудың 
жоғары емес 
коэффициенті

n-64 кбит/сек

1-сурет. Хабарламалар, қызметтер, 
талаптар

Ι

0
t

Синус тəрізді тербеліс
(сигнал немесе өлшеу тогы)

F әрпі S әрпі

(Сигнал немесе өлшеу тогы)
(Тұрақты ток-телеграф сигналы)

-sch- -a- -u-
Жиілік қоспасы
(ауызша айнымалы ток, дыбыстар)

Үш сандық сигнал, 3 ауыстырып қосу күйі
(HDB-3 коды, PCM-30 жүйесі үшін)

Ι

0
t

Ι

0
t

Ι

0
t

-1

+1

2-сурет. Сигналдар пішіндер

Таратушы желілер
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4.1.5  Электроакустика
Электр техникасы компоненттерінің көмегімен ды-
бысты жазу, беру және ойнату электроакустика деп 
аталады. Акустика – дыбысты зерттеу. Бұл физика 
саласы.
Телефон арқылы естуге болатын дыбыс ауа моле-
кулаларының тұрақты механикалық тербелісі болып 
табылады. Дыбыс сондай-ақ вакуумда емес, сұйық 
және қатты материалдарда беріледі. Діріл дыбыс көзі 
(дауыс байламдары, мембрана, қоңырау).
Дыбыс көздері дірілдеу және ауаны өз дірілдерімен 
сиретеді (1-сурет). Бұл өзгерістер дыбыс қысымы деп 
аталатын төменгі және жоғары қысымды кезекпен өз-
гертеді. Бұл ауаның тиісті қысымына салынады. Ды-
быс қысымының ауа қысымына қатынасы шамамен 1: 
1000. Дыбыс қысым толқыны ретінде таралады және 
біздің құлақ немесе микрофонмен тіркелуі мүмкін.
Дыбыстық толқындар – бойлық толқындар. Заттың 
бөлшектері толқынды алға-артқа (2-сурет) тарату 
бағытында өзгереді. Керісінше, көлденең толқындар-
да зат бөлшектері таралу бағытына перпендикуляр 
(арқан немесе су беті сияқты) өзгереді. Бөлшектер 
қозғалып, толқынды таратады. Олар жерден аз жылжиды.
Бойлық толқындарды графикалық түрде салу қиын, 
сондықтан дыбыстық толқындарды көрсету үшін 
синусоид сияқты сызықтық диаграммалар жиі қол-
данылады (3-сурет). Бақылау сызығынан жоғары 
жағдай ауаның қысылуын (артық қысым), ал бақылау 
сызығынан төмен – ауаның «қалыпты» қысымына 
қатыс ты ауаның сиретілуін (теріс қысым) білдіреді.
Дыбыс жылдамдығы дыбыс қысымының таралу жыл-
дамдығы деп аталады. Бұл дыбыс беретін матери-
алға, шын мәнінде, оның серпімді қасиеттеріне (4-су-
рет) байланысты.
f жиілігі дыбыстық, сондай-ақ электрлік діріл жағда-
йында секундына тербелістер саны деп аталады

Дыбыс көзі 
(мембрана)

Көлденең толқын                      (Кабель)

Бойлық толқын         (Ауа)

Ф
ра

гм
ен

т
Ауа тығыз 
(жоғары қысым)

Ауа қысымы P0

Сиретілген ауа 
(төмен қысым)

0
t

P

+

–

+

–

1-сурет. Мембрана дыбыс көзі 
ретінде

2-сурет. Толқын түрлері

3-сурет. Синусоидалы толқын 
түріндегі дыбыс

4-сурет. Түрлі материалдардағы 
дыбыс жылдамдығы

Мысал: толқын ұзындығы λ 
100 Гц жиілігі мен 12000 Гц жиілігі үшін ауадағы 
дыбыстың таралуы кезінде толқынның ұзындығын 
келесідей есептеу керек: 
Берілгені: f1 = 100 Гц, f2 = 12 000 Гц, с = 343 
Табу керек: λ1, λ2

Тарату техникасы

Материал с 

  

Материал
сек

c в    __м
     

 343 Воздух (20 °C)
1440Вода (20 °C)

Лед (0 °C) 3230
4100Твердая древесина
5000Сталь

Алюминий 5200
Стекло 5500

-та

Ауа (20°) 343
Су (20°) 1440

Мұз (0°) 3230

Қатты ағаш 4100
Болат 5000
Алюминий 5200
Шыны 5000
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Тіл бұрынғысынша адамдардың қарым-қаты-
насының ең маңызды құралы болып табы-
лады. Осылайша, жиі дыбыс немесе музыка 
жіберілетін хабарлама сигналы үшін бастапқы 
өнім болап табылады.

Адам құлағы дыбыстық оқиғаларды қабылдай 
алатын тыңдау аймағы 16-дан 20000 Гц-ға 
дейінгі дыбыстық жиіліктер аралығында болады.

16 Гц төмен аралық инфрадыбыс деп аталады 
(мысалы, көлік құралдары, дауылдар неме-
се жер сілкіністері туындаған ғимараттар мен 
көпірлердің дірілі). 20 кГц жоғары дыбыстық 
тербелістер ультрадыбыс деп аталады.
Адамдарға қарағанда, жануарлардың кейбір 
түрлері осы дыбыстық ауытқуларды қабылдай 
алады (иттер, жарқанаттар).

Дыбыстық формалар: Дыбыс әртүрлі форма-
да көрінуі мүмкін. Дыбыс, шу, жарылыс пен 
шуылдың арасында айырмашылық бар.

Таза үн тек техникалық құралдардың (синус-
оидалы толқындар генераторы) көмегімен осы 
нысанда генерациялауға болатын синусоида-
лы тербелістерге сәйкес келеді. Мұндай діріл, 
мысалы, өлшеу жиілігі f 1000 Гц, ол белгілі бір 
уақыт кезінде (1-сурет) радиохабар станцияла-
рымен трансляцияланады.
Табиғи дыбыс көздері әрдайым жиілік қоспасын 
қамтамасыз етеді. Музыкалық аспаптар бір тон 
түрінде дыбыс шығарады. Бұл гармониктер 
немесе обертондар деп аталатын негізгі жиілік 
және осы жиіліктің бүтін еселенген үндерінің 
үйлесімді теңшелген жиынтығы. 
Олар құралға тән тембрді анықтайды.
Шу туралы дыбыстар әртүрлі биіктікпен және 
дауыспен араласқан кезде айтады. Қысқа және 
қатты шу ерекше жағдай ретінде жарылыс деп 
атауға болады. Белгілі бір жеке дыбыстар ке-
дергі ретінде сезілген кезде шу туралы айтады.
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Тербеліс Дыбысты қабылдау

Амплитуда

Тербеліс нысаны

Жиілігі

Дыбыс күші

Түсі

Үннің биіктігі

Жиілік Оқиға

16 Гц Төмен

16 Гц – 16 Гц

16 Гц Жоғары

Инфрадыбыс

Естілетін дыбыс

Ультрадыбыс 

1-сурет. Үнге, дыбыс пен шуға арналған 
сызықтық диаграмма және жиілік спектрі

2-сурет. Дыбыс тербелісі

3-сурет. Жиілік аралығы

Таратушы желілер

Шешімі: c = f · λ теңдеуінің көмегімен
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Синусоидта дыбыстың барлық түрлері үшін екі 
маңызды ұғымды бейнелеуге болады:

Қадам f дыбыс жиілігіне, яғни секундына тербелі-
стер санына (1-сурет) сәйкес келеді.
Дыбыс қарқындылығы J (сондай-ақ дыбыс қарқын-
дылығы) амплитудаға, яғни тербеліс биіктігіне 
(2-сурет) сәйкес келеді.

Дыбыс қарқындылығы J қуаты / ауданы ретінде 
көрсетіледі және ватт / шаршы метр өлшем бірлігі 
бар. Бұл дыбыс қысымына байланысты, оны күш / 
аудан ретінде түсіну және Ньютон / шаршы метрмен 
өлшеу керек. Жиі оны микробарда (μbar) көрсетеді.
Қысымның заңды бірлігі – Паскаль (Па аббревиа-
турасы).

1 бар = 105 Па                        1 мкбар= 0,1 Па = 0,1 Н/м2

Дыбыс қуаты = қуаты / ауданы                 J = P/A В/м2

Дыбыс қысымы = Күш / аймақ                 ρ = F/A Н/м2

Дыбыс қаттылығы: адам құлағының дыбысқа 
сезімталдығы дыбыс жиілігі мен қарқындылығы 
жағынан өте ерекшеленеді. «Тыныш» және «қат-
ты» дыбыстан алған әсерді өлшенетін физикалық 
шамалармен сипаттау қиын. Сондықтан дыбыс қат-
тылығы деңгейі термині енгізілді. Ол болған дыбыс-
тық оқиғадан құлақтың әсері болып табылады. 

Дыбыс қаттылығы деңгейінің мәндері (Фон өлшем 
бірлігі) физикалық шамалар дыбыс қысымы ρ 
және дыбыс күші J болып табылады, олар сына-
латын адамдардың көп санының естуін салыстыру 
арқылы алынған және қисықта диаграмма түрінде 
(1-сурет, келесі бетте) LS дыбыс қаттылығының 
деңгейі белгіленеді.

Бұл сынақтар алғаш рет 1933 жылы өткізілді. Қазіргі 
уақытта халықаралық деңгейде эталондық мәндер 
орнатылды:
− 1000 Гц естілетін аралығының ортасында жатқан 
fo жиілігі үшін (тірек жиілік ретінде).
− ρо үшін дыбыс қысымы, мәні 2 · 10-5 Н / м2 (тірек 
дыбыс қысымы, есту)
Сыналушылар қандай дыбыс қысымында белгілі 
бір жиіліктегі дыбысты, сондай-ақ 1000 Гц салысты-
рмалы дыбысы сияқты қатты сезінетінін шешуі тиіс 
болатын. 1-суретке сәйкес (келесі бет) дыбыс қат-
тылығының деңгей шкаласы f0 және ρ0 шамалары 
үшін 0 фон басталады. Қисықтардың төменгі жолы 
дыбысты қабылдау басталатын есту шегі болып та-
былады. Кезінде желілерде 120 фон қол жеткізіледі 
ауырсыну шегі (дыбыстық қысым кезінде жиілігі 
1000 Гц, а = ρ20 Н / м2).
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  70 …    80
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130 …  140

Естілу шегі, дыбысты қабылдаудың басталуы

Ауа аздаған тербеліс кезінде сыбырлау, 
жапырақтардың шуылы

Тыныш əңгіме, көше шу

Əңгімелесу, көшедегі шу, көліктің шуы

Қатты айқай, автомобильдер, теміржол

Оятқыш, сирена, зауыттық шу

Пневматикалық балға, қазандық цехы

Реактивті қозғалтқыш (ауырсыну тудыратын шу)

1-сурет. Дыбыс биіктігі (дыбыс 
жиілігі)

2-сурет. Дыбыс күші

3-сурет. Кейбір дыбыс көздерінің 
дыбыс деңгейі

Тарату техникасы
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1-сурет. Есту аралығында LS дыбыс қаттылығының қисық деңгейі

Осы сызықтармен қоршалған және жиілік шектеріне перпендикуляр орналасқан ай-
мақ (бұл жағдайда 20 Гц және 16000 Гц) дыбыс аралығын білдіреді. Жоғары немесе 
төмен жиіліктерде бірдей қатты деп бағаланатын үнге едәуір жоғары дыбыс қысымы 
талап етілетіні байқалады. 2000-нан 5000 Гц-ға дейінгі жиіліктерге құлақ аса сезімтал. 
1-суретте көрсетілгендей, LS дыбыс деңгейі үшін фон шкаласы Lρ дыбыс қысымы-
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ның деңгейі үшін шкаладан алынған. Бұл 
тиісті дыбыс қысымының ρ0 эталондық 
дыбыс қысымына қатынасымен байла-
нысты. Бұл екі айнымалының бірдей өл-
шем бірлігімен қатынасы децибелдермен 
(дБ) көрсетіледі.
1000 Гц жиілікте дыбыстық қысым дең-
гейі дБ-да және фондағы дыбыс қат-
тылығы деңгейі бірдей сандық мәнге ие. 
Логарифмдік сурет журналдан алынады. 
Құлақ сезімталдығы.

Lp дыбыс қысымының деңгейі ρ дыбыс 
қысымының және ρ0 эталондық дыбыс 
қысымының логарифмдік қатынасы бо-
лып табылады.

Lp = 20 · lg p/po дБ-мен, po = 2 · 10-5 Н / м2

(p нақты бар дыбыстық қысым) 
(ρ0 эталондық дыбыс қысымы, есту шегі)

Шу деңгейін өлшеу саласындағы басқа 
термин – sonе-да өлшенген N дыбыс 
қаттылығы. Sone 40 фон дыбыс деңге-
йіне сәйкес келеді. Диаграмма дауыстар 
арасындағы өзара байланысты көрсетеді 
(2-сурет).

2-сурет. Дабыс қаттылықтары арасындағы 
қатынас 

Таратушы желілер
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Дыбыс қысымының номиналды деңгейі

Дыбыс қаттылығы деңгейін анықтау есту қабілетін толық салыстыру арқылы ғана 
мүмкін (алдыңғы бетті қараңыз) және іс жүзінде мүмкін емес. Сондықтан Ls дыбыс 
қаттылығы деңгейі туралы мәлімдеме жасау мүмкіндігі болуы үшін Lp дыбыс қысы-
мының деңгейін түзету әдісімен үйлестіріп өлшеу қажет. Осы түзету арқылы құлақтың 
дыбыстық қысымының сезімталдықтарындағы айырмашылықтар әртүрлі жиіліктерде 
модельдеуі тиіс. Дыбыс қысымының дәлме-дәл өлшеуіші микрофонның көмегімен жа-
зылған және калибрленген электр сүзгілерінің көмегімен бағаланған дыбыс қысымын 
көрсетеді. Бұл дБ-мен Lp дыбыс қысымының өлшенген деңгейі шамамен Ls фон ды-
быс қаттылығы деңгейіне сәйкес келеді.
1-суреттегі түзету коэффициенттері f = 1000 Гц мән-
дерінің негізінде (алдыңғы беттегі 1-сурет) тең дең-
гейдегі қисықтардың орташа ауытқуларын модельдеу 
үшін пайдаланылатын төменгі және жоғары жиілік-
тердің сүзгілерінің баламалы сұлбаларының көмегімен 
жасалды:
– 60 фон дейін дыбыс қаттылығы деңгейі үшін А бағасы 
– 60 фон жоғары дыбыс қаттылығы деңгейі үшін B баға-
сы
1 жиілікке байланысты A және B түзету коэффициент-
тері үшін қисық 1-суретте дәл сол Ls дыбыс қаттылығы 
деңгейінің қисықтарын өтеу функциясын көрсетеді. 
1-суретте оқылатын Δ Lp түзету мәндерінің көмегімен 
тиісті жиілік үшін Lp дыбыстық қысым деңгейінің өл-
шенген мәндерін Lp (A) немесе Lp (B) алуға болады:

Дыбыс қысымының өлшенген деңгейі жеке үндерді өлшеу кезінде адам құлағымен 
қабылданатын фондағы Ls дыбыс қаттылығының деңгейіне шамамен сәйкес келеді. 
Шу деңгейін өлшеу кезінде жиілік қоспасынан айтарлықтай ауытқулар туындауы мүм-
кін. Өлшеу жүргізу мүмкіндіктеріне байланысты индикация деңгейі дБ (А) деңгейінің 
көрсеткіші фондағы көрсеткіштен гөрі жақсырақ. 
Мысал: дыбыс қысымының деңгейі
Динамик F = 100 Гц жиілігімен L = 50 дБ дыбыс қаттылығын береді. ДБ (а) дыбыс 
қысымының деңгейі қаншалықты жоғары?
Шешімі: 1-суретке сәйкес 100 Гц үшін түзету коэффициенті Δ Lp (A) = –20 dB-ға тең 
                  Δ Lp (A) = – 20 dB.
   Lp (A) = Lp + ALp (A) = 50 dB + (–20 dB)
   Lp (A) = 30 dB (A)

Дауыстық жиілік аралығы
Дыбыстық ақпаратты беру кезінде табиғи және түсінікті талаптар арасындағы айыр-
машылық жүргізіледі. Ойнату естілетін дыбыстың толық ауқымы берілген кезде ғана 
естіледі. Талап етілетін жиілік жолағы 20 Гц-тен 18 000 Гц-ке дейін ауытқиды. Бұл 
радио (FM) және теледидар арқылы берілгенде қол жеткізіледі.
Экономикалық себептер бойынша телефонмен сөйлесуде тілдің табиғи дыбысы, 
демек сөйлеушінің дауысының жеке ерекшеліктері ескерілмейді. Егер берілетін 
хабарламаның мазмұны анық болса, түсінікті талап орындалды.

Тілді түсіну үшін 300 Гц-тен 3400 Гц-ке дейін жиілік жолақтары жеткілікті.
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Осы ауқыммен шектелген дауыс жиіліктерінің 
аралығы қарапайым және арзан жазу және ойна-
ту құрылғыларын пайдалануға мүмкіндік береді. 
Желіге жиіліктердің кең жолақтарына қарағанда 
төмен талаптар қойылады.
Таратудың әлі де анық талаптарға сәйкес келетін 
жиілік жолағының шектерін анықтау үшін буын-
ның анық сынағы қолданылады. Бұл жағдайда 
логарифмдік атомдар (1-кесте) деп аталатын қан-
дай да бір мағынасыз еркін қалыптасқан 50 буын 
микрофонға беріледі және тарату арнасының 
соңында бірнеше адам алыстағы түтіктер арқылы 
ұстап алады және жазады. 
Буын өздері үшін де, контексте де мағынасы жоқ 
болғандықтан, ойша комбинациялар мен қосым-
ша нашар ойнату кезінде алынып тасталады.

Буынның анықтығы – бұл дұрыс түсінген буындар-
дың орташа пайызы.
Тәжірибе көрсеткендей, буынның анықтығы (лога-
томды мәтіндермен) 80% сөйлемнің түсініктілігіне 
(маңызды мәтінмен) 96% сәйкес келеді. Бұл мақ-
сат үшін 300-ден 2100 Гц-ге дейін жиілік жолақта-
ры жеткілікті болады. Халықаралық деңгейде ор-
натылған өткізу жолағы 300-ден 3400 Гц-ға дейін 
буынның анықтығын 90%-ға дейін арттырады, 
сондай-ақ ойнаудың табиғи болуын жақсартады.
Есту қателігінен 100% сөйлемнің анықтығы қол 
жетімді емес. Бұл сондай-ақ бүкіл естілетін ара-
лықты беру кезінде орын алады. Сөйлеу жиілігінің 
шектеуі есту қателерін тудырады, әсіресе жиілігі 
3400 Гц жоғары үнсіз дыбыстарды (g, k, b, p) беру 
кезінде. Дегенмен, оларды дауыстарымен бірге 
түсінуге болады (а, е, я, о, и). Сондықтан әріптер-
мен айтқан кезде кілт сөздерді (A, Антон, Б, Берт 
сияқты ...) пайдаланыңыз.

■   Тапсырмалар
1. Хабарлама жіберу сұлбасын сызыңыз және түсіндіріңіз.
2. Хабарлама сигналдары қандай арналар арқылы алушыға жетуі мүмкін?
3. Жол және хабарлама жіберу сапасына қойылатын талаптар қандай?
4. Дыбыс жиілігінің және дыбыс амплитудасының естілетін синусоидалды үнге әсерін 
түсіндіріңіз.
5. Ls дыбыс қаттылығы деңгейі мен Lp дыбыс қысымының арасындағы айырмашылықты 
көрсетіңіз.
6. Тіркеу құжатынан жүргізгенде көлік құралының тұрағы немесе шу туралы деректерді 
алыңыз және тиісті шамалар мен мәндерді түсіндіріңіз.
7. Дауыстық жиіліктер ауқымында телефон байланысы дегеніміз не?
8. Слог анықтығын тексеру мақсаты қандай?
9. 20 Гц Үн 30 фон дыбысы қаттылығы деңгейі бар. Тиісті дыбыс деңгейін, дыбыс 
қысымын және дыбыс қаттылығын анықтаңыз.
10. 200 Гц үнге арналған дыбыс қысымының өлшенген деңгейі 45 дБ (А) құрайды. 
Тиісті дыбыс қаттылығы деңгейі мен дыбыс қаттылығын анықтаңыз.
11. Дыбыс көзі 60 дБ дыбыс қаттылығы деңгейі бар 50 Гц жиілігімен дыбыс шығарады. 
Қандай дБ (A) мәні осы мәнге сәйкес келеді?
12. Адам құлақ сезімталдығының ауырсыну шегі 20 Па дыбыстық қысымда 1000 Гц 
жиілікте болады. Фонмен тиісті дыбыс күшін анықтаңыз.

1-сурет. Логатоммәтін (25 буыннан)

Гц жиіліктер
жолағы

Буындар-
дың түсінік.

Сөйлемнің
түсініктілігі

300…2100 80 % 96 %
300…3400 90 % 98 %

2-сурет. Жиілік жолағы және 
анықтылық

2,1 Гц 3,4 Гц
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Жоғарғы жиілік жолағы
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3-сурет. Буындардың түсінік-
тілігі (а), жоғарғы жиілік жо-
лағына байланысты ұсыны-
стардың түсініктілігі (b)
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4.2 Сигналды сым арқылы тарату
Берілген ақпараттың өтілетін қашықтығына 
және көлеміне байланысты әртүрлі тарату желі-
лері талап етіледі.
1-суретте сигналдардың қай аралығында бері луі 
мүмкін екенін көрсетеді.
Қашықтық пен мәліметтер санынан басқа, тағы 
бір аспектіні ескеру қажет. Негізінде, кез келген 
қолданыстағы электр желісі басқа құрылғыларға 
кедергі келтіруі мүмкін электромагниттік сәуле 
шығарады.

Электромагниттік сәулеленудің шекті мәндері 
VDE нормативтерінде, IEC директиваларында, 
DIN стандарттарында, сондай-ақ ЕС электро-
магниттік сәулеленулер шегіндегі электромаг-
ниттік үйлесімділік нормативтерінде белгілен-
ген. Мысалы, CE белгісі, ол белгілі бір шекті 
мәндерге сәйкестік белгісі болып табылады.

Тарату кабельдерін жобалау кезінде орындалуы 
тиіс белгілі бір шарттар бар.
Бұл бөлімде NGN (келесі ұрпақ желілері) пай-
даланылатын кабельдердің электрлік немесе 
оптикалық қасиеттері қарастырылады.
NGN қатынау желісі ішінара симметриялы сы-
зықтардан тұрады.

4.2.1 Мыс тарамдары бар тарату кабелі

Симметриялы желілерде жеке желілер түріндегі 
мыс сымдары бар, олардың оқшаулауы қағаз-
дан немесе пластиктен жасалған спиральды 
сыммен (Styroflex) ұсталады. Бұл конструк-
ция қос сымды өткізгіштер арасында үлкен 
қашықтықты және аралық әуе кеңістігінің нәти-
жесінде (ауа үшін 1-ге жуық) диэлектрлік өткіз-
гіштікті тудырады. Бұл ретте желінің өткізу қабі-
леті азаяды. Бұл негізінде теңгерілмеген коак-
сиальдық желіге жатады. Сонымен қатар, тұтас 
пластик немесе көбік түріндегі полиэтиленмен 
(ПЭ) оқшаулау, әсіресе жергілікті желілердегі ка-
бельдер үшін неғұрлым танымал болады.
A және b сымдар жұптарында тростарға бұ-
ралған. Симметриялы сызықтары төрттік деп 
аталатын элементтер есуге арналған элемент-
тер түрінде болатын кабельдерге ие (4-сурет):
– Жұлдызша-төрттік сыммен жұмыс істегенде 
пайда болады,
Дизельхорст Мартиннің төрттігі, онда екі желі 
алдымен қос кабельге (жұпқа), содан кейін ка-
бель-төрттікке бұралған.

Жүйедегі
қашықтық

Мысал Қосылу 
тәсілі

0,1 м Плата Деректер
шинасы1 м PC-жүйесі

10 м Кеңсе Intranet 
жергілікті 
желісі

100 м Ғимараты 
1 км Өнеркәсіптік алаң

10 км Қала Қалалық 
желісі100 км Аймақ 

1000 км Ел Желілік 
байланыс
Internet
NGN

10 000 км құрлық, жер

100 000 км Сателлит 

1-сурет. Жүйелік байланыс 

Симметриялық желі:
Жұп сызбасы

Симметриялы емес желі:
Коаксиалды желі

a b a b

Cu-желісі

Пластикалық 
кордель

Кабельді 
тарту

Cu-желі

Оқшаулау

Жұп 1

Жұп 2

a

a

b

b

a

a

b
b

Жұлдызша-төрттік 
құрылымы 

Мартин Дизельхорст 
төрттік құрылымы

Жұп1

Жұп 2

2-сурет. Қос кабельдік тарамдардың 
құрылымы

3-сурет. Мыс жалғыз тарамы сұлбасы

4-сурет. Байланыс кабеліндегі есу 
элементтері

Сигналды сым арқылы тарату
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Дөңгелек кабельдер әртүрлі мақсаттармен 
пайдаланылады және де оларда қажетті сым-
дар саны бар. Әдетте бұралған жұп (TP) деп 
аталатын кабельдер қысқа қашықтықты жабу 
үшін экрандалмаған нұсқа (UTP) және экран-
далған кабель (STP) ретінде қолданылады. 
Бұл кабельдер әдетте қабықта төрт жұп 
оралған сымдардан тұрады. Әрбір жұп сым-
дар әртүрлі бұралған. Бұл сымдардың басқа 
жұптарымен салыстырғанда экрандау әсерін 
тудырады (6.3.1-бөлім).

Коаксиалды желілерде (теңгерілмеген же-
лілерде) мыс жолақтарынан оралған түтік-
те дәл орталықтанған (осьтік бағытта) ішкі 
мыс өткізгіші болады. Бұл тапсырманы және 
желілер арасындағы оқшаулауды пластика-
лық дискілер немесе шлангілер жүзеге асы-
рады.

Бұрау дегеніміз – бұл көптеген бұраушы эле-
менттерді кабель өзекшесіне бұрау (үдерісі). 
Талаптарға байланысты 10-нан 2000-ға дейін 
жұп (DA) бар кабельдер өндіріледі.
Екі рәсім бар:

– Қабаттармен есу: иірімжіптер элементтері 
бір-бірінің үстіндегі қабаттарда концентрика-
лық шеңбер түрінде орналасқан. Қабаттар 
есу бағытында өзгереді.

– Байламдармен есу: бесжұлдызды төрттік-
тердің әрқайсысынан (10 DA) базалық бума-
лар қалыптасады. Олар 50 немесе 100 DA 
негізгі кабельдің үлкен көлденең қимасымен 
бұралуы мүмкін. Байламдармен есу кезінде 
бүгінде қабаттармен есілген дұрыс. 

– Кабельдің өзекшесіне есу кезінде вазелин-
ді масса беріледі. Бұл масса барлық аралық 
кеңістіктерді толтырады және бойлық кабель 
су өткізбейтін етеді.
– Толтырылмаған кабельдерде бақылау үшін 
сығылған ауа қарастырылған. Сондықтан бо-
лат элементтері бар тиісті жерлерде оларда 
ауаның кедергісіз өтуін қамтамасыз ететін 
тесілген пластикалық түтіктер бар.

Кабель қабығы

Кабельдің өзекшесін механикалық зақымда-
нудан, электрлік әсерлерден немесе ылғал-
дан қорғау үшін кабельдің жеңі бар. Бұрын 
қорғасын қабаты қолданылған, кейіннен 
болат гофрленген қабықпен ауыстырылды. 
Бүгінде кабельдерде тек пластикалық жабын-
дары бар. Кабель өзекшесін алдымен алюми-
нийден қорғау фольгасымен қоршайды, со-
дан кейін қабықшаны жағу кезінде оған тығыз 
жабысады.

Мыс қабығы

Фольгадан жасалған қабық

Түсті коды бар 
пластикалық оқшаулау

Мыс тарамда

Қағаз орау

Болат жолақтар

Cu-сыртқы 
өткізгіш

ПЭ-шайба

Cu-ішкі 
өткізгіш

Гофрленген ПЭ-шланг

Қағаз орау Cu-сыртқы 
өткізгіш

Cu-ішкі 
өткізгіш

Болат жолақтар

Диск тубасы

Баллонды туба

Кабель өзегі

Байлам

Қабаттың құрылымы
Байламның құрылымы

Кабель 
қабығы

Кабель тарам-
дарын орау

Кабель 
құрылымы 
жəне қабаты 

Мартин дизельхорст 
төртті

Өткізгіш 

Оқшауланған 
өткізгіш

Оқшаулау

Кабель тарамы

Есу 
элементтері

Төрттік- жұлдыз

Жұп 2

Жұп1

Жұп 2

Жұп 1

Жұп

1-сурет. Қос жұп кабель сұлбасы (STP)

2-сурет. Коаксиалды желілердің сұлбасы

3-сурет. Кабель құрылымы және есу

Таратушы желілер
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Байланыс кабельдерінің фотосуреттері

a) Коаксиалды жұп 1,2 / 4,4 (ішкі / сыртқы диаметрі)

b) Коаксиалды жұп 2,6 / 9,5 (ішкі / сыртқы диаметрі)

Мыс тарамдары жұбы

Байлам тəрізді 
желі нөмірі

Al жабынды қабат

Байлам тəрізді 
жила

Тірек 
элементі

Шыны арамидті 
термо 
балқытатын 
желім

LWL-тарамы 

1-сурет. Стирофлексті оқшаулаумен жұлдызша-
төрттік TF кабель

2-сурет. Коаксиалды желілер

3-сурет. Гофрленген болатпен қапталған 
коаксиалды байланыс арнасы

4-сурет. 40 LWL тарамы бар талшықты-оптикалық 
кабельдің құрылымы

5-сурет. Жарық өткізгіші бар 
оптоталшықты кабель

6-сурет. 9 х 10 LWL тарамдары бар оптикалық 
талшықты жалпақ кабель

Сигналды сым арқылы тарату
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4.2.2  Оптикалық талшықты кабель 
(талшықты кабель)
Барлық желілерде (LAN, MAN, WAN) опти-
калық байланыс технологиясы пайда болды. 
Бұл үшін тасымалдау ортасы шыны болып та-
былады Бүгінде ол соңғы пайдаланушыға жиі 
орнатылады. Алыстан байланысты қамтамасыз 
ету техникасының көмегімен негізінен тек опти-
калық талшықты қосылыстар (оптоталшықты 
қосылыстар) салынады және коммутацияланады.
Берілетін хабарларды (деректерді) тасымалдау-
шы жарық болып табылады. Жарық қарқын-
дылығын басқару арқылы электр сигналдары 
шыны талшықтан әрі қарай тасымалданады.
Зерттеулер осы мақсат үшін үш жиілік аралығы 
(оптикалық терезе) (1-сурет) ерекше қолайлы 
екенін көрсетті.
Шыны терезе әйнегі сияқты кремний диоксиді-
нен (кварц құмынан) тұрады, бірақ әлдеқайда 
жоғары таза. Өзектің көп сатылы үрдісінде крем-
нийдің газ тәрізді диоксидінің көмегімен қабаттар 
түрінде өндіріледі, сондықтан шыны қабық алы-
нады. Олардың айырмашылықтары жарық өткіз-
гіш үшін шынының сыну көрсеткішінде болады. 
Арнайы созу үрдісі арқылы талшықтың диаметрі 
оның соңғы мөлшеріне дейін жеткізіледі.

Талшықтардың түрлері

Көпмодтық талшықтар мен бірмодтық тал-
шықтар бар. «Модтық термині» шыны тал-
шықтағы жарықжол типіне жатады. Бұрышқа 
байланысты талшық осінде рефракция және 
бейнелеу белгілі бір толқындардың жарық шоғы-
ры үшін түрлі жолдарды (модтар) жасайды.
Көпмодтық қадамды талшықта өзек пен қабық-
шаның материалдары жарық сәулелері үшін 
сыну көрсеткіші өзек пен қабықшаның бөлінуінің 
шекарасында осы сәулелердің толық шағылы-
суына әкелетіндей болып таңдалады. Көпмод-
тық градиентті талшықтың сыну көрсеткіші орта-
лықтан сыртқы жағына қарай азаяды, сондықтан 
жарық түзу болып табылмайды.
Бірмодтық талшықта тек бір мод ғана ось бо-
йынша параллель жіберіледі. Бұл көпмодтық 
талшыққа қарағанда, өзекшенің диаметрі ай-
тарлықтай аз сатылы талшықтың көмегімен қол 
жеткізіледі.
Көпмодтық талшықтарда жарық шоғырының 
(мод) ұзындығы әртүрлі өту уақытын тудыра-
ды. Желі басында тар импульс желі соңында 
кеңейтілген болып табылады. Бұл дисперсия 
деп аталады. Талшықтың түсуіне байланысты 
сигналдың деформациясы және амплитудасы-
ның төмендеуі диапазонды шектейді, өйткені 
қашықтық өсіп келе жатқан кезде сигнал енді 
танылмайды.

1-сурет. Үш оптикалық терезе бейнесі

Материал Оптикалық 
бәсеңдету

50 % бәсеңдету 
үшін ұзындығы, 

м

Терезе әйнегі 50 000 0,066

Оптикалық 
шыны

3000 1,0

Тұман 500 6,0

Ауа 10 330,0

Талшық 
градиентінің 
индексі

3 1000,0

Мономодтық
талшық

1 3300,0

2-сурет. Оптикалық материалдардың 
опикалық жиілігі

Рентген 
сəулелері

Көрінетін 
жарық

Микро 
толқындар

Радио 
толқындар

Гц

f

λ

375 Гц 300 250 214,3 187,5

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6мкм

10 -12

1020

dB
км

a

0

2

4

6
Оптикалық 
терезелер   1

Оптикалық 
терезелер 2

Оптикалық 
терезелер 3

10 -10 10 -8 10 -6 10 -4 10 -2 100 102м

1016 1014 1012 1010 108 106 104f

Қабығы

Өзегі
Қорғаныс жабыны

12
5 м

км
10

 м
км

Екі қабатты бос қабық тарам диаметрі 3 мм (пластик)

Толтырғыш
Қақпақ диаметрі шамамен 250 
мкм (пластик)

LWL-қабықша 
диаметрі 125 мкм 
(шыны)

LVL-өзек диаметрі 
10 мкм (шыны)

3-сурет. Мономодтық талшығының 
құрылымы

4-сурет. 10 талшығы бар LWL-кабель 
құрылымы

Таратушы желілер
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Сондықтан белгілі бір уақыт 
аралығында бастапқы сиг-
налды (регенератор) қал-
пына келтіретін және же-
лінің келесі бөлігіне қосыла-
тын регенеративті күшейт-
кіштер қажет. Бірмодтық 
талшықтар регенератордың 
жоғары қашықтығына жол 
береді, себебі дисперсия 
(сигналдың деформациясы) 
және оларда көпмодтық тал-
шықтарға қарағанда төмен 
өшуі болып табылады.
Өткізу жолағы оптикалық 
талшықпен берілуі мүмкін 
сигналдың жиілік аралығы 
деп аталады. Дисперсия 
сигнал жиілігімен артады. 
Тарату аралығының жо-
ғар ғы шегі деформацияға 
қара мастан, сигнал жиілігі 
қауіпсіз қалпына келтіруге 
болады. Бірмодты талшық 
өткізу қабілеті тұрғысынан 
ең қолайлы мәнге ие.
Жолақтың ені оптикалық 
толқын ұзындығына про-
порционалды түрде азая-
ды. Сондықтан оптикалық 

Талшық түрі Көпмодтық талшық Бірмодтық талшық
Сыну көрсеткішінің 
сатылы өзгеруі бар 
талшық

 Градиентті талшық  

Сыну көрсеткішінің
профилі

 

Талшық массасы 

Қабығы

100 Мкм

200 Мкм

50 Мкм

125 Мкм

2…10 Мкм

125 Мкм

 Жарықтың таралуы

Сыну Толқынды тарату

λ = 850...
1600 нм 
кезінде өшу

 
2 … 0,5 дБ/км 3 … 0,5 дБ/км 2 … 0,1 дБ/км

Жолақтың енін 
ұзындығына 
көбейту

 
0 … 100 МГц • км > 1 ГГЦ • км 3 … 50 ГГЦ • км

Кіру

Сигнал түрі 
(нормаланған)

 

Шығыс 

Сыну көрсеткішінің 
сатылы өзгеруі бар 
талшық

Өзегі

Толық көрініс

талшық өткізу жолағына жиілік пен ұзындығы 1 
км-нің туындысы эталондық мән болып табылады 
(мысалы, 50 ГГц · км). Бұл қазіргі уақытта өткізу 
жолағының шегіндегі сигнал жиілігінің максимал-
ды мәні пайдаланылатын жарық толқынының 
жиілігінің мәнінен әлдеқайда төмен.
Толқын ұзындығы λ = 1300 нм f = 230 000 ГГц 
жиілігіне сәйкес келеді. Бұған төменде келтірілген 
теңдеу керек.

Шыны талшықты кабельдер үшін өшу (4.2.5-тарау-
ды қараңыз) әдетте ұқсас мыс кабельдер үшін 
төмен. 2-суретте көрсетілгендей, жарық толқын-
дарының ұзындығы шамамен 1300 нм және ша-
мамен 1500 нм жетеді. Сондықтан бұл жарық 
толқындары электр беру желілерінің жұмысы 
үшін пайдалануды қалайды. Көрсетілген өшу мән-
дерінің ұзындығының әрбір километріне желілер 
қосылыстарының өтпелі өшуі тура келеді. 
Бұл жағдайда мынадай орташа мәндер ескеріледі:
– механикалық немесе термиялық түйінсіз қо-
сылыстар үшін а ≈ 0,1 дБ
– штекерлік қосылу үшін а ≈ 1 дБ.

1-сурет. Оптикалық тарату қасиеттері

  с = f · λ Жарық жылдамдығы с = 300 · 106 м/с

2-сурет. Оптикалық талшықтың өшу 
қисығы 

Ө
ш

у 
ш

ам
ас

ы
 α

Градиентті талшық

   Бірмодтық талшық

Толқын ұзындығы λ

нм

дб
км

10,0

5,0

2,0
1,0

0,5

0,2

0,1
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

Сигналды сым арқылы тарату
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Оптикалық талшықты кабельдердің құрылымы бастапқыда мыс кабелінің құрылы-
мынан ерекшеленеді, өйткені ол бұралатын элементтерде жұптар (a, b) пайда бол-
майды. Бірақ бөлек оптикалық талшықтардың әрбір бағыты үшін тек бір бағыттаушы 
жарық жолын қажет етеді.
Қолданылатын бұрағыш элементтер пластикалық түтіктер болып табылады, олар ер-
кін орнатылған оптикалық толқындар үшін сыртқы өзекшенің жабынын құрайды (FO). 
Жеке оптикалық талшық сыртқы диаметрі 125 мкм болатын шыны талшықтан және 
қабырғасының қалыңдығы 50 мкм-ден 100 мкм-ге дейінгі пластикалық қорғаныс қа-
баттан тұрады. Пластикалық түтіктер мен оптикалық талшықтар тарамды құрайды. 
Ол шыны талшығын қорғау үшін жұмсақ, икемді пластмасса құрамымен толтырылған.
Келесі сым түрлері бар:
– толтырылған қуыс сым: жалғыз талшық, сон-
дай-ақ жалғыз тарамды деп аталады;
– толтырылған тарам байламдары: бір өзекшедегі 
2 немесе 4 талшықтар (10 талшыққа дейінгі гради-
ентті талшықтар үшін);
– толтырылған тарамда макс байламдары: бір 
өзекшеде 12 FO дейін. Оптикалық талшықтарды 
өзекшенің қоршаған қабықшасына қарағанда 1%-
ға ұзағырақ (созатын жүктемеден қорғау);
– толық желілер (қатты тарамдар): бірінші жабу-
дан басқа, пластиктен жасалған екінші, қалың 
қорғаныш қабаты бар (мыс орнату желілеріндегі 
оқшаулауға ұқсас). Ол тек ішкі кабельдер үшін не-
месе тізбектердегі жалғыз оптикалық талшықты 
қосылыстар үшін қолданылады.
Оптикалық талшықты кабельдің тарамымы кабель-
дің өзекшесін алу үшін мыс кабельдердің тарамы 
сияқты әдіспен жүзеге асады. Жинақталатын эле-
менттердің санының аздығына байланысты қабат-
пен есу таңдалады. Оптикалық талшықты кабель 
желілері мыс желісінің элементімен және толтыруға 
арналған қорғаныш имитациялаушы элементпен 
бірге күшейтілген оптикалық талшықты пластиктен 
жасалған орталық тірек элементінің айналасын-
да есіледі. Мыс тарамдары қалааралық байланыс 
желілерінде регенеративті күшейткіштерді токпен 
қоректендіру үшін немесе өлшеу және бақылау мін-
деттерін орындау үшін пайдаланылады.
Механикалық сезімтал оптикалық талшықтың тар-
тылуынан түсіру үшін орталық тірек элементінен 
басқа кабель өзекшесінің айналасында пластика-
лық орау бар. Еңістік бұрышының ең аз мәні де-
геніміз кабельдің 20 есе болатын сыртқы диаметрі 
болып табылады.
Оптикалық талшықты өзекшелері бар жалпақ 
кабельдер сандық жергілікті желілерде қолда-
ну үшін жаңа табыс болып табылады. Бір жолақ 
бір-бірімен желімделген он бірмодтық талшықтан 
тұрады. Таспалар бұралған емес, пластикалық 
түтікте бір-бірінен қажетті мөлшерде орналасты-
рылған. Таспа кабелінің артықшылығы, кішкентай 
диаметрден басқа, жергілікті желінің тармақталған 
нүктелерінде талшықты-оптикалық сымдарды 
қосу, тармақтау және төсеу болып табылады 
(4.2.3-бөлімін қараңыз). Он шыны талшықты 
жолақтар доғалық дәнекерлеудің көмегімен бір 
құрылғыда бір уақытта дәнекерленуі мүмкін.

Оптикалық талшықты кабель

4 LWL 
немесе 
10 LWL

Толтырғыш

Тарамдар байламыҚуыс тарам

Толтырғыш Қабығы

Қуыс тарам ұяшығы (жасыл)

Тарам, Cu (қызыл)

Қорғаныш имитациялық 

элемент

Тірек элементі

Толтырғыш

Өзекшенің айналасына орау 

 

4 LWL оптикалық талшықты кабель, толтырылған қуыс тарас, 
сыртқы диаметрі 12,5 мм

Созылудан босататын 
қабатты қабық

Қуыс тарам ұяшығы (қызыл)

Қорғаныш имитациялық элемент

Тірек элементі

Толық тарам (жасыл)

Тарту жəне тірек элементтері

ПВХ қабығы

4 LWL, толық тарамдар, сыртқы диаметрі 5,5 мм

0 7 8 5

1-сурет. Оптикалық талшықты 
сыртқы кабель тарамдары

2-сурет. Градиентті талшығы бар 
сыртқы кабель

3-сурет. Градиентті оптикалық 
талшықты ішкі кабель

4-сурет. Оптикалық талшықты 
кабельді таңбалау

Таратушы желілер
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Талшықты-оптикалық кабельдер қос тол-
қынды сызықпен қабықшада таңбаланған. 
Олар сондай-ақ ұзындығы метрмен таңба-
ланған. 3-суретте VDE сәйкес қысқарту-
лармен талшықты-оптикалық кабельдерді 
таң балау үлгісі көрсетілген. 4-суретте мыс 
кабельдері үшін қысқартулар көрсетілген.

Жаңғырту

Оптикалық талшықты кабельдер деректерді 
тарату саласында мыс кабельдерін айтар-
лықтай ығыстырып кеткеннен кейін, соңғы 
пайдаланушыға орнатылған оптикалық тал-
шықты қосымшалары бар төселетін ірі опти-
калық талшықты желілер саны артты. Опти-
калық есте сақтау құрылғысы (CD-ROM) не-
месе дербес компьютерлерге, аудио  немесе 
бейне жүйелерге оптикалық кіру сияқты басқа 
таза оптикалық әдістермен біріктіруді электр 
сигналына түрлендірудің аралық кезеңінсіз 
күту керек. Деректерді оптикалық өңдеу са-
ласындағы зерттеулер шыны талшығы үшін 
жаңа қосымша мүмкіндіктер ашады.

4.2.3 Кабельдік желі құрылымы
Телекоммуникациялық желілерде кабельдер-
дің келесі түрлері құрылымы бойынша және 
пайдалану мақсатына байланысты ажыра-
тылады: 

− монтаждық кабель (ғимараттарда қолданы-
лады)     (I)

− сұлбалық кабель (ғимараттарда қолданы-
лады)     (S)

− тарату кабелі (басты тарату қондырғысы) (Т)
− сыртқы кабель    (А)

(жер астына, құбырларда, әуе тәсілімен 
төсеуге арналған кабель) 

DIN/VDE 0888 стандартына сәйкес оптотал-
шықты кабельдердің түрлері:

− ішкі кабель    (I)
− сыртқы кабель    (А)
− ішінара сыртқы кабель   (АТ)

Телекоммуникациялық желілердің желілері 
абоненттік терминалдар (деректер терми-
налдары, телекоммуникациялық жүйелер, 
факс, телефон және т.б.) коммутаторлармен 
және де коммутаторлар бір-бірімен қосылады.
Кабельдік желілер:

− симметриялы мыс сымдары
− коаксиалды желілер
− оптикалық талшықты кабельдері.

Байламды тарам ұяшығы (қызыл)

Жұп, Cu (сары)

Толтырғыш

Өзекшенің айналасына орау

Тірек элементі

Тарам байламы (сары)

Созылудан босататын 
қабатты қабық

24 LWL, толтырылған тарам байламы, сыртқы диаметрі 16 мм

Байламмен тарам

Есептеу ұяшығы

Резервті байланыс

Тірек элементі

Өзекшенің айналасына орау

Төрттік, Cu (сары)

Созылудан босататын 
қабатты қабық

60 LWL, байламмен толтырылған тарамдар, сыртқы диаметрі 18,5 мм

(қызыл) 

A-DSF(L)(ZN)2Y4x2E9…10/125 0,4 F 3,5LG

Сыртқы кабель

Байламмен тарам

Кабель өзекшесіндегі металл 
элемент
Кабель өзекшесінде есілетін қуыстарды 
толтыру үшін толтырғыш

Металл емес элементтері бар қатпарлы жабын, 
тартылудан түсіру
Сымдар саны х сымдар əрбір тарамдар 
талшық саны
Бірмодтық шыны өзекшесі / шыны жабу

мкм-дегі өріс диаметрі / мкм-дегі 
қабық диаметрі (номиналды мəні)

 

VDE сəйкес шартты 
белгі (VDE = неміс 
электротехникасы 
одағы) 

Бəсеңдету коэффициенті үшін номиналды мəн дБ / км
Толқын ұзындығы: 1300 нм

Номиналды мəні дисперсиялық параметр, пс/(нм · км)
Қабатпен есу

Шартты белгі A-2Y (L) 2Y 500x2x0,4 StIII Bd

Сыртқы кабель
Қатты полиэтиленнен жасалған 
өткізгішті оқшаулау

Қабаттық қабық

Кабельдің қос тарамдарының саны

Өткізгіш диаметрі 0,4 мм

ST III төрттік жұлдызша есу

Байланған жерде орналасқан төрттік

1-сурет. Бірмодтық талшығы бар сыртқы 
кабель

2-сурет. Градиентті талшығы бар сыртқы 
кабель

3-сурет. Оптикалық талшықты кабель-
дер үшін шартты белгілері

4-сурет. Мыс кабелі үшін шартты белгілер

Сигналды сым арқылы тарату



150

4
Телекоммуникациялық қатынас қатысушысы-
ның коммутаторға қол жеткізуі қос сымды мыс 
өткізгіштерден жиі тұратын жалғау желілері 
арқылы жүзеге асырылады, өйткені қолданыс-
тағы қосылыстар желісін жаңғырту үшін үлкен 
шығындарды талап етеді (жерасты құрылыс 
жұмыстары). Деректерді тарату технологиясын-
дағы ілгерілеуі клиентке осы желілер арқылы 
ескі аналогтық байланыс арнасынан гөрі көп 
нәрсе ұсынуға мүмкіндік берді (ISDN, xDSL, 
4.3-тарауды қараңыз). Егер байланыстырушы 
кабельдер коаксиалды немесе оптоталшықты 
кабельдерден тұрса, олар бірнеше рет пайда-
ланылатын құрылғылармен жалғанады, сон-
дықтан көптеген коммуникациялық құрылғылар 
деректермен бір уақытта алмасады.
Мыс желілері бар қатынау желісі негізгі ка-
бельдік желіден және тармақталған кабельдік 
желіден тұрады. Жаңа оптикалық талшықты ка-
бельдер қатынау желісінде тұтынушыны қажет-
ті коммутациялық орталықпен тікелей қосады. 
Қашықтағы аумақта коммутаторлар желісіне 
біріктіру байланыс желісі арқылы жүргізіледі. 
Ол өз кезегінде қалааралық кабельдік желіден 
және жергілікті кабельдік желіден тұрады. 
Байланыс желісінде барлық желілер бірнеше 
рет пайдаланылады (мультиплекс әдісі, 4.3-та-
рауды қараңыз).
1-суретте байланыс және қол жетімділік же-
лісінің базалық құрылымы көрсетілген, ал 2-су-
ретте қол жетімділік желісінің ықтимал нұсқа-
сы көрсетілген. Желі арасындағы интерфейс 
қатысушылар коммутаторларының негізгі та-
ратқышы болып табылады.
Байланыс желісінде бірнеше рет пайдалануды 
жаңғырту желіге келесі жіберу жылдамдығына 
қол жеткізуге мүмкіндік береді:

1985 жылдан бастап: 140 Мбит / с ≈ 1920 телефон 
байланысының арнасы
1990 жылдан бастап: 565 Мбит / с ≈ 7680 телефон 
байланысының арнасы
2000 жылдан бастап: ≥ 10 Гбит / с ≈ 300000 телефон 
байланысының арналары 
2010 жылдан бастап: 100 Гбит / с дейін, мультимедиа үшін.

1992 жылы TAT 10 трансатлантикалық опти-
калық талшықты кабель салынды. Ол өзінің 
60 000 телефон байланысы арнасы бар ең 
заманауи түрі болды. 1999 жылдың соңында 
Солтүстік (Германия) мен Австралияның ара-
сындағы 38 000 км-ге әлемдегі ең ұзын тал-
шықты-оптикалық суасты кабель салынды. 
Ол бүкіл әлем бойынша жергілікті желілермен 
жанасу нүктелері деп аталатын 39-ға дейін тар-
мақталған және 20 Гбит/с беру жылдамдығын 
қамтамасыз етеді. Бұл бір мезгілде 300 000 те-
лефон қоңырауларының өткізу қабілетіне сәй-
кес келеді, нәтижесінде қажет болған жағдайда 
өткізу қабілетін одан әрі техникалық жағынан екі 
есе ұлғайтуы мүмкін.

WVSt

BVSt
(KVSt)

MVSt
(TVSt)
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K
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FV
K

FVK

FV
K

FVK

VSt      Коммутатор
WVSt   Қашықтағы байланысқа арналған коммутатор
BVSt    Белгілі бір аймаққа арналған коммутатор
KVSt    Тораптық коммутатор
MVSt    Бас коммутатор
TVSt    Қатысушылар коммутаторы (абоненттер)

FVK      Қалааралық қосқыш кабель
OVK     Жергілікті байланыс кабелі
HK        Бас кабель
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Бас таратқыш
Кабельдік бөлгіш кеңістік
Кабельді тармақтағыш
Қатысушылар коммутаторы (абоненттер)
Оптикалық желілік адаптер
Қашықтағы шеткері бірлік
Желі желісінің қорытынды нүктесі
Бас кабель
Тарамдалған кабель
Тарату кабелі
Орнату кабелі
Талшықты кабель

1-сурет. Желі тораптары арасындағы 
коммуникациялық желі (Telecom 
операторы)

2-сурет. Қатынау желісі 
(Telecom операторы)

Таратушы желілер
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4.2.4 Желінің негізгі шамалары
Электрлік телекоммуникациялық кабель та-
рату арнасы ретінде күрделі тарату жүйесінің 
бөлігі болып табылады. Осылайша, кабель 
берілетін сигналдарға әсер етеді. Сигнал бе-
руге желінің әсерін талдау үшін баламалы 
қағидалық сұлбамен жұмыс істеген жөн. Не-
гізінде әрбір жолдың кірісі (басы) және шығысы 
(соңы) болады. Төртұштықтың (Қос порттың) 
(1-суретті қараңыз) түріндегі кіріс және шығыс 
клеммаларын жинай отырып, сигнал беруге 
әсер ететін төрт электрлік шаманы аламыз:

– RL желілердің кедергісі.
− LL тарамдар арасындағы желілердің 
сыйым дылығы. 
− Ris кабель тарамдарын оқшаулау кедергісі.

Желінің баламалы қағидалық электрлік 
сұлбасын сапалы анықтау мүмкіндігі болу үшін 
желінің жоғарыда аталған шамалары үшін 
кем дегенде жақындатылған формулаларды 
пайдалану қажет.

Желі кедергісі RL

RL желі кедергісі жетекші және бағыттаушы 
үшін тұрақты ток кедергісі болып табылады.
Ажыратқыш өткізгіштің ұзындығы (/), сым та-
рамдарының қимасы (A) және өткізгіш мате-
риалының арнайы кедергісі (р) анықтаушы 
айнымалылар болып табылады.

                  
                                             

(2-суретке қараңыз)

20 кГц жоғары жиіліктер аралығында тиімді ке-
дергі жиіліктің ұлғаюымен скин-әсер деп ата-
латын әсерге байланысты артады. Өткізгіштің 
ішкі бөлігі қабықша (ағылш. skin = тері) қа-
рағанда көп күшті магниттік сызықтармен қор-
шалғандықтан өткізгіштің ішінде пайда болған 
кернеуге қарсы тұру әсері сыртқы жағынан 
қарағанда күшті етеді. Оның салдары токтың 
ішінен өткізгіштің шеткі аймақтарына ығысуы 
болып табылады. Ток тығыздығы ішкі жағынан 
сыртқа қарай артады. Бұл көлденең қиманың 
азаюы ретінде әрекет етеді және осылайша 
өткізгіштің кедергісін арттырады (3-сурет).
Кейбір жағдайларда жоғары жиілікті өткіз-
гіштердегі скин-әсер жоғары жиілікті (көпте-
ген жұқа бұралған жекелеген сымдар) немесе 
шашыратылған мыс сымдар (қымбат) пайда-
лану арқылы төмендетіледі. 

Жоғары жиіліктер аралығында тарату үшін 
кабель кедергісінің мәні скин-әсерге байла-
нысты айтарлықтай артады.

Кіріс Желі Шығыс

Мыс пен константанда əртүрлі кедергінің ерекше мəндері бар

Мыс

Көптеген еркін 
электрондар

Константан

Аз еркін 
электрондар

Шағын 
көлденең 
қима

Үлкен көлденең қима

l

l

Қос ұзындығы

Қос кедергі мəні

Жоғары 
кедергі мəні

Төмен 
кедергі мəні

f
кГц

Z/R
Желі диаметрі 1,3 мм,
Ауа-стиропориялық 

оқшаулау

Пайдаланылмайды

Пайдаланылмайды
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1

1,03

1,68

2,26

5,05

 8

11,3

19,5

Z/R
Коаксиалды желі 2,6 / 9,5

Ішкі диаметрі 2,6 мм
Сыртқы диаметрі 9,5 мм

1-сурет. Төртұштық (қос порт) ретінде 
сызық)

2-сурет. Өткізгіш кедергісінің өзара 
байланысы

3-сурет. Скин әсері: жоғары жиіліктегі 
кедергіні арттыру

Сигналды сым арқылы тарату
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C желінің сыйымдылығы

Екі сымды желінің өзекшелері аралық 
оқшау ламасы бар конденсаторды құрайды.

Сыйымдылық кабельдік конструкциямен 
анықталады:

Электр өрісінің тұрақтысы ε0 = 8,854 · 10-12 
Ас/Вм-ға тең. Диэлектрлік өткізгіштігі мате-
риалға байланысты. Өткізгіштердің арасын-
дағы қашықтық r-ға тең.
Өткізгіштің А-ның тиімді ауданы көлденең 
қима емес, электр өрісінің желісі басқа өткіз-
гішке өтетін осы өткізгіштің тиімді беті болып 
табылады (2-сурет және 3-сурет).
Беті = өткізгіш шеңбері · кабель ұзындығы.

A = U · l
Айнымалы токтың берілуінің нәтижесінде 
жиілік пен сыйымдылыққа байланысты сы-
йымдылық көрінетін кедергі алынады:

XC реактивті кедергісі кабель желілері ара-
сында көлденең әрекет етеді. 

Ол берілетін ток жиілігінің ұлғаюымен, сон-
дай-ақ желінің үлкен сыйымдылығымен 
теңдеуге сәйкес азаяды. Көлемі сыйым-
дылығын анықтайтын кабельдің осы түрі 
үшін (алдыңғы бетті қараңыз), өзгертілетін 
кабельдің ұзындығы ғана болуы мүмкін. 
Демек, кабельдің үлкен ұзындығы келесіні 
білдіреді:
− А өткізгішінің тиімді алаңын ұлғайту.
− C желісінің өткізу қабілетін арттыру.
− XC сыйымдылық кедергісін азайту.
− Зарядтау тогын арттыру және микросұлба-
ны разрядтау.
− (IC ~ C, ағу тогы).
Екі өзекше арасындағы сыйымдылықтан 
басқа (a; b) CB жұмыс сыйымдылығын алуға 
арналған желілер жерге (кабель қабықша-
сына) және көрші сыртқы желілерге қатысты 
әрбір желінің сыйымдылығын ескеру қажет. 
3-суретте жерге тұйықтау сыйымдылығы 
бар баламалы сұлба көрсетілген. Cae және 
Cbe екеуі Cab параллель тізбекті қосылысты 
құрайды Cab.

Оқшаул
ағыш

Өткізгіш

r

a-

b-

І

r

a- b-

a b

Жер

Cae

Cab

Cbe

a b

Жер

Cab

Cae Cbe

a b
CB

1-сурет. Конденсатор (сұлбатехникалық) 
ретінде желі (кабель)

2-сурет. Кабельдегі электр өрісінің 
желілері

3-сурет. Жерге қатысты сыйымдылығы 
бар қос желінің баламалы сұлбасы

Таратушы желілер
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L желінің индуктивтілігі

Электр желісі арқылы өтетін ток өткізгіштерді қоршаған магнит өрісін жасайды. 
Өрістің магнит ағыны ток күші мен магнит өрісі желілерінің таралу шарттарына байла-
нысты. L индуктивтілігі өткізгіштердің орналасуы арқасында желіде берілген шарттар-
ды жинақтайды.  Индуктивтілік үшін қолданылады:

 Мұнда   N – орамдар саны                  А – өріс сызықтарымен түзілген аудан (бет)        
μ – магниттік өткізгіштігі                       Im – өріс сызығының орташа ұзындығы

Екі желілі кабельдің екі өткізгіші резистормен бірге 
кабельдің соңында бір орам ретінде қарастыруға 
болады:

N = 1 және N2 = 1.

Осыған байланысты L индуктивтілігі үшін тек A аймағы 
ғана маңызды (2-сурет).

A = r · l

L индуктивтілігі үшін A ауданы пропорционалды (L ~ 
A). Сонымен қатар, A ауданы r қашықтығына пропор-
ционалды болғандықтан, келесі өрнек алынады: 

L ∼ r

Осыдан:
− Өткізгіштен үлкен қашықтықта (бұрын пайдаланылған 
әуе желілеріндегі сияқты) A магнит өрістерінің аймағы 
қамтамасыз етіледі, демек, L индуктивтілігі үлкен.
− Кабель тарамдарының арасындағы өткізгішке де-
йінгі аз қашықтықта A ауданы, демек L индуктивтілігі 
де аз болады.
− Коаксиалды кабельдер үшін барлық күш желілері 
ішкі және сыртқы өткізгіштердің арасында орналасқан 
(1-сурет). А аймағының шектеулі болуына байланысты 
индуктивтілік те төмен.
Индуктивті көрінетін кедергінің нәтижесінде айныма-
лы токты беру үшін

XL = 2 · π · f · L = ω · L

жиілікке және индуктивтілікке тәуелді.

XL реактивті кедергісі өткізгіштердің бойлық бағы-
тында әрекет етеді.

Ол жиілікпен және индуктивтілікпен бірге артады. L индуктивтілігі l желінің ұзындығын 
ұлғайтумен ұлғаяды, себебі магнит ағыны үшін өтетін ұзындықтың ұлғаюымен A ай-
мағы ұлғаяды.

L ∼ l

Желінің (кабельдің) үлкен ұзындығы келесілерді арттырады: 
− магнит өрісінің желілерімен жасалған А облысы
− магниттік өткізгіштігі
− L индуктивтілік 
− индуктивті XL кедергісі

A

r

ö

1-сурет. Симметриялы қос 
тарамның магнит өрісі

2-сурет. Коаксиалды сымның 
магнит өрісінің желілері

Сигналды сым арқылы тарату
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Ris оқшаулау кедергісі 
Желі сымдарының арасындағы оқшаулауға 
байланысты жұмыс кезінде әрдайым төмен ток 
ағады.
Егер сымдар арасында параллель өтетін 
барлық токтарды қосса және оларға Ris 
баламалы кедергісі арқылы өтуге мүмкіндік 
беретін болса, баламалы сұлба (1-сурет) 
алынады.
lis – a және b (2-сурет) өткізгіштерінің ара-
сындағы қашықтық.
bis –  сұлбалық түрде бейнеленген оқшаулау 
ені. Ол кабель құрылымына байланысты.
Ais – тиімді bis енінен және l желінің ұзынд ы-
ғынан есептелген оқшаулау беті.
Осылайша, оқшаулау кедергісінің мәні келесі-
дей: 

G өткізгіштігі оқшаулау кедергісі мәнінің кері 
шамасы болып табылады.

Ол сондай-ақ туынды деп аталады, себебі ол 
Is көлденең тогын шығарады. Өлшем бірлігі 
Siemens (S) болып табылады.

Оқшаулағыштың өткізгіштігі G (туынды) іс 
жүзінде жиілікке, сонымен қатар оның Ris кері 
мәніне тәуелді емес.
Бірақ айнымалы токты беру кезінде токқа кон-
денсатордың қасиеттерімен жасалатын токтың 
сол бөлігін қосу қажет. Бұл үлес жиіліктің арқа-
сында диэлектрикте зарядтың жылжуы нәти-
жесінде артады.

U
Ris

Ιis

lis

b is

A is

b-кабель тарамы

l

a-кабель тарамы

Кабельдің үлкен ұзындығы
− Ais оқшаулау қимасының ұлғаюы
− Ris оқшаулау кедергісін төмендету
− оқшаулау мәнін арттыру G (туынды)
− Iis (ағу тогы) разряд тогының ұлғаюы.

Желі сипаттамалары (кабель)

RL, C, L желілерінің өлшемдері алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай, (l) желінің ұзын-
дығына тура пропорционалды. Ris оқшаулау кедергісі желінің ұзындығына (l) пропор-
ционалды түрде кері әкеледі. Осылайша, Ris кедергісінің кері шамасы, Gis оқшаулама 
өткізгіштігі өткізгіштің ұзындығына пропорционалды болуы тиіс (l). Егер желінің ұзын-
дығымен бірдей арақатынаста болатын барлық желілік өлшемдер 1 км жол аумағы 
үшін ескерілсе, онда желінің бұл өлшемдері желінің сипаттамалары немесе желінің 
құжаттары деп аталады.
Олардың белгілері: R', C', L' және G’ (оқылады, мысалы: «R» штрих)

1-сурет. Оқшаулау кедергісінің 
шартты белгісі

2-сурет. Оқшаулау кедергісі 
(сұлбалық сурет)

Таратушы желілер
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Кедергі мәні = 
Желі кедергісі

Желі ұзындығы

Барлық мәндерге және олардың өлшем бірлік-
теріне шолу

Кедергі мәні  

Сыйымдылықтың мәні      

Индуктивтіктің мәні            

Өткізгіштіктің мәні              

2-суретте кабельдердің кейбір түрлері үшін f = 
800 Гц жиілік кезінде кабель мәндері көрсетіл-
ген. R' үшін теңдеуді түрлендіргеннен кейін 
сипаттамадан (мәндер), мысалы, кабельдің 
ұзындығынан аламыз. 

Мысал – кабель ұзындығы.
Диаметрі 0,6 мм мыс өткізгіштері бар кабельдік 
желі үшін кедергі мәндері R = 676 Ω. Кабель 
ұзындығы қандай?

2-суретке сәйкес

Эквивалентті сызба сызығы

Кабельдің біркелкі конструкциясы-
на байланысты желінің өлшемдері 
немесе олардың сипатты мәндері 
барлық желі үшін өзекті. Дегенмен, 
тиісті компоненттегі өлшем мәнін 
шоғырландырылған түрде ұсынуға 
болады. Осы ауысымды компо-
ненттердің сұлбасында таңбалар-
дың көмегімен желіні сұлба түрінде 
(1-сурет) көрнекі түрде бейнелеуге 
және есептеуге болады. Желінің 
сипаттамаларын пайдаланған кез-
де мұндай сұлба ұзындығы 1 км 
болатын желіге тең.
R және индуктивтілік l сызығының 
кедергі мәндері іс жүзінде қайта-
рушы желіге бөлінуі тиіс. Бірақ ток 
қарқындылығы екі өткізгіште бір-
дей болғандықтан, R және L бірдей 
әсермен бір өткізгіште біріктірілуі 
мүмкін.
Желілердің өлшемдері немесе 
желілердің сипаттамалары үшін 
шартты белгілердің баламалы қа-
ғидалық сұлбада орналасуы ерік ті 
түрде таңдалады.

a

b

R = R ‘ · ö L = L‘ · ö

C = C ‘ · ö G = G‘ · ö

1-сурет. Сызықтың мәні мен 
сипаттамалары бар сызықтың 
баламалы сұлбасы

2-сурет. Желілік сипаттамалар

Сигналды сым арқылы тарату

Желі (кабель) 
түрі, материал

Диаметр, 
мм

R´
Ω/км

С´
нФ/км

L´
мГн/км

G´
мкС/км

Әуе желісі: мыс 2
3

17,7
5,5

5,4
6,0

2,2
2,0

1,0,
1,0

Кабельдік желі: 
мыс
Кабель желісі: 
мыс
Оқшаулау: 
қағаз немесе 
полиэтилен

0,4

0,6

0,8

300

130

73,2

36

38

40

0,7

0,7

0,7

0,1

0,1

0,1
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Желі өлшемдерінің әсері

Жеке өлшемдерді (кедергіні) және олардың 
тізбектегі жағдайын қарастыра отырып, олар-
дың желідегі кернеу мен токтарға қандай әсер 
ететіні анық болады. 1-суретте Ra жүктеме 
резисторының шығысындағы желінің кедер-
гі диаграммасы көрсетілген. Осы тізбектегі I1 
кіріс айнымалы тогының шамасы U1 және Ra 
ғана емес, сонымен қатар желі өлшемдеріне 
де байланысты.
R желісінің кедергісі UR = R · I кернеудің құлдырауын тудырады, оны U1 кіріс кернеуінен 
жоғалу ретінде алып тастау керек және осылайша U2 шығыс кернеуінің төмен мәні 
алынады.
L желісінің индуктивтілігі XL индуктивті реактивті кедергісін құрайды, ол өзіндік индук-
цияның қарсы қысымын жасайды. UL = XL·I индуктивті кернеудің төмендеуін есептеуге 
болады, оның көмегімен U2 шығыс кернеуі қосымша одан әрі азаяды.
XC сыйымдылық реактивті кедергісі бар C желісінің сыйымдылығы тұрақты заряд-
тау және разрядтау тогын талап етеді, ол сыйымдылық реактивті ток ретінде  
есептеуге болады.  
Бұл ток C арқылы ағады және I2 шығыс тогын азайтады.
G өткізгіштігі бұл Ris оқшаулау кедергісінің кері шамасы болып табылады. Осы 
оқшаулаудың өткізгіштігі арқылы ағу тогы  өтеді, ол I2 шығыс тогы мәнін 
азайтады. 
Желі өлшемдерінің ықпалына байланысты желі шығысындағы U2 және I2 мәні желінің 
кірісіндегі U және I1 мәндерінен аз болады.

Түйіндеме:

R және L желілерінің өлшемдері кернеудің төмендеуін тудырады, бұл U2 желінің 
шығыс кернеуін төмендетеді. C және G желілердің өлшемдері I2 шығыс тогын 
азайтатын көлденең токтарға ағуға мүмкіндік береді.

■   Тапсырмалар

1 Дизельхорст Мартиннің төрттігінің төрттік-жұлдызшадан айырмашылығы неде?
2. Скин-әсері айнымалы ток сызығына қандай әсер етеді?
3. Жоғары жиілікті тізбектің тағайындалуы, құрылымы мен жұмыс режимін сипаттаңыз!
4. Кабельдің өлшемдері мен материалдары оның сыйымдылығына қалай әсер етеді?
5. Неліктен сыртқы өткізгіштің магнит өрісінің желілері коаксиалды желі бойынша өткіз-

гіштің сыртынан өтпейді? (Эскизді сызыңыз: сыртқы өткізгіш бүгілген!)
Неге сыртқы өткізгіштің магнит өрісінің сызықтары коаксиалды сызық бойынша?

6. Неге сымдардың арасындағы үлкен қашықтықтағы кабельдер де үлкен индук-
тивтілікке ие?

7. Ұзындығы 1,2 мм және 12 км мыс желілері бар кабель үшін R кедергісін, L индук-
тивтілігін, C сыйымдылығын және G өткізгіштігін есептеңіз.

8. Баламалы сұлба түрінде желінің кескінінің мақсаты неде?
9. Симметриялық желі дегеніміз не?
10. Мыс салыстырғанда оптикалық талшықты кабельдердің қандай артықшылықтары 

бар?
11. Бірмодтық талшықты пайдаланған кезде жарық толқындарының бағыты осіне па-

раллель болуына қалай қол жеткізіледі?
12. Неліктен оптикалық талшықтарды тек бір бағытта пайдалануға болады?

U1

R

Ra

L

C U2G

UR UL

Ι1 Ι2

ΙGΙC

1-сурет. Кернеудің төмендеуі және сызық-
тың баламалы сұлбасында көлденең ток

Таратушы желілер
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ZW толқын кедергісі

4.2.4-бөлімінде сипатталған әсерлері бар кабель үшін кедергінің мәнін кірістегі кернеу 
мен ток бойынша есептеуге болады. Желінің шамалары белсенді және реактивті ке-
дергі болғандықтан, бұл көрінетін кедергі туралы:

Желі өлшемдерінен басқа, Z 
кіріс кедергісі желінің шығысын-
дағы Ra жүктеме кедергісіне 
де байланысты. Егер желі өте 
ұзын болса (теориялық шексіз 
ұзындық), онда тек желімен 
анықталатын көрінетін кедер-
гінің мәні алынады. Іс жүзінде, 
жүктеме кедергісі үшін U2 кер-
неуі соншалықты төмен болса, 
I2 тогының мәні I кіріс тогымен 
салыстырғанда елемеуге болар 
еді. Шексіз ұзын желіні желінің 
баламалы сұлбасы түрінде көптеген бөліктерден тұратындығын көрсетуге болады. 
Мұндай желіде шығу ашық па, Ra резисторы жұмыс істейді ма немесе жабық па маңыз-
ды емес.

Шексіз ұзын көрінетін желінің кіріс кедергісі Zw толқындық кедергісі деп аталады. 

Бұл қолданылатын желі үшін типтік сипаттамалық мән. Әрбір учаскенің соңында U 
және I токтың тиімді мәндері белгілі бір қатынаста жоғарыға қарағанда аз. 

U1 RaUx U2

Ι1 Ι2Ιx

U, Ι

0

Желі ұзындығы

u
i

U1

Ι1
Ux

Ιx
U2

Ι2

ö

Осылайша, олар сызықтың 
соңына қарай азаяды. Кабель-
дің ұзындығына қарамастан 
кернеу мен токтың қатынасы 
кабельдің әрбір нүктесінде бір-
дей қалады:

Бұл процесс тактілік жиілікпен 
өзгеретін желі кірісіндегі ай-
нымалы кернеудің лездік мә-
ніне негізделген. 

Екі өткізгіштегі зарядтардың 
кіріс кернеуінің мәніне сәйкес 
бөлінуі кернеу тол қынынан кейінгі ток толқыны түрінде жүреді. 2-суретте белгілі бір 
уақыт кезеңіндегі нәтиже көрсетілген. Кабельдің түріне байланысты бұл толқындар-
дың таралу жылдамдығы 210 000 км / с-тан 300 000 км / с-қа дейін (жарық жылдам-
дығы) өзгереді.

1-сурет. Шексіз ұзын желі

2-сурет. Белгілі уақыт мезетіне арналған l ұзындығы 
бар кернеу мен ток үшін сызықтық диаграмма
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Іс жүзінде бар (шексіз емес) ұзындықтағы желінің ZW 
толқындық кедергісін есептеу екі әдіспен жақында-
тылған шешімдердің көмегімен мүмкін:
1. Өлшеу нәтижелері бойынша есептеу

Толқындық кедергі үшін сызықтың кірісінде U және I 
көмегімен (1 және 2-суреттер) көрінетін кедергінің екі 
мәнін есептеуге болады 
− ашық шығыс (бос жүріс) ZWo
− қысқаша тұйықталған шығыспен ZWk
Бос жүріс Ra = ∞ құрылғымен шығыс кедергісіне сәй-
кес келеді, қысқаша тұйықталу жағдайында – Ra = 0 Ω 
көмегімен шығу кедергісіне сәйкес келеді.

Бос жүрісте жұмыс істеу кезінде C және G мәндері 
R және L қарағанда артық әсер етеді, өйткені Ra 
арқылы өтетін ток жоқ (1-сурет).

Нәтиже: UR және UL, кернеулерінің азырақ түсуі, IC 
және IG айқас токтарының жоғары мәндері.

Қысқаша тұйықталу жағдайында R және L айны-
малылары C және G қарағанда күштірек әрекет 
етеді, себебі қысқаша тұйықталу тогының қарқын-
дылығы Ra (2-сурет) арқылы жұмыс істейтін токтың 
қарқындылығынан жоғары болады.

Нәтиже: UR және UL, кернеулерінің көбірек түсуі, IC 
және IG айқас токтардың мәндері азаюы.
Бұл айырмашылықтың орнын толтыру үшін Zwo және 
Zwk толқындық кедергілерге жақын болатын орташа 
геометриялық құрайды:

Z wo Ra ΩC G

R L

Z wk Ra 0 Ω

R L

C G

2. Олардың әсерінен толқындық кедергіні анықтайтын желі өлшемдерінің негізінде 
есептеу. Кедергі сызықтың ұзындығына тәуелсіз болғандықтан, келесі теңдеулерде 
желі өлшемдерінің орнына желі сипаттамаларының мәндерін қолдануға болады. Zw 
толқындық кедергісін есептеу үшін неғұрлым жоғары жиіліктерді (мультиплексті же-
лілер) және неғұрлым төмен жиіліктерді (үндестік жиіліктер аралығындағы желілер) 
берілуі арасындағы айырмашылық жүргізіледі.
Телекоммуникациялық кабельдер үшін жоғарғы және төменгі жиілік аралығы арасын-
дағы шекара 5 кГц-тен 30 кГц-ке дейін құрайды және R = XL шартымен анықталады. 
Жоғары жиілікте көрінетін индуктивті кедергі XL = m · L тиімді R кедергіден әлдеқайда 
үлкен. Ең төменгі жиіліктерде m · L мәні R-мен салыстырғанда шамалы аз болады. 
Әр жағдайда G өткізгіштік шамалы емес. Барлық жиіліктік аралықтардағы оның мәні 
BC = m · C сыйымдылық туындысына қарағанда айтарлықтай аз, ол C желісінің сы-
йымдылығының арқасында пайда болады.
Екі жиілік аралығы үшін келесі оңайлатылған есептеу теңдеулері қолданылады:

Төменгі жиіліктер:                                               R > ω· L     
(1-сур. қараңыз)                                                        ⇒ ω· L – маңызды емес және бұны елемеуге болады

Жоғары жиіліктер:                                               R < ω· L, 
(2-сур. қараңыз)                                                   ⇒ R – маңызды емес және бұны елемеуге болады

1-сурет. Ашық шығысы бар 
желі

2-сурет. Қысқаша тұйықталған 
шығысы бар желі

Таратушы желілер
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Төмен жиіліктер аралығында  тең сыйымдылық кедергісінің арқасында 
жиіліктік тәуелділік туындайды.
ZW толқындық кедергісі ω = 2 ·π · f жоғарылайтын бұрыштық жиілікпен
Жоғары жиіліктер аралығында екі көрінетін кедергілердің бұрыштық жиілігін (ω· L және 

 қысқартуға болады. Формула тек L және С қамтиды. 

Бұл келесі нәтиже береді:
Төмен жиіліктер мен жоғары жиіліктер кезіндегі толқындық кедергі жиілікке байла-
нысты. 

  Мысал: ZW толқындық кедергісі
1-мысал:
f = 800 Гц (R ˃ XL) жиілігі үшін диаметрі 0,6 мм мыс өткізгіштері бар желісі болған кезде 
ZW толқындық кедергіні табу керек.

Шешімі:
сызық мәндерінің кестесіне сәйкес R´ = 1  және С´= 38 

Төмен жиіліктерде Zw үшін теңдеудің көмегімен келесілер алынады:

2-мысал:
f = 120 (R ˂ XL) жиілігі үшін диаметрі 1,2 мм болатын мыс өткізгіштері бар желісі 
болған кезде ZW толқындық кедергіcі қаншалықты үлкен?

Шешімі:
Сызық мәндерінің кестесіне сәйкес L` = 0,7  және С´ = 35 

Төмен жиіліктерде Zw үшін теңдеудің көмегімен келесілер алынады:

Қағаз оқшауланған телефон кабелі үшін ZW толқын кедергісінің мәні 600 Ω және 1200 Ω 
арасында болады. Қалааралық кабель үшін келесі орташа мәндер алынады:
– симметриялы қос тарамы бар кабель (строфлекспен оқшауланған): Zw = 150 Ω
– ISDN  S0-шинасына арналған орнату кабелі Zw = 100 Ω
– коаксиалды кабель: Zw = 50 Ω бастап 75 Ω дейін

Сигналды сым арқылы тарату



160

4
Желілерді келісу

Тарату техникасындағы сигналдар беру үшін 
өте төмен электр энергиясы қажет етеді. Алай-
да бұл алушының нақты идентификациясы 
үшін жеткілікті болуы тиіс. Сипатталғандай, әр-
бір желі тұтынушы ретінде әсер етеді.
Таратқыштың сигналдарын беретін Кабель оны 
өзінің толқындық кедергісімен жүктейді. Одан 
әрі жоғалтуды болдырмау үшін беру жүйесінің 
жекелеген компоненттері желілермен келісілуі 
тиіс. 
Таратқыш және қабылдағыш бір-бірімен ка-
бель арқылы жалғанған екі телефон болуы 
керек. Бұл жағдайда таратқыш Ri ішкі кедергісі 
бар айнымалы ток энергия көзі болып табы-
лады, одан кабельге Ra = Zw жүктеме кедергісі 
беріледі. 
Желі шығуында кабель ішкі кедергісі Ri = Zw ай-
нымалы токтың қуат көзі ретінде Ra (1-сурет) 
жүктеме кедергісі бар қабылдағышты қорек-
тендіреді.
Ri және Ra (1-сурет) кедергілері бар тізбек үшін 
ең қолайлы тарату шарты максималды қуат Ra 
жүктемесінің тиісті кедергісіне берілген кезінде 
қанағаттандырылады.
Ток тізбегінің жүктемесінің үш ықтимал нұсқа-
сы 2-суретте көрсетілген. Бұл ретте шекаралық 
жағдайлар ретінде іс жүзінде маңызы жоқ екі 
жағдай алынып тасталды:
– бос жүріс (Ra = ∞,), себебі ток ақпайды (Ia = 0)
– қысқаша тұйықталу (Ra = 0), себебі кернеу 
жоқ (Ua = 0)
Екі жағдайда да Sa = Ua · Ia көбейтіндісі Ra кезін-
де 0-ден басталатын қуат мәнін береді.
Есептік жүктеме 3-суретте көрсетілген. Ra жүк-
теме кедергісінің ең үлкен қуаты ол Ri мәнін 
қабылдаған кезде туындайды. Бұл жағдай қуат 
келісімі деп аталады. Көрінетін қуат келесідей 
есептеледі:

S = U · I

Жүктеме кедергісі кезінде ең үлкен қуатқа 
Ri = Ra қуаттылығын келісу кезінде қол жет-
кізіледі.

Айнымалы ток үшін Ri және Ra тиімді ке-
дергілері Zi және Za көрінетін кедергілермен 
алмастыруы керек. 4-суретте таратқыштың 
көмегімен түзету мүмкіндігі көрсетілген. Осы-
лайша, екінші тізбектің кедергісі бастапқы 
тізбекте ü трансформация коэффициентінің 
квадратына айналады.

Телефон Кабель Телефон

(Z i)

U 1 R aU 2

Z wU 1 U 2

(Z a)

R a = Z w R i = Z w

R a R iR i

G

G

Бос жүріс Жүктеме Қысқаша тұйықталу
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Sa = f (Ra)
кезінде Ri = 600Ω
және U0 = 2В

Ω

Телефон 1
Таратқыш 

Кабель
Таратқыш 

Телефон 2

1-сурет. Желі электр тізбегін келістіру

2-сурет. Электр тізбегінің есептік 
жүктемесі

3-сурет. Ra кедергі мәніне байланысты 
Ra кезіндегі Sa қуаты Ra

4-сурет. Таратқыштарды түзету 
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Үйлесімсіздік және шағылысу

Егер Zw желісінің толқындық кедергісі 
және Ra жүктеме кедергісі сәйкес кел-
месе, онда бұл сәйкессіздік желіде 
шағылысуға әкеледі. Энергияның бір 
бөлігі желінің кірісіне кері шағылыса-
ды және кіріс толқынымен жабыла-
ды (1-сурет). Бұл жағдайда тұрақты 
толқындар деп аталатын толқындар 
пайда болады. Желінің белгілі бір 
жерлерінде кернеу максимумы және 
басқа да кернеу минимумы пайда бо-
лады. Бұл тұрақты толқындар тарату 
кезінде кедергілер туғызады.

Шағылысу биіктігінің өлшемі – бұл r 
шағылысу коэффициенті.

 Мысал: шағылысу коэффициенті r.
50 Ω коаксиалды кабель 75 Ω кабелі-
не трансформаторсыз тікелей қосы-
лады. Шағылысу коэффициенті қан-
шалықты үлкен?

Бұл жетекші толқынның 20%-ы (кернеу 
амплитудасы) түйіспеде бейнелене ді.
Олар қабылдағышта кедергі жасай 
алатындықтан шағылысудан аулақ 
болу керек.

■   Тапсырмалар

1. Толқынның кедергісін анықтау үшін неге шексіз ұзын желілер қолданылады?
2. «Толқын кедергісі» терминінің тура мағынасы қандай?
3. Өлшеу нәтижелері бойынша толқындық кедергіні есептеу үшін үлгі түрінде шешімді 

сипаттаңыз.
4. Желінің өлшемі бойынша толқындық кедергіні есептеу кезінде қандай шарттарды 

ескеру қажет?
5. f = 2000 Гц кезінде диаметрі 0,8 мм мыс тарамдары бар кабельдің толқындық 

кедергісі қаншалықты үлкен?
6. Хабарламаларды жіберу үшін кедергілерді келісу қандай маңызды?
7. Кабель арқылы беру кезінде қандай кедергілердің арасында келісу қажет?
8. Қабылдағышқа беріліс қуатының қандай пайызы дұрыс келісуде беріледі (Ri = Ra)?
9. Егер сіз трансформаторларды тізбектен алып тастасаңыз, 2-суретте мүмкін 

шағылысу коэффициентін есептеңіз.
10. Таратқыштың трансформация коэффициентінің қарсылығы қандай қатынаста 

болады?

U v

R a

U v

U r

U r

Z w

Uv = Кернеу толқыны алға

Ur = Кернеу толқыны артқа
60

0 
Ω

60
0 

Ω

12
00

 Ω

12
00

 Ω
Дұрыс келісу

G
Z i Z 1 Z 2 Z a

ü 2 = 1 : 2

1-сурет. Кескіні

2-сурет. Таратқыштың көмегімен келісу
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4.2.5 Желілердегі бәсеңдету

Ток ағымына байланысты желілер 
бо йынша сигналдарды беру кезінде 
шығындар пайда болады. Бұл сигнал-
дың амплитудасын (сигнал деңгейін) 
азайтуға әкеледі, ол осциллографты 
пайдалана отырып, кіріс және шығыс 
кернеуін салыстырмалы өлшеу арқылы 
оңай табылуы мүмкін. Сигнал өшеді.
Бәсеңдету дегеніміз – бұл сигнал 
берілетін электр энергиясының түсуінің 
әлсіреуін білдіреді.
Бәсеңдетудің себебі электр энергиясы-
ның бір бөлігін өткізгіште және оқшау-
лауда жылу энергиясына түрлендіретін 
желінің кедергісі болып табылады. Кер-
неу шығыны және жеке кедергілердің 
арқасында қуат шығындарына қорытын-
ды нәтиже ретінде әкеледі. Желі шығы-
сындағы P2 қуаты кірісіндегі P1 қуатына 
қарағанда аз. Айырмашылық PV қуатын 
жоғалту болып табылады:

Pv = Uv · Iv,   Pv = P1 – P2

Өшу коэффициенті
Байланыс технологиясындағы кіріс қуа-
ты мен шығыс қуатының арақатынасын 
анықтау үшін А өшу коэффициенті қол-
данылады. Ол қуаттың логарифмінде 
(10 негізінде) көрсетіледі:
Өлшеу белгілері. А өшу шарасын есеп-
теу үшін өлшем бірлігінің орнына 1 сан-
дық мәні қолданылады:

Өшу коэффициенті – бұл екі қуаттың 
логарифм қатынасы. Bel өлшем бірлігі 
(B аббревиатурасы). Іс жүзінде тек 
децибел (дБ) қолданылады, ол базалық 
бел бірлігінен оннан бір болады.

Мысал: Өшу коэффициенті 
Егер желінің кірісінде қуат P1 = 15 мв, 
ал шығыста P2 = 1,5 мВ болса, онда 
бұл жағдайда өшу коэффициенті бы-
лайша есептеледі:

Іс жүзінде өшуді есептеу үшін қажетті қуат 
мәнін өлшеу өте қымбат. Желі бөлінуі тиіс. 
Сонымен қатар, кернеу мәндерін қуат мән-
деріне қарағанда өлшеу оңай. Сондықтан 
келесі формуланы жиі қолданады:
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1-сурет. Желідегі кернеу (U2 < U1)

2-сурет. Желі қуаты 

3-сурет. Желінің кіріс және шығыс 
мәндері

(дБ-мен)
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  1-мысал: Өшу коэффициенті (дБ)

Кіріс кернеуі U1 = 500 мВ және шығыс кер-
неуі U2 = 50 мВ кезінде өшу коэффициенті 
былайша есептеледі:  

1-суретте кернеудің немесе қуаттың беріл-
ген арақатынасының өшу мәндерінің диа-
граммасы көрсетілген. Тарату жүйесіндегі 
кернеу мен қуат мәндерін кез келген өлшеу 
нүктесінде кедергінің бірдей арақатынасы 
келтірілген жағдайда ғана салыстыруға бо-
лады. Тек сонда ғана төменде сипатталған 
екі формуланың дБ мәндері баламалы. 
1-суретінің астындағы өткізгіштік мұны 
тағы да айқын көрсетеді.

Өшу сипаттамалары

Желінің сипаттамасы кабель ұзындығының 
1 км-ге жатады. 1 км ұзындыққа, а сызығы-
ның өшу коэффициенті және а (альфа) 
өшу мәні дБ/км өлшем бірліктерінің көме-
гімен белгіленеді.

 Мысал: өшу мәні
Берілгені: а = 24 дБ         Табу керек: α
     l = 80 км

Шешімі:   

Өшу мәні кабель ұзындығының км-де 
демпфирленуді сипаттайды. Әртүрлі же-
лі лерді салыстыру кезінде негізгі шама-
лардың жиіліктік тәуелділігіне байланы-
сты тірек жиілігі қабылдануы тиіс. 

Дыбыстық жиіліктер аралығында орташа 
сөйлеу жиілігі f = 800 Гц = 0,8 кГц қолда-
нылады. 1-сурет және 2-сурет келесі бетте 
әртүрлі диаметрлі мыс тарамы бар кабель-
дерді пайдалану кезінде мәндерді көрсе-
теді.

Өшу коэффициентін есептеу үшін 
формуланы шығару

Осыған байланысты бұл келісу кезінде 
Ri = Ra сонда келесі алынады:
Осыған байланысты бұл lg x2 = 2 · lg x, 
сонда келесі алынады:
1 В = 10 дБ, осылайша:
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1-сурет. Кернеулердің арақатынасына 
және қуаттардың арақатынасына сәйкес 
өшу мәні

2-сурет. Үндестік жиіліктер ауқымында 
қағазбен оқшауланған кабельдің өшу мәні

Сигналды сым арқылы тарату

а –дБ-мен
l – км-мен
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Берілген желі ұзындығы кезінде α өшу 
шамасынан теңдеудің өзгеруінің арқа-
сында өшу шамасына арналған өшу ко-
эффициентін есептеуге болады:

Берілгені: α = 0,9 дБ/км, l1 = 4 км, l2 = 8 км
Табу керек: a1, a2
Шешімі: a = α · l

дб өлшем бірліктері логарифмдік мәннің 
спецификациясын білдіреді. Ол телеком-
муникациялық техникада халықаралық 
деңгейде қолданылады, өйткені бұл түр 
маңызды артықшылығы бар. Толық өшу 
мысалы көрсеткендей, ішінара мәндерді 
көбейтуден қосу алынады. Бұдан басқа, 
техниканың осы саласындағы көптеген 
процестер сызықтық емес, ал сандық 
мәндер аз және, демек, неғұрлым басқа-
рылатын болып табылады.
Логарифмдік шкаланың артықшылығы 
2-суретте мысалда толығырақ түсін-
дірілуі тиіс.

Өлшеу коэффициенті  а = -V

Мысал: желінің толық өшуі 
Шектес есептің нәтижесі жекелеген ішін-
ара учаскелерді қосу жолымен алынуы 
мүмкін. Ұзындығы 4 км желінің жалпы 
өшуін есептеу үшін ұзындығы 1 км бөлік-
ті 4 рет a = 0,9 дБ қосыңыз.
 с a = 0,9 дБ:
a = ai + a2 + a3 + a4
a = 0,9 dB + 0,9 dB + 0,9 dB + 0,9 dB
a = 3,6 dB

Жалпы (қорытынды) өшу барлық ішін-
ара өшу қосындысы болып табылады. 

Cu-тарам-
ның диа-

метрі

0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4

α дБ/км 1,31 0,87 0,65 0,57 0,46 0,37

Бәсеңдету және күшейту
Егер кіріс пен шығыс арасындағы кернеу 
ұлғайтылса, бұл күшейту немесе теріс 
бәсеңдету деп аталады, себебі дБ мәні 
одан кейін теріс сандық мәнге айналады.

Күшейту коэффициенті V = -a

2-сурет. Желі кернеуінің мәні

Кернеу өлшеу орнынан өлшеу орнына төмендейді, ал кіріс кернеуі мен өлшенген кер-
неудің қатынасы көп болады. Өшу коэффициенті де төмендейді, алайда кернеудің 
арақатынасы сияқты дәрежеге дейін емес. 
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4.2.6  Деңгейі
Қалыпты деңгей эталон ретінде өшу мәні 
кернеуді өлшеу нәтижелері бойынша есеп-
теледі немесе кестелер мен диаграммалар-
дан есептеледі. Үрдісті жеңілдету үшін дең-
гей (p) термині енгізілді.

Деңгей деп кернеудің өлшенген шамасы мен 
кернеудің эталондық шамасының берілген 
арақатынасының логарифмі түсініледі. 

U2 кернеуі желінің басында U1 кернеуімен 
желіні өлшеу нүктесінде салыстырылғанда, 
салыстырмалы pr деңгейін алуға болады: 
Оның орнына жағдайға байланысты әртүрлі 
қолдану желі басында жоғары кернеу негізі-
нен UN кернеудің белгіленген шамасы ретін-
де эталондық кернеу қолданылады (қалып-
ты деңгей): 
Осы абсолютті ps деңгейі үшін UN эталон-
дық кернеуі 0,775 в құрайды. Бұл мән 600 
Ω (2-сурет) кедергі кезінде 1 мВт қуатына 
сәйкес келеді. Сызықтық технологияларда 
негізінен 600 Ω қарсылық мәндері қолданы-
лады.
Эталон ретінде белгіленген қуат келесіге 
сәйкес алынады:

Абсолютті деңгей шкаласы
Қалыпты деңгейде нөлдік нүкте (0 дБ) ретін-
де кернеу мәндері өшудің тиісті мәндеріне 
тағайындалуы мүмкін деңгей шкаласы жаса-
луы мүмкін. 

pS деңгейінің мәні кернеу 0 дБ қалыпты 
деңгей мәніне дейін азайтылатын өшу 
мәніне сәйкес келеді.

Деңгей үшін өшу көрсеткіші (дБ) бірдей өл-
шем бірліктері қолданылады. Егер өлшен-
ген кернеу UN = 0,775 В артық болса, онда 
өлшенген деңгей плюс белгісін алады. Егер 
өлшенген кернеу UN = 0,775 В аз болса, pS 
деңгейінің индикаторы алдында минус бел-
гісін орнатыңыз.
Өлшеу тәжірибесінде жиі дБ өлшем бірлік-
теріне арналған қосымшалар қолданылады, 
мысалы:
– дБр салыстырмалы деңгейі (салыстырма-
лы)
– дБмВт абсолюттік деңгейі (1 мВт-тан 600 Ω 
дейін)
– дБгВ абсолютті деңгейі (1 гВ бастап 75 Ω 
дейін, мысалы, ұялы радиобайланыс үшін).
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1-сурет. ρ деңгейінің мәні үшін сандық 
сәуле

2-сурет. Қалыпты деңгейдің UN кернеу 
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3-сурет. Кернеу мен деңгейдің мәні

4-сурет. pS абсолютті кернеу деңгейі 
үшін деңгей диаграммасы

Сигналды сым арқылы тарату
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A = 10 дБ өшуі бар желі кіріс пен шығыс 
арасындағы деңгейді 10 дБ-ға азайтады.
Егер бұл жағдайда кіруде 24,5 В (+ 30 дБ) 
өлшенетін болса, онда шығуда 7,75 В (+ 
20 дБ) (4-сурет, алдыңғы бетті қараңыз) 
қолжетімді.
Кіріс сигналының деңгейі + 10 дБ (2,45 В) 
болса, сол жағдайда шығыс деңгейі 0 дБ 
(0,775 В) тең болады.

Өшу: кіріс деңгейінен A өшу деңгейін шегеріңіз: ps2 = ps1 - a
Күшейту: кіріс деңгейін есептеу үшін V күшейту дәрежесі: ps2 = ps1 + V

  Мысал: Кернеу
Gegeben: Кіріс деңгейі  ps1 = + 20 dB
Өшу деңгейі a =50 dB
Gesucht: Шығыс кернеуі U2
Шешімі:
a = ps1 – ps2 деңгейіне сәйкес
Ps2 = Ps1 – a
ps2 =20 dB – 50 dB
Ps2 =- 30 dB
Алдыңғы беттегі 3-суретке сәйкес
Ps2 = -30 dB
U2 =0,0245 V
U2 = 24,5 mV

Деңгей диаграммасы
Деңгей мәндерін енгізудің тағы бір ар-
тықшылығы диаграмма түрінде (1-сурет) 
өшу қисығының нақты сурет мүмкіндігі 
болып табылады. Ол үшін мысал ретінде 
үш түрлі аумақтан тұратын желі таңдал-
ды. Ішінара өшу деңгейі келесідей бола-
ды:
a1 = 15 dB, a2 = 20 dB, a3 = 5 dB
Кабельдің тиісті ұзындығы
l1 = 20 км, l2 = 10 км, l3 = 20 км
Желінің басында U1 = 13,8 В кернеу бар, 
ол ps1 = + 25 dB кіріс сигналының деңгейі-
не сәйкес келеді.
Деңгейдің мәндері есептеумен анықтала-
ды және ұзындықтың тиісті мәндері үшін 
енгізіледі:
Тіркелген нүктелердің байланыс желісі 
кабель ұзындығы бойынша деңгейдің 
азаюын көрсетеді. Сызықтың көлбеуі 
жекелеген аумақтарды бәсеңдету мәнін 
көрсетеді:

Мысал: шығыс деңгейін есептеу
Шығыс деңгейін есептеу кезінде

Мысал: Деңгейі
Берілгені: кіріс деңгейі U1 = 77,5 мВ
Күшейту V = 40 dB
Табу керек: шығыс деңгейі ps2
Шешімі:
Суретке сәйкес, алдыңғы бетте, 
U1 = 0,0775 В
Ps1 = -20 dB
a = ps1 – ps2 и V = -a деңгейлерге сәйкес
Ps2 = Ps1 – a = Ps1 + V
ps2 = -20 dB + 40 dB
Ps2 = +20 dB
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2-сурет. Кабель деңгейінің диаграммасы

Тарату желісіндегі тарату аумақтың деңгей диаграммасы тек кабель аумақтарын 
ғана емес, сонымен қатар олардың арасында орнатылған күшейткіштер немесе ат-
тенюаторлар көрсетеді.

Таратушы желілер
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Кабель бөліктері бірдей ұзындықта болады. Сондықтан күшейткіштер бірдей кіріс 
және шығыс мәндеріне есептелуі мүмкін. А ішінара өшу мәні аз болған жағдайда талап 
етілетін біркелкі деңгейге жетуге көмектесетін бәсеңдетуші элемент орнатылады. Егер 
бұл өлшеу нүктелерінің кескініне және олардың деңгей мәндеріне байланысты болса, 
кабель ұзындығының шкаласында қарастырмауға болады.
1 a2 және a5 суретінде желінің блок-сұлбасында күшейткіштердің мәні болып табы-
лады, a4 – аттенюатордың мәні. Бұл мысалда күшейткіштер әрбір деңгейді 30 дБ-ға 
арттырады, ал аттенюатор 15 дБ-ға төмендейді. Кабель ұзындығын масштабтау кү-
шейткіш пен аттенюатор үшін тік жолақтардың пайда болуына әкеледі.
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1-сурет. Күшейткіштері бар кабельге арналған деңгей диаграммасы

Тарату жоспары
Екі абонент арасындағы телефон байланысы жіберілетін хабарды толық көлемде ой-
нату керек. Сондықтан телефон қосылыстары арасындағы қосылу жолының барлық 
ұзындығы бойынша өшу деңгейі 31 дБ (2-сурет) мәнінен аспауы тиіс.

Ауысу шегі және түйіспе жолының аумақтары үшін рұқсат етілгент ішінара сөну мән-
дері 80-тарату жоспарына енгізілген.

Мысалы, жергілікті коммутатор үшін өшудің ең жоғарғы мәні ретінде 1,3 дБ, ал алыс 
байланыс желісіндегі коммутатор үшін 0,9 дБ қолданылады.
Эталондық өшу: қатысушыларды біріктіру желілерінде эталондық өшу (SBD) мен эта-
лондық өшу (EBD) арасында айырмашылықтар бар және олар телефон аппараттарын 
қамтиды. Эталондық берілісті өшу дегеніміз – бұл TVSt абоненттік станциясының не-
гізгі дистрибьюторына (HVt) шығыс бағыттағы микрофонның өшуі.
Қабылдау кезінде салыстырмалы өшу негізгі бөлгіштен алыстатылған түтікке кіретін 
бағытта өшу болып табылады.

Эталондық өшу стандартты жүйемен 
салыстырғанда орнатылады.

Эталондық жүйе ретінде телефонды ка-
либрлеудің халықаралық сұлбасы қолда-
нылады. Желілердің әртүрлі ұзындығы 
микрофондар мен қашықтықтан басқару 
капсулаларының тиісті топтарын пай-
даланумен өтеледі. Екінші қосылыстар 
үшін қосымша өшу мәні a = 2,5 dB рұқсат 
етіледі. Бұл телефон жүйелері (NAS) ара-
сында қоңырау шалу үшін рұқсат етілген 
жалпы өшуді 36 дБ-ға дейін арттырады.

2-сурет. 80-тарату жоспарына сәйкес 
телефон желісінде жалпы эталондық өшу

Сигналды сым арқылы тарату
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80-ші тарату жоспары өзінің базалық мәндері бойынша бұрын қолданыста болған жо-
йылу жоспарынан айырмашылығы жоқ. 1955 жылы ол NP-да өшу мәндеріне қатысты 
болды. Кейінірек бұл мәндер бүгінгі күнге дейін жарамды дБ мәндеріне түрлендірілді, 
ол да сандық беру технологиясында сақталуы тиіс.

■   Тапсырмалар
1. Өшу телефон сөйлесуінің берілуіне қа-
лай әсер етеді?
2. Қуат мәндері бойынша бәсеңдету ша-
раларын есептеу үшін теңдеуді түсіндіріңіз.
3. Кернеу мәндері бойынша өшуді есеп-
теу үшін теңдеуде 20 коэффициенті неге 
көрсетілген?
4. A = 5 дБ өшу коэффициенті бар кіріс 
кернеуі мен желінің шығыс кернеуінің 
арасындағы байланыс қандай?
5. 25 км ұзындықтағы кабельдің түсуі a = 
11,5 дБ құрайды. Сым диаметрі қанша-
лықты үлкен?

6. Логарифмдерді қосу арқылы 100 · 1000 
көбейтуді қалай жасауға болады?
7. Неге логарифмдік түрде бесеңдеу дә-
ре жесін көрсету тиімді?
8. «Теріс бәсеңдету» дегеніміз не?
9. Желіде өлшенеді: кіріс кернеуі 19,5 В, 
шығыс кернеуі 0,38 В ps1 және ps2 деңге-
йінің мәндерін және дБ-да өшу деңгейін 
анықтаңыз.
10. Деңгей диаграммасынан не оқуға бо-
лады? Бәсеңдетуші жоспардың, соның 
ішінде шетелде қатысушылармен теле-
фондық қосылыстарға қатысты қажеттілі-
гін негіздеңіз.

4.2.7 Таратудың бұзылуы
Телекоммуникациялық қызметтің клиенті 
үшін желі операторы ұсынатын қызмет-
тердің сапасы бағаға қосымша маңызды 
өлшем болып табылады. 

Қызмет көрсету сапасы, атап айтқанда, 
таратудағы кедергілерге байланысты 
нашарлайды.

Аналогтық немесе сандық электр сигнал-
дары түріндегі хабарларды жіберу әртүр-
лі себептермен бұзылуы мүмкін.
Бір жағынан, тарату желілерінің өздері 
кедергі тудыруы мүмкін, бірақ кез келген 
басқа байланыс беру жүйелері сигналдың 
өзгеруін тудыруы мүмкін. Кедергілер ішкі 
немесе сыртқы беріліске әсер етуі мүмкін.
Хабар сигналдарын таратудың 
бұзылуы
Хабар сигналы оның толқын пішіні, жиілі-
гі, амплитудасы (сигнал амплитудасы) 
және қабылдағышта синхрондау арқылы 
анықталады. Тарату әдісіне байланысты 
осы критерийлердің барлығы үздіксіз ха-
бар алмасу үшін маңызды болуы мүмкін.
1-суретте тарату кезінде сигнал сынауға 
болатын типтік өзгерістер көрсетілген. 
Бұл өзгерістерді мүмкіндігінше жақсы 
визуализациялау мүмкіндігі болу үшін 
тікбұрышты сигнал нысаны таңдалды:
– Тарату кезінде әртүрлі жиіліктер үшін 
әртүрлі өту уақыты бастапқы қисықтың өсу 
фронттарын өзгертеді (1). Фурьеге сәйкес, 
тікбұрышты сигналдар әртүрлі жиіліктегі 
синусоидалы толқындардан және ампли-
тудадан тұрады (2-суретті қараңыз).

Байланысты таратудың бұзылуы:
1. Ұзақтығы   3. Бұрмалаулар
2. Өшу      4. Кедергі кернеуі
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1-сурет. Тарату бұзылыстарының 
өзара байланысы

2-сурет. Үш синусоидалы тербелістен 
тұратын тікбұрышты тербеліс (жақындау)
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– З – Желіде өшу амплитуданы азайтады.
– Толқын пішіні бұрмалаулар есебінен қо-
сымша өзгереді.
– Бар кернеумен қалыптасатын сыртқы ке-
дергілердің кернеулері қисық пішінін қосым-
ша өзгертеді. Олар кедергі кернеуінің шыңы 
ретінде қисықта танылуы мүмкін.

Тарату кезінде бөгеуілдің себептері келесі 
төрт жағдайға сәйкес болуы мүмкін: өшу, 
кідірту, бұрмалау, бөгеуіл.
Ең жақсы айырмашылық үшін әрбір қа-
растырылған әсерлердің бірі ғана әрекет 
ететін сызық болжанады.

Желінің басындағы U1 кернеуі (таратқыш) 
және желінің соңындағы U2 кернеуі (қабыл-
дағыш) осциллографпен жазылғандай сы-
зықтық диаграммалар түрінде ұсынылуы 
тиіс.

Бәсеңдету
U2 кернеу амплитудасы бәсеңдету нәтиже-
сінде U1 кернеуінен аз.
1-суреттегі Диаграмма U2 кернеуінің қисығын 
көрсетеді, ол U1 кернеуінің сызықтық (барлық 
жерде бірдей қатынаста) өшуіне әкеледі. Қи-
сық хабар қабылдағыш сигналды күшейте 
алғанынша ойнатылады.

Ұзақтығы
Мыс өткізгіштер үшін кабель арқылы өтетін 
жылдамдық с жарық жылдамдығының ша-
мамен 0,7 құрайды, яғни шамамен 230,000 
км / с. Осылайша, біз жердегі хабарламалар 
трафигінде уақыттың жылжуын байқамай-
мыз.

Субъектілермен жүргізілген тәжірибелер 
көрсеткендей, қоңырау уақыты 250 мс-
тен кем телефон байланысында алаңда-
ушылық туғызбайды.

Жерсеріктік беру кезінде учаскеде (2-сурет) 
қорытынды берудің неғұрлым жоғары жиын-
тық уақыты байқалуы мүмкін.

Бұрмалаулар
Егер, өшу әсерлері мен өту уақытына қа-
рағанда, қисық сигнал түрі өзгереді, бұрма-
лаулар туралы айтады (3-сурет).
Егер сигналдар тарату кезінде тым қатты 
бұрмаланған болса, бұл қабылдағыштың қа-
теліктеріне әкеледіе.
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1-сурет. Өшу әсері кезіндегі кернеу 
диаграммасы

2-сурет. Кідіріс әсері кезіндегі кернеу 
диаграммасы

3-сурет. Бұрмалау әсері кезіндегі 
кернеу диаграммасы
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Өшудің бұрмалануы 

Желінің шамалары мен мәндерінен сыйымдылық, 
әсіресе кабельдердің өшуіне үлкен әсер етеді.

Бұл жағдайда сигналдың таралу жиілігі төмен 
жиілікке қарағанда жоғары жиіліктер әлсірейді, 
себебі кабель төменгі жиіліктер сүзгісі ретінде 
әрекет етеді. Дыбыс үнсіздікке айналады. Беру 
түсінікті болу үшін өшуді бұрмалаудың шекті 
мәнін сақтау қажет.

Өшудің бұрмалануы жиілік жолағында 800 Гц де-
йін орнатылған FM эталондық жиіліктегі өшу және 
тарату аралығының жоғарғы немесе төменгі ше-
карасындағы жиіліктегі өшу арасындағы бұрмала-
нуы Δ а айырмасынан алынады. Айырмашылық 
негізінен жоғарғы шекарада (fo), төменгі шекараға 
(fu) қарағанда көп.

Бәсеңдетуші бұрмалаулар бәсеңдетуші эква-
лайзерлермен өтелуі мүмкін.

Сызықты емес бұрмалау

Үшінші бұрмалау түрі хабар беру кезінде қосым-
ша жағымсыз діріл пайда болуына байланысты 
туындайды. Бұл жоғарғы тербелістер (гармоника) 
сәйкес келетін негізгі іргелі жиіліктердің бүтін сан-
дары. Олар беретін бастапқы дірілдермен бірге 
жарқын, сюжеттік дыбыс шығарады.

Желілік емес бұрмалаулар тарату арнасының 
компоненттерінен туындаған, оның сызықты 
емес (иілген) сипаттамасы бар.

Омдық кедергі кезінде R синусоидалды кернеу 
синусоидалды ток жасайды. R сызықтық сипатта-
масы бар (2-сурет). Диодты қолданғанда синусои-
далы кернеу синусоидалы емес бұрмаланған ток 
(3-сурет) тудырады.

Бұрмаланған толқын пішіні ұқсас синусоидалды 
гармоникасы бар синусоидалды негіздердің қа-
баттасуынан туындайды.

Ол негізгі гармониктер пайызындағы гармоника 
үлесін білдіретін гармониктер коэффициенті бо-
лып табылады.
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1-сурет. Өшуді бұрмалау

2-сурет. Сызықтық қисық: 
омдық қарсылық

3-сурет. Сызықты емес қисық: диод

Желілік емес бұрмалаулар (ақпаратты жоғалту) салдарынан сигнал жоғалуы өтелін-
бейді. Сондықтан олар тиісті шаралар қабылдау есебінен олардың шыққан жерінде 
мүмкіндігінше төмен болуы тиіс. 

Бұрмалау шағын болуы мүмкін:
– Сипаттамалық қисықтың сызықтық бөлігінде жұмыс нүктесін таңдау.
– Төмен модуляция.
– Күшейткіштермен теріс кері байланыс.
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Кідірісті бұрмалау

Индуктивтілік және сыйымдылық тарату арнасында олардың мәндерімен, кедергіге 
байланысты емес жиілік тудырып, жоғарғы және төменгі жиіліктер үшін әртүрлі өту 
уақытын тудырады.

Сөйлеу жиілігі аралығын таратқан кезде төменгі жиіліктер жоғары жиіліктерге қа-
рағанда ертерек қабылданады. 

Дауысты ойнаған жағдайда, жоғары дыбыстарды уақытша ығыстыру шағыл сияқты 
дыбысталатын дыбысты шығарады. 
Екі түрлі жиіліктен айнымалы ток сигналын пайдаланған кезде сигналды анықтау және 
бағалау уақыт айырмашылығынан, ішінара сигналдар желінің соңына жеткенде бұ-
зылуы мүмкін. Кідірістің бұрмалануы fx жиілігіндегі жол жүру уақыты tx және fm = 800 Гц 
орташа сөйлесу жиілігіндегі сапар уақыты tm нәтижесі болып табылатын Ai уақытының 
айырмашылығы ретінде анықталады. Демек, fx жиілігі үшін кідіріс бұрмалануы құрайды:

∆t = tx – tm

10 мс-ге дейін кідіріс (орындау уақытының айырмашылықтары) сөйлеуді беру кезін-
де сөйлеудің анық болуына әлі кедергі келтірмейді, екі немесе одан да көп жиіліктер 
сигналдары бар басқару кодтарын беру кезінде бұл мән тым үлкен. Мұндай бақылау 
сигналының барлық жиілігі сенімді бағалау үшін бір уақыт-
та дерлік түсуі тиіс.

Орындау кезінде бұрмалаудың кідіруі қарама-қарсы 
әсері бар төрт полюсті сұлбалармен (эквалайзер) өтелуі 
мүмкін.

Сыртқы кернеулерге байланысты кедергілер

Жіберу арналарында пайда болатын сыртқы кернеулер ха-
бардың бұрмалануын тудырады (үш бетті артқа қараңыз). 
Бұл айнымалы ток қисығы сигналының формасының өзге-
руі кезінде және байланыстың нашарлауына байланысты 
естіледі. Нәтижесінде бұл бұзушылықты бұрмалау деп са-
науға болады. Оны тарату арнасынан тыс себептерден де, 
есту әсерінен де кабельмен байланысты бұзылулардан 
ажыратуға болады. 
Сыртқы кернеу сыртқы тізбектерден түседі.
Бұл болуы мүмкін:
–  Айқас кедергі тудыратын телекоммуникациялық тізбектер.
– Шу тудыратын энергетикалық контурлар.

Екі құбылыстар да бір себептерге негізделген: кедергі тудыратын және ақаулы тіз-
бектер бір-бірімен әдейі байланысты.

Сыртқы кернеу қалаусыз қосылыстар есебінен беріледі. 
Бір тізбектің екінші тізбегіне әсері екі тізбек арасында байланыс болған жағдайда ғана 
мүмкін болады.

Байланыстың үш түрі бар (қосылыстар):
- гальваникалық байланыс.
- сыйымдылық байланыс.
- индуктивті байланыс.

Гальваникалық байланыс Егер екі электр тізбегінің арасында кем дегенде екі жерде 
өткізгіш қосылыс болса пайда болады. 
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Сыйымдылықты байланыс тек кабельдің екі та-
рамы арасында ғана емес, сонымен қатар осы 
өзектер мен іргелес желілердің тарамдары ара-
сында болатындығына байланысты туындайды.

Желі тарамдары арасындағы кернеу өзінің 
электр өрісімен өрісте болатын сыртқы өткіз-
гіштердің жұбына әсер етеді және онда ин-
дукцияның арқасында электр зарядтарының 
бөлінуін тудырады.

Нәтижесінде тиісті айнымалы кернеу сыртқы 
желінің сымдарында генерацияланады, ол осы 
желінің тізбегінде ақаулық ретінде әрекет етеді 
(1-сурет). Зарядтардың полярлығын жақсы 
түсіну үшін өріс жылдам мән ретінде тұрақты 
кернеумен сызылады.
Көршілес желілер сымдарының арасындағы 
шағын қашықтықта өткізу қабілеті үлкен. Бұл 
зарядта үлкен айырмашылыққа әкеледі және 
сыртқы желіде кедергі кернеуі үлкен. Үлкен 
қашықтықта байланыстың әсері азаяды. Егер 
2 магистральдың 2а және 2b сымдары 1 магис-
тральдың 1а және 1b сымдарынан тең жойыл-
ған болса, бұл жағдайда электр өрісін түзеді, 
зарядтардың айырмашылығы болуы мүмкін. 
Тізбектер ажыратылған. Бұл төрттік жұлдызша-
да (2-сурет) өмір сүрген симметриялы орналасу 
кезінде орын алады.

Индуктивті байланысқа магнит өрісі, токпен ай-
налатын өткізгіш әсер етеді.

Өткізгіштің магнит өрісі магнит ағынының өзге-
руі кезінде кернеуді тудырып, көрші өткізгішке 
әсер етеді.

Егер қарастырылып отырған өткізгіште айныма-
лы ток өтетін болса, онда айнымалы кернеуде 
индукция үрдісінде кедергі кернеуі ретінде тиісті 
айнымалы кернеу пайда болады. Ол неғұрлым 
көп болса, осы желіге сыртқы өткізгіш соғұрлым 
жақын болады. Егер 3-суретке сәйкес екі тарам-
ды кабельдің магнит өрісін (1-магистраль) және 
индуктивтіліктің көршілес кабельге (2-магис-
траль) әсерін қарастырсақ, онда 2 магистраль-
да шығыс және шығыс кабельде (2а, 2) индук-
цияланған ток кернеулерінің жиынтығы болады. 

Сыйымдылық байланыс жағдайы сияқты индук-
тивті байланыс әсері қашықтыққа байланысты 
азаяды. Егер 4-суретке сәйкес екі өткізгіштердің 
желілері симметриялық төртбұрыш сияқты 
бір-бірінен бірдей қашықтықта болса, тізбек-
тер ажыратылады. 2-магистралінің индуктивті 
шлейфіне магниттік әсер етпейді.

Индукция нəтижесінде 
пайда болатын заряд
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1-сурет. Электр өрісі есебінен 
сыйымдылық байланыс

2-сурет. Симметриялы төрттік, 
сыйымдылық байланыс жоқ

3-сурет. Магнит өрісіне байланысты 
индуктивті байланыс

4-сурет. Симметриялық төрттік, 
индуктивті байланыс жоқ

Таратушы желілер
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Байланысты жою шаралары
Қосылымды болдырмаудың ең оңай жолы – кедергі тудыратын және ақаулы желі ара-
сындағы барынша мүмкін қашықтықты сақтау. 
Телекоммуникациялық және энергиямен қамтамасыз ету кабельдері арасында орнату 
кезінде ең аз қашықтық белгіленген.  
Телекоммуникациялық желілер арасында жалғанған кезде кабельдегі сымдар ара-
сындағы қашықтық міндетті түрде өте аз. 
Желілер арасындағы гальваникалық байланыс қолайлы оқшаулаудың алдын алуға 
болады, ол жоғары оқшаулау мәніне қосымша ең төменгі диэлектрлік тұрақтыға ие. 
Бұл желінің өткізу қабілетін азайтады. 
Кабельдердің оқшаулау жағдайы ылғалдың түсуін анықтайтын ағымдағы өлшеулер-
мен бақыланады.
Сыйымдылық және индуктивті байланыстар симметриялық жұлдызшада-төрттікте 
кездеседі (алдыңғы беттегі 2 және 4-суреттерді қараңыз).
Барлық көрші желілердің (қос сымдардың) тармақта-
луы үшін кабельдер көп желілі элементтерден жа-
салған.

Бұл бір жұп тарамдар (жұп) немесе екі жұп тарамдар 
(жұлдызша-төрттік) болуы мүмкін. Комбинация Мар-
тин Дизельхорст төрттігі болып табылады (Дизель-
хорст Мартин төрттігі, 4.2.1 бөлімін қараңыз), ол екі 
бұралған жұптан қайтадан бұралады.
Жіптердің көмегімен ажыратуды келесідей түсіну ке-
рек: Электр және магнит өрістерінің көршілес, симметрия-
лы емес және қос тарамға әсері барлық нүктелерде бірдей 
емес. Оларды есу кезінде екі жұп бір-бірімен бұралған. Әр 
желі әртүрлі бағыттармен кернеудің кедергілері пайда бо-
лады. Ұзынырақ кабельді қарастыратын болсақ, кедергі 
кернеуінің көбейетінін көруге болады (1-сурет). Бұл байла-
ныстың артуы DM-төрттікке және кабельдің барлық басқа 
элементтеріне қатысты. Егер кабельді салғаннан кейін 
төрттікте кедергінің немесе сыйымдылықтың әртүрлі мән-
дері өлшенетін болса, компенсациялық кедергіні немесе 
конденсаторларды орнату қажет. Бұл симметрия мен тар-
мақталуды қалпына келтіреді.

Айқас кедергілер
Бір арнадан басқа арнаға қажетсіз хабар таратудан туындаған кез келген кедергілер 
айқас кедергілер деп аталады.
Барлық желілік операторлар телекоммуникацияның құпиялылығын қамтамасыз ету 
үшін тиісті шаралар қолдануға міндетті (GG Art. 10) айқас кедергілердің өте жоғары 
өшуі қамтамасыз етілді.

Сандық сигналдарды беру кезіндегі кедергілер
Аналогтық сигналдарды қолдану кезінде кедергілерге қатысты көп нәрсе, сондай-ақ 
жағдайды түзету бойынша тиісті шаралар сандық сигналдарға қолданылады, бірақ 
елеулі айырмашылығы бар. Алушы бит тізбегін бірден тағайындай алғанша, хабар-
лама бөгетсіз қабылданады. Алайда, егер бұл мүмкін болмаса, бұл соңғы жіберілген 
блоктардың толық істен шығуына немесе тұрақты қайталама сұраныстарына әкеледі.
Шу радиохабарларында (шу тогын генерациялайтын электрондардың статистикалық 
жылу қозғалысы) кедергілер шамасы түрінде маңызды рөл атқарады. Сандық бері-
лістер үшін сигнал мен SNR шуының арасындағы қашықтық (сигнал / шу қатынасы) 
белгілі бір мәннен төмен болмауы тиіс. Кедергі шуы, белсенді компоненттердің шуы, 
ғарыштық шу деп бөлінеді.
Сандық сигналдар беру арнасында күшейтіліп қана қоймай, қалпына келтіріледі.
Сандық желіге қызмет көрсету сапасының өлшемі – биттік қателер коэффициенті, 
сыр ғу және дірілдеу жиілігі (4.3.10 тарауын қараңыз, PCM – өлшеу техникасы).
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■   Тапсырмалар
1. Аналогтық хабар сигналы нені анықтай-
тынын сипаттаңыз.
2. Сигнал таратудың бұзылуының ең маңыз-
ды себептерін атаңыз.
3. Кабельді экрандау арқылы қандай кедер-
гілерді болдырмауға болады?
4. Өшу және жұмыс уақыты арасындағы 
айыр машылықты түсіндіріңіз. 
5. Бұрмалаудың қандай ерекшеліктері бар?
6. Сызықты емес бұрмаланулар қалай пай-
да болады?
7. Кідіріс әсерінде 250 миллисекундқа уа-
қыт ша шектеу қандай мәнге ие?

8. Қосылыстардың үш түрі үшін қарапа-
йым тізбектердің мысалдарын сызыңыз.
9. Неге симметриялы төрттікте сыйым-
дылық байланыс та, индуктивті байла-
ныс та жоқ?
10. Сызықты емес бұрмалауды қалай 
болдырмауға болады?
11. Сыртқы кернеудің берілуіне не се-
беп болады? 
12. Айқас кедергілер дегеніміз не?
13. Телекоммуникация құпиялылығын 
қамтамасыз ету үшін желі операторла-
ры қандай шараларды қабылдауы тиіс?
14. Ақаулар сандық беріліске қалай 
әсер етеді?

4.3 Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану 
Телефон монополиясы құлағанға дейін Германияның бұрынғы Федералды пошта 
бөлімшесі, ол жалпы пайдаланудағы телефон байланысы желісінің жалғыз операторы 
болып табылады, сол сәтте қолданылып жүрген телекоммуникациялар туралы Заңға 
сәйкес техникалық жабдықты қажеттілікке сәйкес тез арада ретке келтірген. Сон-
дықтан көп ұзамай телефон желісін бірнеше рет пайдалану (мультиплексті жұмыс) 
мүмкіндіктерін әзірледі. Негізгі қағидат телекоммуникация алмасуы біріктірілуі мүмкін 
қолданыстағы маршруттарда мүмкіндігінше көп тәуелсіз және бөгет жасамайтын ар-
наларды құру болып табылады.
Жаңа желі операторлары осы техникалық мүмкіндіктерді одан әрі дамытудың 
арқасында жаңа тарату қуатын тез және арзан ұсына алды.
Заманауи мүмкіндіктер Еуропа мен Азия арасындағы 300 000 телефон арналарының 
өткізу қабілеті бар жаңа салынған су асты кабелін ұсынады.
Көп рет пайдаланудың тиімді үдерістерін әзірлеудің екі негізгі себептері бар:

– Жаңа кабельдік желілерге инвестициялық шығындар өте жоғары. (Өткен жылы 
жалпы пайдаланудағы телекоммуникациялық желіге жұмсалған барлық инвестиция-
лық шығындардың жартысынан астамы кабельдік желіге тиесілі болды.)
– Тез қарқынды өсіп келе жатқан телекоммуникация нарығы қосымша беру қуатын қажет 
етеді. Интернет, бейнеконференциялар немесе жаңа мобильді желілер сияқты жаңа қыз-
меттер арнаның жоғары өткізу қабілетін (ақпараттың бір рет өткізу қабілеті) талап етеді.

4.3.1 Бірнеше рет қолдану әдістері
Бірнеше рет пайдалану рәсімі
Екі тәжірибелік мысал техника деңгейін суреттеуге арналған:
Байланыс саласында ISDN технологиясы көбірек жиі-жиі қолданылады. Екі сымды 
желіде тұтынушы уақыт бөлумен мультиплекстеуді пайдалана отырып, таратуға ар-
налған екі арнасын алады. 
Алыстан байланыс саласында әдетте талшықты-оптикалық кабельдермен жаңа кон-
тиненттік байланыстар бүгінгі күні толқын ұзындығы бойынша бөле отырып, мульти-
плекстеуді пайдаланады. Сыйымдылығы 100 000-нан астам каналға қол жеткізілді.
Жоғарыда көрсетілген мысалдар сияқты тарату арналарын бірнеше рет пайдалану 
үшін пайдаланылатын әдістердің нәтижелілігі айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл жағдай-
да тарату құралдарын пайдалану және мультиплекстеу технологиясын пайдалану өте 
маңызды болып табылады. Әрбір техника әр ортаға қолайлы емес.
Сондай-ақ, көзді кодтау саласындағы техникалық прогресті және осылайша, тарату 
жүйесін жоспарлау кезінде азайған өткізу жолағына қойылатын талаптарды ескеру 
маңызды. Егер ISDN арқылы сөйлеу байланысы кезінде 64 кбит/с ұсыну қажет болса, 
онда ұялы байланыс жүйелерінде дауысты кодтаудың жаңа әдістері үшін GSM стан-
дартында тек 13 кбит/с талап етіледі. (5 есе дерлік төмендеуі.) Мұндай әзірлемелерді 
бейне сигналдарды кодтау арқылы көруге болады.
Сонымен қатар, байланыс жүйесінің өнімділігі тек пайдаланылатын мультиплекстеу 
әдісіне ғана емес, бастапқы кодтау деректерін қысуға да байланысты.

Таратушы желілер
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1-сурет. Мультиплекстеу әдістері (желілерді бірнеше рет пайдалану)

Мультиплексті əдістер

Кеңістіктік 
мультиплекстеу

Айырша 
сұлба

Жарық жиілігінің 
модуляциясы

Спектралды 
тығыздау

WDM 

Плезиохронды 
сандық 

иерархия 
PDH, PCM

Синхронды 
сандық 

иерархия 
SDH

ATM берудің 
асинхронды 

режимі

Уақытша мультиплекстеу 
əдісі

Кодтық мультиплекстеу 
(кодтық бөлумен 
көпше қол жеткізу)

Мультиплекстеу 
сұлбасы

Синхронды уақытша 
мультиплекстеу 

əдісі

Асинхронды уақытша 
мультиплекстеу əдісі

Жиілікті пішіндерінің 
көріністері

MUX

Тарату желісі

Қабылдағыш
1

Көзі 
1

Көзі
2

Көзі
n

Қабылдағыш
n

.

.

.

.

.

.

DMUX

Мультиплексор Демультиплексор

Қабылдағыш
2

Арна 1 Арна 1

AsL       Байланыс желісі
VL         Байланыс арнасы

PCM 2TA      Қатысушының қосылатын
                  жабдығы
PCM 2VA      Коммутатор адаптері

Арна 2 Арна 2
ASL

2-Сым

VL 1

VL 2

PCM2TA PCM2VA
A
     D

D
     A

HDSL
784 kбит/s

(12 Арналар)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PCM-Multi(LT) PCM-Multi(NT)

DSMX     Мультиплексордың сандық сигналы
HDSL      Жедел сандық абоненттік байланыс 
              желісі

a/b

Арна 1

DSMX
64k/2F

макс.
12

LTU (LT) Желінің соңғы блогы
NTU (NT) Желілік шеткі құрылғы
PCM         Импульстік-кодтық модуляция

...

Арна 1

макс.
12

LTU NTU

...
ISDN

a/b

....

.

ISDN

ISDN

64k

.

. .

Бұл бөлімде желі арналарын бірнеше рет пайда-
лану қарастырылады. 
Жалпы желі арқылы бірнеше тарату арналары 
берілуі мүмкін:

Контурлық мультиплекстеу: тарату арналарын 
тығыздаудың контурлы – техникалық шарала-
ры (гибридті сұлбасы).
Мультиплекстеу FDM арналарын жиіліктік бөлу-
мен: бір арнада әртүрлі жиіліктік аралықтарды 
пайдалану.
Мультиплекстеу WDM толқын ұзындығы бойын-
ша бөле отырып: оптоталшықты кабельде түрлі 
оптикалық толқын ұзындығын пайдалану.
Мультиплекстеу TDM арналарын уақытша 
бөлумен. Қысқа уақытқа берілістерді тарату 
және оларды тарату арналарында (PCM, PDH, 
SDH, ATM) тарату.

Мультиплекстеу әдістерінің мысалдары

Тізбектерді мультиплекстеу өткенде маңызды 
рөл атқарды.
Аналогтық жалғау желісі әрқашан толық ду-
плексті режимде пайдаланылды, яғни сигналдар 
бір уақытта екі бағытта екі сымды желі бойынша 
беріледі. Желінің басында және соңында айыр-
ша контурлары бағытталған бөлуді қамтамасыз 
етті. Сұлбаны қолданатын басқа шара екі қо-
сылыммен бағытты пайдалану болып табылады. 
Екі терминал қосқыш арқылы қатысушыларды 
коммутатордың көмегімен қосатын ортақ жалғау 
желісін пайдаланады. Аналогтық режимде желіні 
қосарлы пайдалану артықшылығына кемшілік 
қоюға болады, ол тек бір терминал ғана желіні 
пайдалана алады.
Сандық қолдану кезінде (3-сурет, 4-сурет) бұл 
шектеу емес, өйткені ол қазірдің өзінде мульти-
плекстеу сұлбасы мен уақытты бөлудің мульти-
плекстеу әдісі. Мультиплекстеудің негізгі қағида-
сы 2-суретте көрсетілген.

2-сурет. Мультиплекс жүйесінің 
үлгісі

3-сурет. Қос абоненттік енгізу 
PCM

4-суре. PCM көп байланыстары

Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану
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PCM2 модульдері аналогтық сигналдарды екі терминалдан сандық импульстерге түр-
лендіреді және бір уақытта осы деректер ағынын екі бағытта бір жалғау желісіне береді. 
Сандық желілерде аналогтан-сандық түрлендіру қолданылмайды (4.3.8-бөлімін қа-
раңыз).

■  Тапсырмалар
1. Тарату арналарында мультиплекстеу әдісін қолдану негіздері қандай?
2. Мультиплекстеу терминін сипаттаңыз.
3. Екі полюсті қосылыс әдісін түсіндіріңіз.
4. Тек мультиплексті технологияға ғана емес, қажетті тарату арналарының санына да 
не әсер етеді?

4.3.2 Модуляция әдістері
 
Модуляция: жиіліктерді бөлу мультиплекстеу немесе уақытты бөлу мультиплекстеу 
арқылы желілерді қайта пайдалану модуляция арқылы берілетін сигналды алдын ала 
өңдеуді талап етеді. Бұл процесте сигнал беруге қажетті модуляция тасымалдаушы-
сы (немесе тасымалдаушы) өзгереді (модуляцияланған). Модуляцияның нәтижелік 
кернеуі бірнеше рет беру үшін таратуға жарамды түрінде сигнал үшін қажетті барлық 
ақпаратты қамтиды. Берілгеннен кейін модуляция кернеуінен бастапқы сигналды де-
модуляция арқылы қалпына келтіруге болады.

Тасымалдаушы болып табылады:
– жиіліктік бөлумен мультиплекстеу әдісі, синусоидалды айнымалы кернеу, тасымал-
даушы жиілігі,
– уақыт бойынша бөле отырып, мультиплекстеуде импульстердің жүйелі тізбегі тең 
уақыт аралығында.

Барлық синусоидалы емес шамалар (кернеу, ток) им-
пульс деп атауға болады. Белгілі бір тактпен импульс-
тердің тұрақты тізбегі пульс деп аталады.
Модуляция түрлері. Сигнал бойынша тасушыны код-
таудың бірнеше жолы бар. Модуляция түрі тасымал-
дағыштың қандай ерекшелігі (белгісі) модуляциялануына 
(деформациялануына) байланысты белгіленеді.
Синусоидалы тербелістің ерекшеліктері (белгілері) (1-су-
рет):
– амплитудасы (тербеліс ені)
– кері шама ретінде t периоды және жиілігі: 
– t уақыт осіндегі фазаның жағдайы
Синусоидалы тербелістер уақыт пен мәндегі үздіксіз сиг-
налдар болып табылады.
Сонымен қатар импульстің келесі ерекшеліктері (бел-
гілері) (2-сурет):
– импульсінің ұзақтығы  t1
– импульстер арасындағы аралық tp = T – t1
– импульстік қатынасы: толтыру коэффициенті  

Тактілік сигнал ретінде импульстердің (импульстердің) 
реттілігі үздіксіз емес, уақыт пен уақыт бойынша дискрет-
ті болып табылады. Модуляция арқылы мінез-құлық мәні 
немесе уақыты үздіксіз болуы мүмкін.

Модуляция түрлерінің мысалдары:
Синусоидалы тербеліс үшін:
– амплитудалық модуляция
– жиілік модуляциясы

Импульстер тізбегі үшін (импульс):
– импульстік модуляция амплитудасы
– импульстік фазаның модуляциясы

u

û

0

T

t

u

û

0

T

t
t i

1-сурет. Синусоидалы 
тербелістің ерекшеліктері 
(белгілері)

2-сурет. Импульстің 
ерекшеліктері (белгілері)

Таратушы желілер
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4.3.3 Синусоидалы тербелістер кезінде модуляция түрлері 
Синусоидалы толқынның модуляциясы үшін тасымалдаушы ретінде амплитудалық 
модуляция және жиіліктік модуляция қолданылады. Олар сондай-ақ хабар алмасу 
үшін арнайы қолданбалары қолданылады.

Амплитудалық модуляция (AM)
Тасушының тербеліс амплитудасына сигналдың тербелісі әсер етеді. üS сигналының 
амплитудасы бір деңгейде тасымалдаушы амплитудасының өзгеруін тудырады. Бұл 
өзгеріс амплитуданың өзгеруі Δ uT: деп аталады Δ uT:
Амплитуданың өзгеруі Δ T = сигнал амплитудасы ûS 

Амплитуданың модуляциясы кезінде шек-
теуші сызық (орай жанаспа қисығы) сигнал 
тербелісінің формасы мен жиілігі бойынша 
модульденген тербелістерге сәйкес келеді.

uS сигнал амплитудасының және uT тасымал-
даушы амплитудасының қатынасы m модуля-
ция дәрежесі деп аталады. 

Модуляция дәрежесі әрқашан 1-ден кем бо-
луы тиіс (пайыздық мазмұнда: 100%-дан кем). 
1-ден жоғары мәндер қисықты бұрмалайды 
(1-сурет қараңыз). Модуляция дәрежесі әдет-
те m ≈ 30 % құрайды. 
Сигналдың амплитудасы орташа амплитуда-
дан артық болмауы тиіс, әйтпесе сигналдың 
бұрмалануы туындайды.
Бүйірлік жиіліктерде тербелістер. 1-суреттегі 
модуляцияланған тербелістер жиілігі бірін-
ші көріністе таратқыштың тербеліс жиілігіне 
(қысқаша: таратқыштың жиілігі) fT сәйкес ке-
леді. Алайда тербеліс синусоидалы емес. Кез 
келген синусоидалы емес тербеліс синусои-
далы ішінара тербелістер қатарынан немесе 
осы ішінара тербелістерге түсуі мүмкін. Барлық 
ішінара тербелістердің жедел мәндерінің қосын-
дысы модульдік тербеліс (қабаттасу) береді.
Сигналдың синусоидалы тербелісі бар ампли-
тудалық модуляция кезінде тасымалдау шы 
тербелісіне қосымша fo және fu жиілігінің екі 
бүйірлік тербелісі пайда болады. Олар fT та-
сығышының жиілігінің және fS сигналының 
жиілігінің жиынтығы мен айырымына сәйкес 
келеді fS:
  

a) Сигнал тербелісі

b) Тасушы тербеліс

c) Модульденген тербеліс

0

uS

ûS

t

Hüllkurve
ΔûT = uS

ΔûT = uS

t

t

0

uT

ûT

0

uM

ûT

  Жоғарғы бүйірлік жиілігі f0 = fT + fS
  Төменгі бүйірлік жиілігі fu = fT – fS

Мысал: амплитудалық модуляция
fT = 20 кГц және fS = 3 кГц сигнал жиілігі кезінде жоғарғы бүйірлік жиілік fo = (20 + 3) кГц 
= 23 кГц құрайды; төменгі бүйірлік жиілігі –  fu = (20 - 3) кГц = 17 кГц.
Нәтижесі бүйірлік жиіліктер әрқашан тасушы ауытқудан бірдей қашықтықты көрсетеді. 
Бұл сызықтық диаграммада көрінбейді.

1-сурет. Амплитудалық модуляция, 
сызықтық диаграмма

Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану
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Бүйірлік жиіліктер. Жартылай тербелістердің жиілігі жиілік спектрінде немесе вектор-
лық диаграммада анық көрсетілуі мүмкін. 1-суретте бірінші бетте 1-суреттен белгілі 
сызықтық диаграмманың жанында бір масштабтағы қисықтың екі пішіндері көрсетіл-
ген.
Жиілік спектрінде бүйірлік жиіліктер тиісті амплитудалармен көлденең оське түсіріл-
ген.
Векторлық диаграмма сондай-ақ векторлар ұзындығында амплитудалар бар. fu және 
fo жиіліктерімен бүйірлік тербелістер амплитудасының жартысына немесе uS сигналы-
ның тербелісіне ие.
Таратқыштың векторы fT жиілігімен айналады, бүйірлік тербелістердің векторлары fS 
сигналының жиілігімен вектор ұшының айналасының қарама-қарсы бағытына симме-
триялы айналады.
Бүйірлік тербелістердің екі векторының нәтижелік (uS) aut амплитудасы өзгеруінің 
жылдам мәнін береді, ол тасымалдаушы амплитудаға қосылады (1-суретте нүктелік 
сызықтармен көрсетілген). uS максималды мәніне екі вектордың да бірдей бағыты бар 
жоғарғы және төменгі жағдайларда қол жеткізіледі. Төменгі қалыпта ûS кері бағытқа 
байланысты ûТ -тан алынады. 

Сызықтық диаграмма Жиілік спектрі Векторлық диаграмма

ûS

t

ûu = ûo =

0

uT

û T

u
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ûS

ûu ûo

f S
f u

f T
f o

f

ûS
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f u = f T – f S
fo = f T + f S

f T

û T

ûo ûu

–f S +f S

uS

uS
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1-сурет. Амплитудалық модуляция 
диаграммасы

Бүйірлік жолақтары. Егер сигналдың бір синус-
оидалы жиілігінің орнына жиілік жолағы мо-
дуляция үшін сигнал ретінде пайдаланылса, 
онда тасушы жиіліктің үстінде және астында 
бүйірлік жолақтары қысқа деп аталатын бүйір-
лік жолақтары пайда болады. 
2-суретте сигнал ретінде 0,3 кГц-тен 3,4 кГц-ке 
дейін дауыс жиілігінің мысалы және 20 кГц-ке 
дейін тасушы жиілік көрсетілген.
DIN 40900 сәйкес сұлбадағы жиілік жолағының таңбасы ретінде жиіліктің кіші мәнінен 
үлкен мәнге дейін ұлғайтылатын Үшбұрыш пайдаланылады.
Егер жоғары жиілік аралығында бүйірлік жолақ сигнал жолағы ретінде жиіліктің кіші 
мәнінен үлкен мәніне ұлғайтылса, онда оның қалыпты жағдайы бар: үшбұрыштың ор-
наласуы сигнал жолағының үшбұрышына сәйкес келеді. Кері жағдай туралы сигнал 
жолағының ең аз жиілігі бүйірлік жолақтың ең жоғары жиілігіне сәйкес келген жағдайда 
айтады. Үшбұрыш айналы-симметриялы үшбұрыш сигнал жолағының үшбұрышынан 
тұрады.
Амплитудалық модуляция нәтижесінде алынған бүйірлік жолақтардың жиілік шектерін 
алдыңғы бетте келтірілген теңдеулерді пайдалана отырып есептелуі мүмкін.

2-сурет. Амплитудалық модуляция, 
жиілік белдеулері бар сызықтық спектр 

Таратушы желілер
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Мысал: Бүйірлік жолақтары

fT = 20 кГц тартушы жиілік амплитуда түрінде fS1 = 0,3 кГц -дан fS2 = 3,4 кГц -ке де-
йін сөйлеу жиілігінің көмегімен сигнал ретінде модуляцияланады (2-сурет, алдыңғы 
станицада). Қандай бүйірлік жолақтар модуляцияланған ауытқудан басқа (2-сурет, 
алдыңғы беттен қараңыз)?

Шешімі: 
Жоғарғы бүйірлік жолағы бар                              Жоғарғы бүйірлік жолағы бар
f0 = fT + fS (қалыпты жағдай)                                  f0 = fT – fS
Жиілік шекаралары                                               Жиілік шекаралары

Амплитудалық модуляция телефонияда кабельдерді тасымалдау жиілігінің технология-
сында, ұзын, орташа және қысқа толқынмен радиобайланыс технологиясында және 
бейне сигналын беру үшін теледидар технологиясында бірнеше рет қолданылады.

Жиілік модуляциясы (FM)
fT жүктеме тербелісінің жиілігі сигналдың тер-
белісіне байланысты. fM модуляцияланған 
тербеліс жиілігі fS сигналының тербеліс 
ырғағында тасымалдаушылардың тыныштық 
жиілігіне (1-сурет) қатысты ауытқиды.
FT және fM арасындағы ең үлкен айырма-
шылық Δ f жиілігінің өзгеруі деп аталады. 
Мысалы: fT = 20 кГц тасушы жиілік fMu = 19,7 
кГц және fMo = 20,3 кГц арасында ауытқиды. 
Δ f жиілігінің ауытқуы 0,3 кГц құрайды.

Жиілік модуляциясы кезінде жиілік ауыт-
қуына сигнал тербелісінің амплитудасы 
әсер етеді. Сигналдың тербеліс жиілігі 
жиілік аралығында модуляцияланған сиг-
налдың тербеліс жиілігін анықтайды.

Дыбыстық жиіліктер аралығынан сигнал үшін 
бұл келесі арақатынасқа әкеледі:

Дыбыс биіктігі: Үндік жиіліктің сигналы: Модульденген тербеліс: 
Дыбыс деңгейі Үндік жиіліктің сигналы  uS Жиіліктің өзгеру шамасы Δf 

жиілігінің ауытқуы
Үннің биіктігі Сигнал жиілігі fS Жиіліктер өзгерісінің жиілігі,

Жиіліктің ауытқу жиілігі 

Жиіліктің ауытқуымен жиілік аралығы – модуляцияланған тербеліс жолағының ені ар-
тады. Жиілік ауытқуының жүздік қатынасы Δf және fS сигнал жиілігі m модуляция ин-
дексі деп аталады:

Сигнал тербелісі fS

Желілік модуляциясы  fT

Модуляцияланған сигнал fM

u S
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u T

u M

0

0

t

t

t
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Модуляция индексі қолданылатын модуляция 
сұлбасына байланысты > 1 мәндеріне жетуі 
мүмкін. fM – хабар тарату технологиясында 
m = 5 қолданылады. Модуляция индексі > 1 
кезінде Δf жиілігінің ауытқуы Fs сигналының 
жиілігіне қарағанда көп.
Жиіліктік-модуляцияланған тербелісті тарату 
үшін үлкен өткізу жолағы қажет.
Бүйірлік тербелістер: fM жиіліктік-модуляция-
ланған сигналының синусоидалды ішінара 
тербеліске ыдырауы амплитудалық моду-
ляцияда сияқты тасушы бүйірлік тербе-
лістердің тербелісінен басқа да тудырады. 
Бұл жағдайда тасушы тербелістердің жоғары 
және төмен бүйірлік саны теориялық жағынан 
шексіз үлкен. Бұл жиіліктік-модуляцияланған 
тербелісте сигналдың қысқа жиілігі ретінде 
кездесетін гармоникалар. 
Сондықтан модуляция нәтижесінде алынған 
жиілік жолақтары (NF жолағы) бүйірлік жо-
лақтары сүзгілермен шектеледі. Гармоника 
суретін жеңілдету үшін fu және fo екі бүйірлік 
тербелістерді қоспағанда, шағын модуляция 
индексінде елемеуге болады (m <1). Ампли-
тудалық модуляция сияқты:

             Индекс 0: жоғарғыf0 = fT + tS           fu = fT – tS  Индекс u: төменгі

(1-сурет) жиілік спектрінде екі бүйірлік жиілік, 
әрбір жарым сигнал амплитудасы көрсетіл-
ген. Олардың әсерін векторлық диаграммада 
көруге болады:
Симметрия осі – am қарама-қарсы айналмалы векторлар (uo және uu) үшін векторлық 
диаграммадағы сияқты, бұл жағдайда салмақ түсіруші векторымен (uT) 90° бұрышын 
құрайды. Қорытынды бүйірлік тербеліс uS сигнал кернеуінің жылдам мәніне сәйкес ке-
леді. uS мәнінің өзгеруі айналмалы жанама бағытта тасушы кернеуге перпендикуляр 
әрекет ететіндіктен нәтиже болып табылады:

Сигнал кернеуінің амплитудасы көтергіштің амплитудасына әсер етпейді, бірақ ол 
көтергіш векторлардың айналуын тездетеді немесе бәсеңдетеді және осылайша, кө-
тергіштің жиілігін өзгертеді.

Тасушы амплитудасының елеусіз өзгеруін векторлық диаграммада көруге болады: 
Бүйірлік тербелістер үшін тасымалдаушы және нәтижелік векторлар геометриялық 
түрде қосылады.
Соңғы ережелерде белгіленген пунктирлік сызықтармен (α), жинақтаудың арқасын-
да модульденген тербеліс үшін вектор ұзындығының шағын өзгеруі және осылайша, 
амплитуданың жағымсыз өзгеруі болады. Ол амплитуданы шектеумен модуляциядан 
кейін басылады.
Қолдану жиілік модуляция: Бағытталған радио желілік хабарламаларды беру үшін,  
сондай-ақ пайдаланылуы мүмкін жүйелерімен FM.
Жиілік модуляциясы ӨЖЖ аралығында хабар тарату технологиясында және аудио-
сигнал беру үшін теледидар технологиясында қолданылады. Үлкен өткізу жолағы үшін 
таратқыштар арасындағы үлкен жиіліктік аралықтар талап етіледі. 

Жиілік спектрі
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Уақытты бөлудің мультиплекстеу әдісі импульстік 
модуляция деп аталатын импульстік модуляция-
сына негізделген.
Импульстік модуляцияның барлық түрлері жалпы 
қағидатқа ие, ол алдымен көтеруші модуляция, 
импульстер тізбегі алынуы тиіс. Ол үшін импульс 
жиілігін анықтайтын белгіленген такт қажет.
Импульс тізбегі және импульс жиілігі. Тарату же-
лісін бірнеше рет пайдалануға желінің басында 
және соңында үлгілерді іріктеу және беруге ар-
налған құрылғылардың көмегімен қол жеткізіледі. 
Бұл құрылғылардың жұмысы механикалық үл-
гімен жеңілдетілуі мүмкін.
Жылдам әрекет ететін қосқыштар сияқты, олар бір 
циклде (синхронды) (1-сурет) қосылған желілерді 
сканерлейді. Кіріс желілері – бұл жағдайда 1-ден 
6-ға дейін-жалпы тарату желісі арқылы тиісті шы-
ғыс желілерімен тізбекті байланысқан.

Сигналдың (импульстердің) қысқа мерзімді үзбе-
лерінің тізбегін уақытша бөлумен мультиплекстеу 
әдістемесінде желінің соңында қабылдағыш сиг-
налдың барлық сигналын емес, қысқа мерзімді 
үзбелерінің (импульстердің) тізбегін береді.

Секундына сигналдардың осы іріктемелерінің 
саны, яғни импульс жиілігі, ол түсінікті және таны-
латын болып қалу үшін хабар жиілігінің кем деген-
де екі есе артық болуы тиіс.

Модуляция импульстерінің түрлері.
Импульстік модуляция кезінде импульстердің хро-
нологиялық дұрыс реттілігі (импульсті көтеретін) 
модуляцияланады. Модуляциямен өзгертілген 
ерекшелігіне (белгісіне) байланысты:

– импульстің амплитудасы сигнал амплитудасы-
на байланысты емес импульсті амплитудалық 
модуляция (PAM).
– импульсті ұзақ модуляция (PDM), бұл жағдай-
да сигнал амплитудасы импульстің ұзақтығына 
әсер етеді (импульстің ұзақтығы).
– импульстік-фазалық модуляция (ППМ), жеке 
импульстің уақытша позициясы қалыпты пози-
цияға қатысты (дейін немесе одан кейін)

Импульстік-кодтық модуляция (PCM = ИКМ)
3-суретте импульс топтарында қарастырылуы тиіс ИКМ импульстерінің кезектілігі 
көрсетілген. Тек импульс бағыты маңызды (жоғары немесе төмен). Бұл бағытқа мән 
беріледі. Бұл мысалда оң импульс 1 мәнін, ал теріс 0 мәнін білдіреді. Осылайша, им-
пульстер тобы төрт таңбалы екілік санды білдіреді. Бұл сан, мысалы, Pam импульс 
деңгейі кодталған алдыңғы кодтау әдісінің нәтижесі болып табылады. Бөгеуілдерге 
ұшыраған Pam импульстерін берудің орнына, тарату арнасы арқылы тек сандық 
«1 немесе 0 импульстерді жібереді».

4.3.4 Импульс реттілігі кезіндегі модуляция түрлері
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■  Тапсырмалар
1. Амплитудалық-модульдік тербеліс қисығы 

дегеніміз не?
2. Амплитудалық модуляция 1-ден артық бо-

луы мүмкін емес екенін түсіндіріңіз!
3. 96 кГц және 12 кГц-тен 16 кГц-ке дейінгі сиг-

нал жиілігінің белдеулері үшін бүйірлік жиілік-
тердің қандай жолақтары AM-ге әкеледі?

4. Жиіліктік спектрде және векторлық диаграм-
мада am бүйірлік жиіліктердің суретін түсін-
діріңіз.

5. Сигнал жолағының қалыпты жағдайы және 
кері орналасуы дегеніміз не?

6. FM модуляция индексін пайдалану кезінде 
қандай қорытынды пайда болады?

7. FM үшін векторлық диаграмманы сызыңыз 
және ұзындығы өлшеу арқылы FM үшін амп-
ли туданың шамалы ұлғаюын анықтаңыз.

8. Не үшін жиіліктік-модуляцияланған тербеліс-
терді таратуға үлкен жиілік жолағы қажет?

9. Уақыт бөлумен мультиплекстеу тарату қағи-
дасын сипаттаңыз.

10. Сигнал кернеуінің максималды және ми-
нималды мәндері импульстердің фазалық 
модуляциясындағы импульстер тізбегіне 
қалай әсер етеді?

11. Импульстік кодтық модуляция импульстік 
модуляцияның басқа түрлерінен айыр-
машылығы неде?

4.3.5  Мультиплекстеудің жиілік әдісі ...........

Тарату арналарын бірнеше рет пайдаланудың 
өте тиімді әдісі жиілік мультиплекстеу әдісі бо-
лып табылады. DBP ескі аналогтық телефон 
желісінде бұл технология коаксиалды желі 
бойынша 10 800 телефон арналарын жіберуге 
мүмкіндік берді. Ғаламдық желілерді сандық 
түрге көшу үрдісінде жиілікті бөлудің муль-
типлекстеу әдісі уақыт бөлу мультиплекстеу 
әдісімен едәуір алмастырылды. Кеңжолақты 
тарату желілерінде (кабельдік теледидар) бұл 
әдіс әлі де қолданылады, бірақ оны ауыстыру 
және жаңа кеңжолақты ISDN-мен интеграция-
лау мүмкіндігі бар.

Тасымалдау жиілігінің технологиясы
Әрбір телефон қоңырауы үшін 0,3 кГц-тен 
3,4 кГц-ке дейінгі жиіліктегі сөйлеу жолағы 
берілуі тиіс. 4 кГц жиілік аралығы, сондай-ақ 
сөйлесу арнасы деп аталады, сөйлесу үшін 
жеткілікті (1-сурет). Қосымша арналарды жасау 
үшін қарапайым келесідей қағида қолданылады:
Сөйлеу жиіліктерінің жолақтары, жоғары жиі-
ліктік аралығына модуляция арқылы олардың 
қалыпты жиіліктік жағдайынан оларды беру 
алдында түрлендіріледіы.
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4 кГц арна жолағының ені кезінде әрбір жағдай-
да жекелеген сөйлеу жолақтары жолақ сүзгісінің 
көмегімен желі соңында таратылғаннан кейін 
қоңырауларды қайта бөлу үшін үлкен жиілік-
тік арақашықтыққа ие болады. Жолақ сүзгі тек 
белгілі бір жиілік аралығында кернеуді өткізе 
алады. Басқа жиіліктердің барлық кернеулері 
әлсірейді, демек басылды (3-сурет, алдыңғы 
бет). Осылайша сүзілген әрбір жиілік жолағы 
демодуляция арқылы жиіліктің бастапқы күйіне 
оралады. Өткізу ені. Бір уақытта мүмкін бола-
тын шақырулар саны жолақтың жиіліктік енін 
пайдаланған желінің жіберуіне байланысты бо-
лады. 
TF технологиясы үшін тарату арналары ретін-
де симметриялы екі есе желілері бар кабель-
дер немесе жоғары жиіліктерде – коаксиалды 
желілер, радиосигналдарды беру кезінде ра-
диобайланысқа бағытталған желі пайдаланы-
лады.
Мысалы, алты арна үшін қажетті өткізу ені (ал-
дыңғы 1-сурет) белдеуі кабельдер саны көп 
болған кезде үлкен өткізу жолағы қажет:

                     b = 6 · 4 гГц = 24 кГц
  
Жиілікті жылжыту үшін компоненттер сақина-
лы модуляторлар деп аталады. Бұл арнайы 
амплитудалық модуляторлар, олар бұдан бы-
лай fm модуляциясының сигналында тасымал-
даушы компоненті жоқ (берілген тасымалда-
уышымен амплитудалық модуляция). 3-суретте 
сақиналы модулятордың негізгі қағидасы көр-
сетілген. Симметрияны ескере  отырып uT та-
сымалдаушы сигналын трансформаторлардың 
орталық бұрулары арқылы бере отырып, бұл 
кернеу трансформаторлардың басқа жағында 
құрыла алмайды. Осылайша, сигнал тек екі 
бүйірлік жолақтан тұрады. Әрбір бүйірлік жо-
лақ сигнал жиіліктері туралы толық ақпаратты 
қамтығандықтан, тарату үшін тек бір бүйірлік 
жолақ қажет. Қажетсіз жолақ жолақ сүзгі арқылы 
беріледі. Демодуляция кезінде беру үшін бөлін-
ген бүйірлік жолақ қосымша сақиналы модуля-
торға беріледі, ол өзінің fm модуляциялаушы 
кернеуінде екі жаңа бүйірлік жолақтарды қамти-
ды. Бүйірлік жолағында сигнал кернеуі қайта-
дан болуы керек. 

Модулятор (2-сурет):
– кіріс жиілігі fS
– Тасушы жиілік fT
– Модуляция жиілігі fM = fT ± fS
– Бүйірлік жиіліктер:
fo = fT + fS (басылды)
fu = fT – fS (берілген)

Демодулятор (2-сурет):
– Кіріс жиілігі fu = fT – fS
– Тасушы жиілік fT
– Модуляция жиілігі fM = fT ± fu
– Бүйірлік жиіліктер:
fo' = fT + fu = fT + (fT – fS) = 2 fT – fS
fu' = fT – fu = fT – (fT – fS) = fS
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2-сурет. Модулятор және демодулятор
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Мысал: бүйірлік жиіліктер
fS = 3 кГц сигнал жиілігі және fT = 24 кГц тасымалдау жиілігі үшін модуляция және де-
модуляция кезінде туындайтын бүйірлік жиіліктерді есептеу керек: 

Модуляция: fo = 24 кГц + 3 кГц = 27 kHz (басылған)
fu = 24 кГц – 3 кГц = 21 kHz (желіге келетін)

Демодуляция: fo' = 24 кГц + 21 кГц = 45 кГц (басылған)
fu' = 24 кГц – 21 кГц = 3 кГц (алушыға келіп түсетін)

fo' жоғарғы бүйірлік жиілігін экрандағаннан кейін және екінші жиілікке кедергі келтірген-
нен кейін абонентке жіберу үшін fS = fu' сигналының бастапқы жиілігі қалады.
Тасымалдау жиілігінің жүйелері
Ондаған жылдар ішінде тасымалдаушы жиілік 
уақытша бөлумен мультиплекстеуімен ауысты-
рылғанша мультиплекстеудің кең таралған түрі 
болды.
Жиіліктік бөлумен мультиплекстеу әдісі арқылы 
арналар санын арттыру үшін модуляцияның бір-
неше қадамдарын орындау қажет. 1-суретте 60 
арна үшін V 60 жүйесін құру мысалы көрсетілген 
және төрт сымды арна түрінде, яғни тікелей және 
кері бағыттар жеке беріледі.
Жоғарғы бүйірлік жолақтарды пайдаланған кезде 
3-арналы алдыңғы топ 12 кГц-тен 24 кГц-ке де-
йінгі жиілік ауқымында болады.
Әрбір жағдайда алдын ала топ төрт негізгі жиілік-
тері бар бастапқы топты құрайды. 
Төменгі бүйірлік жолағын пайдалану кезінде (кері 
жағдай) 60 кГц-дан 108 кГц-ке дейінгі жиілік жо-
лағы алынады, онда 12 арнасы бар.
Модуляцияның келесі кезеңінде екінші топты 
қалыптастыру үшін бес көтергіші бар бастапқы 
топты біріктіретін 60 сөйлеу арнасы бар жүйе-
ге қол жеткізіледі. Төменгі бүйірлік жолақтары 
бар (қайтадан басқару жағдайында) 312 кГц-тен 
552 кГц-ке дейін кең жолақ жасалады. 60 арнасы 
бар бұл жолақ, ақырында 564 кГц топтық тасы-
малдаушыдан 12 кГц және 240 кГц жолағының 
ені бар 252 кГц арасындағы арна бойынша беру 
аралығына дейін төмендейді. Үздіксіз топтау 300, 
960, 2700 және 10800 арналары бар жүйелерді 
құру үшін пайдалануға болады.

■  Тапсырмалар
1. Неге TF жүйесінің бір арнасы үшін 4 кГц өткізу жолағы орнатылды?
2. TF берілісін блок-сұлба түрінде салыңыз. Егер берілетін NF жолағы 15 кГц болса, 

ал тасушы жиілік 180 кГц болса, пайда болатын жиіліктерді көрсетіңіз. (Жоғарғы 
бүйірлік жолағы тасымалдануы тиіс.)

3. TF технологиясы тек бүйірлік жолағын жіберетінін түсіндіріңіз.
4. TF беру үрдісін сипаттаңыз және сызыңыз. 
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4.3.6  Мультиплекстеудің ұзын толқындық әдісі WDM 
           (арналарды спектрлік тығыздау)

Толқын ұзындығы бойынша бөлумен муль-
типлекстеу (толқын ұзындығы бойынша 
бөлумен Multiplex) дегеніміз оптикалық 
нұсқамен бұрын сипатталған мультиплекс-
теу технологиясының жиілігі бойынша 
бөле отырып мультиплекстеу болып табы-
лады. Бұл жағдайда тарату арнасындағы 
жеке арналар сигналдары әртүрлі толқын 
ұзындықтарының оптикалық сигналдарын 
білдіреді. Олардың қосылуынан кейін жал-
пы оптикалық мультиплекс сигналы пайда 
болады. Әрбір мультиплекстеу арнасы қол-
жетімді спектрдің толқын ұзындығы үшін 
қолданылады. Оптикалық терезе 1550 нм 
аралығында екі бағытта да қолданылады. 
Әрбір бағыт үшін талшық қолданылады. 
Жеке арналар толқындарының ұзындығы 
бір-біріне өте тығыз орналасқан 0,8-ден 
4 нм-ге дейін.
Егер қашықтық 1 нм аз болса, DWDM қол-
данылады (толқын ұзындығы бойынша 
бөлінген тығыз мультиплекс).
Қазіргі заманғы WDM жүйелері 8, 16, 24 
немесе тіпті 32 бөлінген арнаны ұсынады, 
олардың әрқайсысы 2,5 Гбит/с (STM -16) 
қосылған.
Олар электрлік қайта құрусыз 500 км де-
йінгі бірмодтық талшықтарды пайдаланған 
кезде осы жүйелерді еңсере алады.
1-ші және 2-суреттерде жіберу және қа-
былдау жағында OMT оптикалық муль-
типлексті терминалдың блок-сұлбалары 
көрсетілген. Сегіз түрлі толқын ұзындығын 
ХЭО - Т арналар торына түрлендіріп, қайта 
бөлуге болады.
3-суретте толқын ұзындығы бойынша бөле 
отырып, мультиплексті таратудың негізгі 
әдісі көрсетілген. Толқындардың шектес 
ұзындығын мультиплекстеу үшін қажетті 
толқын ұзындығы транспондерлер арқылы 
түрлендіреді. Сонымен қатар, олар оптика-
лық талшықпен біріктіріліп, тарату арнасын 
оптикалық түрде күшейтеді. Қабылдағыш 
жағында кіріс сигналы демультиплексорға 
күшейтілген түрде беріледі және жеке 
шығуларға тиісті сүзгілер бойынша бөлі-
неді.
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талшықты шыныдан тұратын WDM жүйесі 
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4.3.7 Синусоидалды тасымалдаушысы 
        бар модуляцияның сандық әдісі

AM және FM модуляциясының аналогтық 
әдістерін қолданғандағыда, цифрлық әдіс 
амплитудасына, жиілігіне немесе фазасына 
әсер ететін синусоидалды тасымалдаушыны 
қажет етеді. Бұл әсер Морзе әліппесі сияқты 
кілт деп аталады. Морзе пернесі арқылы үні 
қосылады немесе өшіріледі.

Амплитудалық манипуляция ASK (1-сурет)
ASK модуляциясы (Amplitude Shift Keying) 
сондай-ақ амплитудалық манипуляция деп 
аталады, себебі бұл жағдайда 1-суретте 
көрсетілгендей, тасымалдаушы тербелісі 
сандық сигналы бар актке ауысады. 1 екілік 
кернеуге сәйкес келеді, тасушы кернеу екілік 
0 дегенді білдіреді.
 
FSK жиіліктік манипуляциясы (2-сурет)
FSK – Frequency Shift Keying) – тасушы кер-
неуді екілік сигналдың тактіне ауыстырып 
қосу. 2-суретте мысал көрсетілген. Жоғары 
жиілік битке = 1, ал төмен жиілік битке = 0 
сәйкес келеді.

PSK фазалық манипуляциясы
Әлдеқайда күрделі процесс – PSK (Phase 
Shift Keying). Бұл жағдайда тасушы кернеу 
фазасы екілік сигналдар циклінде өзгереді. 
Бұл әдіс кезең ішіндегі секірулер санымен 
ерекшеленеді.
2-PSK екі фазалы манипуляцияны білдіреді. 
Екі екілік күйлерді беру үшін сигнал керне-
уінің екі фазалық позициясы жасалады. 3-су-
ретте 0 және 1 бит тізбегі 0 градус және 180 
градус (3-сурет) фазалық позициямен ұсы-
нылуы мүмкін.
4-PSK төрт фазалы манипуляцияны біл-
діреді. Тасушының тербелісі төрт түрлі фа-
залық күйде болуы мүмкін. Артықшылық 
беру жылдамдығын екі есе арттыру, себебі 
енді екілік сигналдың екі тізбекті биттерінің 
төрт комбинациясы фазаның секіруін 0°, 90°, 
180° және 270° белгілеуге болады. 4 және 
5-суреттер осы өзара байланысты қосымша 
түсіндіреді.
Бұл екі модуляция түрі болғандықтан, бұл 
әдіс QPSK (квадраттық фазалық манипуля-
ция) деп аталады.
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1-сурет. Тасымалдаушы тербелістің 
амплитудалық модуляциясы (циклограмма)

2-сурет. Тасымалдаушы тербелістің 
жиіліктік модуляциясы (циклограмма)

3-сурет. Тасымалдаушы тербеліс 
фазасының модуляциясы (циклограмма)

4-сурет. Тасымалдаушы тербелістің төрт 
фазалық модуляциясы (циклограмма)
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5-сурет. Екілік сигналдарды 
фазаның жағдайына бекіту
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Бұрышынан басқа амплитуданың биіктігі биттерді 
бөлу үшін әртүрлі болуы мүмкін.
1-суретте квадраттық амплитудалық модуляция 
қағидасы көрсетілген (4-QAM және 64-QAM).
4-QAM әдісінде сигнал адымына төрт ықтимал 
фазалық күй 2-биттік беріліске әкеледі. 64-QAM 
тәсілінде қосымша өзгерістер 64 амплитудалар 
мен фазалар әртүрлі жағдайларға және осылайша, 
сигнал қадамына 6 битке әкеледі. Осылайша, бит-
тік жылдамдық r кезінде 4-QAM R = 2 · f және r = 6 · 
f кезінде 64-QAM.

1-сурет. QAM квадраттық 
амплитудасының модуляциясы

4.3.8  Сандық абоненттік шығыс ADSL (деректерді асимметриялық 
           сандық жіберу технологиясы)

Интернет-пайдаланушыға өз компьютеріңізде сурет жасау үшін және барлық түрдегі 
деректерді жүктеу үшін барынша мүмкін деректерді беру жылдамдығы талап етіледі. 
Қазіргі екі сымды абоненттік желілер сандық модуляцияның өте күрделі әдістерімен 
ғана жаңартылуы мүмкін. Желі операторлары DSL (Digital Subscriber Line) клиентке 
шешім ретінде ұсынады. DSL әртүрлі нұсқалары бар болғандықтан, ADSL жиі кезде-
сетін түрімен (асимметриялық сандық абоненттік желі) шектелуі керек. Бұл әдіс або-
нентке қабылдау бағытында (төмен ағым) деректерді берудің өте жоғары жылдам-
дығын (битрейт) және тарату бағытында (жоғары ағым) деректерді берудің төмен жыл-
дамдығын береді. Бұл сурет құру және абонентке деректерді беру жылдамдататынын 
білдіреді, ал төмен биттік жылдамдық абоненттің басқарушы деректері үшін жеткілікті.
ISDN абонентінің қосылуына байланысты, 2-суретте қажетті сұлбаның кеңейтілімі көр-
сетілген.

2-сурет. ADSL және ISDN қатысушылары (абоненттер)

Сондай-ақ BBAE ретінде белгілі Сплиттер (кең жолақты қосылу блогы) телефон бай-
ланысын және Интернетке қатынауды бөлуге мүмкіндік береді.
ADSL технологиясы үшін 1104 кГц дейінгі жиілік аралығы халықаралық деңгейде 
сақталған.
Барлығы n = 256 арна қолданылады, әрбір жолақтың ені 4 кГц. Бұл DMT (Discrete Multi 
Tone) көпүнді әдісі деп аталады. ISDN төмен жиілікті диапазонды пайдаланғандықтан, 
ADSL тек 138 кГц жиілігінде (33 арнасынан) іске қосылады. Басқа арналар бағытқа 
байланысты жоғары және төмен бөлінеді. Келесі бетте 1-сурет қараңыз.
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1-сурет. Арналар мен жиіліктер (DMT)

Әрбір арна жеке кодталатын ішкі диапазон (подканал) болып табылады. QAM кодтау 
ретінде қолданылады. QAM-нің ең жоғары ықтимал тарату жылдамдығына жету 
үшін 15 бит (32768-QAM) берілгенге дейін қолданылады. Нақты бит жылдамдығы 
пайдаланылған арнаның сапасына байланысты және 4-QAM-дан 32768-QAM-ға дейін 
(2-ден 15 битке дейін) өзгеруі мүмкін. Бұл әдіс биттермен алмасу деп аталады. Сигнал 
мен жеке арналардың шуы арасындағы аралықты бақылай отырып, ауысу автоматты 
түрде жүзеге асырылады.

ADSL байланысын орнату үшін сізге NT BBA (ADSL) модемі қажет. Қосылыс LAN (10 
Base-T) Ethernet хаттамасы үшін ДК арқылы қосылу жүзеге асырылады. (2-сурет).

2-сурет. Кең жолақты NT BBA (ADSL модемі) байланысы үшін NT 
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4.3.9  Уақытша мультиплекстеу әдісі PCM (импульстік-кодтық модуляция) ...........

Абоненттің телефон қызметіндегі сөзі телефондағы электр тербелісіне айналады. Бұл 
электр тербелістері жалғау желісі бойынша беріледі.

Импульстік амплитудалық модуляция (PAM)
Егер екі абонент арасындағы 
байланыс мезгіл-мезгіл үзіліп 
тұратын болса, онда абонент 
қабылдағыш жағында кернеу-
дің амплитудалық сипаттама-
сынан импульстік бөліктерді 
алады (1-сурет).
К. Шеннон 1949 жылы период-
тың қисығы, егер әрбір период 
кем дегенде екі рет сұралса, 
алушының жағында нақты 
қал пына келтірілуі тиіс екенін 
анықтады. Математикалық тұр-
ғыдан бұл:

fTaкт 2 · fTln

Бұл шартты орындау кезінде 
амплитуданың ең кем дегенде 
бір сәттік мәні тербелістің әрбір 
жарты толқынынан берілетіні-
не кепілдік беріледі.

Алынған гармониканы шыға-
ратын төмен өткізгішті қолдан-
ғаннан кейін, пайдаланушы 
алғашқы тербелістерді қабыл-
дағышта ести алады.

Дауыс беру кезінде механикалық 
байланыстың орнына транзис-
торлары бар аналогты ауысты-
рып қосқыш қолданылады. Тек 
мұндай компоненттер ғана ауыс-
тырып қосудың жоғары жиілігін 
қамтамасыз етеді (2-сурет).

Амплитуданың импульстік 
мәнін генерациялау әдісі им-
пульстік амплитудалық моду-
ляция (PAM) деп аталады.

Абонент туралы ақпарат им-
пульс амплитудаларында бар.
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1-сурет. Импульстік амплитуданың модуляциясы 
арқылы сигнал жасау (PAM)

2-сурет. Электрондық аналогтық қосқыштың 
мысалы (CMOS-IC 4007)
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Екі импульсті беру арасын-
да желі пайдаланылмайтын 
уақыт өтеді (1-сурет, алдыңғы 
бет). Уақыт бойынша бөлумен 
мультиплекстеу тәсілін қолдану 
кезінде желі бір реттен артық 
пайдаланылады, сондықтан 
аралықтар басқа телефон қо-
сылыстарының амплитудасын 
таңдаумен толтырылады. Бай-
ланыс 1, 2, 3, 4, 1, 2 ... т.б. бір 
мезгілде таратқыш пен қабыл-
дағыш жағында (1-сурет) бірі-
нен кейін бірі қолданылады.

А1-А4 (1-сурет) абоненттерінің 
төрт қисық кернеуінің ішінен 
тактілік басқару арқылы ампли-
туданың тиісті сәттік мәндері 
(PAM сигналдары) бірнеше 
PAM сигналдарын қалыптас-
тыру үшін желіге біріктіріледі. 
Бұл PAM-мультиплекстеу деп 
аталады. 

Сонымен қатар, бұл сигналды 
қабылдағыштың бір жағынан 
бір уақытта, яғни синхронды 
түрде іске қосуы қажет. Сон-
дықтан тактілік генераторлар-
дың екі жағынан келісілген жұ-
мысы синхрондалуға тиіс.

Осылайша, Pam (2-сурет)

PAM мультиплексті учаскесі 
арқылы амплитудалық таң-
дау лар импульстік түрде 
уақыт бойынша бірнеше або-
ненттерден беріледі. 

PAM сигналдары кедергілер-
ге өте сезімтал. Импульстің 
сандық амплитудасы PCM им-
пульстік кодтық модуляциясы-
на өтіп, осылайша, бүгінгі күні 
кеңінен таралған технологияны 
пайдалануға болады. 
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1-сурет. PAM мультиплексін жасау

2-сурет. Pam мультиплексті учаскесінің сұлбасы
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Импульстік-кодтық модуляция (ИКМ)

PAM мультиплекстелген сигналдары желідегі ке-
дергілерге өте сезімтал болғандықтан, олар сан-
дық түрлендіргіш (A / D) көмегімен сандық сиг-
налдарға түрлендіріледі. Бұл жағдайда барлық 
амплитудалық іріктемелерге олардың мәндеріне 
сәйкес сандық сөздер беріледі.

Импульстік кодтық модуляция (ИКМ) – бұл або-
нент туралы ақпарат сандық сөздермен кодтала-
тын әдіс.

Кодтық сөздер 0 және 1 күй тізбектерінен тұрады. 
Бірінші бит әрқашан кернеу белгісін көрсетеді (1 +; 
0 -). Келесі биттер кернеу мәнінің шамасын көрсе-
теді (1-сурет). Бұл код сандық түрлендіргіштерде 
қолданылады (2-сурет, келесі бет).
Мысалы, 2-суретте жалпы кернеудің жеті деңгейі 
максималды кернеу қисығына бекітілген. Осылай-
ша, әрбір кернеу деңгейі 3 биттік кодтық сөзге сәй-
кес келеді.
Егер бір мезгілде төрт сөйлесуді жүзеге асыру 
кезінде олардың әрбір сынағына 3-биттік кодтық 
сөзді бекіту қажет болса, онда әрбір өту кезінде 
бір циклге біріктірілген төрт 3 биттік сөз алынады. 
Осылайша, әрбір қатысушының кадрында кернеу-
дің лездік мәні кодталады.

Кванттау, компандирлеу

Еуропада PCM жүйесі 8 биттік кодтық сөз-
дермен қолданылады. Нәтижесінде квант-
таудың барлығы 28 = 256 сатылары алына-
ды (кернеу сатылары).
Аз кернеулер үшін кернеудің барлық ара-
лығының деңгейіне біркелкі (сызықтық) 
бөлу кезінде үлкен кернеулерге қарағанда 
үлкен дәлсіздік алынады.
Демек, амплитуданың үлкен мәндері ком-
пандермен (компрессордың кеңейткішімен) 
кванттаудың сызықсыз сипаттамасы (3-су-
рет) алынады. Осылайша, аз кернеу мән-
дері үшін үлкен мәндерге қарағанда көп 
деңгейлер қол жетімді.
Тәжірибеде 12 биттік сандық сөздер ал-
дымен аналогтық мәндерден аналогтық- 
сандық түрлендіргіш арқылы қалыптасады. 
Төмен кодер (мұнда компандер ретінде 
тиімді) 12-биттік сөздерді 8-биттік сөздерге 
(1-сурет қараңыз) қысады.
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1-сурет. Кернеу деңгейін 3 
биттік кодтық сөздермен бекіту

2-сурет. 3-биттік кодтық 
сөзден тұратын цикл (кадр) 
қалыптастыру

3-сурет. 13-сегментті квантизация 
қисығы

Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану
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Кодтаушы (бұл жағдайда компандер ретінде тиімді) 12-биттік сөздерді алып 8-биттік 
сөздерге (1-сурет қараңыз) дейін қысады. Тағайындау квантизацияның 13-сегменттік 
сипаттамасына сәйкес жүргізіледі. 8 биттік кодтық сөзде бірінші бит (1 +; 0 -) белгіні 
көрсетеді, келесі үш бит сегментті көрсетеді, ал соңғы 4 бит сегменттегі 16 ықтимал 
деңгейдің бірін көрсетеді.

CODEC (кодтаушы-декодтаушы)
CODEC-те 8 кГц тактілік циклде импульсті C1 конденсаторына берілетін жылдам 
ампли тудалық Pam импульстерін түрлендіру жүреді. С1 конденсаторы бұл кернеу 
мәнін бір тактілік цикл (125 пс) кезінде ұстап қалады.

Қоңырау шалушы 
қатысушы (абонент)

Айырша
2Dr/4Dr

TP

CODEC

TP

1

1

Арна PCM 
(шығыс)

Арна PCM 
(кіріс)
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Сандық 
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     I
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R
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Белгі

Ток жəне кернеу 
түрлендіргіші

+U b

-U b

X A

ΣΙ
ΣΙ
U A

0

1 Бит 0

0

1 Бит 1

.

.

.

0

1 Бит 2

0

1 Бит 10

0

1
Бит 11

R A << R

1-сурет. CODEC (кодтаушы-декодтаушы)

Шамамен 30 пс сандық коммутациялық құрылғы сатылы түрде R-2R (2-сурет) желісі 
және түрлендіргіш вольт-ампер арқылы салыстыру кернеу шығарады.

UC1 конденсаторының кернеуі және тірек кернеуі компаратормен салыстырылады.

Тең болған жағдайда қадамдық жақындау үрдісі үзіледі және артқы қосқышта жасалған 
12-биттік сөз кодтаушы құрылғыға беріледі.

Келесі PAM (1-сурет) үлгісін түрлендіруге 
дейін қалған уақыт ішінде коммутатор қара-
ма-қарсы бағытта түсетін 12-биттік сөзді қа-
былдайды. Осы 12 бит көмегімен R-2R желісі 
реттеледі. Бұл кернеу демодулятор арқылы 
С2 конденсаторына ауысады. Демодуля-
тор орындайтын кернеу мәндерін импульс-
тік ауыстырып қосу арқылы конденсаторда 
шақырылатын абоненттің сөйлеу ауыспалы 
кернеуіне қайта сәйкес келетін кернеу қисығы 
қалыптасады. Бұл аналогтық кернеу шақы-
рылушы абонентке гибридтік сұлба бойынша 
беріледі.

R-2R желісі 2-суретте көрсетілген қағи-
да бо йынша жұмыс істейді. Жеке биттер 
байланыс тарды басқаруы керек. Бұл жағдай-
да бит 11 теріс және оң белгілердің арасында 
ауысады. Бит 10 ең үлкен салмағы бар, яғни 
ол ең үлкен ток тудырады. Келесі биттер ал-
дыңғы бит тогының жартысын жасайды.

Ток пен кернеудің түрлендіргіші ретінде RA ке-
дергісінің ескерілмейтін аз мәні бар кедергісі 
болып табылады.

2-сурет. R-2R кедергі желісіндегі DA-және 
AD-түрлендіргіштің жұмыс қағидасы

Таратушы желілер
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СPCM 30 беру жүйесі 

1970 жылдан бастап тарату техно-
логиясында қолданылатын PCM-
30 жүйесі жалпы 32 арна бар. 
Оның ішінде 30 арна 30 абонент-
тен кодталған телефон сигналда-
рын қамтиды. Екі арна (0 арнасы 
және 16 арнасы) синхрондау, сиг-
нал беру және белгілер туралы 
ақпаратты беру үшін пайдаланы-
лады.

PCM-30 жүйесі бір-біріне жақын 
орналасқан симметриялы ка-
бель желілерін бірнеше рет пай-
далану үшін қолданылады.

PCM учаскесі VST коммутаторы 
арқылы қол жетімді (2-сурет, ал-
дыңғы бет). PCM-учаскелер әдет-
те екі VST арасында орналасқан.

Әрбір абонент секундына 8000 
рет сұралғандықтан, әрбір жағ-
дайда 8 биттік деректер сөзін 
береді, PCM-30 жүйесі үшін 32 
арна 2-суретте көрсетілгендей, 
2,048 Мбит/с деректерді беру 
жылдамдығын қамтамасыз етеді.

Бір айналым үшін (125 мкс) қа-
лыптасқан деректер сөзі кадрға 
біріктіріледі. Кадр, осылайша, әр-
бір 30 қатысушының 8 биттік де-
ректер сөзінен тұрады. Мұнда 0 
және 16 арналары үшін екі дерек-
тер сөзі қосылады. Арнада 0 сөз 
хабарлар (8 бит) және кадр құпия 
сөзі (8 бит) кезекпен беріледі 
(3-сурет). Хабарлама сөзі шұғыл 
және күшті емес дабыл сигнал-
дарын (құрылғының істен шығуы) 
қамтиды. Кадр сәйкестендіргіші 
қадамдастыруға арналған. Ол қо-
сылған PCM учаскесі жұмысқа 
дайын болғанға дейін бірнеше рет 
алынуы тиіс (хабар сөзінде дабыл 
сигналдары жоқ).
16 арнада қосылған 30 абонент 
белгілері беріледі. Әрбір абонент 
үшін 4 бит талап етіледі, екі або-
нент белгілері бір уақытта әр 8 
биттік арнада берілуі мүмкін. 

1-сурет. PCM 30 мультиплексті учаскесі 
(бағыт)

2-сурет. PCM 30 стандарты

Tln VSt

A1

A30

A2

A3

.

.

.

MUX
PAM PAM

PCM

A/D PCM
Желі

DMUX
PAMPCM

PAM

Tln

D/A

.

.

.

VSt

B1

B30

B2

B3

0 1 2 3 15 16 17 29 30 31

1 1 0 1 1 1 1 1Белгіні беруКадр коды
Хабарлама сөзі

A1 A2 A3 A15 A16 A28 A29 A30

Tln-дағы бір кодталған сигнал Tln-дағы бір кодталған сигнал

Код сөзі (223 үшін 25% uTln)

Кадр (цикл) (125 Мкс)

3-сурет. PCM-30 жүйесіндегі кадр (цикл) сұлбасы

Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану

Тактілік жиілігі
Кадр ұзақтығы (цикл)

Кадрдағы арналар

Арнадағы бит саны
Арна уақыты 
(уақыт аралығы)

Арна битрейті
Кадрдағы бит саны
PSC-30 желісінің битрейті
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Осылайша, белгіні беру үшін 30 
абонент үшін 30 кадр қажет. Іс 
жүзінде көптеген кадр 16 кадр-
дан тұрады. Бұл жағдайда 16 
кадр 0 арнасында синхрондау 
үшін көп кадр коды және бірне-
ше рет қолданылатын кадр хаба-
ры сөзі (1-сурет) беріледі.

Қажетті регенеративті күшейт-
кіштермен PCM-30 байланыс 
арнасының құрылымы 2-суретте 
көрсетілген.

PCM-30 жүйесінің сұлбасы бір 
шығыс және бір кіріс PCM бай-
ланыс желісінен тұрады. Кіріс, 
сонымен қатар, аумақтардан 
шығуда төрт сымды қосылымнан 
тұратын абонентпен екі сымды 
байланыс жасайтын айырғыш 
сұлбалар болады.

PCM-30 жүйесі PCM еуропалық 
иерархиясының базалық жүйесі 
болып саналады. Бұл жүйеде 
иерархияның қосымша деңгей-
лері құрылады, бұл ретте келесі 
жоғары деңгей әрқашан төменгі 
деңгейдегі төрт жүйені бірік-
тіреді. Мысалы, төрт PCM-30 
жүйесі PCM-120 және т.б. жү-
йесіне айналады (3-сурет). 

Екінші кезең практикада «қайта 
секіреді», яғни 16 PCM-30 жү-
йесі dsmx сандық мультиплексо-
рында, PCM-480 жүйесіне бірік-
тіріледі.

Жоғары кіріктірілген компоненттер мен талшықты-оптикалық кабельдерді пайдалана 
отырып, «синхронды сандық иерархия» (SDH) үшін STM синхронды көліктік модуль-
дері әзірленді, олар бір желіде (1-сурет, келесі бет) 100 000 астам арналарды бере 
алады).

Көптеген кадр (16 x 125 мкс = 2 мс)

125 µs 125 мкс 125 мкс 125 мкс

Кадр 0 Кадр 1 Кадр 2…13 Кадр 14 Кадр 15
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Шығыс

Кіріс

1
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Мультиплексті 
құрылғы

NF

PCM
NF

PCM

Желінің соңғы 
құрылғысы

Аралық 
регенераторлар

Желінің соңғы 
құрылғысы

Мультиплексті 
құрылғы

Шығыс

Кіріс

1

30NF

PCM
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PCM
1

30

PCM 30 LE ZWR ZWR LE PCM 30

1-сурет. PCM-30 бірнеше рет қолданылатын 
кадр сұлбасы

2-сурет. PCM-30 жүйесі

Иерархия
деңгейі

64 кбит/с 
пайдаланушы 
арналарының 

саны

Битрейт 
Мбит/с

Басқару 
арналары

1
2
3
4
5

30 (PCM 30)
120 (PCM 120)
480 (PCM 480)

1920 (PCM 1920)
7680 (PCM 7680)

2,048
8,448
34,368
139,264
564,992

2
4
3
28
124

3-сурет. PCM иерархиясы

Таратушы желілер
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1-сурет. PCM және SDH беру технологиясындағы иерархия, желілер мен 
құрылғылар деңгейлері

■   Тапсырмалар

1. Егер тактілік жиілік болса, PAM сигналы қалай әсер етеді: a) аз болды немесе b) або-
нент сигналының екі еселенген жиілігіне қарағанда көп?

2. Лездік амплитудалық мәндерді алу үшін механикалық контактілерді неге пайдала-
нуға болмайды?

3. Неге PAM импульсінде гармоникалар бар?
4. Мультиплексті желіде тактілік импульсті синхрондау дегеніміз не?
5. Неге PAM сигналдары бөгеуге ұшырайды?
6. PCM кодтық сөзін жасау үшін неге PAM импульсі қажет екенін түсіндіріңіз.
7. Кернеу үшін сандық 8 биттік кодтық сөздерді жазыңыз: a) + 50% (JTln және b) – 25% 

(JTln) 
8. CODEC-тің жұмыс істеу қағидасын +20% абоненттік кернеуді түрлендіруде сипат-

таңыз.
9. Сандық кодтық сөз R-2R желісінің кедергісі арқылы құрылғанда аналогтық кернеу 

неге генерацияланатынын мысал ретінде көрсетіңіз.
10. PCM-30 жүйесінде хабардың сөзі, кадрдың кодтық сөзі, көпше кадрдың кодтық сөзі 

және қатысушының белгісін беру үшін секундына бит санын есептеңіз.

Синхронды сандық 
иерархия (SDH

Бірі  STM-4 SLX 16
STM-16      LWL: 2488,32 Мбит/с

                PCM 30 720

622

2488Бірі  STM-1 SLX 4
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155 LWL: 622,08 Мбит/с 
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LWL: 155,52 Мбит/сек
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NKÜ 2000PCM 30
SMT
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. ... oder
DXC4

Өту

Плезиохронды сандық 
иерархия (PDH)

DSMX

LWL, Коаксиалды: 564,992 Мбит/с

PCM 7680565

140
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34/140

LWL, Коаксиалды: 139,264 Мбит/с
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140

34

Бірі  DSMX
2/34

1

16
..

DSMX

34

2

Бірі  DIV
PCM 30

4

2

Cu-қос кабель 
желілері, оптикалық 
талшықты кабель 1

16
..

DSMX

34

22 LWL, Коаксиалды: 34,264 Мбит/с

PCM 4802,048 Мбит/с

PCM

NF1

30
..

STM-4

STM-1

SLX 64
STM-64

10 Гбит/с

DSMX Сандық сигналдарға арналған 
                   мультиплексор
DXC Сандық кросс коннекторы
Koax Коаксиалды желі
LWL Оптикалық талшықты кабель
NKÜ Желілік торап
PCM Импульстік-кодтық модуляция
SMT Терминалдағы синхронды 
                   мультиплексор
STM Синхронды көлік модулі
SLX Желінің синхронды мультиплексоры

DIV

Сандық 
комму-
татор
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4.3.10 PCM негізіндегі өлшеу техникасы (импульстік-кодтық модуляция) .............

Аналогтық телефон желісін цифрлау арқылы PCM тарату жүйесі үшін арнайы өлшеу 
әдістері қажет.
PCM беру сапасын бағалау үшін аналогтық және сандық сигналдардың интерфей-
стерінде сигнал параметрлерін ескеру қажет. Арнайы генераторлар телефония және 
телеграфия жөніндегі Халықаралық консультативтік комитеттің (енді: Халықаралық 
Электр байланысы одағы-Т) ұсыныстарына сәйкес қабылдаушы тарапта өлшеулердің 
салыстырмалы нәтижелерін алу үшін тиісті беру сигналдарын генерациялайды. 1-су-
ретте PCM тарату жүйесіндегі өлшеуіш есептерге шолу көрсетілген. 
Аналогтық сигналдар үшін сандық сигналдар үшін барынша дәл беру күтілуде – қа-
былдағышта 1-0 қатесіз кезектілігі. Әрбір нақты беру жүйесі қосымшаның Техникалық 
мүмкіндіктері мен қажеттіліктері арасындағы ымыраласу болып табылады. 

Аналогты 
интерфейс

Сандық 
интерфейс

Таратқыш

PCM-MUX
Беруші тарап Сандық аймақ

a) PCM беру жүйесіндегі интерфейстер

Таратқыш

Суреттер 
генера-

торы

b) Halbkanal-Messung

Сандық сигналды 
талдау

Сандық сигнал 
генераторы

PCM-MUX
Қабылдаушы 

тарап

PCM-MUX
Қабылдаушы 

тарап

Қабылдағыш

Сандық 
интерфейс

Аналогты 
интерфейс

Қабылдағыш

Қателерді 
өлшеуге 
арналған 
құрылғы

Қателерді 
өлшеу

Қателерді 
өлшеу

Фазалық 
флуктуация-
ларды өлшеу

Регенераторды 
тексеру

Тестер 
қателер

Сандық деңгей

Фазалық 
флуктуация-

ларды өлшеу-
ге арналған 

құрылғы

Регенератор 
PCM

Фазалық 
флуктуа-
ция гене-
раторы

Суреттер 
генера-

торы

Регене-
ратор 

симуля-
тор

c) Digitalkanal-Messung

PCM-MUX
Беруші тарап

Суреттер 
генера-

торы

Қателерді 
өлшеуге 
арналған 
құрылғы

Суреттер 
генера-

торы

Қателерді 
өлшеуге 
арналған 
құрылғы

Қателерді 
өлшеуге 
арналған 
құрылғы

1-сурет. PCM беру жүйелерін өлшеу міндеттері

Таратушы желілер
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Аналогтық сигналдардың интерфейстеріндегі өлшеу

Сөйлеу сигналдарын беру үшін таратқышта аналогты-сандық түрлендіргіштердің 
ТЖ-кірісінде және қабылдағышта сандық-аналогты түрлендіргіштердің ТЖ-шығыста-
рында төмен жиілікті (ТЖ) параметрлер жазылуы тиіс.

Сапасы беру құралады:
– жиілік пен деңгейге тәуелді күшейту
– шектес уақыт аралықтарының өтпелі өшуі
– сөйлеу арнасының фондық шуы,
– сөйлеу арнасында квантиздеуді бұрмалау.

Қуат деңгейлері аналогтық интерфейстерде өлшенеді.

Жиілік пен деңгейге тәуелді күшейту
Төмен жиілікті кіріс пен ИКМ мультиплексорының шығу арасындағы күшейту деңгейіне 
байланысты өлшеген кезде кодер мен декодер пропорциясы бөлек анықталуы мүм-
кін емес. Деңгейді реттеу үшін сандық сигналдардың стандартты генераторы қажет, 
ол 1000 Гц синусоидалды дыбыстың кодтық кезектілігін 0 дБм0 (абсолюттік деңгей: 
1 мВт-тан 600 Ом-ға дейін) деңгейімен синусоидалды толқынның шыңында уақыт сим-
метриялы таңдау кезінде қамтамасыз етеді. Халықаралық Электр байланысы одағы-
ның ұсынымында-Т G. 712 бұл «сандық милливатт» ретінде белгілі.
– Айнымалы жиіліктегі синусоидалы сигналдарды өлшеу.
Таратқыш 8 кГц дискретизацияның стандартты жиілігі кезінде субгармоникалық (1 / 
n) болмауы тиіс телефон аралығы жолағының шегінде тұрақты деңгейде тіркелген 
жиіліктерді қамтамасыз етеді. Қабылдағыштың төмен жиіліктерінің шығысындағы дең-
гей өлшеуіші «жиілік-тәуелді күшеюін» көрсетеді.
– Амплитуданың синусоидалы сигналы кезіндегі өлшеулер.
Таратқыш реттелетін беру деңгейі бар 827,6 Гц тіркелген жиілігін қамтамасыз етеді. 
Жоғары бағытта өткізу жолағы бар қабылдағыштың төмен жиіліктерінің шығысындағы 
деңгей өлшеуіші «деңгейге байланысты күшейтуді» көрсетеді. Егер беруші тарап ком-
прессорының сипаттамасы және қабылдаушы тараптың кеңейткішінің сипаттамасы 
нақты өтелмесе, берілістің сызықты емес сипаттамасы құрылады.
– Шу сигналдарын өлшеу.
Нақты сөйлеу сигналы синусоидалдық сигналдардың кездейсоқ қоспасынан құрала-
тындықтан, ол шу көзі арқылы шығады 17 жылдамдықты, жарты қосқышы бар, кері 
байланысты ауыстыру регистрі қолданылады (сағат жиілігі 2.048 МГц), квази-кездей-
соқ рет 217 сағаттан кейін қайталанады - 1 = 131 071 сағаттық цикл. Тізбектей қо-
сылған жолақты сүзгі төмен түсетін бағытта тар жолақты шуды қамтамасыз етеді, онда 
барлық амплитудалар осы жиілік жолағында жиі кездеседі. Тарату деңгейі өзгереді 
және қабылдау деңгейі сол жолақтық сүзгі арқылы өлшенеді. Нәтиже «деңгейге бай-
ланысты күшейту» болып табылады.
Шектес уақыт аралықтарында өтпелі өшу
Уақытша арнаның кіріс сигналы тіркелген (827,6 Гц синусоидалы сигналы, ең жоғары 
деңгей + 3 дБм0) болып табылады. Алдын ала қосылған жолақтық сүзгісі бар деңгей 
өлшегіш басқа уақытша арнаның (1-сурет) шығатын сигналын өлшейді. Өтпелі өшу > 
80 дБ өшуі күтілуде..

MUX DEMUX

LE

600 Ω

LE

1-сурет. Өтпелі өшуді өлшеу (LE = соңғы желі құрылғысы)
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Сөйлеу арнасының фондық шуы
Тарату арнасы өшірілмеген күйінде 
қалады. Қабылдау кезінде шуды өл-
шеу адам құлағының жиілік-тәуелді 
сезімталдығын өтейтін псофометр сүз-
гісінің көмегімен жүргізіледі.

Квантиздеуді бұрмалау
Сандық түрдегі сөйлеуді қайта құру 
кезінде қателіктер амплитудалық са-
тылардың соңғы санына байланысты 
пайда болады. Егер S пайдалы сигна-
лының деңгейі Q шу деңгейіне қатысты 
жеткілікті үлкен болса, кванттау шуы 
байқалатын немесе байқалмайтын бо-
лып қалады. Телефон сигналдары үшін 
шамамен 38 дБ тең S / Q арақатынасын 
қамтамасыз етуге ұмтылады, барлық 
модуляция аралығында квантиздеудің 
сызықтық емес сипаттамасын пайда-
лану есебінен (1-суретті қараңыз). Си-
нусоидалды сигналдарды қолдану сы-
зықты емес бұрмалау коэффициентін 
өлшеуге әкеледі:

 

13-сегменттік сипаттаманың жіңішке 
құрылымына байланысты синусои-
далы сигналдар шулы сигналдардың 
көмегімен болдырмауға болатын өл-
шеулердің қателіктерін жасайды. Пай-
даланады шулық сигнал шектеулі жо-
лағы бар (350 Гц-ден 550-ге дейін Гц) 
деңгейі реттеледі және өлшейді тар жо-
лағы қабылдағыштың қуатының деңгейі 
пайдалы сигналдың қуат деңгейі бұр-
малаулар астам шамамен 800 Гц. Бұл 
бұрмалаулар сөйлеу жиілігінің барлық 
аралығы бойынша біркелкі таратылған-
дықтан, барлық сөйлеу аралығында 
300-ден 3400 Гц дейінгі сигнал мен шу 
арақатынасына жолақтың ені бойынша 
өлшенген салыстыру арқылы қол жет-
кізіледі (2-сурет). Шудың сигналы кері 
байланыстың жылжу регистрінен жаса-
лады.
3-суретте шудың бұрмалануын өлшеу 
қағидасы көрсетілген. Есептеу үшін ka 
сызықты емес бұрмалаулардың жал-
пыланған коэффициенті қолданылады.
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Қабылдау сүзгісінің 
өшуі

Шуылмен 
жүктеме

Кванттауда 
өлшенген 
бұрмалаулар
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dB

Шу 
генераторы

350 Гц…
550 Гц

Кең жолақты шу

3400 Гц

800 Гц

350 Гц… 550 Гц

Тиімді мəнді 
өлшеуіш

Өлшеу объектісі
(Арна PCM)

V

1-сурет. Қалааралық байланыс арналары үшін 
кванттау кезіндегі шуыл арасындағы аралық

2-сурет. Шудың бұрмалануын өлшеу үшін 
жиіліктік тәуелділіктер

3-сурет. Шу көзінің көмегімен кванттауда 
бұрмалауды өлшеу
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Сандық сигналдық интерфейстердегі өлшеу
PCM сигналдарын беру үшін сандық сигнал параметрлері желілік кіріс пен тарату 
желісінің шығыстарына жазылуға тиіс. 
Нәтиже беру сапасына әсер етеді.
– Бит бойынша қателер коэффициенті (BER, бит бойынша қателер коэффициенті)
Сигнал қателіктерінің сигнал элементтерінің жалпы санына қатынасы.
– Фазалық флуктуацияны басу факторы 
Беріліс учаскесінің кірісі мен шығысы арасындағы тактілік тербелістердің арақатынасы 
– Сырғанау коэффициенті.
Бақылау кезінде тактілік сигналдың идеалды тактілік сигналынан ауытқуы

MUX

Шеткі құрылғы Учаске Түпкі құрылғы

Мультиплексті 
құрылғы

Желінің соңғы 
құрылғысы

Аралық генераторлар Мультиплексті 
құрылғы

Желінің соңғы 
құрылғысы

NF 30 
арнасы

Екілік PCM 
сигнал

DMUXPCM псевдо-
тернарлық 
сигналы

PCM өшу 
жəне шулы
сигнал

Қалпына келтірілген 
PCM сигналы

AF Амплитудалық сүзгі
ZF Уақытша сүзгі
TE Такт жасау

AF ZF

TE

DE A

T

E

D

T

A

t

t

t

t

1-сурет. PCM тарату аумағы

Сандық сигналды беру кезінде (1 – сурет) – ана-
логтық сигналдардың алдында артықшылық 
ретінде – жабдықта сигналды күшейтуден басқа 
сигналды регенерациялау мүмкін:
– Жағдайдың алдын ала анықталған мәндерін 
қалпына келтіру жолымен сигнал мәндерін ре-
генерациялау (шекті мәндерді анықтау және 
амплитуданы қалпына келтіру)
– Тактілік фазаның тербеліс сигналын босату 
үшін тактіні регенерациялау (фазалық шешім 
және биттік кезеңнің ортасы үшін уақыт актісін 
қалпына келтіру).
«Жартылай шекті мән» және «жартылай шекті 
деңгей» шекті мәндері сандық сигнал кедергі 
және бұрмаланған жағдайда төмендетілгенге 
дейін қатесіз беру (2-сурет) мүмкін болады.
Сандық сигналды сымды беру үшін арнайы 
арналы кодтау қажет. Ол екі валентті импульс-
терді (1-0-бірізділік) беру ортасының қасиет-
теріне бейімдейді. Бұларға келесілер жатады: 
– Екілік сигналдарды биполярлық сигналдарға 
түрлендіру (1-сурет, келесі бетте).
– Тактілік бірізділікті жеңіл қалпына келтіру үшін 
импульсті қалыптастыру тактілік сигналдың

2-сурет. Екілік сигналдарға арналған 
регенератор

Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану
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және D деректер сигналының комбинациясы алдыңғы беттегі 1-суретке сәйкес 
тұрақты ток негізіндегі nrz екілік сигналына әкеледі (NRZ: нөлге қайтарылмайды). Егер 
1 мәндері кернеудің оң және теріс импульстері ретінде, ал 0 мәні 0 вольт ретінде бері-
летін болса, тұрақты токсыз биполярлы сигнал желідегі AMI кодының ережесіне (AMI: 
альтернативті белгінің инверсиясы) сәйкес шығарылады. Бұл 3 таңбалы кодтаудың 
барлық мүмкіндіктерін жоққа шығармайтын жалған-үштік код. 

Егер D деректер сигналы ұзын нөлдік реттілікте болса, сигнал энергиясы берілмейді; 
нәтижесінде учаскеде тактіні генерациялау жүргізілмейді. Сондықтан HDB-3 (HDB 3: 
үшінші ретті жоғары тығыздықтағы биполярлы сигнал) коды пайдаланылады, ол AMI 
кодына қарама-қарсы биполярлы бұзылыстары бар қосымша 1 мәндерді енгізеді.

HdB 3 желісінің кодын жасау Заңы.
– D деректер тізбегі AMI кодына сәй-
кес түрлендіріледі.
– Егер AMI кодында 0 төрт мәні тіз-
бекті болса, 0 төртінші мәні соңғы 1 
кодталған полярлығы бар V сигнал 
элементімен ауыстырылады.
– Егер V сигналының екі элементі ара-
сында 1 мәндерінің жұп саны болса, 
онда 0 төрт мәнінің біріншісі AMI (A) 
элементімен ауыстырылады.

Осылайша, биполярлық сигналдарға 
арналған регенератор (2-сурет) 1-сиг-
налдарды анықтау үшін амплитуданың 
екі дискриминаторынан тұрады. VCO 
тактілік импульстер генераторының 
тактілік жиілігі қабылданған импульстің 
«ортасында» уақыт дискриминаторы 
қайта берілетін импульс туралы шешім 
қабылдай алатындай қабылданған сиг-
налда бақыланады.

Жалған-үштік сигналдар үшін көз 
диаграммалары
Егер бір уақытта пайда болатын сигнал 
интервалдары осциллографпен «қайта 
жазылса», көз диаг раммасы алынады. 
Нақты шешім үшін амплитуданың дис-
криминаторы көзді белгілі бір ашу қажет 
(келесі бетте 1-сурет). Неғұрлым көп 
бұзушылықтар болса, соғұрлым көз аз 
ашылады, яғни регенеративті күшейт-
кіштегі қате шешімдердің ықтималдығы 
соғұрлым жоғары болады (келесі бетте 
2-сурет).

Тактлік сигнал T

Деректер сигналы  D

Екілік сигнал

AMI кодтық сигналы

HDB 3 кодтық сигналы

1

0

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

1

0

1

0

-1

1

0

-1

1 1 1 1 1

1

1

0 0 0 0 0 0 1

1

0 0 0 0 1 0

1

1

1

1 1V

VA

PCM-
сигнал

Кор-
ректор

Күшейт-
кіш

Амплитудалық 
дискриминатор

Уақытша 
дискрими-
натор Импульсті 

қалыптас-
тырғыш

Биполярлық 
импульстер

Бірполярлы 
импульстер

VCO
Тактілік 

генератор

PCM-
сигнал

Биполярлық 
импульстер

1-сурет. Арнаны кодтау (AMI коды, 
HDB-3-коды)

2-сурет. Псевдо-үштік сигнал үшін 
Регенератор

Таратушы желілер
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Қателердің пайда болу жиілігін өлшеу

Тарату желісінде жеке биттер немесе биттердің 
тұтас блоктары бұрмалануы мүмкін. Мысалы, 
ақаулы сызықты эквалайзерлер, кедергілер, 
тактілік импульстер генерациясындағы қателер 
түріндегі бөгде әсер етуі мүмкін. Оның салдары 
телефон арнасындағы шудың ұлғаюы, деректерді 
беру қателері немесе қабылдау нүктесіндегі син-
хронды іркіліс болып табылады. Бит бойынша 
қателердің коэффициенті сандық тарату арнасы-
ның ең маңызды сипаттамасы болып табылады.

Таратушы жағында нақты сыналатын бейне-
мен генерацияланады, ол қабылдау жағында 
эталондық үлгімен салыстырылады. Қолданы-
латын тест үлгісі периодтық биттік комбинация-
лар немесе жалған кездейсоқ тізбектер болып 
табылады, олар кері байланыс арқылы жылжу 
регистрлерінің көмегімен жасалады.

Бұл өлшеу үшін беру жүйесі пайдаланудан шыға-
рылуы тиіс. Алайда, PCM сигналында қайтала-
натын үлгілер бар. AMI коды немесе HDB-3 коды 
үшін ережелерді бақылау жұмыс кезінде қате 
жиілігін өлшеуге мүмкіндік береді. Кодтау ереже-
лерінен ауытқулар биттік қателіктерге негізделуі 
тиіс (мысалдар 3-суретте көрсетілген).
10-6 шамасымен қателер жиілігіне ұмтылу керек.

Фазалық флуктуацияларды өлшеу

Белгілі бір орташа мәнге сандық сигналмен нөл-
дің қиылысуының уақытша тербелістері фазалық 
флуктуациялар деп аталады. Олар, мысалы, сиг-
налда ұзын нөлдік тізбектерімен регенератордың 
тактілік генераторының айналу жиілігінің ығысуы-
на байланысты пайда болады. Егер деректер 
сигналы мен тактілік сигнал арасындағы фазалық 
ығысу тым үлкен болса, онда биттерді табу мүм-
кін емес және қателер туындайды.

Фазалық флуктуация генераторы PCM сигналы-
ның 1-0 белгілі бір тізбектеріне арналған тактілік 
фазалардың тербелісін жасайды. PCM қабыл-
дағыш сигналының тактілік фазасының ауытқуы 
және тарату учаскесінің қателіктерінің жиілігі қы-
зығушылық танытады.

Регенеративті күшейткіште тактілік жиілікті қалпы-
на келтіру жиілікті фазалық автобаптау көмегімен 
орындалады (PLL: жиілікті фазалық автобаптау), 
келесі беттегі 1-суретті қараңыз. d айырымдық 
сигналы келіп түсетін тактілік фазаға сәйкес гене-
раторды (VCO: кернеумен басқарылатын генера-
тор) бағыттайды.

„Көзі“

ta ta

ta ta

t

t

+U S

-U S

ΔU

t

1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

екілік разрядтағы 
қате (өшіру)

екілік разрядтағы 
қате (қосу)

t

t

Əдейі бұзу Кодтық ережелердің 
бұзылуы
Бұл жағдайда 
танылған

Кодтық ережелердің бұзылуы
Бұл жағдайда танылған

Сандық ақпарат

Берілген бит тізбегі 

AMI коды

Қабылданған бит тізбегі

Сандық ақпарат

Берілген бит тізбегі 

HDB 3 коды

Қабылданған бит 

тізбегі 

1-сурет. Жалған дабылдарға 
арналған көз диаграммасы

2-сурет. Тегістелген PCM 
сигналдары

3-сурет. Биттік қателер мен 
оларды анықтау мысалдары

Тарату арналарын бірнеше рет пайдалану
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Сырғуды өлшеу

Сандық коммутаторға PCM берудің көптеген 
учаскелері келіп түседі, олардың әрқайсысы 
жеке тактілік өзіндік желі сигналымен. Әрбір 
коммутатор жергілікті такторлармен анықта-
лады. Тактіні түзету үшін импульстік кадр 
туралы ақпаратты жазатын жазу және оқу 
фазаларын бөлу үшін буферлік жады (2-су-
рет) пайдаланылады. Егер жиіліктің ауытқуы 
болса, онда жадының шамадан тыс толып 
кетуі немесе жадының қосарланған оқылуы 
орын алады. Нәтижесінде телефонмен сөй-
лесу кезінде басу ретінде көрінетін кадрдың 
импульстік сырғуы (сырғу) болып табылады. 
PCM телефониясы үшін минутына шығатын 
шертудің естілетін дыбысы шыдамды.

Халықаралық желіде сырғу жылдамдығы 
өте төмен (70 күн ішінде кадрларды сырғы-
ту) болып орнатылған.

Орта мәннің айналасындағы тактілік жиілік-
тің баяу периодтық тербелістері «кезбе» 
деп аталады. Олар буферлік жадтың көлемі 
сыйымдылықтан асып кеткен кезде кадрдың 
сырғуына әкеледі.

Сырғу жиілігі өлшеу аралығы кезінде жазу 
және оқу мекенжайларын бақылау арқы-
лы PCM тарату учаскесінің қабылдағыш 
жағында буферлік жадыда анықталуы 
мүмкін.

1-сурет. Жиілікті фазалық автобаптау 
жүйесіндегі сигналдар

2-сурет. VSt коммутаторындағы 
кодтық импульстер тобын келісу

■  Тапсырмалар

1.  PCM беру сапасын сипаттау үшін не қолдануға болады?
2. PCM көмегімен сапасы аналогты-сандық немесе сандық-аналогтық түрлендір-

гіштердің телефон таратқыштардың сапасын қалай өлшеуге болады?
3.  Регенерация дегеніміз не?
4. Күшейткіштермен тарату желісінің жұмысын регенераторлармен желінің жұмы-

сымен салыстырыңыз.
5. Регенератордың құрылымдық сұлбасын көрсетіңіз, интерфейстерде сигналдарды 

сызыңыз.
6.  PLL қалай жұмыс істейді?
7.  PLL-да «фазалық дискриминатор» ретінде мүмкін болатын сұлбаларды атаңыз.
8.  «Арналық кодтау» дегеніміз не?
9.  PCM беру үшін типтік арналық кодтарды түсіндіріңіз.
10. Қандай параметрлер сандық деңгейде PCM беру сапасын сипаттайды? Олар қа-

лай метрологиялық жазылған?
11. PCM беру деңгейі мен PCM ауыстырып қосу деңгейі арасында «сырғу» қалай 

жүреді? Қалай болады?
12. PCM арналары арқылы деректерді беру кезінде «сырғу» салдары қандай болады?
13. «Плезиохронды» сандық желілерден «синхронды сандық иерархияға» SDH ауы-

суын негіздеңіз.

Учаске тактысы
Жергілікті 
такт

s
d b

VCOPD
+
–

PD Фазалық дискриминатор
VCO Кернеумен басқарылатын осциллятор

s

c

d

b

c

t

c

Сандық коммутатор

Сандық 
коммутациялық желі

Жазба Оқу

Буферлік жады

Жергілікті тактінің 
көмегімен оқу

Тактілік учаскенің 
көмегімен жазу

G

Таратушы желілер
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4.4 SDH синхронды сандық иерархиясында деректерді жіберу

Алдыңғы бөлімде сипатталған PCM иерархиясы, сон-
дай-ақ, плезиохронды сандық иерархия деп аталады, 
PDH қысқартылған. Ол бекітілген битрейтте негіздел-
ген, бүкіл әлемде әрекет етеді және UIT-TG.704 ұсы-
нымдарында сипатталған.
1-суретте 8,448 Мбит/с үшін PDH облысының құрылы-
мы көрсетілген. Басқа иерархиялық аймақтар жаңадан 
алынған деңгей басқа мультиплексордың көмегімен 
биттерді берудің неғұрлым жоғары жылдамдығына 
дейін бірнеше рет жоғарылайтын негізгі қағиданы бас-
шылыққа алады.
2-суретте 8 Мбит/с жылдамдықпен PDH сигналына ар-
налған импульстік кадр көрсетілген. 2 Мбит/с төрт сиг-
налдың ауысуы бит бойынша орындалады, басқаша 
айтқанда, төрт сигналдан тек бір пайдалы бит шексіз 
циклде жаңа мультиплексті сигналға тізбекті түрде қо-
йылады. Қадамдарды реттеу оң тоқтату әдісі арқылы 
жүзеге асырылады.
3-суретте әрқашан 64 кбит/с базалық арнаны қабыл-
дайтын PDH деңгейлері көрсетілген. 
1980 жылдары неғұрлым жоғары тарату жылдамдығы-
на сұраныстың өсуімен синхронды сандық иерархия-
лардың екі әдісі халықаралық деңгейде әзірленіп, стан-
дартталды.
Солтүстік Америка мен Жапонияда синхронды опти-
калық желі (SO-NET) үдерісі басым, ал Еуропада син-
хронды сандық иерархия (SDH) технологиясы басым.
Жаңа әдістер STM (Synchronous Transport Module) деп 
аталатын көлік бірліктерімен жұмыс істейді, оларды 
желі тораптары арасында икемді тасымалдауға және 
виртуалды контейнерлерге (VC) ендіруге болады.
PDH плезиохрондық иерархиясы бекітілген өткізу жо-
лағы бар бірнеше уақыт арналарына биттерді берудің 
белгіленген жылдамдығымен тарату жүйесін бөлуге 
негізделген. Жоғары жылдамдықты беру қосымша ар-
наларды мультиплексациялау арқылы қол жеткізуге 
болады (1-сурет). Барлық арналар тіркелген уақыт то-
рына байланады. PCM-30 жеке жүйелері бір-біріне қа-
рамастан жұмыс істейді, сондықтан жоғары дәлдіктегі 
синхрондауға қарамастан, кішігірім тактілік ауытқулар-
ды болдырмау мүмкін емес. Олар «кірістіру биттері» 
деп аталатын иерархияның жоғарғы деңгейлерінде ор-
наласқан, олар тек тактілік өтемақы үшін арналған ақпа-
раттық мазмұнсыз биттер болып табылады (plesiochron 
= квазисинхронды). Осыған қарағанда, SDH синхронды 
сандық иерархиясы тек бір жалпы орталық жиілікке ие. 
Бұл жекелеген төменгі иерархиялық деңгейлерге де-
мультиплекстеудің барлық сатыларынан өту қажетсіз 
тікелей қол жеткізу мүмкіндігін ашады.
Иерархияның жаңа деңгейлері жоғарыда аталған көлік 
модулдерін (STM) қалыптастырады. STM-1 сигналында 
әрбір жеке арна көрсеткіштерді (векторды) пайдалана 
отырып, арнайы жіберілуі және сүзілуі көмегімен мүмкін.
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24x

64

1-сурет. PCM-30 төрт 
жүйесі бар мультиплексор

2-сурет. PDH-жүйесі бар 
8 Мбит/с импульсті кадрлар

3-сурет. PDH мультиплекстеу 
деңгейлері

SDH синхронды сандық иерархиясында деректерді жіберу
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Қажетті уақыт балансы 
құбылмалы, яғни сигнал-
дардың икемді буферлеу-
ді қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. STM-1 модулі 
SDH технологиясында 
американдық мульти-
плексті иерархияны ор-
наластыру үшін 155,52 
Мбит/с өлшеміне ие. Бұл 
модульдің құрылымы 3-су-
ретте көрсетілген. 125 пс 
үшін 2430 байт (9 · 270) 
беріледі. 8000 Гц 125 пс 
және 8 Битте 1 байт орна-
тамыз, нәтижесінде келе-
сідей нәтиже аламыз:

r = 8000 · 8 · 2430 Бит/с
r = 155520000 Бит/с
r = 155,52 Мбит/с

Бұл жағдайда үш блок бар:

– SOH блогының үстеме 
шығыстарының бөлімі
– пайдалы жүктеме (пай-
далы жүктеме блогы)
– PTR блогының көрсет-
кіші

1-бағанның 1-жолынан 
бастап, STM кадрының 
жеке байттары жолма-жол 
сызық бойынша (3-сурет) 
беріледі. SOH 9 байты ке-
зектесіп жіберіледі, содан 
кейін 261 байт пайдалы 
ақпарат беріледі.
Сонымен қатар, басқару 
және қызмет көрсету функ-
циялары үшін байт және 
қателерді анықтау үшін 
кадр синхрондау құпия 
сөзі бар. Пайдалы жүкте-
ме блогы 9 * 261 Байттан 
тұрады және мысалы, 
2-ден 140 Мбит/с дейін 
плезиохронды технология 
сигналдарын қамтуы мүм-
кін, олар контейнерлерге 
деп аталатындарға салы-
нады.

 Мысалы, ажыратады:
C-12 → 2,048 Мбит/с
С-2 → 6,312 Мбит/с
С-3 → 34,368 Мбит/с
С-4 → 139,264 Мбит/с

Еуропа Солтүстік Америка
2,048 Мбит/с 1,544 Мбит/с
8,448 Мбит/с 6,312 Мбит/с
34,368 Мбит/с 44,736 Мбит/с
139,264 Мбит/с 274,176 Мбит/с
564,992 Мбит/с -

1-сурет. Плезиохрондық иерархия битрейті (PDH)

Көлік модулі Битрейт
STM-1 155,520 Мбит/с
STM-4 6,312 Мбит/с
STM-16 44,736 Мбит/с
STM-64 274,176 Мбит/с

2-сурет. Синхронды иерархия битрейттері (SDH)

1 9 10 270

270 баған = 270 байт

SOH 
секциялық 
тақырыбы

PTR көрсеткіші

SOH
Section
Overhead

Пайдалы жүктеме
(блоктың пайдалы жүктемесі)

125 мкс

1
.
.
.

3

4

5
.
.
.

9

9 
жо

л

Трактты тақырыбы POH STM-1

SOH секциялық 
тақырыбы

PTR көрсеткіші

SOH

VC-4
Виртуалды контейнер

3-сурет. STM-1 кадрының құрылымы

4-сурет. STM-1 кадрындағы құбылмалы VC-4

Таратушы желілер
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Пайдалы ақпарат контейнерлерге орна-
ластырылады, ал бит қақпағы плези-
охрондық сигналдар үшін пайдаланыла-
ды.

Пайдалы жүктен басқа контейнер құра-
мында:

– бекітілген толтыру биттері және так-
тілік сигналды теңшеудің қатаң биттері;
– тәсілдердің дәл бейімделуі үшін 
ауыспалы биттер, соның арқасында 
олар қажеттілігіне байланысты пайда-
лы немесе кірістірілген биттер ретінде 
орнатылады; 
– айнымалы биттер пайдалы жүктеме 
немесе толтырудың биттері екенін көр-
сететін толтырудың бақылау биттері.

Әрбір контейнер Path-overhead POH деп 
аталады, ол таңдалған тарату арнасын 
(жолды) бақылау және қолдау үшін қо-
сымша ақпарат болып табылады. Осы 
жабдықталған контейнерлер VC виртуал-
ды контейнерлері деп аталады (алдыңғы 
беттегі 4-сурет).

VC жоғары деңгейдегі кадрға жылжу 
үшін, көрсеткіш VK-ке бекітіледі. VC-12-
ден, мысалы, TU-12 (Tributary-Unit-12) 
алынады.

Бірнеше TU TUG (G тобы үшін) құрайды.
VC жылжуы мүмкін STM-1 кадр бөлігі AU 
(әкімшілік бірлік) деп аталады. AU сон-
дай-ақ тиісті AU көрсеткішін қамтиды.

Деректер көрсеткіші пайдалы сигнал мен 
STM кадрының арасындағы фазалық қа-
тынасты қамтиды. Оны бағалай отырып, 
пайдалы арнаға тікелей қатынауға бо-
лады. Тиісті желі кодының орнына STM 
сигналы жай ғана скремблирленеді және 
содан кейін тікелей желіге беріледі.

1-суретте 2 Мбит/с, 34 Мбит/с немесе 140 
Мбит/с сигналдары бар синхронды сан-
дық иерархияда мультиплекстеу сұлбасы 
көрсетілген.
2-суретте тиісті қосымша ақпаратпен қа-
лыптастырылған STM-1 кадрі құрылымы 
көрсетілген.

1-кадрдың кадрын 63 2 Мбит сигналға 
дейін тасымалдай алады.

2 Мбит/с 34 Мбит/с 140 Мбит/с

C-12 C-3 C-4

VC-12

VC-3

TU-12

TUG-2 TU-3

TUG-3

7x немесе 1x

3x немесе 1x

VC-4

AU-4

STM-1

2 Мбит/с Сигнал

155 Мбит/с         Сигнал

VC-12

C-12

TU-12

TUG-2

Мультиплекстеу 
7x

Мультиплекстеу 
3x + POH

Көрсеткіші 

SOH

TUG-3

VC-4

AU-4

STM-1

POH

Көрсеткіші 

Мультиплекстеу 
3x

1-сурет. STM-1 үшін SDH мультиплексті 
сұлбасы

2-сурет. 2 Мбит/с екі сигналдан тұратын 
STM-1 сигнал сұлбасы

SDH синхронды сандық иерархиясында деректерді жіберу
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4.5. ATM жіберудің асинхронды режимі арқылы деректерді беру

4.5.1 Деректерді берудің кіріктірілген желісі

ATM асинхронды беру режимі деректерді 
беру хаттамасы болып табылады. Сонымен 
бірге кіріктірілген деректерді беру желісін 
құру мүмкіндігі бар.

Кіріктірілген деректер беру желілері

LAN (Local Area Network) деректерді берудің 
тәуелсіз шағын желілерінің саны, сондай-ақ 
оларда басқарылатын ақпараттың немесе 
деректердің көлемі және сақталатын дерек-
терге жүгінулер саны жылдан жылға ұлғая-
ды. Сонымен қатар, бұл жергілікті желілерді 
бір-бірімен жалғау, яғни оларды бір-бірімен 
байланыстыру қажеттілігі туындады. Жедел 
деректерге, сондай-ақ оларды өңдеу және 
алмасу үлкен көлемдерімен деректерді 
талап етеді дамыту технологиясы барлық 
неғұрлым жетілдірілген деректерді беру 
желілері. Сонымен қатар жоғары сапалы 
күтіледі (QoS: қызмет көрсету сапасы).
Деректер берудің кіріктірілген желілері көлік 
бөлігінде және коммутациялық бөлікте де-
ректерді берудің жоғары жылдамдығын (мы-
салы, 155 Мбит / с) талап етеді. Сонымен 
қатар, олар әртүрлі деректер ағындарын, 
сондай-ақ абонентке арналған интерфейс-
тердегі уақыт бойынша өзгеретін деректер 
ағындарын (мысалы, телефон, терминалдар, 
компьютерлік желілер, бейне беру) ескеруі 
тиіс.
Іс жүзінде деректерді берудің әртүрлі тәсіл-
дері белгілі. Осылайша, әрдайым бір бит 
саны (биттерді таратудың тұрақты жылдам-
дығы) секундына (мысалы, PCM) берілетін 
әрдайым телефон желісіндегі уақытты бөлу 
тәсіліне қосымша деректерді беру желілерін-
де ауыспалы ұзындықтағы деректер дес-
телерін жіберу тәсілдері де бар (мысалы, 
Frame Relay, X. 25, IP Интернет-хаттамасы).
АТМ ұяшықтарының коммутациясымен қо-
сылуға бағытталған асинхронды режимі те-
лефон желісі мен деректерді беру желісін 
Synchronous Digital Hierarchy SDH тал-
шықты-оптикалық тарату технологиясының 
көлік қызметтерін пайдалана отырып бірік-
тіруге мүмкіндік береді.

Ком-
мута-
тор

ISDN

Басқа байланыс 
тораптарымен

Желілік тораптар

PCM

LAN

Деректер

LAN IP

X.25

...

Деректер

ATM

Сандық

ATM

ATM

LAN

.

.

.

1-сурет. Деректер желілері

2-сурет. ATM деректерін беру

Таратушы желілер
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ATM артықшылықтары

ATM үрдісі халықаралық деңгейде ATM 
форумымен, өндірушілер тобымен және 
желілік операторлар тобымен әзірленген әрі 
алға дамиды. Сонымен қатар ATM процеду-
расы ХЭО-Т стандарттау жөніндегі халықа-
ралық органмен кодталған.
ATM әдісі көлік желісінде де, қосылу айма-
ғында да қолданылады.

ATM арқылы тек деректер беру желілері 
ғана емес, сондай-ақ телефон желілері 
қосылған.

ATM бірқатар артықшылықтары бар:
– Тіл, сурет, деректер, бейне және мульти-
медиа сияқты түрлі қызметтерді біріктіру.
– ATM байланысқа бағытталған және бай-
ланысқа бағытталмаған коммуникацияны 
қамтамасыз етеді
– Шығындарды тиісті төмендетумен желінің 
бірыңғай желілік компоненттері мен құрылы-
мы.
– ATM масштабты және сондықтан әртүрлі 
тарату жылдамдығына және қосымшаларға 
бейімделуі мүмкін. Тұрақты уақыт (дауыс) 
кезінде биттерді таратудың төмен жылдам-
дығы үлкен көлемдегі деректер трафигімен 
деректерді алмасу сияқты мүмкін (ағылш: 
burst).
– АТМ ұяшықтарын таза тарату үшін әртүр-
лі қолданыстағы тарату әдістерін қолдану 
(мысалы, PDH: Плезиохронды сандық ие-
рархия, SDH: Синхронды сандық иерархия).
– ATM пайдаланушымен өзара әрекеттестік-
тің барлық нұсқаларына жол береді, 
бағытталған режимде: нүкте-нүкте (мысалы, 
хабар қызметі, файлдарды жіберу), көп ме-
кен-жайлы режим немесе нүкте-нүкте (мы-
салы, хабар қызметі), тарату қызметі (мыса-
лы, кең таратылатын хабар, теледидар), 
кері бағытта: нүкте-нүкте (симметриялы: 
мысалы, телефон, ассимметриялы: сұрау 
бойынша бейне), көп мекенжайлы беру (мы-
салы, бейнеконференция).
– Клиент сұратқан қызметтерге берудің ке-
пілді сапасы (QoS: қызмет көрсету сапасы).
– ATM абонентке қосылу аймағында, сон-
дай-ақ коммутация және көлік аймағында 
пайдалану.
Бұдан әрі ATM әдісінің қағидасы, ATM дең-
гейінің үлгісі, ATM желісі, ATM коммутация 
технологиясы және оның мүмкіндіктері ег-
жей-тегжейлі қарастырылады.

Телефон

Деректер алмасу

Бейне-конференция

ДК желілік байланыс

Факс

Файлдарды  

Хабар қызметі

Радио

Кабельді 

ATM

теледидар

жіберулка

AT
M

LAN

.

.

.

LAN

Түрлендіргіш

Компьютерлік желілер

ATM
LAN

LAN

ATM

ATM

ATM

ATM
(SDH)

AT
M

1-сурет. АТМ шеңберіндегі желілер мен 
қызметтер

2-сурет. АТМ жеңілдетілген желілік 
құрылымы

ATM жіберудің асинхронды режимі арқылы деректерді беру
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4.5.2  ATM жіберудің асинхронды режимі

ATM таратудың асинхронды режимі бұдан әрі ATM 
ұяшықтары деп аталатын тіркелген ұзындықтағы 
деректер ұяшықтарымен жұмыс істейді. ATM бай-
ланыс желісіне қосылған барлық деректер көздері 
өз деректерін немесе хабарламаларын ATM кон-
вертері (ораушы) арқылы ATM (1-сурет) ұяшықта-
ры деп аталатын нысанда жеткізуі тиіс.
ATM ұяшықтары әрқашан жалпы ұзындығы 53 тең. 
Әрбір адам 8 биттен тұрады. АТМ ұяшығының 53 
октетінен бес октет ұяшықтың тақырыбына, ал 48 
октет – берілетін хабарламаға, пайдалы жүктеме 
немесе дабыл туралы ақпаратқа келеді (келесі 
бөлімдерді қараңыз).
Әртүрлі абоненттік желілерден келіп түсетін АТМ 
ұяшықтары АТМ концентраторымен (сонымен 
қатар ұялы мультиплексор деп аталады) жалғау 
желісінде (2-сурет) белгіленген биттік жылдам-
дықпен ұяшықтар ағынына түрлендіріледі.
Бұл ұяшықтардың тіркелген ағыны шексіз жүк ва-
гондарымен үздіксіз өтетін жүк пойызымен салыс -
тыруға болады. Әрбір жүк вагонында АТМ дәл бір 
ұяшығы үшін орын болады. Поездың жылдамдығы 
тасымалдау жылдамдығын анықтайды.
Сонымен, ATM концентраторы көптеген абонент-
тік желілер бойынша келіп түсетін ATM абонент-
тік ұяшықтарын қосатын желінің ATM ұяшықта-
рының үздіксіз ағынына енгізеді. Бұл үшін АТМ 
ұяшықтары бір уақытта келіп түскен кезде де және 
ұяшықтарды жоғалтпай лезде артық жүктелген-
де де орын алуы үшін АТМ концентраторы АТМ 
ұяшықтары үшін аралық жады болады.

Абоненттің жоғары битрейттері уақыт бірлігі үшін 
ATM ұяшықтарын білдіреді.

Егер қатысушылар ATM ұяшықтарының жеткілікті 
санын ұсынбаса, бос ұяшықтар жалғау желісі бо-
йынша беріледі, яғни АТМ-ұяшықтары ақпаратсыз. 
Мұның артықшылығы, функционалды дәнекер сы-
зықтар әрдайым бақылауда болатындығында және 
тұрақты биттік жылдамдығымен дәнекер желілердің 
тактілік жиілігін құруды қамтамасыз етеді.

Бірнеше қосылымдардың АТМ ұяшықтарын 
уақытша тізбекті салу (уақытша мультиплексир-
леу) арқылы бір мезгілде жалғау желісі бойынша 
беріледі.

Бұл жағдайда виртуалды қосылыстар туралы не-
месе қатысушыларға қатысты деректерді берудің 
виртуалды арналары туралы айтады (виртуалды: 
анық). Әрбір қатысушының жеке байланыс желісі 
бар деген әсері бар.

Қатысушы 
(абонент)

Хабарлама АТМ-ұяшықтар

ATM 
түрлендіргіш 

(өлшеп-ораушы)

Деректер 
көзі

Қатысушының 
(абоненттің) шығыс 
желісі

bin

   ATM

АТМ-концен-
тратор

ATM-
MUX

Жинақтаушы 

Байланыс желісі

Қатысушылар 
желісі (абоненттер)

C B A      БосC B C
A

B B

C C C

...

     Бос

1-сурет. Деректерді АТМ 
ұяшығында түрлендіру

2-сурет. АТМ-концентратор

Таратушы желілер
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АТМ-ұяшықтың құрылымы

ATM ұяшықтары 53-ке тең. Ұяшықтың ұзындығы әрдайым 53 терезені құрайтын 
болғандықтан, ATM ұяшығының басы мен соңын жалаушалармен таңбалаусыз жасай 
аласыз. 53 ATM ұяшығының океті бес октеті бар ұяшықтың тақырыбына бөлінеді, одан 
кейін пайдалы жүктеме деректері үшін 48 октет (1-сурет) жүреді.

АТМ ұяшығы басқа абоненттердің АТМ ұяшықта-
рымен біріктіріледі. Жеке ұяшықтардың синхронды 
әдістердің (мысалы, PCM) уақытша интервалдарын-
да сияқты ұяшықтар ағымында тіркелген позициясы 
жоқ.
Абонент әр секунд сайын ATM ұяшықтарының бір-
дей санын жібергенде тұрақты битрейтке ие. Сәй-
кесінше, абонент жіберетін АТМ ұяшықтарының 
саны секундқа өзгергенде, биттерді берудің ауыспа-
лы жылдамдығы бар.
АТМ ұяшығының тақырыбы АТМ ұяшығының түрі, 
оның байланыс арнасы, оның басымдығы және т.б. 
(2-сурет) туралы мәліметтерден тұрады. Қателерді 
анықтау үшін сақтау арқылы ұяшық бастарының 
барлық мазмұны.
Ұяшықтың бас элементтері (3-сурет):
GFC (ағымды әмбебап басқару):
GFC қатынауды басқаруға арналған және абонент 
конфигурациясын ескереді (мысалы, ATM, ATM LAN 
коммутаторы). GFC тек UNI интерфейсімен қол-
жетімді. Әйтпесе, VPI 4 битке көп.

VPI (виртуалды жол сәйкестендіргіші):
VPI мәні қосылу кезінде виртуалды жолды анықтай-
ды. Жол бірнеше арналардың байланысына сәйкес 
келеді, яғни ол байланыс бағытын көрсетеді.

VCI (виртуалды арна сәйкестендіргіші):
VCI виртуалды жолда арна нөмірін көрсетеді.

PT (пайдалы жүктеме түрі):
PT мәні пайдалы ақпарат туралы қорытынды жа-
сауға мүмкіндік береді (6-октеттен 53-октеттен). Бұл 
сигнал беру, пайдаланушы деректер, басқарушы 
деректер және т.б. үшін АТМ ұяшығы ретінде АТМ 
ұяшығын сәйкестендіруге қатысты.

CLP (ұяшықты жоғалту басымдығы):
CLP өрісінің тек бір биті бар. Егер бұл параметр CLP 
= 0 күйіне орнатылса, банкомат ұяшығында банко-
мат ұяшығынан CLP = 1 басымдықпен өңделеді.

HEC (тақырып қателерін бақылау):
HEC өрісінде 8 бит бар. Оның құрамы бірінші төрт 
октеттерді генераторға GP = x8 + x2 + x + 1 = 1 0000 
01112 полиномымен бөлу жолымен алынады.
Ұяшықтардың ақаулы бастары бар АТМ ұяшықтары 
белгілі. Егер бұл бір биттің қатесі болса, оны түзету-
ге болады. Егер бірнеше биттік қателер болса, ATM 
ұяшығы жойылады.

5 октеттер48 октеттер

Пайдалы мəліметтер Ұяшықтың басы

48 5

Ұяшықтар ағыны

HEC
8

1 3 VCI
16

VPI
8

GFC
4

CLP PT

48 5

Октет Бит нөмірі8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

51

52

53

GFC (VPI) VPI

VPI

VCI

PT CLP

HEC

VCI

VCI

Ұяшықтың 
басына 
арналған өріс 

5 Октеттер 

Пайдалы 
деректер алаңы

(Ақпарат)

48 Октеттер 

1-сурет. АТМ-ұяшық

2-сурет. Ұяшықтар 
ағындағы АТМ ұяшығы

3-сурет. АТМ-ұяшықтың 
құрылымы

ATM жіберудің асинхронды режимі арқылы деректерді беру
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Ұяшықтарды синхрондау

ATM ұяшықтары үздіксіз бит ағынында бо-
лады. Бұл бит ағынынан АТМ ұяшығының 
басталуы анықталуы немесе тексерілуі ке-
рек.
АТМ ұяшығының басы анықталғаннан кейін, 
АТМ келесі ұяшығының басы тура 53 октетке 
кейінірек болады.
HEC өрісі синхрондау үшін қолданылады. 
Бұл HEC өрісінің мазмұны алғашқы төрт 
октеттен алынады. HEC өрісі генератор-
дың полиномалды бөлінуі кезінде (алдыңғы 
бөлімді қараңыз) үздіксіз оқылатын ATM бит-
тік ағынының төрт октеті (32 бит) бесінші ок-
теттің құрамына сәйкес келетін бөлігін алған 
кезде анықталады. Бұл бесінші нүкте – HEC 
өрісі (1-сурет).
HEC өрісі беріліс жағында CRC (тексеру 
циклдік артық коды бар) деп аталатын әдісті 
қолдана отырып жасалады. Ұяшықтың тақы-
рыбы бірінші төрт октетінің мазмұны (32 
бит) сегіз нөлмен бір октетке кеңейтіледі. 
Енді бұл 40 бит полиномдар генераторымен 
(1-сурет) бөлінеді. Әрбір жеке бөлуден кейін 
азайту орнына аластаушы НЕМЕСЕ-эле-
ментпен қосылу операциясы орындалады. 
Нәтижесінде 8 бит қалдығы, HEC өрісінің 
мазмұны алынады.
Сонымен қатар, егер де бұл әдіс қабыл-
дағыш жағында ATM басына қолданылса 
(сол полиномдар генераторымен бөлу), HEC 
өрісінің мазмұны ұяшық тақырыбының син-
хрондалуына және қатесіз берілуіне байла-
нысты алынады.
Күй диаграммасы (2-сурет) іс жүзінде син-
хрондау үрдісі қалай жүретінін көрсетеді. 
«Start» жағдайында тек сипатталған HEC 
өрісін іздеу таңқаларлық.
Егер дұрыс HEC бірінші рет анықталса, 
күй диаграммасы алдынғы синхронды күй-
ге ауысады. АТМ ұяшықтарының бастары 
ұяшықтың артында ұяшықты тексереді. Кез-
дейсоқ бит комбинациясы табылған жоқ па 
екенін тексеру қажет. Егер дұрыс HEC өрісі 
алты рет болса, синхронды күймен қадамда-
стыру аяқталады.
АТМ ұяшықтары ағынының синхрондылығы 
тұрақты түрде тексеріледі. Егер HEC дұрыс 
емес мәні қатарынан жеті рет анықталса, 
ATM учаскесі «Start» синхронизациялан-
баған күйіне қайтарыладыt».

Бит ағыны

HEC есептеу

Салыстыру

1: HEC Табылды 
0: HEC Табылмады

…

32 4 3 2 1
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40 33 8 7 6 5 4 3 2 1

x y
x = y

…

…

…
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Тексеру: 
ұяшық 
ұяшығы

Тексеру: 
ұяшық 
ұяшығы
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 дұрыс емес

6 дұрыс HEC тізбегі

1-сурет. АТМ ұяшықтарын синхрондау

2-сурет. Күй диаграммасы: синхрондау

Таратушы желілер
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АТМ ұяшығының басында қателерді 
өңдеу (1-сурет). 
HEC өрісі алушы жағында ATM ұяшығының 
атауында биттік қателерді тануға мүмкіндік 
береді. Егер ұяшықтың атауында бір битте 
қате анықталса, оны түзетуге болады.
Күй диаграммасы бұл қатесіз беру кезін-
де бақылау қатесіз жағдайға әкелетінін 
көретеді. Одан әрі тарату кезінде қателер 
анықталмағанға дейін жүйе бұл қатесіз күй-
де қалады деп есептелінеді. 
Егер қатесіз жағдайда биттік қате анықтал-
са, HEC өрісін пайдаланып қатені түзету 
орындалады және жүйе қате күйіне ауыса-
ды. Егер қатесіз күйде бір уақытта бірнеше 
биттік қателер анықталса, онда ATM ұяшығы 
өшіріледі және жүйе қате күйіне ауысады.
Қате жағдайында әрбір биттік қате берілген 
ATM ұяшығын жоюға әкеледі.

АТМ сөзін беру кезіндегі кідіріс
Сандық дауысты беру кезінде әрбір 125  мкс 
айнымалы кернеу кернеуінің жылдам ам-
плитудасы абонент 8-биттік сөзге, яғни ок-
тетке (ISDN қараңыз) айналатыны белгілі. 
ATM ұяшығында пайдалы жүктеме бөлігін-
де 48 октетке дейін жеткізуге болады. Олар 
жалпы 48 сөйлеу жазбасына (2-сурет) сәй-
кес келеді.
48 ATM ұяшығы дауысты іріктеуді жинай-
тындықтан, содан кейін оларды қайта ауы-
стырады, ATM ұяшығын таңдау арасында 
қалыптастыру ең көп кідіріске әкеледі.

t = 48 · 125 мкс = 6 мс (3-сурет)

Қабылдағыш жағында тыңдаушы телефон 
абоненті әрбір 125 пс дауыстық үлгісін ала-
ды, яғни қабылданған ATM ұяшығының пай-
далы жүктемесінің бөлігінен тағайындалған. 
Тарату және ауыстырып қосу операциялары 
есебінен 7 мс дейін артуы мүмкін сөйлеудің 
6 мс кідірісі рұқсат етілген болып табылады 
және дауысты беру кезінде анық қауіп төн-
дірмейді.

Мысал: Микрофоннан дыбыс көзіне дейінгі 
қашықтық (4-сурет)
Егер қатысушының сөзі t = 7 мс (дыбыс 
жылдамдығы v = 300 м/с) уақыт бойынша 
баяуласа, s динамигі қандай қашықтыққа 
ығыстырылды?
Шешімі:

 s = v · t
 s = 300 м/с · 0,007 с
 s = 2,1 м

Көптеген биттік 
қателер: жолды жою

Қате жоқ

Биттік қате: қатені 
түзету

Қатесіз 
жағдай Қате күйі

Биттік 
қате 
жоқ Бит 

қатесі

Жолды 
өшіру

АТМ-ұяшықтар

Өлшеп ораушы 
(түрлендіргіш)

Екілік-8 биттік сөздер

48 сөйлеу үлгілеріTE TE
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48 5bin
   ATM

ATM
     bin

Өлшеп ораушы 
(түрлендіргіш)

Сөйлеу кернеуінің 
айнымалы қисығы

48 октет (48 сөйлеу үлгілері) Ұяшық-
тың басы

125 мкм

Сандық түрге айналдыру

48 x 8 бит

6 мс

t

U TE

баяулау
7 мс

қалыпты

2,1 с

1-сурет. Күй диаграммасы: қателерді 
өңдеу

2-сурет. АТМ сөйлеу беру 

3-сурет. АТМ-ұяшықтың әсерінен 
сөйлеу баяулауы

4-сурет. 7 мс баяулаған кезде динамик 
пен дыбыс көзі арасындағы қашықтық

ATM жіберудің асинхронды режимі арқылы деректерді беру
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ATM көп деңгейлі үлгісі (1-сурет, сондай-ақ ATM 
эталондық үлгісі) OSI-7 көп деңгейлі үлгісіне 
ұқсас, бірақ оған ұқсас емес.
Тек 1-деңгей (1-деңгей), PL физикалық деңгейі 
немесе биттерді беру деңгейі 7-деңгейді OSI 
үлгісімен салыстыруға болады. Төмендегі AL 
ATM деңгейі және ATM Aal бейімделу деңгейі 
ATM технологиясына арнайы бейімделген. 
Осы екі деңгейдің үстінде қосымша деңгейлер, 
басқару функциялары немесе пайдаланушы 
деректері үшін жоғары теңшелетін деңгейлер 
бар.

Физикалық деңгейі PL (2-сурет)
PL физикалық деңгейі (L: деңгей) немесе бит-
терді салу деңгейі жоғары деңгеймен берілетін 
деректерді берудің техникалық бейімделуіне 
және желімен үйлесімді жіберуге жауап береді. 
Оларға келесілер жатады:
а) деректерді беру ортасына және беру коды-

на бейімдеу. Мысалы, талшықты-оптикалық 
желілер, коаксиалды кабельдер, экран-
далған STP буы (экрандалған оралған жұп) 
және экрандалмаған UTP буы (экрандал-
маған оралған жұп) қолданылуы мүмкін.

b) берілген ATM ұяшықтарына қатынауды 
қамтамасыз ету үшін ұяшықты синхрондау.

в) тұрақты токты ұстап тұру үшін бос ұяшықтар-
ды есептеу.

d) ATM ұяшығының тақырыбында HEC тест 
өрісін генерациялау (5-октет) және HEC 
тест өрісінің көмегімен АТМ ұяшығындағы 
қателерді анықтау және түзету.

е) желінің сапасын бақылау (яғни дұрыс емес 
мониторинг, синхрондық, битрейт және т.б.

АТМ AL деңгейі (3-сурет)
ATM деңгейі ATM ұяшықтарын тасымалдау 
және оларды ауыстырып қосу үшін жауап бе-
реді. АТМ ұяшық тақырыптарының жеке ішкі 
бөлігі АТМ деңгейімен беру бағытында құрыла-
ды және қабылдау бағытында өңделеді.
HEC сынақ өрісін қалыптастыру ұяшық бастие-
гінің қорғалған берілуін және ATM ұяшығын 
синхрондау мүмкіндігін тудырады (одан әрі 
жоғарыдан қараңыз). АТМ ұяшықтарының 
пайдаланушы деректері қосымша қорғаныс 
алмайды деп атап өткен жөн. Қажет болған 
жағдайда, пайдалы деректерді қорғау пайда-
ланушы аймағында, яғни соңғы құрылғыларда 
жүзеге асырылады.

Пайдаланушы 
қабаты

АТМ-адапта-
циялық 
қабат AAL

ATM - Al қабаты

Физикалық 
қабаты PL

Желі
Физикалық қабаты
(бит беруге арналған қабат)AT

M
-С

та
нд

ар
ты

Басқару 
функциялары 
үшін жоғары 
қабаттар

Пайдалы деректер 
үшін жоғары 
қабаттар

AAL адаптациялық қабаты 

ATM - Al қабаты

Желі

Басқару 
функциялары

Пайдалы мəліметтер

AAL

AL

PL

Келісу
Синхрондау 
Тексеру
Бақылау

Желі

Басқару 
функциялары

Пайдалы 
мəліметтер

AAL

AL

PL

Тасымалдау
Беру
Ұяшық бастиегін жасау

1-сурет. АТМ көп деңгейлі үлгісі 
(жеңілдетілген түрде)

2-сурет. АТМ көп деңгейлі 
үлгісіндегі PL физикалық қабаты

3-сурет. АТМ көп деңгейлі 
үлгісіндегі АТМ-AL қабаты

4.5.3 АТМ жіберудің асинхронды режимі негізіндегі көпдеңгейлі үлгісі

Таратушы желілер
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VPI және VCI астыртын АТМ ұяшығының тақы-
рыбы (1-сурет) виртуалды қосылу курсын көрсе-
теді. Олар алдыңғы қосылыстың теңшеу нәтижесі 
(таңдау, жолды іздеу) болып саналады.
VPI және VCI мәндері абоненттің барлық ATM 
ұяшықтары үшін – тарату бағыты үшін де, қабыл-
дау үшін де қосылу кезінде бірдей болып қала-
ды. Егер бос ұяшықтар ұяшықтың тұрақты тогын 
сақтау үшін берілетін болса, олар VPI = 0 және VCI 
= 0 мәндерімен анықталады.
Модельдеу VPI виртуалды жолының идентифи-
каторын дестесінің идентификаторымен немесе 
көп жұпталған кабельдер жағдайында бағыт иден-
тификаторымен салыстыруға мүмкіндік береді. 
VCI виртуалды арнасының идентификаторы бума 
ішіндегі (бағытта) сымдардың жұбы сәйкес келеді. 
Тұжырымдаманы екі көзқарас тұрғысынан қараған 
жөн. 
Мысал: АТМ қосылыстарының саны.
Жалпы алғанда, 256 түрлі жолды 8 биттік VPI жол 
идентификаторының көмегімен және 65 536 арна 
VCI арнасының 16 биттік идентификаторы бар.
Нәтижесі: VPI және VCI мүмкіндігінше ажырату ке-
рек арналар

nmax = VPI · VCl = 256 · 65 536 = 16.777.216

ATM AAL бейімделу деңгейі (2-сурет).
ATM бейімделу деңгейі берілуге тиіс пайдалы жүк-
теме деректері арасындағы интерфейс болып та-
былады және ATM деңгейі арқылы ATM ұяшықта-
ры арқылы беруге болады.
ATM AAL бейімделу деңгейі (ATM бейімделу дең-
гейі) екі кіші деңгейге бөлінеді.
SAR ішкі деңгейі (сегменттеу және қайта құра-
стыру) шығыс деректер жиынтығында ATM жеке 
ұяшықтарының пайдалы жүктемесінде бөлуді (сег-
менттеуді), ал ATM кіріс ұяшықтарында – үздіксіз 
деректер тізбегіне қайта оралуды шақырады.
CS (Conversion Sublayer) деңгейі қызметке бай-
ланысты. Хаттаманың қосымша элементтерінің 
арқасында (келесі бөлімді қараңыз) АТМ ұяшықта-
рында берілуі тиіс пайдаланушылық деректер қо-
сымша инкапсуляциялануы және танылатын және 
тексерілген болуы мүмкін.

HEC VCI VPI

VPI:    Виртуалды жолдың сəйкестендіргіші

VCI:    Виртуалды арна сəйкестендіргіші

HEC:  Тақырып қателерін бақылау

АТМ-ұяшықтың басы

Пайдал
анушы 
деңгейі

Kon-
troll-

Ebene Benutzer-Ebene

Менеджмент саласы

AAL

AL

PL

AAL 1 AAL 2
AAL 3/4

AAL 5

АТМ бейімделу 
қабаты

Конвергенцияның төменгі деңгейі CS

Қабатты сегменттеу жəне 
құрастыру SAR

Қызметті таңдау,
Ұяшықты пішімдеу, 
Ұяшық басын жасау

Беруді түзету

Желіні физикалық түзету LW
L-S

TP

OTP, 
Koa

x

Желі

АТМ 
қабаты

Физикалық 
қабаты

А
ум
ақСигнал

беру 
жəне 
басқару

А класы B класы
Тұрақты 
битрейт

C класы
Деректермен
қосылуға 
бағытталған

D класы
Деректер-
мен бірік-
тірілмеген

Төрт класс қызмет көрсету жоғары қабаттары үшін: A, B, C, D жіберу үшін қол жетімді. 
Ол үшін, сондай-ақ, сәйкес идентификаторлар қолданылады. 
қызмет түрі: 1, 2, 3/4, 5
немесе халықаралық деңгейде
қызмет түрлері: AAL1, AAL2, AAL3 / 4 және AAL5 (Aal: ATM бейімделу деңгейі)

1-сурет. VPI және VCI бар АТМ 
ұяшығының басы

2-сурет. АТМ кеңейтілген көп 
деңгейлі үлгісі

ATM жіберудің асинхронды режимі арқылы деректерді беру
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Қызметтердің жекелеген түрлері олардың ды-
быс қаттылығының уақытша тізбегі, деректерді 
беру жылдамдығы және қосылу түрі (1-сурет) 
бойынша ерекшеленеді.
Пайдаланылатын қызметтің түріне байланыс-
ты Қосымша басқару деректері ATM ұяшықта-
рының пайдалы жүктеме өрісінің 48 октетіне 
қосылады. Бұл басқарушы деректер теңше-
летін деректердің еркін бөлігін бір-төрт окетке 
азайтса да, олар қосымша деректердің сақтық 
көшірмесін жасауға мүмкіндік береді.

1-қызмет түрі (AAL1).
Бұл қызмет түрі тұрақты ұзындығы бар AAL 
деңгейінің пайдалы деректері тұрақты уақыт 
аралықтары арқылы беріледі. Алушы жағы 
пайдалы деректерді пайдаланушылық дең-
гейдің AAL деңгейінде жеткізуі тиіс (ұзындығы 
мен уақыт аралығы тұрақты). АТМ ұяшығының 
тәртібі мен толықтығын қамтамасыз ету үшін 
SN өрісіне нөмірленген.
Бұл 4-биттік SN нөмірлеу SNP өрісінде қосым-
ша сақталады (GP = x3 + x + 1 полиномдар ге-
нераторы).

2-қызмет түрі (AAL2) (2-сурет).
2-қызмет түрі AAL деңгейінде пайдалы де-
ректерді уақыт бойынша үздіксіз алады, бірақ 
деректерді беру жылдамдығы ауыспалы жет-
кізіледі. Бұл ұяшықтар әрдайым пайдалы де-
ректермен толық толтырылмайды дегенді біл-
діреді. Егер ATM ұяшығының пайдалы жүктеме 
өрісі соңында бос октеттермен толтырылған 
болса, LI ұзындығының индикаторы пайда-
лы деректер октеттерінің санын көрсетеді. КТ 
ұяшығының түрін көрсетеді.
CRC өрісі ақпарат беруді қорғау үшін қолданы-
лады (GP = x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 полиномдар 
генераторы).

Қызмет түрі 3/4 (AAL3 / 4) (2-сурет).
Мұндай деректерді беру кезінде деректердің 
ұзын дестелері АТМ жеке ұяшықтары бойынша 
бөлінеді. ATM ұяшықтары ұзақ пайдалы жүкте-
мені бастау, жалғастыру және аяқтау нұсқауын 
алуы тиіс.

ST өрісінде 
– ST = 10-мен басталуы (хабарламаның баста-
луы, ерекшелігі),
– ST = 00-мен жалғасы (хабарламаның жалға-
сы, COM) және
– ST = 01-мен соңы (хабарламаның соңы, 
EOM)
берілетін пайдалы деректердің тізбектілігін біл-
діреді.

C
T

SN

Тіл Видео Деректер LAN

Ұяшық басы
5 Октеттер

6. Октет

Та
қы

ры
п

Тр
ей

ле
р 

SA
R47
 О

кт
ет

те
р

45
 О

кт
ет

те
р

SN
P

SN

C
R

C
LI

Қызмет
түрі:

1
(AAL1)

2
(AAL2) 5 (AAL5)

3/4
(AAL3/4)

Байланыс Қосылған Қосылмаған

Битрейт: Тұрақты Айнымалы

Уақыт: Уақыт бойынша үздіксіз Уақыт бойынша үздіксіз емес

Қызмет Класс A Класс B Класс C Класс D

Қатысушы

52.

53.

6.

48
 О

кт
ет

те
р

44
 О

кт
ет

те
р

C
R

C
LI52.

53.

6.

M
ID

SN
ST

7.

CRC: Шамадан тыс циклді тексеру
LI: Ұзындық индикаторы (1-45)
MID: Хабарлама сəйкестендіргіші
SN: Реттік нөмірі
SNP: Реттік нөмірді қорғау
ST: Сегменттің түрі
CT: Ұяшықтың түрі

Қызмет түрі  2 (AAL2)

SN
445 ОктеттерCRC

10 Бит
LI

6 Бит
CT
4

Қызмет түрі 1 (AAL1)

47 Октеттер

АТМ басы

SNP
4

SN
4

Қызмет түрі  5 (AAL5)

48 Октеттер

Пайдасыз деректер өрісі

Қызмет түрі  3/4 (AAL3/4)

SAR трейлері SAR тақырыбы

ST
2

SN
444 Октеттер MID

10 бит
CRC

10 Бит
LI

6 Бит

1-сурет. АТМ-AAL бейімделу 
қабатының қызмет түрлері мен 
кластары

2-сурет. Қызметтердің төрт түрінің 
пайдалы деректеріне арналған өрістер

Таратушы желілер
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MID өрісі қосылмаған деректерді беру кезінде 
(мультиплексті идентификациялау) хабарға 
тиесілі барлық ATM ұяшықтарын сәйкестен-
діреді. – LI және CRC астыңғы жағы 2 қызмет 
түріне сәйкес келеді.

5-қызмет түрі (AAL5) (2-сурет, алдыңғы бет).
Бұл жерде деректерді қорғау үшін қосымша 
ішкі жолдар жоқ. АТМ тақырыбындағы астыр-
тын сөздер жеткілікті. Пайдаланушы жоғарғы 
қабаттарда деректерді қорғауды өзі қамтама-
сыз етуі тиіс.

Пайдалы деректерді беру.

1-мысал: қызмет көрсету түрі 3/4 (AAL3 / 4) 
(1-сурет).
3/4 қызмет көрсету түрі үшін AAL-ның ATM 
бе йімделу деңгейі үш деңгейлі (ішкі деңгей) 
болып бөлінеді. Егер 3/4 қызмет түрі үшін 
пайдаланушы деңгейінен деректер (тұрақты 
жылдамдықпен, биттерді тарату жылдамдығы 
ауыспалы) AAL ATM бейімделу деңгейіне 
берілсе, бұл деректер бірінші кезекте CPCS 
төменгі деңгейімен жинақталады. Бұл үшін 
берілген пайдалы деректерге CPCS тақыры-
бы және CPCS трейлері (қосымша) қосылады.
Нәтижесінде CPCS деректер блогы (2-сурет) 
пайда болады.

Келесі тапсырмалар үшін пайдаланылады:
– CPI қателерді бақылау үшін, 
– Btag бастапқы маркерлер үшін (тэг: жапсыр-
ма)
– Etag соңының маркеріне,
– Ағымдағы буфердің өлшемін көрсету үшін 
BA Size,
– AL қазіргі уақытта сегіз 0 бит өтемақы бар,
– Пайдаланушы ақпаратының ұзындығын көр-
сету үшін ұзындығы,
– 0-ден 3-ке дейін октеттер санын арттыру 
үшін мазмұнсыз PAD (толтыру) 4 еселенгенге 
дейін пайдалы деректер.

CPCS деректер блогы сегменттеу үшін SAR 
ішкі деңгейіне беріледі (3-сурет). SAR төменгі 
деңгейі ATM ұяшықтарының пайдалы дерек-
терінің бөлігі үшін CPCS деректер блогының 
44 октеттерімен жабдықталған және SAR (SAR 
тақырыбы, H) және SAR трейлері (SAR трей-
лері, T). SAR тақырыбы бастапқы ерекшелікті, 
COM жалғасы мен соңғы EOM деректер бло-
гын қамтиды (3/4 қызмет түрін қараңыз). Тек 
келесі ATM деңгейі ATM ұяшығының тақыры-
бын жасайды және оны қосады.

AAL3/4 Пайдаланушы қабатының пайдалы 
деректері

SSCS конвергенциясының 
қызметтік кіші деңгейі

CPCS бөлшектерінің жалпы 
конвергенция қабаттары

SAR топтастыру жəне 
құрастыру

CS
SA

R

A
A

L

CPCS 
трейлері PAD Пайдалы 

мəліметтер
CPCS 

тақырыбы

4 Октеттер 4 Октеттер

Ұзындығы
2 Октеттер

ETag
1

AL
1

BA Size
2 Октеттер

BTag
1

CPI
1

Cpcs 
трейлері PAD Пайдалы деректер 

(пайдалы жүктеме)
CPCS 

тақырыбы

SAR

SAR
SAR

SAR
T 44 Октеттер SAR

H

EOM

АТМ ұяшығы АТМ ұяшығының басы

SAR
T 44 Октеттер SAR

H

BOM

SAR
T 44 Октеттер SAR

H

COM

…

1-сурет. 3/4 (ААL 3/4) қызмет түрі 
үшін ААL жіктелуі

2-сурет. CPCS деректер блогы

3-сурет. 3/4 қызмет түрі үшін CPCS 
деректер блогын сегменттеу

ATM жіберудің асинхронды режимі арқылы деректерді беру
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ATM деңгейі ATM толық ұяшықтарын физика-
лық деңгейге (физикалық деңгейге) жібереді. 
Осыған орай, ATM ұяшықтары желідегі биттер 
ағынына кірістіреді.

2-мысал: 5-қызмет түрі (AAL5) (1-сурет).
Пайдаланушы деңгейі пайдаланушы дерек-
терін AAL деңгейіне береді. AAL деңгейінен 
алынған пайдалы жүктеме деректері CPCS 
деректер блогына қызметтің осы түрінде AAL 
ішкі деңгейі CPCS арқылы түрлендіріледі.
Бұл ұзын 0-ден 47 октет және сегіз октет 
ұзындығы CPCS трейлері бос ақпаратты қосу 
арқылы жасалады. Кез келген жағдайда бұл 
CPCS деректер блогының пайда болуына 
әкеледі, ол 48 есе бүтін сан болып табыла-
ды. CPCS деректер блогы осылайша тұтас 
санмен 48-ге бөлінеді, яғни ол сегменттеледі.  
Сегменттеу, бұл жолы 48 октетке (5 қызмет 
түрін қараңыз), SAR ішкі деңгейін қабылдай-
ды.
Тек ATM деңгейі кейін ATM басын және ATM 
ұяшығын қалыптастырады. Бұл АТМ тақыры-
бында пайдалы жүктеме түрі PT өрісі PT = 1 
көмегімен CPCS блогының ATM ұяшығын көр-
сету үшін қолданылады.

CPCS 
трейлері PAD Пайдалы деректер (пайдалы жүктеме)    65535

АТМ ұяшығыАТМ ұяшығының басы

CPCS деректер блогы

48 
Октеттер

48 
Октеттер

48 
Октеттер

48 
Октеттер

48 
Октеттер

48
Октеттер

48
Октеттер

48
Октеттер

Сегменттеу  SAR

…

1-сурет. 5 қызмет түрі үшін АТМ 
ұяшығын сегменттеу және жасау

Таратушы желілер
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4.6 IP интернет хаттамасы арқылы деректерді беру

Интернет бір-бірімен желіге байланысты әртүрлі деректер желілерінен тұрады. Бірне-
ше магистральды желілер көптеген ұлттық желілерді біріктіреді, өз кезегінде миллион-
даған компьютерлермен (хостармен) мыңдаған жергілікті желілер (LAN).
Интернет-провайдерлер интернет-қызметтерді жеткізушілер болып табылады. Олар-
ды пайдаланушы өзінің дербес компьютерінен модем арқылы немесе ISDN арқылы 
коммутацияланатын желілер бойынша таңдайды. Таңдаушы пайдаланушыға про-
вайдер роутері арқылы уақыты шектеулі IP-мекенжайымен бірге интернетке қатынау 
мүмкіндігі беріледі. – TCP / IP (TCP: таратуды басқару хаттамасы) Интернет хатта-
малары жаһандық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Олар бүкіл интернеттің бірлігін 
қамтамасыз етеді.

4.6.1  OSI эталондық желілік үлгісі және 
           оның хаттамалары 
Халықаралық стандарттар бірінші кезекте деректерді 
халықаралық таратуға мүмкіндік береді.
OSI Open System Interconnection ретінде талданады 
және аударамасы «ашық байланыс» ретінде талда-
нады. OSI эталондық үлгісі ISO стандарттау жөніндегі 
халықаралық ұйым интернетті енгізгеннен кейін ғана 
әзірленді. Ол деректер беру интерфейстері мен хатта-
маларын анықтайды. Бүгінгі таңда OSI эталондық үл-
гісі барлық деректер тарату жүйелеріне қолданылатын 
және тарату мүмкіндігін беретін эталон болып табыла-
ды (1-сурет).
OSI үлгісінде жеті деңгей (L деңгейі) анықталған. Бұл 
жеті деңгей міндеттердің тиісті салаларына бекітілген. 
Осылайша, әрбір L қабаты нақты, шын мәнінде жабық 
функцияларды орындайды. Қабаттар арасында тек 
көрші қабаттарға қатысты мейлінше аз ақпараттық әсер 
болуы тиіс. 
Егер тігінен қарайтын болсақ, әрбір терең деңгей оның 
жауапкершілік аймағына байланысты келесі жоғары 
деңгейге өз қызметтерін ұсынады. Көлденең түрде бір 
облыста, яғни екі коммуникациялық серіктестің тең қа-
баттарының арасында сұхбат бар. 

4.6.2 TCP/IP эталондық желілік үлгісі және OSI 
Интернет коммутация деңгейінде қосылыстары жоқ 
дестелер коммутациясы бар желі болып табылады. Ин-
тернет шын мәнінде TCP көлік хаттамасына (таратуды 
басқару хаттамасы) және интернеттің IP хаттамасына 
негізделген, бірлесіп TCP / IP деп аталады. Интернет 
OSI эталондық үлгісін стандарттағанға дейін әзірлен-
ген, бірақ әлі де онымен (2-сурет) салыстырылады.
Екі эталондық үлгіні салыстырған кезде ортақ көп нәр-
се бар: OSI және TCP / IP ажыратылған компетенция 
деңгейлеріне негізделген. Осының арқасында тәуелсіз 
хаттамалар стегінің тұжырымдамасы пайда болады. L4 
деңгейі желіден тәуелсіз өтпелі көлік қызметін қамта-
масыз етеді. L5 және L6 деңгейлері интернет хаттама-
ларында жоқ. Қолданбаларға бағдарланған пайдала-
нушылар L5-L7 (OSI) деңгейінде немесе L7 (интернет) 
(1-сурет) деңгейінде көлік сервисіне қатынаса алады.

(Host B)
TE B

L7

L6 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1

Көлік хаттамасы (TP)

a Бит жіберу қабатының Host Router хаттамасы L1
b Қорғаныс қабатының Host Router хаттамасы L2
c Жіберу қабатының Host Router хаттамасы L3
d Ішкі желі хаттамасы

(Host A)
TE A

APDU

PPDU

SPDU

TPDU

Десте

Кадр

Бит

Қолданба хаттамасы (AP)

Сурет хаттамасы (PP)

Сессия хаттамасы (SP)

Коммуникациялық желі шекарасы

Сурет

Сеанс

Тасымалдау

Беру

Бит беру

Қорғау

Бит беру

Қорғау

Бит беру

Қорғау

Сурет

Сеанс

Тасымалдау

Бит беру

Қорғау

Router Router

DU: деректер блогы

c

b

a

d

d

d

c

b

a

Қолданба Қолданба

Беру Беру Беру

OSI-стегі TCP/IP (Internet)

L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

Тасымалдау

Қолданба Қолданба

Желіаралық / хост-
хост маршруттау

Желіге кіру
Бит беру

Деректерді қорғау

Жіберу

Тасымалдау

Сеанс

Сурет

1-сурет. OSI эталондық үлгісі, 
оның қабаттары (L қабаты) 
және хаттамалары

2-сурет. Эталондық үлгілерді 
салыстыру

IP интернет хаттамасы арқылы деректерді беру
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Әрбір деңгей өзінің үстіндегі деңгейге 
қызмет көрсетеді. Қызмет дегеніміз  –
қабат функциялары, яғни қызмет не 
істейтіні.
Екі қабат арасында интерфейс бар. 
Интерфейс қол жеткізу үшін параметр-
лер мен оқиғаларды анықтайды.
Қабаттың міндеттері хаттамалармен 
өңделеді. Хаттама тапсырмаларды 
орындауға арналған ережелер жиын-
тығы болып табылады.
Бұл жағдайда ОББ объектілі-бағыт-
талған бағдарламаларымен ұқсас-
тықты жасау үшін терминдерді қолда-
нуға болады:
– Қабаты:
объектіден тыс процестер туындауы 
мүмкін байланысты әдістер (операция-
лар) тобымен объектіге сәйкес келеді.
– Қызмет:
бұл нысан ұсынысы. Бұл ұсыныс әдіс-
тердің семантикасымен анықталады.
– Интерфейс:
Мұнда әдістердің параметрлері мен 
оқиғалары анықталады.
– Хаттама:
бұл объектілік-ішкі код, тапсырмалар-
ды орындау үшін ережелер жиынтығы.

4.6.3  Интернет тасымалдау 
           хаттамасы TCP

TCP транспорттық интернет-хаттама-
сы (Transmission Control Protocol) L4 
деңгейіне жатады. Бұл рұқсат етілме-
ген желіде өтпелі хаттама (2-сурет).
TCP әртүрлі желі функцияларын дина-
микалық теңшейді. Бұл ретте әртүрлі 
жабдықтар, әртүрлі өткізу қабілеті бар 
әртүрлі желілер, желілердегі және 
ауыс тырып қосу үрдісіндегі кідірістер, 
сондай-ақ деректер дестелерінің әр-
түрлі ұзындығы компенсациялануы 
немесе бейімделуі тиіс.
TCP жіберілетін деректер дестелерін 
бақылайды. Бұл реттілікті сақтауға 
және уақытты бақылауға ықпал етуге 
кепілдік береді.
TCP екі бөліктен тұрады: TCP транс-
порттық данасының бағдарламалық 
қамтамасыз етуі және TCP хаттамасы-
ның ережелер.

TCP-IP

L7

L4

L3

L2

L1

Telnet
Виртуалды 
терминал

FTP
Файлдарды 
тасымалдау

SMTP
e-Mail

DNS
Домендік 
атаулар сервері

L5, L6 үлгіде жоқ

TCP
Жіберуді басқару 
хаттамасы

UDP
Пайдаланушы дейтаграммалары 
хаттамасы

IP
Интернет-хаттама

ARP
Рұқсат беру хаттамасы

X.25

CSMA/CD Маркерлік 
сақина

PPP
Арналық 
деңгейдің 
екі 
нүктелік 
хаттамасы

SLIP
OSI эталон-
дық желілік
үлгісінің 
арналық 
деңгейдің 
желілік 
хаттамасы 

TCP (Қосылу үшін)

Host

Түрлі ерекшеліктері

- Топология

- Жолақтың ені

- Баяулау

- Десте өлшемдері

TE TE

Host

1-сурет. Интернеттегі хаттамалар

2-сурет. ТСР байланысы

Таратушы желілер
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TCP-байланыстар әрдайым дуплекстік режим-
де екі нүктелі байланыстар (санағыш) болып 
табылады. Бұл дегеніміз, екі пайдаланушы не-
месе мекемелер (1-сурет) арасында әрдайым 
сұхбат болады. Бұл TCP көп мекенжайлы (көп 
мекенжайлы жіберу, конференция сеансы) және 
кең тарату (кең тарату) бағдарламасын қолда-
майды.
TCP-байланысы деп хабарлардың ағынын емес, 
байт ағынын білдіреді, себебі деректер десте-
лері алдын ала деректерді сегменттеу арқылы 
TCP басқаша бөлінуі мүмкін. Мысалы, егер 
коммутаторлар (роутерлер) қосылу жолында 
жеткілікті ұзын ақпараттық жинақтағыштар бол-
маса, бұл ұзын хабарламалар блоктарының де-
ректерін сегменттеу болуы тиіс. TCP деректер 
сегменті қабылдағышта деректер дестесін (2-су-
рет) қалыптастыру үшін қайтадан біріктіріледі.
Желінің шығыс желісі, межелі мекенжайы порт-
тың мекенжайы деп аталады. Порттың бұл ме-
кенжайы роутер арқылы жіберіледі. Бұл әрбір 
роутер қол жетімді бос жолға байланысты TCP 
тақырыбында тиісті мекенжай жазбасын жа-
сайды (TCP тақырыбы). TCP көлік хаттамасы 
болғандықтан, деректер дестесінің мақсаты L4 
көліктік деңгейіне бағытталуы керек.

4.6.4 TCP сегментінің тақырыптары (L4)

Интернет-хаттамалар деректер дестесінің 
ауыспалы ұзындығын болжайды.

Деректер дестесін жіберу кезінде берілген ұзын 
деректер дестесі тарату жолында бөлінетінін, 
яғни сегменттелгенін күту керек. Барлық дерек-
тер сегменттері бір мақсатты орынға ие болған-
дықтан, көліктік тақырып (TCP тақырыбы) бар-
лық деректер сегменттері үшін бірдей болуы 
тиіс (3-сурет).
TCP әр сегменті 20 байттан (5 байттан 4 байтқа 
дейін) бекітілген пішімдегі TCP-тақырыбынан 
басталады. Деректер жоқ TCP тақырыптары бар 
сегменттер рұқсат етіледі. Олар, мысалы, ха-
барларды басқару үшін арналған.  
TCP тақырыбында дерек көзі порты (көзі) жі-
берушіні және деректер сегментін алушының 
межелі порты (межелі пункті) (1-сурет, келесі 
бет) көрсетеді. Олар жергілікті соңғы қосылу 
нүктелерін анықтайды. Әрбір хост порттың ме-
кен-жайын өзі орнатады (256 мекенжайынан). 
Порт мекенжайы мен IP-мекенжайы TSAP (көлік 
қызметіне кіру нүктесі) 48 бит өлшемімен бірегей 
байланыс нүктесін құрайды.

TE TE

Порттың 
мекенжайы Роутер

Тасымалдау қабаты L4

Хост    –  Ішкі желі          –     Хост

Порттың 
мекенжайы

Желі Мақсатты порт

D2 TCP IP

Деректер 
сегменті
D2, D1

TCP тақырыбы

IP тақырыбы

Деректер дестесі

D1 TCP IP D2 D1

Айнымалы, қысқа деректер дестелері

Ұзын деректер дестесі

Сегменттеу

Ұқсас 
TCP-тақырыбы

TCP-тақырыбы

1-сурет. Адрестеу

2-сурет. Деректерді сегменттеу

3-сурет. Айнымалы және 
сегменттелген деректер дестелері

IP интернет хаттамасы арқылы деректерді беру
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Кезек нөмірі мен растау нөмірі қауіпсіздік үшін 
қажет. Олар байттардың санын көрсетеді, яғни 
ауыстырылған байттарды санауға және салысты-
руға болады. 
Басқару хаттамасының (TCP) тақырыбының 
ұзындығы TCP тақырыбында 32 биттік сөздердің 
санын көрсетеді. Бұл көрсеткіш TCP тақырыбының 
опциясына байланысты қажет, өйткені осы опция 
арқылы TCP тақырыбы 32 8 биттік сөзге артуы 
мүмкін.
TCP тақырыбындағы 1-биттік өрістер:
URG = 1, шұғылдық көрсеткіші (шұғыл)
ACK = 1, растау нөмірі дұрыс
PSH = 1, деректер бірінші рет сақталады!
RST = 1, байланысты қайта орнату (лақтыру кезінде)
SYN = 1, байланысты қалпына келтіру!
FIN = 1, байланысты тоқтату!

Уақыт аралығының көмегімен деректер сег-
ментінің желіде болу ұзақтығы тексеріледі. Әрбір 
роутер төмен уақыт аралығын есептейді. Егер 
оның мазмұны нөлге тең болса, байттарды жіберу-
ге болмайды. 

Шұғылдық көрсеткіші – бұл шұғыл сигнал. Ол 
нақты кезектің нөмірінен байттарды ауыстыру ту-
ралы сигнал береді. Ол үзу сигналының орнына 
жіберіледі. 

Бақылау сомасы арқылы тақырыпты қауіпсіз 
көшіру қамтамасыз етіледі.

TCP тақырыбы параметрі деректер сегментінің өл-
шемін көрсету үшін қолданылады. Егер бұл нұсқау 
болмаса, TCP сегменті 556 байттың ұзындығына ие. 

4.6.5. Интернет ................................................
Интернет дененіміз бұл бұл бірнеше автономды 
ішкі желілердің жинақталуы, олар бір-біріне бірне-
ше рет қосылады. Қатысушылар арасында жиі бір-
неше тәсілдер бар. 
Ең жоғарғы деңгейде бірнеше үлкен магистральды 
желілер (қалааралық желілер) бар. Магистраль-
дық желілер секундына жоғары жылдамдықтағы 
желілерден және жылдам роутерлерден жасала-
ды. 
Магистральды желілердің көмегімен ұлттық және 
өңірлік немесе аймақтық желілер байланысқан. Ай-
мақтық желілерге жергілікті желілер, университет-
тердің, интернет-провайдер мен кәсіпорындардың 
жергілікті желілері қосылған. 
L3 желілік деңгей хаттамасы, IP интернет хаттама-
сы – бүкіл интернетті қосатын байланыстырушы 
буын. IP міндеті маршрут дайындау және деректер 
көлемін көзден мақсатқа жеткізу үшін тасымалдау-
ды ұйымдастыру болып табылады. Бұл қатысушы-
ның қай желіде орналасқанына байланысты емес.
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4.6.6. IP хаттамасының тақырыптары .............
IP тақырыбы (1-сурет) 20 байттан тұратын бекітіл-
ген бөліктен және қосымша 32 биттік сөзден тұра-
ды.

Тасымалдау хаттама нұсқасынан басталады.

IP тақырыбының ұзындығы (IHL) арқылы IP 
тақырыбының жалпы ұзындығы, атап айтқанда 32 
биттік сөз. Осылайша, IHL 5-тен (ең төменгі ұзын-
дығы) 15-ке дейін болуы мүмкін. 

Жалпы ұзындығы тақырып пен деректердің 
ұзындығын көрсетеді. Шамасы кезінде ұзындығы 
16 бит, пакеттің ұзындығы 65 536 байтқа дейін бо-
луы мүмкін.

Сәйкестендіру (Идентификация) көмегімен де-
ректер жиынтығының барлық фрагменттері бірлік 
ретінде белгіленеді. 

DF = 1 көмегімен «фрагменттамау» нұсқамасы 
берілген. Бұл, мысалы, мақсатты порт одан әрі 
фрагменттерді жинай алмайтын кезде қажет.  

MF = 1 деректер жиынтығының бірнеше фраг-
менттері әлі де бар екенін білдіреді. Деректер 
жиынтығының соңғы фрагменті MF = 0 белгіле-
неді. 

Фрагментті жылжуыту алынған фрагментке 
тие сілі деректер жиынтығындағы жағдайды көр-
сетеді. Жалпы ұзындығы 65 536 байтқа жету үшін 
мұнда фрагменттің жылжуы әрқашан көп реттік 8 
байт.

Өмір сүру уақыты секундта қызмет ету мерзімін 
көрсетеді (0-255 с). Бұл өріс әр роутерде кері есеп 
арқылы азаяды. Нөл кезінде фрагмент ауытқиды. 
Бұл желіде қате маршрут арқылы айналатын де-
ректер дестесін тазалау мүмкін. 

Хаттаманы қолдана отырып, L4 қабатындағы 
тиісті хаттамаға беріліс анықталады, мысалы, та-
ратуды басқару хаттамасы (TCP) немесе дерек-
терді беру хаттамасы (UDP).

Тақырып бақылау сомасы тек тақырып үшін қол-
данылады. Оны маршруттың әрбір бөлігінен кейін 
тексеріп, қайта есептеу қажет, өйткені «өмір сүру 
уақыты» астыңғы бөлігінің мазмұны әрбір роутер 
арқылы азаяды. 

Дерек көзінің мекенжайы (көзі) жолында интер-
нет-адресацияға сәйкес желі нөмірі және жібе-
рушінің хост-нөмірі бар.

Мақсатты мекенжай (тағайындау) жолында 
интернет-адресацияға сәйкес желі нөмірі және 
хост-мақсат нөмірі қамтылған.

Бұл опция бойынша қазіргі уақытта тек қауіпсіздік 
пен роутер нұсқаулары жоқ. Мұнда кеш қолдану 
үшін орын бар. 
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4.6.7  IP мекенжайлары .................................
Әрбір компьютер (хост) және интернеттегі әр-
бір роутер IP-мекенжайына (1-сурет) ие, ол 
желі нөмірін және компьютер нөмірін кодтайды. 
Әрбір IP-мекенжайы комбинациясы бірегей бо-
лып табылады. Бірде-бір компьютерде басқа 
компью термен бірдей IP мекенжай болмайды.
Барлық IP мекенжайлары-32 бит ұзындығы. 
Олар дерек көзінің мекенжайы және IP-дес-
телерден мақсатты мекенжайы (тағайындау) 
өрісінде пайдаланылады. 
Егер компьютерлер қосылған әр түрлі желілері 
болса, онда әрбір желі ішінде басқа IP-мекен-
жайы болады. 
IP-мекенжайлары 32 биттің ұзындығы көбінесе 
байт түрінде, нүктеде орнатылған ондық сан 
ретінде жазылған (0.0.0.0-ден 255.255.255.255 
дейін). 
IP мекенжайлары А-дан Е кластарына бөлінеді. 
Кейбір IP мекенжайлар арнайы тапсырмалар 
үшін сақталған. 
Ондаған мың желі интернетте бір-бірімен қо-
сылған. Желі нөмірлері NIC-тен (желілік ақпарат 
орталығынан) беріледі. Бір желінің барлық ком-
пьютерлері де бірдей желі нөмірі бар. 
Хост-нөмір қосалқы желілерде бөлінуі мүмкін, 
одан әрі, әрбір жағдайда хостердің саны аз. 
Әрбір роутер желі мекенжайларының кестесі 
мен «өзінің» хост-мекенжайлары бар. Осы кесте 
бойынша ол келіп түсетін IP дестелерін таға-
йындайды. 

4.6.8 Домендік атаулар жүйесі ...................

Интернет-адрестеу иерархиялық адрестеу бо-
лып табылады. Ол ел-қала-көше-үй нөмірі көр-
сетілген пошталық мекенжайға ұқсас. Мұнда ел 
ең жоғары деңгей. 
Интернетте ең жоғары деңгейдегі бірнеше жүз-
деген домендер бар. Әрбір домен ішкі-доменге 
бөлінген және олар тағы да бөлінген.
Интернет-мекенжайлардың жиынтығы ағаш бо-
лып табылады. Ағаш жапырақтары бір немесе 
бірнеше мың хост болуы мүмкін. 
Деректер дестесін беру кезінде әрбір ағаш па-
рақтан түбіртекке дейін қаралады, бұл ретте 
компоненттер нүктелердің көмегімен бөлінеді. 
Таңбалық мекенжай үлгісі: 
Schuelerx.Netz.BBS4-Hannover.de
Ескерту: домендік атауларда жоғарғы және 
төменгі тіркелімге назар аударылмайды. 
Бұл және ұқсас таңбалық мекенжайлар интер-
нет пайдаланушыларының есте қалуының жеңіл 
болуына байланысты қолданылады.

Интернет өзі IP-тақырыбында тек таза сандық мекенжайларды пайдаланады. Провай-
дерлерде атау серверлері сандық интернет мекенжайына таңбалық атауларын бе-
реді. Мысалы: Schuelerx.Netz.BBS4-Hannover.de = 130.75.6.122.
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5.1  Кіріспе ...........................................................................................................
Жаһандық желілер (WAN) қоғамдық желілерде жеке үй шаруашылықтарына арналған 
байланыс қызметтеріне қол жеткізуді ұсынады. Қосымша, олар кәсіпорындарға жеке 
орындар желісіне бірігуді, сондай-ақ қоғамдық желіге қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 
Жаһандық желі (WAN) қаланы, елді, құрлықты немесе бүкіл әлемді қамтиды. Олар 
Дойтче Телеком (Deutsche Telekom), Водафон (Vodafone), Телефоника (Telefonica) 
және т.б. сияқты желілік қызметтердің үлкен, қоғамдық жабдықтаушыларынан пайда-
ланылатын болады. WAN санына кіреді: 
– Әртүрлі орындар арасындағы алыс байланысты қосу. Бұл нормативтік интерфейс 
пен бекітілген қасиеттері бар екі пункт (мысалы, кәсіпорын орындары арасында) ара-
сында тұрақты қосылған сымдар.
– Кәсіпорындардың немесе институттардың жергілікті желілерін қосу үшін деректер 
желісі. Деректер желісі кәсіпорындарға қоғамдық желі инфрақұрылымының ішінде жа-
бық, жеке желілер құру мүмкіндігін ұсынады. Мысалы, Ethernet интерфейсі арқылы 
қатынасу жүзеге асырылады. Кейбір желі операторлары бұл жерде Ethernet техника-
сының негізінде деректер желілерін пайдаланады. Бұл арнайы Ethernet жүйелері опе-
раторлық кластың Ethernet (Carrier Grade Ethernet) ретінде де таңбаланады. Дерек-
тер желілерін тарату желісі көбінесе MPLS технологиясына (белгімен көпхаттамалы 
коммутация) негізделген. Жеке үй шаруашылықтары мыс қосақталған сымдар арқылы 
интернетке қосылуы мүмкін. Кеңжолақты тасымалдау үшін осы технологияның әртүрлі 
нұсқалары мыс қосарлы сымдар xDSL-технологияларының жалпы терминімен жал-
пыланды; мұнда HDSL, ADSL және VDSL жатады. Деректер желісіне желіде қолда-
нылатын серверлер немесе кәсіпорындар немесе жеке үй шаруашылықтары пайда-
ланатын серверлер қосылуы мүмкін. Желідегі серверге функциялар мен деректерді 
жылжыту бұлтты қызмет (Cloud-Service) ретінде белгіленеді. Желідегі көптеген сер-
верлер деректер орталықтары (DC) деп аталады.
– Әртүрлі орындардағы виртуалды желілер. Бұл жеке меншік желілер, олар қоғамдық 
желі шегінде жеке, жеке кәсіпорын немесе институттар үшін жеке желі ретінде жаб-
дықталған. Бұл желілер тек осы пайдаланушылар үшін ғана бар. Қоғамдық саладағы 
пайдаланушылардың осы желілерге рұқсаты жоқ. 
– Телекоммуникация үшін алыс байланыс желісі. Классикалық телефон желісі-ком-
муникацияның ең ескі желісі. 1988ж.бастап телефон желісі «кешенді қызметтері бар 
желі» (ISDN) стандарты бойынша сандық коммутациялық техникаға негізделді. ISDN 
Интернет-хаттамасы негізінде желіден, «келесі ұрпақ желісіне» (NGN) жойылған). 
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Деректер қоры Сервер
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Оптикалық тарату желісі

Деректер желісі

1-сурет. Классикалық жаһандық желілер
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Интернеттегі тілдің қарапайым берілуінен (IP – VoIP арқылы дауыс) салыстырғанда, 
айырмашылығы, NGN белгіленген сапасымен (QoS – қызмет көрсету сапасымен) 
және жоғары қол жеткізу мүмкіндігімен интернетті ұсынады.
– Ұялы байланыс желілері: WAN-ға GSM, UMTS және LTE сияқты классикалық ұялы бай-
ланыс желілері жатады. Бұл желі қол жетімділік аймағында бірнеше ұяшықтарды ұсынады. 
Жиі ұяшықтар сәйкес келеді. Бұл сымсыз қатынау арқылы тиісті жабдықталған терминал-
дар (ұялы телефондар, «ноутбук» түріндегі компьютерлер, планшеттер және т.б.) әртүрлі 
желілермен байланысты қалыптастыра алады. Сонымен бірге, көбінесе бұл жағдайда 
пайдаланушылар өз терминалымен байланысты үзбей еркін қозғала алады. Көп жағдайда 
ұяшықтардың сәйкес келуі одан арғы салаларда «үздіксіз» байланысқа мүмкіндік береді. 

Жаһандық желілер-бір-бірімен қосылған қоғамдық желілер, қалалар, елдер немесе 
тұтас континенттер. Бұрын алыс байланыс қызметтері, мобильді қызметтер және 
ақпараттық-анықтамалық қызметтер үшін өз желілері болды.

5.2 Тарату желісі ...................................................................................................
WAN тиісті қолдану үшін жеке желілер бұрын енгізілді. Кешенді қызметтері бар желі 
(ISDN) тіл қызметі үшін алыс байланыстың қоғамдық желісін құрды. GSM UMTS және 
LTE ұялы байланыс желілері өз инфрақұрылымдарына ие болды. Деректер желісі 
жылдам MPLS-желісіне негізделген. Бұл әр түрлі желілерді пайдалану үшін барлық 
желілер үшін бірыңғай тарату платформасы ұйымдастырылды. ISDN қызметінің 
бастапқы кезеңінде бұл таратылым платформасы 64 килобит/с құрылымына негіздел-
ді, яғни әртүрлі интерфейстер ұсынылды, олардың көпшілігі N * 64 килобит/с-қа негіз-
делді. Желі «Синхронды Сандық Иерархия» (SDH) деп аталды. SDH-да оны желіге 
біріктіру үшін жылдам оптикалық жалғау сымдары қолданылды. Желілік сәулеті пай-
даланудың өте үлкен мүмкіндігіне кепілдік берді. Жеке желілер немесе желі элемент-
тері істен шыққан жағдайда, желі 50 мс ішінде қайта конфигурациялануы мүмкін.
Деректер желілері интернет-хаттамаларды қолдана отырып магистральды желілерде 
негізделген. Базалық саладағы жоғары жылдамдықтардан, мұнда MPLS технология-
сы негізінде (белгімен көпхаттамалы коммутация) аппараттық қамтамасыз етуге негіз-
делген 2-деңгей енгізілді. Сонымен қатар, интернет-хаттамада бірнеше тілде көп тілді 
желілер қолданылады, ал бұл желілерде MPLS магистральды желісі қолданылады. 
SDH желісінің технологиясы осы орай бұдан былай өзекті емес (4.4-бөлімін қараңыз). 

5.2.1 MPLS технологиясы (белгі бойынша көп хаттамалы байланыс) .................
Интернет – бұл барлық үлкен және үлкен қолданулар үшін ақпарат берудің негізі. 
Қоғамдық магистральды желілерде MPLS технологиясының көмегімен үлкен, тиімді 
желіні құру тәсілі таңдалды. MPLS 2 деңгейінде жұмыс істейді. 3 деңгейде базаға ин-
тернет-хаттама енгізіледі. MPLS білдіреді біріктіру екі түбегейлі әртүрлі тәсілдерді 
бағыттау (интернет) және коммутация (классикалық телекоммуникациялық желілер). 
2-деңгейдің шектерінде жылдам әрі қарай тарату үшін қосымша арнайы белгіге және 
маршрутты (3-деңгей) анықтау үшін классикалық маршрутизация тәсілінің көмегімен, 
мақсатқа бағыт белгіге жүреді. Таңбалар қысқа, қосымша алдағы мәліметтерді белгілен-
ген ұзындығы бар тақырып ретінде көрсетеді. MPLS-желі элементтеріне белгіленеді 
ретінде маршрутизатор коммутация белгілер (LSR) және желі MPLS тек осы белгілер 

Жаһандық желілер

Басқармасы
Маршруттау хаттамасын 

өңдеу

Маршруттау кестесі

Қайта адрестеу кестесі

Дестені  өңдеу

Пайдалы ақпарат беру

Интерфейс Интерфейс 

Қайта адрестеу

топтамасы. Бағдарды 2 деңгейінде анықтау, сондай-ақ 
желі элементтерінен Жоғары Жылдам Пернелер ретінде 
белгіленеді. Пайдалы ақпаратты жылжыту классикалық 
маршрутизацияға қарағанда жылдам пернелер шегінде 
болады.
MPLS бағыттаушы және таратушы элементтерді желілік 
тораптарда (белгі коммутациясының маршрутизаторы 
(LSR)) анық бөледі. Бағыттаушы элемент (бақылау компонен-
ті, IP-маршруттаудың классикалық хаттамасы пайдалы 
ақпаратты одан әрі беруді анықтайды (Жіберу компоненті).
MPLS желісінде алдыңғы белгінің көмегімен деректерді 
одан әрі жіберу жүзеге асырылады. 1-суретте келесі 
IP-дестесі бетінде 192.4.2.1 тағайындау мекенжайымен

1-сурет. MPLS желілік 
элементі (LSR)
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1-сурет. MPLS желісінде деректерді тарату

MPLS жүйесі арқылы беріледі. Кірісте маршрутизация функциясы мен маршрутиза-
ция кестесі арқылы мақсат жолы анықталады. IP мекенжайы мен белгі арасындағы 
байланыс байланыс ретінде белгіленеді. 2-деңгей арқылы кейінгі жылжыту мақсатын-
да коммуникацияға белгі беріледі. Байланысу кезінде әрбір бөлімге сәйкес бір жаңа 
белгі қолданылатын суретте көрсетілгендей үш бөлім қолданылады. Бірінші бөлімде 
5 белгісі, екінші бөлімде 9 белгісі және соңғысында 2 белгісі қолданылады. Желі эле-
менттеріндегі кестелер (қайта адрестеу кестесі) әр бөлімге таңбалардың таралуын 
анықтайды. MPLS траекториясы бойы дестенің жеке IP мекенжайы жасырылған, сон-
дай-ақ олар болашақта бағаланбайды.
Сонымен қатар, жапсырмаларды тек байланыс бөлімі басқаратын болғандықтан, 
әрбір бөлім үшін белгіні қайта анықтау қажет. Демек, бұл тек жергілікті маңызы бар. 
Кірісдегі белгісі мен шығыстағы белгі арасындағы орын қайта адрестеу кестесі арқылы 
қойылады. Келіп түсетін дестелерде белгілер есептеледі, содан кейін қайта адрестеу 
кестесінде шығыста тиісті белгі анықталады және жаңа белгісі бар барлық десте кес-
теде белгіленген шығыстарға жіберіледі. Қайта адрестеу бұл функция 2 деңгейінде. 
Белгілер кіріс жүйелерінен алынып тасталуы және жаңа белгілермен алмастырылуы 
тиіс, бұл белгілерді ауыстыру деп аталады. (LSR) бұл тек аппараттық қамтамасыз ету 
функциясы болып табылады. Соңғы желі элементі IP дестесі жүйені оның бастапқы 
күйіне қайта қайтаратындай етіп белгіні қайта жояды.

SDH және MPLS көптеген түрлі қызметтер үшін жалпы тасымалдау негізін құрды. 
Синхронды Сандық Иерархия (SDH) 64 килобит/сек арналарына негізделген, IP не-
гізіндегі тарату желісіне көбірек ауыстырылады. MPLS-бұл Интернет хаттамасы үшін 
HW-ға негізделген орын ауыстыру базасы. 

5.2.2  Бағдарламалық бапталатын желілер ..................................................................
Бағдарламалық-бапталатын желілердің (SDN) негізгі міндетінде желі элементтерін 
басқару (SDN-ауыстырып қосу) орталық бақылаушыға (бақылау жазықтығына) жыл-
жытылады. SDN-ауыстырып қосу бақылағыштың деректері көмегімен дестелерді 
мақсатқа (деректер жазықтығына) жібереді. Бақылау жазықтығының көмегімен ағын-
дар анықталады. Бұл қызмет көрсетудің белгілі бір түрінің деректер ағыны (дестелер 
саны) немесе екі жеке жүйе арасында қолдану немесе алыстатылған байланыс. Бар-
лық ағын дестелері MAC-, IP-мекенжай және/немесе UPD/TCP-порттың көмегімен си-
патталатын бірдей бастапқы және соңғы нүктесіне ие (қажет болған жағдайда, басқа 
параметрлер). Мұндай ағын үшін ағындар кестесі деп аталатын деректер дестесін 
өңдеу үшін талаптар (ережелер) анықталады. Содан кейін бұл ағын кестелері желі 
мәліметтерін жылжыту үшін бақылаушыдан SDN-ауыстырып қосуына жүктеледі. Бел-
гілі бір ағынның барлық дестелері қолданыстағы өлшемдерге сәйкес SDN-ауыстырып 
қосу арқылы өңделеді, қажет болған жағдайда дестенің тақырыптарындағы параметр-
лер өзгереді, және деректер дестелері сайып келгенде, қалаған мақсатқа (дестенің 
қайта адрестелуі) жіберіледі. Бұл деректерді одан әрі беру, қатаң ережелерге сәйкес, 
аппараттық қамтамасыз ету SDN-ауыстырып қосу шегінде жүзеге асырылады. Ағын-
дар кестесі табылмаған кезде ғана кіріс дестесіндегі арнайы басқару жиынтығы тура-
лы айтуға болады, дестелер бақылаушыға жіберіледі. 
Ешқандай ағын кестелері табылған кезде ғана, келіп түскен дестетегі арнайы басқару 
дестесі туралы әңгіме жүргізуге болады, дестелер бақылаушыға жіберіледі. Бақыла-
ушы жаңа ағындарды сәйкестендіріп, жаңа ағын кестесін ауыстырып қосу немесе де-
стелерді өңдеу үшін басқа әрекеттерді орната алады (мысалы, дестеден бас тарту).

Тарату желісі

Белгілер коммутациясының маршруты

Шекара-LSR

192.4/16

Шекара-LSR

Кірістегі 
белгісі

LSR 
белгі коммутациясының 

маршрутизаторы
Кірістегі 

белгісі

5

Шығыстағы 
белгісі

Келесі транзит-
тік учаске

Шығыстағы 
белгісі

2 деңгейін-
де

 тарату

Белгілерді 
өшіру

219.1.1.1
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 тарату

2

Белгіні ауыстыру

9
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Бастапқы 
белгіні 

тағайын-
дау

192.4.2.1

5 9 2

192.4.2.1

5

LSR 
белгі коммутациясының 

маршрутизаторы
IP мекен-

жайы
Кірістегі 

белгісі
Шығыстағы 

белгісі
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Ауыстыруға жататын дестелердің көп бөлігі  ауыстырып қосу  және қайта адрестеу кес-
телері көмегімен автоматты түрде жылжытылады және деректер жазығында қалады. 
Бақылаушыдан басқаруға болатын ең кішкентай бірлік кейбір жеке IP-десте емес, ағын 
деп аталады. Белгілі бір ағынның кіріс дестесі сияқты, өңделуі керек және портында, 
мекенжайы бойынша жіберілуі керек, бақылаушыдан коммутаторға тек бір рет жүк-
теледі. Сондықтан да бақылаушының көмегімен жеке дестелерді өңдеу қажет емес 
болып табылады. 
Ағынның жолын анықтағанда, желінің нақты жүктемелері ескерілуі мүмкін немесе 
желілік қызмет провайдерінің кешенді деректері, мысалы, виртуализация концепция-
сы үшін қолданылады. Бақылау функциясының көмегімен бақылаушыға белгілі бір 
ағын немесе порт жүктемесі белгілі. Демек, бақылаушыға SDN-ауыстырып қосудан 
(мониторинг функциясы) ақпарат үнемі хабарланады. Сондықтан бақылаушы жылдам 
жүктемемен нақты желінің кескінінің түрін алады. 
Басынан бастап үлкен жүктемені болдырмауға болады, өйткені бақылаушыдан дес-
тенің басқару үшін барлық деректер анықталған.
Арнайы операциясыз классикалық IP-желілерде шамамен 40% теориялық мүмкін 
жүктеме бар болады және жүйеге қызмет көрсету сапасымен шамамен 80%-ға дейін 
артық жүктеуге болады.

Виртуализация
SDH технологиясы желілік функциялардың виртуализациясы (NFV) деп аталатын қо-
сымшаларда орналасқан желі функцияларының виртуалдануын қолдайды. SDN бақы-
лаушысын виртуалдау (оркестрлеу функциясы) функциясына арналған бақлаушымен 
байланыстыру арқылы белгілі бір функцияларды дайындау кезінде өзгерістерді тез 
реттеуге мүмкіндік береді. Керісінше, белгілі бір функцияның қосымша құрылымдары 
мысалы, оркестрлеу функциясынан белсендірілуі мүмкін, өйткені SDN-да SDN мони-
торинг функциясының көмегімен қазіргі күнге дейін SDN-да бар функцияға өте үлкен 
жүктеме танылған.
Жеке дестесі мақсатқа қайта адрестеу SDN-ауыстырып байланысудың қарапайым 
механизміне сәйкес және арнайы аппараттық қамтамасыз ету көмегі арқылы жүзеге 
асырылады. Деректерді жылжытуға арналған желі элементтері пайдалы дестелерден 
таза қайта адрестеумен (деректер жазықтығы) және басқару ақпаратын аз дәрежеде 
танумен және оны орталық басқарушыға қайта адрестеуімен (бақылау жазықтығы) 
шектеледі. Деректер жазықтығындағы қосқыштар енді осы желі шегінде басқару және 
қайта адрестеу үшін әр түрлі хаттамаларды өңдеп отырмауы тиіс. Тек осы жүйенің 
өнімділігін автоматты түрде арттырады және бұл бүкіл желі. Желінің нақты жүктемесін 
назарға алу кезінде жергілікті артық жүктемені болдырмауға болады және тұтас сапа 
қамтамасыз етіледі. Нәтижесі дестенің анық болмашы флуктуацияларымен және дес-
тенің шамалы жоғалуымен неғұрлым қысқа қызмет мерзімі болып табылады. 
ATM немесе MPLS қарағанда, SDN мәліметтері арнайы, жаңа хаттамалармен және 
жеке рамалық құрылымдармен қозғалмайды. Деректер Ethernet, IP және TCP сияқты 
қарапайым хаттамалық деңгейлер мен стандартты хаттамалардан тұрады. Жаңа хат-
тама, ашық ағынмен хаттама бақылаушы мен SDN желісінің элементтері арасында 
ғана енгізілетін болады.

Бақылаушы

Бақылау жазықтығы

Деректер жазықтығы

Кірісте Шығыста

Қайта адрестеу кестесі

Бағдарламалық бапталған 
желілерді ауыстыру (SDN)

Кірісте Шығыста

Қайта адрестеу кестесі
Кірісте Шығыста

Қайта адрестеу кестесі

Бағдарламалық бапталған 
желілерді ауыстыру (SDN)

Бағдарламалық бапталған 
желілерді ауыстыру (SDN)

1-сурет.  Басқарудан және мәліметтерден бөлу
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1-сурет. Желі арқылы маршруттар

Бағдарламалық-бапталатын желілер (SDN) классикалық интернет-хаттамалар үшін 
берудің жаңа тәсіліне негізделген. Деректер дестелері HW негізделген желі элемент-
терінің көмегімен мақсатқа бағытталады. Жол орталық бақылаушыдан беріледі.

Ауыстыру

Ауыстыру

Ауыстыру

Желі суреті Бақылаушы 

нысаналы XX мекенжайлы дестесін 
1 портына жіберіңіз жəне нысаналы 

мекенжайды XY-қа өзгертіңіз

4 портына X Y нысаналы мекенжайы 
бар дестесін жіберіңіз

2 портына X Y нысаналы мекенжайы 
бар дестесін жіберіңіз

Ағын кестелері (HW-да)

Ағын кестелері

SDN-ауыстыру 
(SDN құрылғысы)

Интерфейс

Y портының 
шығысында

Бақылаушыдан жəне 
бақылаушыға

1 порттың 
шығысында

2 порттың 
кірісінде

Х порттың 
кірісінде

1 порттың 
кірісінде

2 порттың 
шығысында

Негізгі жұмыс режимдері
Одан әрі өңдеу үшін талап бар барлық де-
ректер дестелері (ағындар кестесі) тапсыр-
маға сәйкес деректер жазықтығының ауыс-
тырып қосқыштарынан тікелей бұрылатын 
болып табылады. 

SDN-ауыстырып қосудағы ағын кесте-
лерінің қосындысын өзгерту кестелері деп 
аталады. Бұл бақылаушыда шоғырланған 
кестелер ағынының көмегімен нұсқаулық-
тарды басқару бойынша желілік оператор 
және деректер баптатаулы желілер, көп 
жағдайда, іс жүзіндегі жүктеме желілері 
ескере отырып жасалып шығарылады.
Сонымен қатар, желі жүктемелерінің өзге-
руімен, тар орындардан, дестелердің ұзақ 
қызмет ету мерзімдерінен және желідегі 
дес тенің жоғалуынан аулақ болу үшін қолда 
бар ағын кестелері реттелуі мүмкін. 

Ағын кестесін осылайша белсендіруге болады: 
– Жаңа ағынның бастамашысы SDN-ауыстыруы болуы мүмкін: келіп түскен десте үшін 
қолайлы ағын кестесі болған жоқ, десте жаңа ағын кестесін жасайтын бақылаушыға 
жіберіледі.
– Желіде жалпы таратуды оңтайландыратын желілік оператордың нақты міндеттері. 
Сонымен қатар, басқару жүйесіндегі автоматты үдерістердің салдарынан жаңа ағын 
пайда болуы мүмкін, ол желінің тіркелген, нақты жағдайына жауап береді және жаңа 
деректер жасайды. Жеке маршруттар немесе желі элементтері істен шыққан кезде, 
бақылаушы баламалы маршруттарды анықтап, оларды деректер жазықтығының желі 
элементтерінде (ауыстырып қосқыштарда) өзгертілген ағын кестесі түрінде жүктеуі 
мүмкін. Сонымен қатар, белгілі бір тәуелділіктері бар тапсырмаларды (уақыт, жүкте-
ме немесе тиісті қызметке байланысты) жасауға және деректер жазықтығы желісінің 
барлық элементтеріне жүктеуге болады. 

2-сурет. Ағын кестелері деректер 
ағындарын басқарады

Тарату желісі
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1-сурет. SDN бұл бағдарламаланатын желілер

Желі элементтерінде белгілі бір қызмет көрсету сапасын (QoS) сақтау үшін әртүрлі 
кезектер немесе саясаттың механизмдері ескерілуі мүмкін. Бұл сондай-ақ дестелерді 
кідіртуге немесе дестелерді берудің келісілген жылдамдығына сәйкес олардан бас 
тартуға болатынын білдіреді. SDN қосқыштың жұмысын бағдарламалық жасақтама 
арқылы анықтауға немесе бағдарламалауға болады, сондай-ақ, содан кейін бағдар-
ламалық жасақтамада дестенің нақты өңдеу орын алса. 

SDN желісінің элементтері орталық бақылаушыға жылдам жүктемелер туралы ха-
барлайтын болады. Бұл ақпарат деректер дестелері үшін маршруттарды анықтау 
үшін негіз болып табылады.

SDN интерфейстері
Бір деңгейдегі желі элементтері арасында деректерді беру (деректер деңгейі және 
бақылау деңгейі) Шығыс/Батыс (көлденең) беру ретінде белгіленеді. Осы интерфейс-
тің көмегімен бірдей немесе түрлі желілердің бақылаушы желісінің элементтері қосы-
лады. SDN-бақылаушыдан төменгі деңгейге (деректер деңгейі) жіберу Оңтүстік және 

SDN бақылаушысы

Деректер жазықтығы
SDN-ауыстыру

Деректерді 
қайта адрестеу

Қайта адрестеу 
кестесі

Желіні бағдарламалау 
үшін интерфейстер

Аппаратты қамтамасыз етуде 
дестені басқа мекенжайға жіберу

Ағын кестесі

S

N Ш/Б

Бақылау жазықтығы

Қолдану 
Желілік оператор B

Солтүстік 

Оңтүстік

Шығыс/Батыс

Желілік оператор А

N

S

W O

Деректер жазықтығы

Желі 
элементі

Желі 
элементі

Желі 
элементі

Желі 
элементіШ/Б

S S S
S

N N N

Ш/Б

Ш/Б

Ш/Б

SDN бақылаушысы SDN бақы-
лаушысы

Сервер Сервер Сервер

Солтүстік-интерфейстері (тік беру) арқылы 
жоғары орналасқан интерфейске (қолданба-
лы деңгейге) баратын болады. Әрқашанда 
бақылаушы тұрғысынан Солтүстік (жоғарғы) 
және Оңтүстік (төменгі) бағыттарына сілтеме 
беріледі.
2-суреттегі бақылаушы ол орталық элемент бо-
лып табылады. Көбінесе тек орталық контрол-
лерді бейнелейді, бірақ ірі желілерде бірнеше 
бақылаушы да қарастырылуы мүмкін. Егер тек 
орталық бақылаушы болса, онда ол үлкен қа-
уіпсіздік пен көп мәрте пайдалану мүмкіндігі 
түсінігінің бірі болуы керек. Бұдан әрі, оператор 
өте үлкен желіні учаскелерге (SDN-домендер) 
бөлуі мүмкің, оларды басқару, тиісінше, ай-
мақтық контроллердің көмегімен жүзеге асы-
рылуы мүмкін. Контроллерлер бір-біріне жақын 
байланысты болуы керек. 2-сурет. SDN интерфейстері
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Қолдану
SDN көмегімен байланыс ағындары тиісті шарттарға өте тез бейімделе алады және 
оларды басқаруға болады. Осыған байланысты «Бағдарламалық жасақтама анықтал-
ды ма?» термині нені білдіреді? Мұнда сондай-ақ магистральды желілерде, пайдала-
нушыны әрбір жаңа байланысу кезінде магистральды желіде жаңа ағын пайда болады 
ма? Жоқ, бұл жүйені басқару үшін өте үлкен байланысты білдіреді және SDN желісінің 
элементтері өз баптамасының тұрақты өзгерістерімен айналыса алады. Стандартты 
веб-байланыс бір уақыттағы байланыстардың үлкен санынан тұрады, олар әрқашан 
өте аз уақытқа ғана жұмыс істейді (миллисекунд немесе секунд аралығы кезінде), өйт-
кені бұл қысқа уақыт аралығында желіні өзгерту мағынасыз болып табылады ISDN 
классикалық байланыс кезінде сигнал беру салдарынан тек жергілікті байланыстар 
жайластырылды, тұтынушының қажеттілігіне сәйкес, магистральды байланыстар 
алдын ала реттелген болады. ISDN-да 64 килобит/с арналарының белгілі бір саны 
болды. Содан кейін пайдаланушылардың көмегімен талап бойынша тиісті желілерді 
басқару ұсынылған. Белгілі бір байланыс бағытының барлық арналары берілгенде, 
мақсатқа баламалы жолдарды іздеу керек немесе байланыс орнату сұранысынан бас 
тарту керек болып табылады.

Желілер үшін міндеттер
SDN-да алдын ала анықталған маршруттар, сеанс негізінде желіні күйге келтіру көп-
теген басқа да міндеттер (мысалы, байланыстың жылдам жүктемелерінің себебінен 
желіні оңтайландыру, жұмыста істен шығу реакциясы, энергия үнемдеу тапсырмала-
ры, белгілі бір коммуникацияның маршруттарын күйге келтіру үшін қауіпсіздік техника-
сы сияқты) қолданылуы мүмкін. 

Классикалық беру желілерімен салыстыру
Бұл технология MPLS қолдануымен салыстыруға болады, мұнда іс жүзінде меншікті, 
арнайы тарату желісі, өз хаттамасымен 2 деңгейде салынды. OSI эталондық желілік 
үлгісіне сәйкес, 2 деңгейдегі желі берілетін хаттамадан 3 деңгейде толығымен тәуелсіз 
болып келеді. 1-ші және 2-ші деңгейдегі белгілі бір тарату маршруттарына жүктемелер 
немесе жоғарыда көрсетілген желілік оператордың талаптары (мысалы, жоғары емес 
жүктеме кезеңінде электр энергиясын үнемдеу) 3-деңгейдегі өзгерістерді тудыруы 
мүмкін болып табылады.

Желі арқылы маршруттар
Қарапайым жағдайда коммуникация жүйесінің жекелеген компоненттерінің арасында 
қазіргі кездегі виртуалды маршруттар пайда болады. Ол IP желісіне негізделген. Бұл 
виртуалды коммуникациялар маршруттарына жолақтардың бекітілген ені беріледі. 
Оның негізінде, басқарылатын жолақ ені бар жеке желі құрылады. 

Роутер 2

Роутер 1

Роутер 3

Роутер 4

Нақты əлем

Көрініс

Сервер

Сервер

Рұқсат беру R3

R1

R2

R4

C
D

D

EB

A

C
A

E
B

1-сурет. Нақты желі көрінісі
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Сонымен қатар, әртүрлі байланыс ағындары үшін (VoIP, деректер, IP-TV және т.б.) 
әртүрлі виртуалды желілер (біріктіру) жайластырылуы мүмкін. Жолақтардың ені бар 
виртуалды маршруттарды басқару деректер базасында орталықтандырылып жүреді 
(алдыңғы беттегі 1-сурет). Деректер қоры желі элементтері арасындағы әрбір виртуал-
ды байланыс үшін бар қуаттарға, сақтық қорға алынған жолақтардың ендеріне сәй-
кес басқарылады. Бірінші тәсілде берілген жолақтардың ені кестеде ғана басқарылуы 
мүмкін. Байланыс кезінде әрбір жайластырылған байланыста нақты уақыт ауқымын-
да, әдетте, жолақтардың бекітілген ені қолданылады (мысалы, 100 килобит / сек.), 
енді қосылымға қосылым орнатылған кезде жолақтардың осы тіркелген ені беріледі 
және жолақтардың тиісті ені деректер базасынан резервтеледі немесе жолақтардың 
қолданыстағы үш енінен шегеріледі. Бар жолақтардың ені шеңберінен шығатын одан 
арғы сұраныс салулар кері қайтарылатын болады (рұқсат бақылауы).
SDN тәсілі OSI барлық деңгейлерінде бір уақытта интернет-дестелерді өңдейді. Со-
нымен бірге, өз оптикалық тарату желісінен және MPLS негізіндегі желінің 2 деңгейінен 
бас тартуға болады. Осының арқасында, жалпы, коммуникация үрдісінде желі эле-
менттерінің аз болуы қажет. 
SDN-дегі байланысты үздіксіз бақылау көмегімен SDN-бақылаушы желінің жеке эле-
менттерінің үлкен жүктемелеріне немесе маршруттарға тануы және жауап беруі мүм-
кін. Жүктеме бақылаушысының желісінен алыс жағынан бөлінуі мүмкін, мысалы, бір-
неше желі элементтеріне, және осы арқылы олар қысқартылатын болады (жүктемені 
теңестіру). Осының арқасында желіге түсетін жүктемені, дестенің қызмет ету мерзімін 
және дестенің жоғалуын болдырмауға болады.

Басқарылатын байланыстарды  қолдану-сеанс негізінде
Бастапқы желі байланыстарын басқару тұтынушылардың жылдам талаптарына не-
месе олардың қолданылуына негізделуі мүмкін. Содан кейін SAP басқаруы, ойындар 
немесе VoIP тікелей желі маршруттарын бастамай-ақ ала алар еді. Сонымен қатар, 
қызмет көрсету сапасының талаптары (QoS) байланыстарды орнату арқылы қарасты-
рылуы мүмкін. Байланыстарды орнату үшін байланысты (сеансты) басқаратын жеке 
дабыл қажет болады. VoIP қосылымын басқару үшін Интернет Инженерлік Кеңесінде 
(IEFT) сессияны бастау туралы хаттама (SIP) бұрыннан бар. SIP-серверді SDN-басқа-
рушымен жалғау арқылы тарату желісі үшін басқару жөніндегі нұсқамаларда байланы-
су және ажырату жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл тәсіл классикалық телекоммуникация 
тәсілімен салыстыруға болады: ISDN-да пайдалы байланыстар мен сигнализацияның 
арасындағы нақты айырмашылықты қалай жүргізеді және пайдалы байланыстар сигна-
лизацияның көмегімен жайластырылады және аяқталады. Дегенмен, сеанстарды басқа-
ру ISDN сигнализациясымен бірдей деңгейде болмайды. ISDN-сигнал беру хаттамалың 
3 деңгейіне сәйкес келеді (желі мекенжайлары, телефон нөмірлері негізінде желіні басқа-
ру). SIP арқылы сеанстарды басқару – бұл, 7 деңгейдегі хаттама қолдану. OSI мұқият зерт-
теуден кейін бұл 5 деңгейде (сеанс деңгейінде) жайластырылады, бірақ TCP/IP үлгісінде 
4 деңгейден жоғары айырмашылықтар жоқ және барлық ары қарай қолдануға беріледі.
Сондай-ақ SDN бақылаушысы желілерді тікелей басқаруы үшін Microsoft ұсынған биз-
неске арналған Skype сияқты, қолдану салалары бар. Басқару талап бойынша, милли-
секунд ішінде бүкіл желінің жедел жүктемесін өте жақсы білу және жауап беру керек. 
Сеанс негізіндегі басқару көмегімен әрекет етуге қойылатын талаптар – олар алдын 
ала берілген байланыс ағындарына қарағанда әлдеқайда жоғары.

Дестені жіберу
SDN-қайта бағыттау кестесінде-ауысу ұйғарымға сәйкес қалаған мақсатқа әкеледі. 
Бұл ретте, әрбір маршрутизация кестесі әртүрлі ағын кестелерінің белгілі бір санын 
қамтиды, олар белгілі бір коммуникацияға жүгіну жөніндегі нұсқауларды қамтиды, және дес-
телердің (ағынның) бір санымен алмасу. Ұсынылатын дестелер алдымен синтаксис талда-

Синтаксистік талдау тақырыбы өрістері

IP дестелерінің ағыны

SDN-ауыстыру

Деректерді 
бағыттау

Ағыны

Мақсаты 1

Мақсаты 2

Мақсаты 3

Мақсаты 4

Мақсаты 5

уынан өтеді (синтаксистік талдау). Содан кейін дестенің 
тақырыптарындағы жеке параметрлер таңдалады және 
ағын кестелеріндегі жазбалармен салыстырылады. 
Сәйкес келген жағдайда, осы ағынға берілген нұсқаулар 
өңделеді, дестелер қалаған мақсатқа жіберіледі. 
Параметрлерді кешенді бағалау үшін немесе әртүрлі 
деңгейлердің әр түрлі параметрлерін қарастыру үшін, 
сондай-ақ бір-бірінен кейін бірнеше ағын кестелері (кон-
вейер) қарастырылуы мүмкін. 1-сурет. Аппараттық қамтамасыз 

ету мақсатына бағыттау
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1. Алға х портқа
2. Бақылаушыға қауіпсіз байланысу дестесін жіберу
3. Сəлемдеме алынып тасталады (лақтырылды)
4. IP-дестелерді "қалыпты" өңдеуге қайта адрестеу (қалыпты)

Мысалдар:

Бірегей сәйкестендіргіш

Шектеулер бойынша нұсқаулық:

Қатаң тайм-аут (белсенді уақыт)
Бос тұру уақыты (белсенді емес уақыт)

Дестелер мен байттарды санағышы

X жоғары басымдық
X-1 төмен
.....
0 ең төмен басымдық

ХаттамаDASASA Түрі DASA Dst. PortSrc. Port

TCP/UDPVLANEthernet IPПорт-
та ID Prio

MPLS
Жапсыр-

ма Класы

Кіру порты
Ethernet SA: Ethernet көзінің мекенжайы (көз MAC-мекенжайы)
Ethernet DA: Ethernet тағайындау мекенжайы (тағайындау MAC-мекенжайы)
Ethernet түрі: Ethernet кадрында дестенің түрі

IP-SA: көздің IP-мекенжайы (көздің IP- мекенжайы)
IP-DA: IP-тағайындау мекенжайы (тағайындау IP-мекенжайы)
IP хаттамасы: IP дестесінде хаттама түрі
TCP / UDP SrcPort: TCP немесе UDP бастапқы порты
TCP / UDP des порты. TCP немесе UDP баратын порты

Санағыштар Сəйкестік 
өрісі 

Басты 
міндет Үзіліс CookieНұсқаулық

1-сурет. Ағын кестесінің элементтері [ONF15 арқылы]

Параметрді неғұрлым күрделі бағалау үшін немесе әртүрлі деңгейдің түрлі параме-
трлерін есепке алу үшін біреуден кейін бірнеше ағын кестелерін (конвейерлік өңдеу) 
қарауға болады.
Ағын кестесінің нәтижесі басқа ағын кестесі болып табылады. Сонымен қатар, әртүр-
лі физикалық кіріс және шығыс порттарының біріне (әдетте бұл екі бағытты порттар) 
немесе логикалық портқа жіберу (деректерді жіберу) жүзеге асырылады. Мысалы, ло-
гикалық порттар порттардың белгілі бір тобына немесе барлық порттарға көп нүктелі 
байланысу үшін пайдаланылады. 

Ағын кестесін анықтау
Ағын кестесіндегі ең маңызды элемент-сәйкестік өрісі (сондай-ақ ереже деп аталады, 
Rule). 
Онда тексерілетін өрістер анықталады. Қосымша маска жеке өрістерді немесе бап-
талатын топтарды көрсетпеуі мүмкін, олар бұл жағдайда көрсетілмейді және ескеріл-
мейді. Сәйкес өрісінің ерекшелігіндегі терезелер Ethernet фрейміндегі анықтамаларға 
негізделген, 2-деңгейлі өрістер, IP-мекенжайлар және TCP порттары арқылы. Барлық 
өрістер ағындарды, коммуникацияның екі соңғы нүктелері арасындағы байланысты 
анықтайды. Барлық өрістер әрдайым маңызды емес болғандықтан, басқа өрістер бет-
перде жасырылуы мүмкін), желілік элемент шектеледі, мысалы, 2-деңгейлі өрістерді 
немесе 3-деңгейлі өрістерді бағалау.
Әрбір ағын кестесіндегі сәйкестік өрісімен қатар ағын кестелерін өңдеу кезектілігін 
анықтайтын басымдық бар. Санауыштар қаптамалардың саны, күту жадының толты-
ру дәрежесі және т.б. туралы көптеген статистикалық ақпаратты анықтайды. Егер кіріс 
дестесінің параметрлері сәйкестік өрісімен сәйкес келсе, әрекет өрісіндегі әрекеттер 
(немесе нұсқаулар) орындалады. Мұнда параметрлерді өзгертуге (мысалы, жаңа IP 
мекенжайы), дестелерді берілген шығуларға, порттарға немесе басқа ағын кесте-
леріне жіберуге немесе бас тартуға болады. Таймауты қояды маңызы бар қолданылу 
мерзімі кестенің ағынын, яғни ұзақ немесе қай уақыттан бастап бұл кесте ағындарды 
белсенді бұл қосқыш SDN деп аталады.
Соңғы Cookie өрісімен, ағын кестесін анық атауға, оны шақыруға және SDN комму-
таторындағы контроллерді өзгертуге болады, бұл қысқа мекенжай болып табылады. 
Cookie файлы, тіпті басқарушы әрқашан түзетеді кестені ағындарын сәйкес ағымдағы 
жағдайға жайылуы да өзгермейді. Ағын кестесінің жеке элементтері бұдан әрі сәл то-
лығырақ қарастырылады.

Тарату желісі
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1-сурет. Ағын кестесі параметрлері

Сәйкестік өрісі.
Сәйкестік өрісі (сондай-ақ, «Rule» «ереже» деп аталады) – жазбалармен салыстыру 
өрісі, элементтер берілетін тақырып өрісіндегі элементтермен салыстырылады. Жеке 
өрістер немесе өрістер тобы бетперде (орналасу үлгілері) арқылы салыстыру үшін жа-
сырылуы мүмкін. Әрбір ағын әрқашан дәл бір сәйкестікке ие. SDN коммутаторы көпте-
ген әртүрлі ағын кестелерін қамтуы мүмкін. Кіріс дестелер әр ағынның сәйкес өрісінің 
жазбаларымен тексеріледі. Тест өткізу тәртібі басымдық деп аталады. Дестенің  тақы-
рып өрісінде әр түрлі параметрлер Ethernet жақтауындағы параметрлерден TCP тақы-
рыбында өрістерге ауыстырылатын болады.
Әрбір кіріс дестесінің бұл параметрлері тиісті ағынның сәйкестік өрісіндегі параметр-
лермен салыстырылады және де бірінші сәйкестік берілген нұсқаулықтарда (нұсқау-
лықтар, бірқатар жекелеген әрекеттер) өңделеді. SDN коммутаторлары, сондай-ақ 
бірнеше ағын кестелерін екіншісінен кейін (конвейерлік өңдеу), бұл жағдайда есеп-
тегіштер бір сәйкестіктен кейін жаңартылады, ал берілген әрекеттер тізімде орында-
лады немесе белгіленеді. Екінші жағдайда жиналған әрекеттер соңғы кесте сәйкес 
болғаннан кейін өңделеді, ал десте қажетті жерде сақталады. Салыстыру параметр-
лері, сондай-ақ, ағын кестесі тақырыптарының өрістері немесе кортеждері деп атала-
ды, оларға жатады:
– Кіріс порты (16 бит): физикалық енгізу порты.
– Ethernet көзінің мекенжайы (48 бит): MAC-дерек көзінің мекенжайы.
– Ethernet тағайындау мекенжайы (48 бит): MAC-тағайындау мекенжайы.
– Ethernet түрі (16 бит): көліктік хаттамалың түрін көрсетеді (IP, ARP және т.б.).
– VLAN тегтері( соңғы 12 бит): VLAN тегтері.

2-сурет. Маскалар маңызды емесдерді жасырады

ХаттамаDASASA Түрі DASA Тағайындау 
портыКөз порты

TCP/UDPVLANEthernet IPПорт-
та

ID Prio

MPLS

Жап-ма Класы

Қабат 1

Қабат 2 Қабат 3 Қабат 4

ХаттамаDASASA Tүрі DASA Тағайындау 
порты

Көз 
порты

TCP/UDPVLANЛокальді желі IPПорт-
та ID Prio

MPLS

Класы
Жап-
сырма

Маска

Белсенді
элемент

Барлық
элемент

z.B.: 08:00:20:03:F7:08

DA

Локальді желі
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– VLAN басымдығы (соңғы 3 бит): әртүрлі басымдықтарды таңбалау.
– MPLS белгісі( 20 бит): MPLS көлік жүйесіне көшу үшін MPLS белгісі.
– MPLS класы (3 бит): MPLS трафик класы.
– Көздің IP-мекенжайы (32 бит / 128 бит): көздің IP-мекенжайы, IPv4 немесе IPv6, онда 
өріс ұзындығы 128 бит.
– IP-мекенжайы (32 бит / 128 бит): IP-мекенжайы, IPv4 немесе IPv6, онда өріс 
ұзындығы 128 бит.
– IP хаттамасы (8 бит): TCP, UDP, OSPF, ICMP және т.б. сияқты хаттаманың түрі.
– IP TOS биті (алғашқы 6 бит): қызмет көрсету түрі (QoS таңбалауы).
– UDP / TCP көзінің порты( 16 бит): көліктік хаттамадағы көздің логикалық порты.
– UDP / TCP (16 бит) тағайындау порты: көліктік хаттамада логикалық тағайындау 
порты.
Сәйкестік өрісіне іс жүзінде 1-ден 4-ке дейін жіберілетін дестелердің барлық тиісті па-
раметрлері енгізілген. Осы параметрлерден бетперде деп аталатын жеке немесе тұтас 
параметрлер топтарын жасыруға болады. Тек ашылмаған өрістер кіріс дестелерінің 
параметрлерімен салыстыру үшін пайдаланылады. Нәтижесінде SDN коммутаторы 
әртүрлі күрделі функцияларды орындай алады, ол маршрутизатор, 2-деңгей немесе 
3-деңгей коммутаторы немесе олардың кез келген комбинациясы рөлін атқара алады.

Мысалдар
Келесі бірінші мысалда маска MAC тағайындау мекенжайын жалғыз өріс ретінде қосу 
үшін пайдаланылады. Осылайша SDN желілік элементі 2 деңгейлі қарапайым комму-
татор болады.
MySQL-ға арналған барлық дестелер келесі алдын ала анықталған әрекеттердің көме-
гімен коммутатормен өңделеді және қарапайым жағдайда, берілген шығыс портына 
(2-деңгей коммутаторына) өзгерістер енгізбестен маршрутталады. IPv4-тен IPv6 ме-
кенжайларына жіберушінің және алушының мекенжайларын өзгерту және дестені бел-
гілі бір портқа беру сияқты басқа да әрекеттер күрделі жағдайларда жүргізілуі мүмкін.
1-суретте түрлі функциялардың мысалдары көрсетілген, олар сәйкестік өрісінде ма-
скамен қолданылуы мүмкін. Бірінші мысал – 2-деңгей коммутаторы, ол белгілі бір MAC 
тағайындау мекенжайы бар барлық дестелерді 4 портына бағыттайды. Екінші мысал-
да кіріс бумаларының V-LAN тегтері бағаланады, бұл дестелер 4, 6 және 8 порттарына 
көшіріледі. Үшінші мысалда кіріс дестелерді тағайындау IP мекенжайын өңдеу марш-
рутизатордың классикалық функциясына сәйкес келеді. Соңғы мысалда белгіленген 
порт бар барлық дестелер 4-деңгей хаттамасында өңделеді содан кейін жойылады 
(Drop), бұл орталық брандмауэр функциясына сәйкес келеді. 

Ағын кестесі желі арқылы жолды анықтайды. 
Ағын кестелері желінің ағымдағы жүктелуі 
негізінде орталық бақылаушымен орнатыла-
ды. 1-ден 4-ке дейін OSI деңгейлерінің бар-
лық элементтері бір уақытта өңделеді. 

Егер сәйкес өрістер мен қабылданған дестенің 
тиісті өрістері арасында сәйкестік табылса, 
бұл «Match» деп аталады (сәйкестік), содан 
кейін тексеру басқа ағын кестелерімен аяқта-
лады және әрекеттер орындалады, бұл ағын 
үшін анықталған болып табылады (портты, 
тақырыпты өзгерту, дестені болдырмау және 
т. б.). Нұсқаулар: бұл кейбір әрекеттер жиын-
тығы, оларға дестені нақты шығуға жіберу, 
шығыс дестесінің тақырыбында өрісті өзгерту 
(мысалы, IPv4 IPv6 мекенжайына ауыстыру) 
немесе дестені жою (Drop) сияқты әрекеттер 
кіреді. Егер ағын кестесіндегі жазбамен сәй-
кестік табылмаса,

z.B.: 08:00:20:03:F7:08
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1-сурет. SDN-қосқышындағы функционалдық тізбегі

бұл жағдайда TLS қорғалған байланысы арқылы бақылаушыға жіберіледі. Ол дестенің 
тақырыбын түсіндіреді және жаңа ағынын анықтайды, желілік элементтердің ағын кес-
телеріне жүктелетін. Бұл порт үшін шығыс портына қосымша белгілі бір кезекті көрсе-
туге болады. Әр түрлі кезектер бір портта әртүрлі QoS-ты қолдай алуы мүмкін. SDN 
коммутаторы, сондай-ақ түрлі порттардан белгілі бір портқа, қолданылатын қызметке 
байланысты немесе әр түрлі кезектерге жол жібере алады. Бұл жағдайда белгілі бір 
қосымшалардың дестелері жиынтықталады (біріктіріледі), қажет болған жағдайда қыз-
мет көрсету түрлерін (UDP / TCP қолданылатын портына негізделген қосымшалар) 
басқа элементтерде (тағайындалу IP-мекенжайы немесе VLAN тегтеуіне және т.б.) 
ажыратуға болады. 
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қосқыш 1
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IP-десте А-дан 
Б-ға дейін

Деректерді 
салып жіберу

Ауыс-
тырып 
қосқыш 3

Ауыстырып 
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Операциялар үлгісі
SDN негізгі операцияларын бей-
нелеу үшін, мұнда қарапайым мы-
сал қарастырылатын болады. Дәл 
осындай мысал келесі бөлімдерде 
хаттама туралы қосымша ақпарат-
пен бірге кеңейтілетін болады.

1-қадам: қолайлы ағын кестесін 
іздеу жүзеге асырылады. A клиенті 
IP дестесін B. а серверіне жібе-
ру керек. Десте бұл порт арқылы 
коммутаторға жетеді, ал барлық 
дестелердің тақырыбы қазірдің 
өзінде қолда бар жұмыс ағындары 
кестелерімен салыстырылады. Бұл 
мысалда тиісті ағын кестесі жоқ, 
коммутатор SDN бақылаушысына 
дестені жібереді.

2-сурет. Түсетін дестеге арналған ағындық 
кесте жоқ

Жаһандық желілер
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2-қадам: Оңтайлы әдісті таңдау
SDN бақылаушысы әр түрлі деңгейдегі тақырып 
(Ethernet, IP және TCP) ақпаратын түсіндіреді. 
Желі мен желілік элементтерді, SDN коммутатор-
ларын ағымдағы пайдалану алынған мониторлы 
ақпарат бойынша контроллерге белгілі Нәтиже-
сінде контроллерде виртуалды желілік бейне 
пайда болады, оның көмегімен ол қалаған ме-
желі пунктке дейін ең тиімді маршрутты анықтай 
алады (желідегі жұмыс жүктемелерін ескере 
отырып). Бұл мысалда магистральды желілердің 
жылдамдығы мен ағымдағы жүктемеден ол 3 
коммутаторға тікелей маршрут емес, 2 коммута-
тор арқылы жолды таңдайды.

3. қадам: Ажыратқыштарды бағдарламалау
Таңдалған бағыт барлық қатысушы желілік эле-
менттер (коммутаторлар) үшін тиісті жаңа ағын 
кестесіне көшіріледі, олар содан кейін коммута-
торларға басқару интерфейстері арқылы жүкте-
леді. Екінші хабармен бастапқы десте 1-коммута-
торға, ал осы мысалда 2-коммутаторға 1-комму-
татордағы 4 порт арқылы қайтарылады

4- қадам: Желі бағдарламаланған
1-ден 3-ке дейінгі ауыстырып-қосқыштарға ар-
налған a, b және c ағындарының тиісті кестелері 
бір байланысқа жатады, бірақ олар бірдей емес. 
a кестесінде B IP мекенжайы бағаланады, және 
«4 портқа жіберу» әдепкі қалпы мәні көрсетіледі. 
b кестесінде сол мекенжайды бағалағаннан кейін 
B порты 2 әдепкі қалпы бойынша 2-ге ауыстыры-
лады, ал c кестесінде 3 портқа бағыттау орында-
лады. Бұл А мен В арасындағы деректер жолын 
қол жетімді етеді. Барлық қалған дестелер тек 
осы бағыт бойынша желі арқылы маршруттала-
ды. Бақылаушымен ешқандай хабар алмаспайды.

SDN қосқыштарының жұмыс қағидасы
SDN коммутаторлары 1-4 классикалық интер-
нет деңгейіндегі қолданыстағы параметрлермен 
жұмыс істейді, яғни желілік элементтің кірісінде 
түсетін дестені қандай маршрутты таңдау туралы 
шешім, мысалы:
1-деңгей: кіріс порты – белгілі бір портқа келіп 
түсетін барлық дестелер одан әрі өңдеусіз ал-
дын ала анықталған басқа портқа жіберіледі. Бұл 
функция екі байланыс арасындағы бекітілген бай-
ланысқа сәйкес келеді.
2-деңгейі: тағайындалған MAC мекенжайына 
байланысты десте бір (немесе бірнеше) шығу-
ларға ауысады. Буманы жібермес бұрын, әдепкі 
2-4 деңгейіндегі параметрлер желілік элементпен 
өзгертілуі мүмкін, мысалы, жаңа тағайындалған IP мекенжайы қосылуы мүмкін болып 
табылады.
3-деңгей: IP мекенжайының негізінде желілік элементтер нақты маршрутты анықтай-
тын болады. Тағы да, желілік элементтер жіберу алдында 2-ден 4-ке дейін деңгей па-
раметрлерін өзгерте алады.

Ауыстырып  қосқыш 3

Ауыстырып 
қосқыш 2

4

2

2

2
1

1

3

3

A B

Ауыстырып  қосқыш 1

Талдау Желі суреті
Бақылаушы 

Ауыстырып  қосқыш 3

Ауыстырып 
қосқыш 2

4

2

2

2
1

1

3

3

A B

Ауыстырып  қосқыш 1

a
cb

Бақылаушы

Ауыстырып 
қосқыш 3

Ауыстырып  қосқыш 2

4

2

2

2

1

1

3

3

A B

Ауыстырып 
қосқыш 1

Бақылаушы
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4-деңгей: мұнда көз порты немесе жеткізу порты дестенің 
одан әрі тасымалдануын анықтайды.

1-4 деңгейдің көптеген қол жетімді параметрлерін өңдеу 
жеке желілер мен ортақ пайдаланылатын желілерді қа-
лыптастыру үшін жаңа, алысқа келе жатқан функциялар-
ды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл, мысалы, трафик 
талаптарына динамикалық түрде бейімделе алатын, 
әртүрлі жалпы қол жетімді және/немесе жеке бұлт ұсы-
ныстары үшін виртуалды желілік құрылымдарды жасауға 
мүмкіндік береді. Бұдан басқа трафик түрін басқару (ал-
дын ала белгіленген максималды мәнге дейін IP трафигін 
шектеу) сияқты функциялар желіге кіруде желі шекара-
сында пайдаланылуы мүмкін, олар содан кейін желіде 
есептелген трафикті қамтамасыз етеді.

Виртуализация
Көптеген түрлі техникалық концепцияларда «виртуализация» 
түсінігі нақты физикалық жүйелерге қарамастан жүзеге асы-
рылуы мүмкін функцияның абстракциясы болып табылады. 
Виртуализацияның көптеген тұжырымдамаларында абстрак-
циялық логикалық жүйелер нақты жүйелердің жалпы қорла-
рын (ОП, жады және т.б.) пайдаланады. Осы тәсіл арқылы бұл 
қорларды жақсы жүктеуге немесе қол жетімді қорларды жақсы пайдалануға болады.
Классикалық компьютер аппараттық қамтамасыз етуден (HW), операциялық жүйеден 
(OS) және қолданбалардан (Applications App.) тұрады. Операциялық жүйе компью-
тердің барлық қорларын басқарады және оларды қосымшалардың сұранысы бойын-
ша тағайындайды.
Ол виртуализацияны қамтамасыз етеді және бұл үшін виртуалды машиналар (ВМ) 
деп аталатын платформа құра отырып, аппараттық қамтамасыз ету үстінде виртуал-
дандыру көмегімен виртуалдауды қамтамасыз ететін хост ретіндегі операциялық 
жүйесі (хосттық ОЖ) бар виртуализация деңгейі енгізіледі және қосымша қонақтық 
операциялық жүйелерді (қонақтық ОЖ) орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін виртуал-
ды машиналар (ВМ) деп аталатын платформаны құрады. Виртуалды машиналар 
жүйелерінде қонақтық ОЖ ретінде әртүрлі операциялық жүйелер орнатылуы мүм-
кін. Мұнда хосттық ОЖ үшін виртуалды машина – бұл қолданба болып табылады. 
Виртуал дау деңгейінде хост-ОС баламасы ретінде қонақ ОЖ қорларының сұраныста-
рын үйлестіретін гипервизор (сондай-ақ Виртуалды машина мониторы деп аталатын) 
қолданылуы мүмкін. Бұл нұсқада гипервизор виртуалды машиналарға HW эмулирлен-
ген қатынауды ұсынады (сондай-ақ «жалаңаш темір» ретінде белгілі – операциялық 
жүйесіз платформа). Бұл өте қарапайым көрініс тек виртуалдандырудың базалық қағи-
дасын суреттеуге арналған, суреттелген құрылымдардан басқа, виртуалдандырудың 
көптеген жолдары мен мүмкіндіктері бар. Операциялық жүйесіз платформалардың 
негізіндегі амалдар әдетте анағұрлым өнімді, өйткені олар жүйелік жабдыққа тікелей 
жүгінеді, ал сол уақытта орналастырылған нұсқада виртуалды машина мен жабдықтар 
арасындағы хосттық операциялық жүйе бар болады.
Виртуализация компьютерді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. SDN желідегі вир-
туализацияны қолдайды.

5.2.3 Деректерді өңдеу және сақтау орталығы .....................................................
Желідегі серверлер санының артуымен, үнемі өсіп келе жатқан деректер ағынымен 
және виртуализация концепцияларын енгізумен серверлерді желіге қосу үшін аса күр-
делі сәулеттер талап етілді. Бұл желі серверлік желі деректерді өңдеу орталығы (DC) 
деп аталады. Серверлер желісі бастапқыда жергілікті желілердің жалпы желісіне кірік-
тірілген, сонымен қатар олар жылдам желілік қосылуды және пайдалануда жоғары 
тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жалғастыруы тиіс. Желі қатынасында QoS 
талаптары сияқты деректерді беруге барлық жаңа және жаңа ерекше талаптар пайда 
болды. Бұл өте әртүрлі талаптар желі жұмысына және жергілікті желіде серверлер мен 
желілерін бөлу аса күрделі талаптарға алып келді.
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1-сурет. Жергілікті желідегі деректер орталығы
Үлкен деректерді өңдеу орталықтары бар аса күрделі жеке желілер серверлерді ар-
найы желіге, деректерді өңдеу орталығына ұйымдастырады. Желі деректерді өңдеу 
орталығына желі элементтеріндегі порттардың санын ұлғайтпастан өсуге мүмкіндік 
береді. Деректерді өңдеу орталығының желісі пайдалануда жоғары тоқтаусыз жұмыс 
істеуін және желіде өнімділігін қамтамасыз етеді. Функциялар мәліметтерді өңдеу 
орталығының ішінде талаптарға байланысты ұсынылатын виртуалды машиналарға 
үлестірілуі мүмкін. Бұл функциялардың сыртқы мекенжайы әрқашан бірдей болып қа-
лады, жергілікті желіде маршрутизация түзету қажет емес.
Деректерді өңдеу орталығының барлық серверлері 3-деңгейлі кіші жүйелерге топтас-
тырылған. Серверлер арасындағы желінің өнімділігі мен пайдаланылатын желілік эле-
менттердің саны мүмкіндігінше аз болуы тиіс. 2-деңгейлі қосымша коммутаторлар де-
ректерді өңдеу орталығында қол жетімді порттардың өте көп санын қамтамасыз етеді 
(әрбір желілік элементке өңдеу үшін біраз уақыт қажет). Виртуалды машиналардың 
барлық серверлерінің жергілікті желіге қосылу үшін жалпы маршрутизаторы / комму-
таторы бар.

Бұлт
Көптеген заттар «бұлт» терминімен біріктіріледі, кейбіреулері «бұлт» терминінің пайда 
болғанға дейін қол жетімді болды. Негізінен сақтау саласы, бағдарламалық қамтама-
сыз ету, желінің орталық элементтері немесе барлық желі коммуникациялық желіге 
немесе осы коммуникациялық желідегі қашықтағы серверге ауысады. Бұл жағдайда 
жеке пайдаланушыларға, топтарға немесе компанияларға пайдаланылатын қорлар 
пулынан ерекше пайдалану үшін сақтау салалары беріледі.
Қарапайым жағдайда желідегі орталық диск әртүрлі жүйелермен өңделетін мазмұнды 
синхрондауға көмектеседі. Диск көбінесе қолданыстағы дискілерге қосымша жасала-
ды. Орталық диск өз (жеке бұлт) немесе сыртқы желіде (жария бұлт) болуы мүмкін 
табылады. Екі аймақ да гибридті бұлтқа біріктірілуі мүмкін.
Жаһандық желілер (WAN), жалпы қол жетімді деректер беру желілері, ұзақ уақыт 
бойы жергілікті желілермен салыстырғанда өте төмен жылдамдықтар ұсынды, сон-
дықтан серверлердің жылжуы өте үлкен жылдамдық шектеулерінде ғана мүмкін 
болды. Сонымен қатар, жаһандық желінің жылдамдығы артты, осылайша, елеу-
лі шектеулерсіз қашықтағы серверлерге қол жеткізу мүмкін болды. Бұл корпора-
тивтік желілер мен үй пайдаланушыларына арналған жаңа қызметтер мен сәулет-
терді алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар әртүрлі қызметтер, бағдарламалық
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1-сурет. Бұлттағы жалпы жергілікті диск 

қамтамасыз ету және сақтау нұсқалары «бұлт» жарнамалық терминімен аталады 
және желіде пайдалануға жарамды серверлер, инфрақұрылым және / немесе қойма-
лар бар.
WAN жылдам жаһандық желілері сыртқы желіде жады мен есептеу қуаты есебінен өз 
желісінің кеңейтілген сәулетін пайдалануға мүмкіндік берді. Бұлттық есептеулермен, 
тіпті қашықтан жүйелерде бағдарламаларды орындау мүмкін. Бұлттық есептеулер 
тек деректер қоймасын, қолданбаларды және виртуалды компьютерлерді ғана емес, 
сонымен қатар деректерді өңдеу орталығында еркін қол жетімді және икемді сервер-
лерді немесе осы серверлердің бөліктерін (сақтау аймақтарын) қамтиды. Бұл қорлар 
тиісті өнім беруші клиентке еркін пайдалану үшін беріледі. Содан кейін клиент қорлар-
дың сомасын еркін реттей алады және тағайындалған қорларды өз бетінше басқара 
отырып, өз желісін құра алады. Есептеуіш қуатты ұсынумен операциялық жүйесі мен 
қосымшалары бар виртуалды машиналар бұлтта іске қосылуы мүмкін. Нәтижесінде 
есептеу қуаты қажеттілігіне қарай бөлінуі мүмкін. Мысалы, егер нақты веб-сервис 
серверде виртуалды машинамен (ВМ) берілсе, және бұл қызметке сұраныс тез арта-
ды, жүйе басқа виртуалды машиналарды автоматты түрде имитациялай алады және 
өнімділікті сұранымға бейімдей алады. Егер қызметке сұраныс тағы да төмендесе, 
қосымша ВМ қайтадан жабуға болады.

Жаһандық желідегі бұлтты қызметтер
Бұлтты қызметтер жиі орталықтандырылған қызметтер болып табылады, олар өте 
жоғары тоқтаусыз жұмыс істеуді және өнімділікті талап етеді. Дәл осы жерде көпшілік 
желісі операторларының жаһандық желілері ұсынылады. Бұл желі операторлары үшін 
жаңа қызмет ұсынысына әкеледі:
– Қарапайым жағдайда бұлт қолданбалары желіде ұсынылған сақтау аймағын пай-
далана аласыз. Мұнда деректер орталықтандырылған сақталуы және қажет болған 
жағдайда қосымша сақталуы мүмкін. Орталық желі қоймасын бірнеше компьютерді 
синхрондау үшін да пайдалануға болады. Содан кейін деректерді жергілікті жасауға 
және өңдеуге болады, содан кейін орталықтандырылған сақтауға да болады. Со-
нымен қатар, синхрондалған деректер әртүрлі құрылғылардан кез келген желі нүктесі-
нен алынуы мүмкіндігін береді.
– Қызмет ретінде бағдарламалық қамтамасыз етумен (SaaS) сіз оларды толық ком-
пьютеріңізге орнатпастан, белгілі бір бағдарламаларды пайдалана аласыз. Бағдар-
ламалық қамтамасыз ету желідегі орталық серверлерде қол жетімді. Сіз пайдаланып 
бағдарламалық қамтамасыз ету бөлігі үшін төлейсіз, және сіз бағдарламалық қамта-
масыз етуді қалай ұзақ пайдаланасыз. Бұл сізге осы бағдарламалық жасақтаманы 
толық сатып алу қажетсіз күрделі бағдарламалар қызметтерін пайдалануға мүмкіндік 
береді. Мұндай тәсілде сізге қысқа жауап беру уақытына жету үшін желідегі сервермен 
қуатты байланыс қажет.
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– Инфрақұрылым (Қызмет ретінде инфрақұрылым, LaaS) желілік операторларға өз 
инфрақұрылымының бөлігін жаһандық желіге ауыстыруға немесе WAN қызметінің өз 
инфрақұрылымына (мысалы, интернетаралық желілік магистральдар) қосуға мүмкін-
дік береді. Жаһандық желі үлесінің өнімділігі содан кейін жеке желі талаптарына дина-
микалық бейімделуі мүмкін. Бұл қызметтерді тарифтеу нақты қолдануға байланысты 
немесе деректер көлемі бойынша немесе тұтыну бойынша ұсынылуы мүмкін. Қыз-
мет көрсетуші инфрақұрылымды (жеке желінің бөліктерін), сақтау орындарын немесе 
есептеу қуатын ұсына алады.
– Платформалар (қызмет ретінде платформа, PaaS) компанияның иелігіндегі сервер-
лер мен бағдарламалық қамтамасыз ету ортасы бар. Клиент платформаны пайдала-
нады, бірақ оның қалыптасуын, пайдалануындағы тоқтаусыз жұмыс істеуін, функцио-
налдығын және қоршаған ортаның уақтылығын алаңдатудың қажеті жоқ. Компания 
осы жүйелерге салымдарды ғана емес, пайдалану бойынша барлық шығындарды да 
үнемдейді.
Желі А нүктесінен В нүктесіне дейін өтуге мүмкіндік беретін көпірден әлдеқайда көп 
болады, бұл қызмет, пайдалану, өнімділік және әсіресе икемділік үшін істен шығудың 
жоғары талаптары бар платформа. Желі тарату сапасын бақылауға тиіс және тар жер-
лерге жылдам әрекет ету есебінен осы шарттарға тез бейімделуі мүмкін.

Деректерді өңдеу орталықтарына арналған бұлтты қызметтер
Деректерді өңдеу орталығына (DataCenter) арналған  өте әр түрлі есептер болуы мүм-
кін. Негізінде, бұл термин желілік жүйелердің жиынтығында өте қуатты компьютер, ин-
тернет-дүкен (мысалы, Amazon сияқты электрондық бизнес), контент-сервер (мыса-
лы, Youtube, Apple немесе Microsoft) немесе іздеу жүйесі (Yahoo немесе Google сияқты 
ақпарат қоймаларында деректерді іздеу, талдау және ұсыну) болып табылатын плат-
форма болып табылады. Сыртқы деректерді өңдеу орталығы сервер, деректер қоры, 
компьютер ретінде қарастырылады. Шын мәнінде, ол әдетте, бірнеше желілік компь-
ютерлік жүйелерден тұрады. Үлкен деректерді өңдеу орталығы 10 000-нан 100 000-
ға дейін серверден немесе тіпті миллион серверден тұрады. Көптеген жеткізушілер, 
осылайша, үлкен, жиі стационарлық деректерді өңдеу орталықтарынан шағын, өте тез 
бейімделетін орталықтарға өтті.
SDN тәсілі қызметтер мен қосымшалардың виртуалдығын қолдайды. SDN виртуал-
ды машиналарды веб-сайттан тыс тасымалдауға мүмкіндік береді.
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Егер деректерді өңдеу орталығының өнімділігі жүктеме талаптарына бейімделсе (мас-
штабталса), бұл интернет-дүкендер үшін тамаша мүмкіндік болар еді. Клиент ұзақ 
уақыт әсер ету салдарынан ең жоғары жүктеме талаптарын байқамауы тиіс. Бұл бір 
мезгілде сұраныстардың өте көп саны өңделуі тиіс дегенді білдіреді. Ол жиі деректерді 
өңдеу орталығында өз жүктемені тарату жүйесін (жүктемені теңгеру) пайдаланады. 
Ірі жеткізушілер бұл үшін күрделі, көптеген нүктелер бойынша деректерді өңдеу орта-
лықтарын біріктіреді, олар бұлтқа арналған платформа ретінде клиенттерге сатылуы 
мүмкін. 

SDN деректерді өңдеу орталығы
Бағдарламалық-анықталатын желілік тәсіл (SDN) желілік жүктемеге өте тез және 
икемді жауап беруге мүмкіндік береді. Егер SDN контроллерін сервердің белгілі бір 
функциялары үшін виртуалды машиналарды іске қосумен байланыстырсаңыз, кеңей-
тілген, икемді және өте тиімді амалдар пайда болады. Бірнеше таратылған деректерді 
өңдеу орталықтарын орнатуға болады. Функциялар нақты жүйелерде нысандардың 
виртуалды даналарының көмегімен икемді үлестірілуі мүмкін.
Деректерді өңдеу орталығы мен желі бірге өседі. Бұл жерде деректерді өңдеу орта-
лығының ішінде байланыс үшін жеке желілер құрылмайды, ал желіге барлық элемент-
терді біріктіру үшін басқа желі немесе желінің бір бөлігі және деректерді өңдеу ор-
талығына баратын жолдар құрылады. Деректерді өңдеу орталығының функциялары 
желілік функцияларға айналады. Белгілі бір функциялар немесе сервер қызметтері 
деректерді өңдеу орталығының әртүрлі бөліктері бойынша виртуалды машиналар-
да таратылуы мүмкін. Бұл үлестірім мен белсенді виртуалды машиналардың саны 
әртүрлі болуы мүмкін. Желі (немесе желі бақылаушысы) функциялардың мекенжайын 
біледі және маршрутизацияға сәйкес бейімделе алады.
Деректерді өңдеу орталығы үшін бұлт инфрақұрылымын кәсіпорын жалға ала алады. 
Ірі интернет-провайдерлер немесе мамандандырылған бұлтты провайдерлер мүд-
делі клиенттерге өз сервис платформасын құру үшін бұлт немесе инфрақұрылым қы-
зметтерін тікелей ұсынады. Бұл жағдайда компания өз платформасына (персоналға 
арналған шығыстарды қоса алғанда) шығыстарды үнемдейді және қызметті немесе 
инфрақұрылымды сыртқы жеткізушіден (жария бұлт) сатып алады.

WAN

Деректерді өңдеу орталығы

Деректерді өңдеу орталығы

SDN желісінің
элементі

SDN желісінің
элементі

SDN желісінің
элементі

SDN 
желісінің 
элементі

SDN 
желісінің 
элементі

SDN 
желісінің
элементі

Деректерді өңдеу орталығы

1-сурет. Қоғамдық бұлт

Жаһандық желілер
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5.3 Келесі буын желілері  ......................................................................................
Интернет-хаттамада негізделген ISDN мұрагері 
стандарттауда КҰЖ «Келесі ұрпақ желісі» деп 
аталады. Бұл желі қатысушыларға сенімді беру 
сапасын және пайдалануда жоғары тоқтаусыз 
жұмыс істеуін ұсынады.

5.3.1 Негіздері .............................................. 
IP Интернет хаттамасы негізінде деректерді 
беру, бүгінгі күні коммуникация желілерінде 
95% үлесін ала отырып, берілетін ақпараттың 
ең үлкен көлемі болып табылады. Дауыстық 
байланыс үлесі берілетін ақпараттың 5% ғана 
құрайды. Мұндай ортада желілік сәулеттер 
осы жағдайларға бейімделуі тиіс. Бұл дауысты 
беру желілік құрылымдарды емес, интернетке 
негізделген деректерді беру дегенді білдіреді. 
Мұндай желілер сөйлей алатын деректерді де 
беру желілері болып табылады. Дәстүрлі Тіл 
желілерінде өзгерістер үнемі орын алады. Үлкен 
инвестиция қажет. Тіпті алыс болашақта бар-
лығын толығымен өзгертудің қажеті жоқ. Мыса-
лы, аналогтық телефон байланысы әлі де қол-
жетімді болады.
Екінші жағынан, Интернетте мультимедиялық 
қосымшалар әзірленеді, олар әртүрлі тасымал-
даушыларды қолдайды және оларды бірыңғай 
интерфейспен бірыңғай сервиске біріктіреді. 
Бұл жағдайда дауысты беру өте күрделі ортада 
жалпы коммуникацияның шағын бөлігі болып та-
былады. Бірақ болашақ желілік деңгейде жаңа 
бірыңғай технологиядан тыс емес. Кейбір уақыт 
ішінде коммутацияның әдеттегі принциптері көп-
теген дәстүрлі аналогтық және сандық интер-
фейстермен (1-сурет) үйлеседі. Олар IP негізін-
де желілермен бірге бір ортақ желіні құрайды.

Тіл сияқты нақты уақытта ақпаратты тасымал-
дау берілетін ақпарат сомасында аз ғана үлес 
алады. Байланыс желілеріндегі трафиктің 
95%-дан астамын IP Интернет-хаттамасына 
негізделген деректер құрайды.

Интернет дестелері
Интернет деректерді беру үшін өте қолайлы 
болып келеді, мұндай электрондық пошта және 
Ғаламтор (WWW) сияқты қолданбалард үшін қа-
жет етпестен ISDN сияқты алдын ала қосылым-
сыз тасымалдау міндеттерін шешу арқылы қо-
сылымсыз. Пайдалы жүктемені берудің мақсаты 
қарапайым және жылдам механизмді (3-сурет) 
пайдалану болды.

Шлюз (баптау)

NGN-Anschluss (IP-basiert)

IP желісі
NGN

Сервер
Сервер

ISDN

ISDN

Ұқсас

Ұқсас

Ұқсас

ISDN

ISDN-VSt

Арналарды уақытша
бөлумен мультиплекс

Байланысуды басқаруДабыл

Байланыстырушы құрылғы

ISDN (уақытша бөлу жəне 
байланыс бақылауымен мультиплекс)

VSt
++

VSt VSt
++ ++

Сервер

Интернет

IP дестелері

Интернетсіз

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Маршрутизатор

1-сурет. Гетерогенді болашақ желісі

2-сурет. Жалғау құрылғысы арқылы 
байланыстар

3-сурет. Интернет байланыстары

Тарату желісі
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Бұл әдіс байланыс орнатылмаған «BestEffort» деп 
аталады («ең жақсысы мүмкін»). ISDN желілерін 
уақытша бөлумен мультиплексорлауда ақпарат 
белгіленген уақытта арналар арқылы беріледі. Бай-
ланыс орнатылмаған кезде дестелер қажет болған 
жағдайда және басқа дестелермен бәсекелестікте 
ғана беріледі. Деректер дестелері деректер көзі 
мен мақсатынан тұратын дестенің тақырыбын ала-
ды (IP-мекенжайлары).
Бүкіл әлемде IP-мекенжайлары тек бір рет таға-
йындалады. Бірегей IP мекенжайы туралы айтады. 
Бұл «бірегей» IP-мекенжайды пайдалана отырып, 
пайдалы жүктеме ақпаратын қалаған жерге (1-су-
рет) жіберуге болады.
Бұл коммуникацияда желі тасымалдауға ешқандай 
кепілдік бермейді. Соңғы жүйелер беріліс әсер-
лерін, желілік бөгеуілдерді және беру қателіктерін 
өздері жеңе алады.
L3 деңгейіндегі байланыс әрқашан қосылусыз жү-
зеге асырылады. L4 деңгейінде соңғы жүйелер ара-
сында байланыс орнатылған хаттама (TCP) және 
байланыс орнатылмаған қызмет (UDP) пайдаланы-
лады.
L4 деңгейінен жоғары қолданбалар (қызметтер) 
порттар деп аталады. Жаңа қызметтердің порты-
ның нөмірін ғана көрсету керек және олар бүкіл 
әлемде қол жетімді болып табылады. Жаңа қыз-
метті пайдалану үшін қажетті бағдарламалық жа-
сақтама HTTP (HypertextTransfersProtocol = WWW) 
немесе FTP файлдарын жіберу хаттамасы арқылы 
таратылуы мүмкін. Бұл ашықтық желіге жаңа қыз-
меттерді (2-сурет) тез енгізуге мүмкіндік береді.

Қызметтердің күрделілігі көлік желісінде емес, соңғы құрылғыда ғана. Бұл базалық 
шарттар интернеттің революциялық дамуына мүмкіндік берді, әсіресе Ғаламтор 
(WWW) енгізілгеннен кейін.

Мұнда десте IP мекенжайынан басталады

IP-дестенің мақсаты

Мекенжай 
ауқымы  A

Мекенжай 
ауқымы C

Мекенжай 
ауқымы D

Мекенжай 
ауқымы B

Байланыс желісі
(магистральды)

Қызмет атауы

Қолдану салалары

Қабат L4: 
Көлік

Қабат L3:
Желіаралық хаттама

Қабат L2:
Сақтық көшірме жəне 
желіге кіру
Қабат L1:
Беру

Хаттама L2

Хаттама L1 Хаттама L1

Желі 1

Хаттама L2

Желі 2

Хаттама L2

Хаттама L1

Желі 3

DNS: домендік атаулар сервері
FTP: файлдарды жіберу хаттамасы
HTTP: гипермəтін хаттамасы

Порт 53Порт 80Порт 23 Порт 20/21 Порт 161/162

IP: интернет-хаттама
SMTP: қарапайым пошта жіберу 
хаттамасы
TCP: көліктік бақылау хаттамасы

UDP: бапталатын дейтаграмма хаттамасы
WWW: Ғаламтор

IP (интернет-хаттама)

Домен
Аты

Сервер

DNS

Telnet

Telnet

FTP

FTP

WWW

HTTP

E-mail

SMTP

TCP (көліктік бақылау хаттамасы) UDP

1-сурет. Мекенжайды беру және 
байланыс желісінде бағыттау 

2-сурет. OSI - 7 қабатының моделіндегі хаттамалар

Жаһандық желілер
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Жаңа буын желісіне дейін дамыту
ХЭО (1-сурет) Электр байланысы сек-
торының H.323 ұсынысымен мультиме-
диялық байланыстың бірінші жүйесі іске 
асырылды. Сонымен қатар, бастапқы-
да бейнеконференцбайланыс жүйелері 
үшін әзірленген, бұл стандарт интернет 
хаттамасын (Voiceover IP) пайдалана 
отырып, алғашқы дауыс беру үшін қол-
данылған.
Бұл ұсыныс пайдалы жүктемені беру 
кезінде екі хаттамаға да нақты уақыт 
транспорттық хаттамасына және 
RTCP нақты уақытты басқарудың 
транспорттық хаттамасына сүйенеді. 
Сигналдармен алмасу үшін ХЭО-Т H. 
225 (ISDN Q. 931 ұқсас сигнал беру) 
және H. 245 хаттамалары қолданылады. 
Осы негізде 90-жылдардың ортасын-
да іскерлік сектордағы байланыс үшін 
VoIP байланысының алғашқы жүйелері 
және телекоммуникациялық жабдықтар 
(ТК-жабдық) пайда болды.

SIP арқылы сигнал беру
IETF мақсатты топ мультимедиа және 
дауыстық байланыс жүйелері үшін ин-
тернет бойынша бірқатар хаттамаларға 
(2-сурет) негізделген басқа тәсілді таңда-
ды.
Пайдалы деректерді тарату үшін RTP 
нақты уақыт хаттамасы таңдалды. Бай-
ланыстарды бақылау үшін SIP (2-сурет) 
хаттамасына бастама жасайтын жаңа 
SIP хаттамасы анықталатын болады. 
SIP – бұл шын мәнінде, нақты уақыт-
та байланысу үшін сигнал беру хатта-
масы және интернеттегі мультимедиа. 
Бұл хаттама элементтері мәтіндік түрде 
берілетін қарапайым клиент-сервер хат-
тамасы (гипермәтін хаттамасына ұқсас – 
HTTP хаттамасы).
L4 деңгейінен жоғары (TCP және UDP), 
IETF мәні бойынша, бұл клиент (мысалы, 
терминалда) мен сервер (сырттан көлік 
желісіне қосылған) арасында берілетін 
қолданбалы хаттама. ISDN-да осындай 
функция желі элементтерінде орындал-
ды. SIP және RTP негізінде бастапқыда 
Интернетте VoIP қосымшалары мен да-
уыстық байланысқа арналған біррангты 
қосымшалар әзірленді.
Бұл әдіс одан кейін VoIP TK зауыттарын 
өндірушілер қабылдады және де UMTS-
мен мобильді радиобайланысты жылжы-
ту үшін стандартталған.

H.323
Терминал

H.323

Жергілікті есептеу желісі (ЛВС)

H.323
MCU

H.323
Терминал

H.323
Терминал

H.323
Шлюзді қорғау

H.323
Шлюз

H.323-Терминал: ДК / жұмыс станциясы немесе VoIP телефоны

H.323-Шлюз: Басқа желілерге өтуn

H.323-Шлюзді қорғау: Желі жəне өткізу жолағын басқару
 Байланыстарды басқару ,
 Басқармасы мекенжайымен

H.323-MCU: Көп нүктелі басқару блогы-аудио/бейне 
                         сигналдарды өңдеу жəне конференцияны 
 басқару

Деректер 
беру желілері

ISDN

Кең жолақты 
желілер

WWW E-Mail Сессияны 
бақылау VoIP

HTTP SMTP SIP RTP

Қолдану салалары

Интернет

L4 TCP UDPҚабат 4

Порт
5060

Порт
5060

Электрондық 
пошта

Дабыл Сандық 
түрдегі тіл

L3 Интернет IP хаттамасы Қабат 3

L2

L1

Қабат хаттамасы 2

Қабат хаттамасы 1

Желі 1

Қабат хаттамасы 2

Қабат хаттамасы 1

Желі 2

1-сурет. H. 323 бастап анықтау аймағы

2-сурет. Эталондық үлгідегі SIP және RTP

Тарату желісі
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Келесі буын желілері
Келесі буын желілерінің тұжырымда-
масына сәйкес ХЭО-Т КБЖ Интер-
нет-хаттама бойынша IP-байланысқа 
(дауыс, бейне, электрондық пошта, 
хабарламалармен алмасу және т. б.) 
және ақпарат алуға (ағындық беру, 
бейне, көп мекенжайды беру, қызмет-
тер және т. б.) негізделген сәулеттік 
тұжырымдаманы әзірледі. 
Желіге қол жеткізу технологиясына 
қарамастан.
КБЖ VoIP тәсілдерінен, ең алдымен, 
бұл пайдалануда жоғары тоқтаусыз 
және белгілі бір қызмет көрсету са-
пасына (QoS) сәйкестігін қолдайты-
нымен ерекшеленеді. Бұл тәсілде SIP 
сеансты басқару үшін орнатылған.
NGN келесі буын желілерінің негізі 
интернет болып табылады. КБЖ ин-
тернеттің бөлігі емес болып табыл-
майды: Жеке желісі құрылған негізін-
де интернет-хаттама IP. Шлюздер 
әдеттегі желілерге қосылуға мүмкіндік 
береді. IP (1-сурет) негізінде медиа-
шлюзалармен классикалық ISDN 
байланыстары бейімделеді.
Бұл пайдаланушыларға қол жеткі-
зу мен пайдаланылатын құрылғыға 
қарамастан, кең мүмкіндіктерге ие 
жаңа қызметтерді ұсынуға мүмкіндік 
береді. Осылайша, кәдімгі байланыс 
желісі КБЖ-ның бір бөлігі болып та-
былады.
ISDN коммутациялық станциялары 
белгілі бір функциялары мен дәл бит-
тік хаттамалары бар жабық жүйелер 
болып табылады.
Жаңа функциялар немесе күрделі 
функциялар (мысалы, қызметтік нө-
мірлер сияқты) зияткерлік желілер 
сәулетінің арқасында мүмкін болды. 
Жаңа құрылымдар неғұрлым ашық 
интерфейстермен, неғұрлым қара-
пайым хаттамалармен және бөлінген 
сәулетпен салыстырмалы функцио-
налдылықты қамтамасыз етеді.

КБЖ-да цифрланған дауыс нақты 
уақыт RTP көліктік хаттамасын және 
SIP сеансының бастамашылық хат-
тамасын пайдалана отырып сигнал-
дарды беру арқылы деректер десте-
лерінде беріледі. Аналогтық және 
ISDN-байланыстар интернет желісі 
базасында жүзеге асырылатын ха-
барға арналған медиашлюздармен 
бейімделген.

Маршру-
тизатор 

Медиа-шлюз

NGN
(IP-Basis)

Аналогты

Аналогты

DSLAM

EthernetEthernet DSL 
байланыстары

ISDN

Аналогты

ISDN

ISDN

ISDN-VSt

Шлюз
Шлюз

ISDN-VSt
ISDN-VSt

SIP-сервер 
(байланысты басқару)

ISDN

Ethernet

SIP

SIP

SIP

RTP

RTP

RTP

Маршрутизатор 

Маршру-
тизатор 

Маршрутизатор 

Марш-тор 

1-сурет. NGN келесі буын желісі

Жаһандық желілер
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Тасымалданған жүйелердің негізгі міндет-
тері мен функциялары сақталады. Жаңа 
жүйелерде базалық шақырулар, биллинг, 
«бос емес» немесе «қоңырауларды қайта 
адрестеу» және т.б. сияқты функциялар 
күтіледі. Болашақта жаңа және кешенді 
қыз меттерді (1-сурет) ұсынуға көптеген 
мүмкіндіктер пайда болады.
Бұл ашықтық интернетке Ғаламтор www 
паутина сияқты қолданбаларды пайда-
лануға көмектесті. Интернет жұмысының 
қағидасы мен базалық хаттамасы (IP) бұл 
үшін өзгертуге тура келді.
Бұл тәсілдер көпшілік және жеке желілер-
дегі жалпы қол жетімді интернет-қыз-
меттерге қарағанда айтарлықтай үлкен 
интеграцияны ұсынатын келесі буынға 
арналған интернетті құрайды. Ол нақты 
уақыт режимінде ақпаратты тарату үшін 
ерекше сапаны ұсынады, содан кейін 
осы қосымша үшін пайдалануда қалыпты 
тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі 
тиіс. Ол бұрын танымал интернеттен өзге-
ше болады.

VoIP дауыс беру немесе келесі буын
желісінде КБЖ
Болашақ қарым-қатынас негізі интернет 
болып табылады. Алайда, іске асыру 
тиісті ортадан, талап етілетін желілік қа-
сиет терден, хаттамалардан және пайда-
ланылатын сәулеттерден ерек шеленеді. 
Егер тіл интернет-хаттама бойынша бе-
рілсе, ол КБЖ келесі буынының желісін бір-
ден білдірмейді. Нақты желілік сәулет үшін 
бірыңғай тізбекті ағын жоқ. Әртүрлі тәсіл-
дер (IETF, ITU-T немесе 3GPP стандартты 
комиссиялары) ішінара са лыс тырмалы 
функцияларды ұсынады. Алай да олар пай-
даланылатын сәулетпен, хаттамалармен 
және жалпы тәсілдерімен ерекшеленеді.
Бірақ көп ортақ. SIP-тің HTTP-ге өте күшті 
жақындығынан, SIP хаттамасы барлық 
тәсілдерде (2-сурет) қолайлы болып табы-
лады.
КБЖ келесі буынның желілерінің стандарт-
тарына, UMTS әмбебап ұялы байланыс 
жүйесіне және UMTS, LTE ұзақ мерзімді 
даму және жеке желілерде іске асыруға 
келетін болсақ, олар бойынша терминалға 
дейінѕір хаттамасын таңдау шешімі қабыл-
данды. RTP нақты уақыт көлік хаттамасын 
пайдалану нақты уақытта байланыс үшін, 
сондай-ақ барлық тәсілдерде табуға бо-
лады.

Мадияшлюз 

Мадия-
шлюз

NGN
(IP базасы)

Ethernet интерфейстерімен 
байланыс 

(мысалы, ADSL арқылы)

аналогты

ISDN

аналогты

ISDN

Жүйеге кіру

ISDN-VSt

Шлюз

ISDN-VSt

SIP-сервер 
(байланысты 
басқару)
софтсвитч

ISDN

АТС

Маршру-
тизатор

Маршру-
тизатор

Марш-тор

VoIP видео Мәтіндік Теледидар …

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕЛІ

DSL UMTS LTE

Кабельді теледидар

TCP

Терминалдар

Қолдану 
салалары

Қол жеткізу 
(Қол жеткізу),
Қабат L1 + L2

IP желісі
Қабат L3

Тасымалдау
Қабат L4 UDP

SIP сессиясын бастамалау хаттамасы 

Интернет IP хаттамасы

Қабаттың 
үстінен 
қосылуды 
басқару

1-сурет. Жаңа шарттар және қолданудың 
дәстүрлі салалары 

2-сурет. SIP барлық желілерде

Тарату желісі
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Кепілді сапасыз байланыс
Бірінші қағидалық сұрақ: белгілі бір тарату 
сапасына кепілдік бола ма? Әртүрлі про-
вайдерлерден жүзеге асырудың әртүрлі 
нысандары бар. Сонымен қатар, пайдала-
нушы деректерді нақты уақыт режимінде 
(мысалы, дауыс) басқа деректер десте-
лерімен бәсекелесуші деректер ретінде 
тарата ма немесе деректерді нақты уақыт 
режимінде көбінесе желіде тарату және 
өңдеу кезінде басқа деректер дестелеріне 
қатысты өңдей алады.
Егер дестелер деректер ретінде сөйлеу 
ақпаратымен берілетін болса, онда басқа 
деректер дестелеріне қарағанда тарату 
кезінде де, өңдеу кезінде де ешқандай 
айырмашылық жасалмайды. Бұл интер-
нет-телефония немесе IP VoIP арқылы да-
уыс беру біраз уақыт бойы мүмкін болды 
(1-сурет). Ол үшін көптеген провайдерлер 
бар (Messagener, Skype, SIP gate және т.б. 
жүйелері).
Бұл жерде тіл желіде басқа деректер дес-
телеріне параллель дестелер түрінде 
цифр ланады және тасымалданады. Қыз-
мет көрсету сапасына (QoS) осы қосымша-
ларда әсер ете алмайды.
Желінің ағымдағы жүктелуіне байланысты, 
нақты уақытта байланыс дестелері кейде 
қиындықсыз берілуі мүмкін,  сонда беру 
сапасының субъективті әсері өте жақсы 
болып табылады. Алайда, келесі сәтте 
мәселелер (кідіріс уақыты тым ұзақ немесе 
дестелердің тым үлкен жоғалуы) кез келген 
желі нүктесінде пайда болуы мүмкін, сон-
дықтан байланыс дестелері нақты уақыт 
бойы кідіріп, дестелердің жоғалуы артады. 
Осылайша байланыс сапасы айтарлықтай 
нашарлайды.
Бұл байланыс жүйелерінің басқа сипатта-
масы, бүкіл жүйені пайдаланудағы істен 
шығудың классикалық деректер жүйе-
лерінің істен шығуынан жоғары емес. 
Дәстүрлі байланыс желілерінің қол жетім-
ділігі жиі жоғары.
Егер байланыс жүйесі Интернет негізін-
де орнатылса, қосылымды басқару қажет 
(қоңырауды басқару). Бұл қалаған серіктес-
терді таңдайды және олардың арасында 
байланыс орнатады.
Кәдімгі Интернет ешқандай мағынада 
ешқандай қосылыстарды қарастырмайды,  
бұл желі үшін қосылыс қосылусыз жұмыс 
істейді.

Қарапайым тәсілде нақты уақыт ре-
жимінде VoIP ақпарат, мысалы, дерек-
тер Интернет арқылы тасымалданады. 
Бұл жағдайда беріліс сапасы кездейсоқ 
болып табылады..

Аралас дестелік көлік (дауыс жəне деректер)

Дауыстық деректер дестелері деректер 
дестелерімен бəсекелестікте беріледі. 

VoIP-деректерді беру сапасын қамтамасыз ету 

Интернет

Деректер

Деректер

SIP

SIP

RTP

RTP
SIP

SIP

SIP-сервер 
(қосылысты 
басқару) 
Софтсвитч

Деректер

Деректер

Маршрутизатор

Routing

Статистикалық 
мультиплекс

Деректер

Клиент

маршрути-
затор

маршрутизатор

маршрутизатор

маршрутизатор

маршрутизатор

1-сурет. QoS жоқ интернет-телефония

Жаһандық желілер
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QoS кепілдендірілген сапасымен 
байланыс

Мұнда дауыстық байланыс немесе 
байланыс дестелері нақты уақытта ар-
тықшылықты немесе арнайы өңделеді. 
Үшін артықшылықты өңдеу дестелерін 
қажет тиісті таңбалау тақырыбындағы 
IP-дестесі. Нақты уақыт дестелері үшін 
тарату сапасын қамтамасыз ету үшін 
жеке виртуалды байланыс арналары 
(виртуалды арналар) (1-сурет) пайда-
ланылуы мүмкін. Осы негізде сандық 
байланыс желісімен салыстырылатын 
сипаттамалары бар байланыс желілері 
құрылады.
Асинхронды беру режимі бар ATM сияқ-
ты әдістер мен хаттамалардың көме-
гімен дауысты және деректерді беру 2 
деңгейінде болады, VLAN виртуалды 
жергілікті желісі және көпхаттамалы 
коммутациясы бар MPLS. Сонымен қа-
тар екі түрлі көлік үшін жеке IP-желілер 
құрылады.
Бұл әдіс NGN «кейінгі ұрпақ желілері» 
терминімен жиі қорытылады. Бірақ бел-
гілі бір қасиеттерді сақтау – КБЖ жүзеге 
асырудың жалғыз шарты емес болып 
табылады. Жалпы қолданыстағы ұялы 
байланыс желілерінде бұл тәсіл UMTS 
әмбебап ұялы байланыс жүйесі үшін 
3GPP шеңберінде таңдалған, содан 
кейін LTE ұзақ мерзімді даму жүзеге 
асырылатын болады.
Жоғарыда сипатталған жүйелерден ең 
үлкен айырмашылық қосылыстың қа-
сиеттерін қамтамасыз ету (әртүрлі тра-
фикті бөлу арқылы). Тағы да, байланыс 
бақылауы (қоңырауларды өңдеу) ин-
тернетке қосылусыз қосылады. Бұрын 
алмасатын сигналдың арқасында вир-
туалды арналар нақты уақыт режимін-
де байланыс үшін басқарылады және 
олар байланыс уақытында бекітілген 
сипаттамалармен байланыс бойынша 
серіктестерге беріледі.
Талап етілетін қасиеттер әртүрлі әдіс-
термен іске асырылуы мүмкін.

Келесі ұрпақ NGN желілері нақты 
уақытта қосылу үшін беру сапасына 
кепілдік береді. Сонымен қатар, тіл 
интернет хаттамасы (VoIP) арқылы 
тасымалданады және жиі бірдей хат-
тамалар мен интерфейстер қолданы-
лады.

Жеке дестелік көлік (жеке виртуалды арналар 
бойынша дауысты жəне деректерді беру)

Дауыстық деректер дестелері деректерді беру арналарынан 
басқа виртуалды арналар арқылы беріледі.

VoIP-деректерді беру сапасын қамтамасыз етусіз 

Деректер

Тілі

Интернет

Деректер

Деректер

SIP

SIP

SIP

RTP

RTPSIP

SIP
SIP-сервер 
(қосылысты басқару)
софтсвитч

Виртуалды арналарды басқару

Деректер

Деректер

Нақты уақыт үшін 
виртуалды арна

virtueller Kanal
für Daten

Router

Маршру-
тизатор

Маршру-
тизатор

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Коммутация

Коммутация Тілі

Деректер

2 қабатта «жабусыз» бөлу (этикетка)

Маршру-
тизатор

1-сурет. QoS нақты уақытта коммуникация

Тарату желісі
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мазмұнды жіберу технологиясы) .............
UMTS стандарттауда кеңейтудің әртүрлі 
кезеңдері анықталды. Бірінші кезеңде тек 
жаңа қуатты радиоинтерфейс ұсынылды. 
5 шығарылымынан (отн. 5) UMTS анықта-
маларынан желі интернет-көлікке ауысты-
рылды және релеге қосылған. 7, UMTS IP, 
сеанстар мен қосымшаларды басқару не-
гізінде көлік желісі арасында өте қатаң бөлу-
ді анықтаған жаңа сәулетті ұсынды. Бұл сәу-
лет қолжетімділікке тәуелсіз қосымшаларды 
іске асыру және тоқтаусыз іске асыру үшін 
біріздендірілген платформаны қамтамасыз 
етеді. Бұл тәсіл IP мультимедиялық IMS кіші 
жүйесі терминінің астында жарияланды.

Сонымен қатар, әртүрлі желілер осы 
бірыңғай сұлбаға ие. Барлық байланыс са-
лаларында Интернет-хаттама пайдаланушы 
және басқарушы ақпаратты беру үшін негіз 
болып табылады. Ұялы байланыстан кейін 
IMS тәсілі стационарлық желілерде қабыл-
данды. Ол сондай-ақ ХЭО-Т келесі буыны-
ның спецификацияларында халықаралық 
деңгейде қолданылады.
Абоненттерді басқару және аутентифика-
ция IMS арқылы стандартталған, сондықтан 
пайдаланушы жүйеге тек бір рет кіреді және, 
осылайша, түрлі желілер мен қызметтерге 
қолжетімді. Бұл ретте оның қатынау қасиет-
тері және оның терминалының мүмкіндіктері 
ескеріледі.
Ол сондай-ақ әртүрлі қатынау әдістерімен 
қатар, мүмкін, әртүрлі сипаттамалармен 
(2-сурет) қатар әртүрлі қызметтер болуы 
мүмкін. Қандай желілерге, қызметтерге және 
бағдарламаларға қолжетімділігі туралы 
ақпарат пайдаланушы профилінде орта-
лықтандырылған сақталады.

Қызметтер мен қосымшаларды ұсыну әртүр-
лі желілер мен олардың ерекшеліктерін 
ескермеуге тиіс. IMS қызметі барлық қо-
сылған желілік қатынау арқылы тікелей пай-
даланылуы мүмкін.

Мультимедиалық IP-кіші жүйесі арқылы IMS қызметтері кіру желісіне қарамастан 
ұсынылуы мүмкін. IMS ғаламтордағы көлікке сүйеніп, байланыстар SIP арқылы бақы-
ланады.

5.3.2 IMS IP-мультимедиа (IP хаттамасы негізінде мультимедиалық 

Желі A Желі B

Қызметтер жəне
 қолданбалар

Шлюз

Байланыстарды 
басқару

Тасымалдау

Қол жеткізу
(Қол Жеткізу) 

Терминалдар

Желі A Желі B Желі C

Қызметтер жəне
қолданбалар

Байланыстарды  
бақылау (SIP)

Тасымалдау (IP)

Кіру

Терминалдар

1-сурет. Дәстүрлі желі құрылымы

2-сурет. IMS ішкі жүйесінің IP медиа 
құрылымы

Жаһандық желілер



249

5
Қолданыстағы желілерді кіріктіру
Әртүрлі терминалдар жаңа буындағы КБЖ 
желісіне қатынау үшін әртүрлі интерфейстерді 
пайдаланады. Оларға аналогтық телефон 
желілері, ISDN, ADSL, SDSL, HDSL, VDSL, 
оптикалық талшықты интерфейстер, кабель-
дік тарату желілері, электр беру желілері, 
радио- интерфейстер, UMTS, LTE жүйелері 
және Ethernet интерфейстері бар телефон-
дар жатады. Әртүрлі интерфейстердің дерек-
тері медиа- шлюздермен бірыңғай форматқа 
айналады және содан кейін IP хаттамасын 
пайдалана отырып желілер арқылы тасымал-
данады. Арнайы шлюздер өтпелі кезеңді, қол-
даныстағы желілерге ауысуды (ISDN, GSM, 
деректерді таратудың классикалық желілері 
және т.б.) рұқсат етеді.
Әртүрлі интерфейстердің бейімделуі белгілі 
бір медиа-шлюздер мен жалпы қатынау шлюз-
дерінде орын алады. Бұл параметрлерге қо-
сымша басқа амалдар, жаңа интерфейстер 
(қосылу саласындағы Ethernet) және қосылу 
саласындағы жаңа қосымшалар (Softphone, 
Skype және т.б.) (1-сурет) болады. Алдыңғы 
желілер пайдалану, сенімділік, сапа және қа-
рапайымдылық тұрғысынан стандарттарды 
орнатқан, бұл да жаңа тәсілдерден күтіледі. 
Сонымен, жаңа тәсілдердің мысалдары ал-
дында дәстүрлі жүйелерді қысқаша қарасты-
райық.

Желі бойынша бақылау және көлік
Болашақта ірі қоғамдық желілерде софт-свит-
чтар, сондай-ақ арнайы жабдықталған марш-
рутизаторлар немесе коммутаторлар / марш-
рутизаторлар пайдаланылады. Жеке желілер-
де қолданыстағы телекоммуникациялық жүйе 
жалпы пайдаланымдағы жергілікті желілердің 
инфрақұрылымына интеграцияланатын бола-
ды.
Ашық желілерде орталық коммутатордың 
бастапқы құрылымы бұзылған. Қоңырауларды 
басқару (қоңырауларды басқару немесе қоңы-
рауларды өңдеу) орталық компьютердің қа-
лыпты станциясында орналасқан. Бұл пайда-
лы жүктемелер коммутацияланатын желілер 
бойынша басқарушы ақпарат негізінде берілді. 
Жаңа құрылымдарда байланыстарды  басқару 
бағдарламалық ауыстырып қосқышта шоғыр-
ланған және коммутациялық желінің орнына 
пайдалы жүктеме интернет арқылы тағайын-
далған орынға жіберіледі (2-сурет).
Қарапайым коммутациялық желілер интернет-
пен ауыстырылады. Байланыстар серверлер-
мен бақыланады және желі бойынша маршру-
тизаторлар арқылы маршрутталады.

Медиа-
шлюз

Медиа-
шлюз

NGN 
(IP базасы)

аналогты

ADSL VDSL
Электр беру 
желісі

ISDN

аналогты

ISDN

Шлюз

UMTS LTE

SIP-сервер 
(қосылысты 
басқару) жұмсақ 
ауыстырып қосқыш

маршрутизатор

Маршрутизатор

Маршру-
тизатор

Медиа-шлюз

Медиа-шлюз

NGN 
(IP базасы)

аналогты

ADSL VDSL
Электр 
беру желісі

ISDN

аналогты

ISDN

Шлюз

UMTS LTE

SIP-сервер 
(қосылысты 
басқару) жұмсақ 
ауыстырып 
қосқыш

маршрутизатор

Маршрути-
        затор

Маршрутизатор

1-сурет. Кіру жүйесі және интерфейс

2-сурет. Қосылысты басқаруды 
орталықтандыру 

Тарату желісі
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КБЖ-да пайдаланушы деректерді және нақты 
уақыттың аса маңызды қосымшаларын берудің 
негізі IP интеренет-хаттамасы болып табылады. 
Сонымен қатар, QoS қызмет көрсету сапасының 
функционалдығы ішкі (L3) немесе базалық 
әдістердің (VLAN, ATM, MPLS, L2 деңгейі) 
көмегімен беріледі.

Тарату деңгейінде (L1 физикалық деңгейі) 
қазіргі заманғы көлік желілері пайдаланыла-
тын болады. Телекоммуникациялық секторда 
SDH синхронды сандық иерархиясы ерекше 
таралған. Толқын ұзындығы бойынша бөлінген 
мультиплексирлеудің таза оптикалық жүйелері 
жиі қолданылады (толқын ұзындығы бойынша 
бөлінген мультиплекс – WDM). IP-хаттамасы 
(мысалы, DiffServ, RSVP) немесе IP-хаттамасы 
ATM немесе MPLS деңгейіндегі L2 хаттамала-
рымен жұмыс істейді. Бұл жерде біз жұмыс істеп 
жатқан ғаламтор туралы емес, бұл қазіргі интер-
неттен бөлек өз желісі болады.
Қазіргі күнге дейін бар телекоммуникациялық 
желілерде әрбір VST коммутациялық орталығы 
өзінің байланыс бақылауына (шақыруларды өз 
өңдеуіне), коммутациялық желі мен интерфейс-
терге ие. Жаңа құрылымда интерфейстер медиа-шлюз контроллерімен басқарылатын 
таратылған медиа-шлюздер үшін бейімделген. Бұл элементтер арасындағы барлық 
байланыстар интернет байланыстары болып табылады. Деректер қоры пайдала-
нушыларды, олардың кіру құқықтары мен пайдалану бейіндерін басқару үшін пайда-
ланылады.

Медиа-шлюз IP негізінде әдеттегі интерфейстерді желіге бейімдейді (1-сурет).

Жаңа құрылымдар пайдалану мен қауіпсіздік тұрғысынан жоғары талаптар қояды. Біз 
классикалық коммутациялық жүйелер жұмысының жоғары сенімділігі, сенімділігі мен 
қаттылығы туралы ұмытпауымыз керек. Техникалық жүйелерді пайдалануда тоқтау-
сыз жұмыс істеу бір жылға келтіріледі: 99%-ның болуы жылына 3,65 күннің жоғалуын 
білдіреді. Телекоммуникациялық желілер желі үшін 99,9995% пайдалануда тоқтаусыз 
жұмыс істеуді талап етеді. Бұл тек жылына 3 минут бас тартуға сәйкес келеді.

Реттеу

Федералдық желілік агенттік Германияда телекоммуникацияны реттеу үшін жауап бе-
реді. Интернет хаттамасын қолдану арқылы дауыстық байланыста IP реттеу ажыра-
тылады:
– Дәстүрлі телефон желісін ауыстыру деп санауға болатын ұсыныстар (NGN, UMTS 
және т.б.). Оларға классикалық желілерге сияқты талаптар қолданылады.
– Классикалық желілік көріністерді (Skype, ICQ, NetMeeting және т.б.) алмастырмайды, 
тіл туралы ақпарат беретін ұсыныстар. Бұл қызметтер әлі реттелмейді, бірақ белгілен-
ген тәртіппен түзетіледі.
Федералдық желілік агенттік VoIP (IP арқылы дауыс беру) реттеу бойынша кейбір не-
гізгі ережелерді жариялады.
– Нөмірді тиісті жергілікті желіге байланыстыру,
– 032 қала коды бар нөмірдің орналасқан жеріне байланысты емес, көшпенді пайда-
лану деп аталады,
телекоммуникациялық желіге қосылмаған VoIP пайдалану үшін бөлінген ADSL-байла-
ныстар.

Медиа-шлюз

Аналогты

Сандық

Сигналды
 өңдеу

IP-көлік

Аналогты

Сандық
RTP

SIP

ISDN

Аналогты

Сандық 
тіл (RTP)

Дабыл

Сандық 
тіл (RTP)

Дабыл
ISDN

1-сурет. Медиа-шлюз 

Жаһандық желілер
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Көпшілік желілердегі сәулет

Жеке Жергілікті ат желілері жергілікті желі әді-
стерінің көмегімен жасайды. Интернетке жеке 
қатынау DSL әдістерінің көмегімен, ең алдымен 
ADSL көмегімен ұсынылады. Бірақ көбінесе 
мобильді желілер Интернетке қатынау техно-
логиясы ретінде маңызды рөл атқарады. UMTS 
мобильді желісінен басқа, бұл ең алдымен Long-
TimeEvolution LTE-де қолданылатын, пайдала-
нушыларға жеткізілуі тиіс үлкен өткізу қабілеті 
бар хаттама.
Интернеттің стационарлық желісін бүкіл әлем 
бойынша ірі желілік операторлар қалыптас-
тырады. Жоғары тұрған DSLAM мультиплек-
соры (сандық абоненттік желілерге қатынау 
мультиплексоры) BRAS арқылы (кең жолақты 
қашықтағы қатынау сервері) магистральды 
желіге (1-сурет) қосылады. Жеке клиент пен 
BRAS қатынау сервері арасында ADSL қосылу 
үшін ATM берудің асинхронды режимінде дерек-
терді беру технологиясы қолданылады. VDSL 
Ethernet қосылғанда VLAN виртуалды Жергілікті 
желісімен жиі қолданылады. BRAS серверінен 
кейін мобильді радио желісі жұмыс істейді – Ма-
гистральды радио желісі – Multi-Protocol-Lable-
Switching MPLS хаттамасыме.

Жаңа буын NGN желілерін дамытумен класси-
калық байланыс желілері IP (2-сурет) негізінде 
магистральды желіге интеграцияланатын бо-
лады. Бірақ MPLS технологиясымен жаңа NGN 
желісі классикалық интернет сияқты болмайды.  
Екі желі өз мекенжай ауқымымен бөлінген және 
жұмыс істейді. Екі желі / облыстар арасындағы 
өзара жабу мүмкін болмайды.

Келесі буындағы NGN жаңа желісі IP Интернет 
хаттамасымен жұмыс істейтін болса да, бұл 
жеке желі.

Интернет трафигіндегі қызмет көрсету сапасы
(QoS қызмет көрсету сапасы)

Интернет деректер беру желісі болып табыла-
ды, онда нақты уақытта ақпарат беру, мысалы, 
дауыстар мен бейнелер, қандай да бір ерекше 
шарасыз мәселе болып табылады.
Сөйлеу ақпараты статистикалық мультиплек-
стегі деректер ретінде бір-бірімен бәсекелестік-
те берілуі мүмкін емес.
Ерекше шарасыз сөйлеу сапасының бұзылуы 

бар өте нашар сапаны ұсынуға болады. Бұзушылықтар деректер трафигін арттыру 
есебінен дауыстық байланыстарды  беру сапасын нашарлатуы мүмкін.
Жоғары талаптар жоқ қарапайым қосымшалар үшін қосымша шарасыз интернет 
арқылы екі ДК екі дыбыс картасын қосу жеткілікті. Бұл дауыстың көп немесе аз тиімді 
берілуін қамтамасыз етеді (мысалы: Skype)

MPLS магистральды желісі

155 Мбит / с (ATM)
немесе
1 Гбит / с (Ethernet)

BRAS

MPLS – таңбалар бойынша көпхаттамалы коммутация
BRAS-кең жолақты қашықтағы қатынау сервері
DSLAM-сандық абоненттік желіге қатынау мультиплексоры

BRAS

BRAS

DSLAM
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Франкфурт

Лейпциг

Ганновер

1-сурет. DSL қатынау желісі

2-сурет. Телефон компаниясының 
MPLS магистральды желісі
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Бірақ осы технология бойынша пайдалануда 
және сапада жоғары тоқтаусыз жұмыс істейтін 
коммерциялық, трансұлттық байланыс желілерін 
салуға болмайды. Ақпарат беру үшін нақты 
уақыт сияқты дауыс беру желісіне жоғары талап-
тар қойылады:
– жіберуді кідірту уақыты (Delay),
– осы кідіріс уақыты дисперсиясы (Jitter),
– дестелерді жоғалту (Loss)

Демек, интернеттегі шаралар (1-сурет) «QoS» 
қызмет көрсету сапасына осы талаптарды қа-
нағаттандыру үшін ақпаратты нақты уақытта 
беру үшін қажет. Мұндай шаралардың мысалда-
ры:
сараланған қызметтер, DiffServ: Бұл желіде қан-
дай да бір параметрлерді талап етпейтін қара-
пайым процесс (2-сурет). Қолданыстағы өрістер 
басқа IP-трафикке әсер етпей қайта қолданыла-
ды. Әр түрлі трафик сипаттамаларымен әр түрлі 
байланыстар бір-бірінен бөлініп, әртүрлі болып 
қаралуы мүмкін. DiffServ-соңғы жүйелер мен 
желілік элементтердегі қосымшалар мен шығын-
дарды жақсарту арасындағы келісім.
– Қорларды резервтеу хаттамасы, RSVP: бұл 
әдіс арқылы FLOWSPEC арқылы пайдалы жүкте-
мені нақты ақпарат алмасудың алдында (трафик 
шарттары туралы нақты келісімдер) желінің іске 
қосылған элементтерінен талап етілетін қорлар 
сұралады. Толық қолдау үшін осы процедураны 
барлық іске қосылған желі элементтеріне енгізу 
қажет. RSVP сигнал беру хаттамасы IP және TCP 
/ UDP параллель жұмыс істейтін және L3 және 
L4 екі деңгейлерімен тығыз жұмыс істейтін жеке 
хаттама болып табылады. Деректерді беру TCP 
немесе UDP хаттамасы бойынша жүзеге асы-
рылады. RSVP тек біріктіруді басқару және қор-
ларды сұраныс үшін арналған. RSVP екі нүктелі 
және көп нүктелі байланыстар үшін де қолданы-
лады.
Белгі бойынша көпхаттамалы коммутация, MPLS: Пайдалану кезінде хаттаманың 
MPLS алдымен сәйкестендіріледі IP-байланыс (ағыны), содан кейін тағайындалады 
таңбасы (3-сурет). Содан кейін барлық IP-дестелер осы белгіні пайдалану арқылы HW 
компоненттерімен жіберілуі мүмкін (2 деңгейді бұру). L2 деңгейін шектеу дестелерді 
желіге жылдам жіберуге мүмкіндік береді. MPLS белгілері АТМ X. 25 немесе VPI / VCI 
логикалық арна нөміріне сәйкес келеді. MPLS коммутация мен маршруттаудың екі не-
гізгі әдістерінің қызықты комбинациясы болып саналады

5.3.3. Келесі буын желілері бойынша нақты уақыт режимінде ақпарат жіберу  
Нақты уақыт режимінде RTP көлік хаттамасымен дауысты беру
Екі бағытта да 64 кбит / с битрейтімен ISDN-ге дауыс беру өте ауқымды. Кейбір уақыт 
ішінде мобильді желілер адаптивті ADPCM кодтарын пайдаланады, олар деректер бе-
рудің төмен жылдамдығымен өтеді. Интернет қосылымсыз және дестелік бағдарсыз 
жұмыс істейді, ол деректерді беру үшін тамаша етеді. Дыбысты кідірту детекторлары 
сапасы шектелмеген дауысты жіберу үшін қажетті деректерді беру жылдамдығын ай-
тарлықтай төмендетуі мүмкін.

маршрутизатор

Тілі + Деректер

Деректер

Тілі

Маршрутизатор

Тілі + Деректер

артықшылығы

Деректер

Тілі

!

Маршрутизатор

Тілі

Деректер

1

2

«Жабусыз» L2 (белгі) 
немесе L3 (RSVP) бөлу

Деректер

Тілі

1-сурет. QoS өлшемінсіз IP дестелерін 
араластыру

2-сурет. Диф.серв.-пен нақты уақыт 
деректерін артықшылығы

3-сурет. QoS шаралары: бөлінген 
жолдар 
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себебі сирек жағдайларда талап етілетін екі-
жақты байланыс.
Интернет арқылы дауысты және бейнені 
беру үшін негіз болып RTP көліктік хаттама-
сы (нақты уақытта көліктік хаттамасы) табы-
лады, ол дауысты және бейнетүсірілімдерді 
дестелер түрінде (1-сурет) тасымалдауға 
мүмкіндік береді.
RTP сондай-ақ синхрондау қызметін ұсы-
нуды қамтиды. Жіберуші мен алушы ара-
сында синхрондау туралы ақпарат алмасу 
үнемі жүреді. Қосылымсыз желілерде әр-
дайым болуы мүмкін дестелерді жаңартуды 
алушы өтеуі тиіс. Осы тапсырмаларды орын-
дау үшін әрбір берілген RTP дестесі реттік 
нөмір, SequenceNumber және уақытша белгі, 
Timestamp алады.
Сонымен қатар, жіберушінің және алушы-
ның идентификациясы RTP атауында бола-
ды. RTP көліктік хаттамасы RTCP басқару 
хаттамасын қамтиды (нақты уақыт басқару 
хаттамасы). RTCP өзінің жеке портын пайда-
ланады, оның мекенжайы әрқашан RTP пор-
тының басты мекенжайы болып табылады.
RTP және RTCP UDP көлік хаттамасы (1-су-
рет) ретінде қолданады. Негізінде, TCP, 
сондай-ақ пайдаланылуы мүмкін, бірақ бұл 
қолданыстағы растау күту уақытының сал-
дарынан орын алу кезінде мәселелерге әке-
леді.

RTP хабарламалар құрылымы
RTP нақты уақыт режиміндегі көліктік хат-
тамасы интернет арқылы нақты уақытта 
ақпаратты беруді қолдайды (1-сурет), ол ин-
тернет хаттамасының IP-мекенжайын және 
оның желілердегі мінез-құлқын өзгертпейді. 
Бұл хаттама IP желілерінде қызмет көрсету 
сапасын енгізбейді.
Дауыстық ақпаратты тасымалдау UDP көлік 
протоколдары бар L4 деңгейінде, сирек TCP. 
Алуды растау талап етілмейді. TCP-десте-
лерді қайта сұраныс қатаң уақыт талапта-
рынан алынып тасталған.
RTP байланысы, сондай-ақ, IP желісінде 
бірдей соңғы байланыс нүктелері (қоңырау-
ларды біріктіру) болса, бір уақытта бірнеше 
байланыс орнатуға болады. Бұл, мысалы, 
жария желінің екі нүктесі арасындағы жеке 
желі байланыстары болуы мүмкін.

RTP тақырыбындағы элементтер 
RTP тақырыбындағы элементтер келесі мәнге ие:
– V Нұсқасы, 2 бит: V нұсқасы өрісінде RTP нұсқасы беріледі (мысалы, 2).
– P, Толтыру, 1 бит: толтырғыш-октеттер дестелің соңында бекітілген болса, толтыру 
биті орнатылған. Толықтырылған облыстың мөлшері толтыру саласының соңғы бай-
тында пайдалы жүктеме алаңының соңында беріледі.
– X, Кеңейту, 1 бит: Бит кеңейту X тақырыбы кеңею тақырыбына кеңейтілсе орна-
тылатын болады.

IP
Интернет хаттама

UDP
Бапталатын дейтаграмма хаттамасы

RTP
нақты уақыт 

көлік хаттамасы

Кодталған 
дауыс немесе 

бейне

L4

L3

RTCP
нақты уақытта 

көлікті басқару 

хаттамасы

Сандық 
түрдегі тіл

Пайдаланушы 
арнасын бақылау

V: Нұсқасы (2 бит)
P: Толтыру (1 бит)
X: Кеңейту (1 бит)

Пайдалы жүктеме

Қажет болған жағдайда, тақырыпты кеңейту

Көзі сəйкестендіргіші (32 бит)

Синхрондау көзінің сəйкестендіргіші (32 бит)

Уақыт белгісі (TStamp, 32 бит)

V P X M PT (7 бит) Реттік нөмірі (SQ, 16 бит)CC

CC: CSRC есептеу (4 бит)
M: Маркер (1 бит)
PT: Пайдалы жүктеме түрі (7 бит)

1-сурет. Нақты уақыт режіміндегі көлік 
хаттамасы RTP және RTCP нақты уақыт 
режиміндегі көлікті басқару хаттамасы

2-сурет. RTP-тақырыбы

Тарату желісі
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– CC, CSRC-Count, 4 бит: RTP тақырыбына көз сәй-
кестендіргіштері қосылған ба және қанша CSRC есеп-
тегішіне беріледі.
– М, маркер, 1 бит: маркер битінің мәні қолданыла-
тын rtp профиліне байланысты. Маркер биті, мысалы, 
сөйлеу үзілісін анықтау (үнсіздікті басу) үшін қолда-
нылады. Бит алдыңғы сөйлеу үзілісінен кейін әрбір 
бірінші тілдік санаудың дестесінде «1» орнатылған.
– PT, пайдалы жүктеме түрі, 7 бит: PT өрісі дерек-
тер бөлігінде (пайдалы жүктеме)
пайдалы ақпарат. Бұл өріс әр түрлі бастапқы кодтар-
ды ажырату үшін пайдаланылуы мүмкін. Дауыстық 
және бейне байланысы үшін (аудио / бейне профиль-
дері) бұл, мысалы, пайдалы жүктемені декодтау үшін 
алушы жағында талап етілетін дауыстық кодек неме-
се бейне кодектер.
– SQ, реттік нөмірі, 16 бит: реттік нөмірі RTP десте-
лері жіберушімен нөмірленеді. Бұл реттілік қателерін 
және алушының дестелерін жоғалтуды анықтайды.
– TStamp, уақытша Tagg, 32 бит: уақытша tstamp Tagg дауысты немесе бейнені 
таңдау кезінде сайын ұлғаяды кездейсоқ саннан басталады. Әрбір RTP-дестеде бір-
неше таңдау бар болғандықтан, бұл мән әрбір жіберілген RTP-дестесімен тасымалда-
натын іріктемелердің санына артады. 
Мысалы: егер кодек әрбір 125 пс 8 биттік сөйлеу үлгісін берсе, жалпы 160 сөйлеу 
таңдауын RTP дестесінде ұстайды, ол әрбір 20 мс беріледі. Сондықтан уақытша белгі 
әрбір RTP-дестесімен 160-ға артады.
– SSRC, синхрондау көзінің сәйкестендіргіші, 32 бит: байланыс серіктестерінің бір 
мәнді тағайындалуы көзі үшін SSRC синхрондау көзінің сәйкестендіргішімен беріледі. 
SSRC сәйкестендіргіші RTP дестесінің көзін анықтайды. Қарапайым байланыстар үшін 
бұл тікелей серіктес.
– Көздің сәйкестендіргішін енгізетін CSRC әрбірі 0-ден 15-ке дейін 32 биттен 
өріске дейін: конференц-байланыс үшін CSRC өрісінде конференц-шақыруға қаты-
сатын барлық байланыс ағындарының қатысушылары микшермен топтастырылатын 
тізім құрылады. Конференция мысалында (1-сурет) бұл микшермен жинақталған бай-
ланыс көздері болып табылады.

UDP бар RTP-дестелердің ақпаратпен алмасу
Сеанс бір немесе бірнеше медиа ағындарынан тұрады, олар портпен ерекшеленеді 
және оларды жеке-жеке тоқтатуға немесе қайта құруға болады. Нақты уақыттың RTP 
көлік хаттамасымен ақпарат алмасу үшін әрбір медиа-ағын (дауыстық немесе бейне) 
үшін қосылыс орнатылған кезде UDP жеке порты анықталады. Пайдаланушы әртүр-
лі арналармен және түрлі тасымалдаушылармен әртүрлі байланыстарды әр порттар 
арқылы ажырата алады. Таратқыш пен қабылдағыш арасындағы байланыс порты бо-
лады. TCP немесе UDP мәліметтерінің кез келген алмасуы сияқты жіберушінің және 
алушының порттары берілетін дестелерде ақпарат алмасу үшін көрсетіледі – екеуі де 
әртүрлі болуы мүмкін (келесі беттегі 1-суреттегі x порты және y порты). RTCP нақты 
басқару уақыты хаттамасы үшін Порт (x + 1) және Порт (y + 1) порттары автоматты 
түрде орнатылады.

UDP RTP дестелерін тасымалдайды. Қолданылатын порт-нақты уақытта байланыс 
үшін виртуалды арна. Кері байланыс (кідіріс уақыты, дірілдеу, дестелің жоғалуы және 
т.б.). Қабылдағыштан таратқышқа rtcp нақты уақыт бойынша басқару хаттамасын 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

RTCP-мен байланыс кезінде тарату сапасы бойынша кері байланыс таратқышқа 
беріледі. Байланыс сеансының соңында пайдаланылатын логикалық арна RTCP-BYE 
арқылы қайтадан жабылады.

SIP-клиент B
(Бернд)

SIP-клиент A
(Aннa)

SIP-клиент A
(Aннa)

Миксер (3)

SSRC 1SSRC 1

SIP-клиент B
(Бернд)

SIP-клиент C
(Крис) SSRC 3

SSRC 1
SSRC 2

SSRC 2

SSRC 1

Рис.1 Миксер для конференцпод-
ключений
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1-сурет. RTP арқылы ақпарат алмасу

Виртуалды байланыс
Негізінде, UDP порттарды анықтау және пайдалану арқылы Интернеттегі пайдала-
нушы мәліметтермен алмасу үшін виртуалды байланысты орнатады. Басқа желілер-
дегі виртуалды байланыстардан елеулі айырмашылығы логикалық арналар нөмір-
лерінің орнына порттарды пайдалану болып табылады.
Нөмірі логикалық арналарды тағайындалды беру желілері және, демек, бірдей логи-
калық байланыстар екі соңғы нүктелерінде болады. Порттар соңғы нүктелерге таға-
йындалған (клиент, сервер, прокси). Дегенмен, олар әртүрлі болуы мүмкін. 1-суретте 
келесі беттегі A/клиент A 5002 көзі портын пайдаланады, ал бірінші прокси A қаралып 
отырған байланыс үшін 12046 портын пайдаланады. Сондықтан UDP дестелерінде 
әрдайым тағайындалған екі порт көрсетілуі тиіс. Демек, UDP тақырыбында дестелер-
де  абоненттен/клиенттен A прокси-серверіне 5002 көзі порты және 12046 тағайындау 
порты белгіленген. А клиентіне A прокси-серверінен дестелерде, тиісінше көздің порты 
12046 және 5002 межелі порты көрсетіледі.

UDP порты және прокси кестелері RTP дестелерін баратын портқа жібереді. Олар 
бірге коммуникацияның екі қатысушысы арасындағы виртуалды байланысты құрайды.

Егер логикалық қосылым қатысушы A және B прокси-серверлері арқылы маршруттал-
са, онда қосылым кестелері болады. Кестеге енгізу жолы, екі жағынан порттар және 
шығару жолы жазылады. А портына келесі мекенжайлар жатады:
– Қатысушы А  = 5.002
– Прокси кірісі A  = 12,046
– Прокси шығысы A  = 12,202
– Прокси кірісі B  = 8,004

SIP-Клиент-А 
(Анна)

SIP-Клиент-Б 
(Бернд)

Порт y

SIP арқылы байланыс орнату 
(мұнда көрсетілмеген)

RТР-десте арқылы цифрланған 
дауыстық хабар алмасу

RTCP дестелерімен жіберу 
сапасы туралы 1 жəне 
2 кері байланыс

Байланыс соңы: логикалық 
арна RTCP «BYE»

SIP арқылы қосылуды аяқтау 
(мұнда көрсетілмеген)

Порт y

Порт x RTP (PCMA)

RTP (PCMA)

Порт y

Порт x RTP (PCMA)

Порт y

Порт x RTP (PCMA)

Порт y+1

Порт x+1 RTCP (Кері байланыс 2)

Байланыс орнату

Байланысты аяқтау

Байланыс қосылымы/сеансы

Порт x

Порт yRTP (PCMA)
Порт x

Порт y

Порт x+1 RTCP (BYE)

Порт y+1RTCP (BYE)
Порт x+1

PCMA: PCM-Codec (G.711)

Порт yRTP (PCMA)

Порт x

Порт y+1RTCP (Кері байланыс 1)

Порт x+1

Интернет
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1-сурет. А прокси-сервері және Б прокси-сервері арқылы виртуалды қосылу

Пайдаланушы мәліметтерінің логикалық арналары, осылайша, «ауысады». Алайда, 
екі қатысушы/клиенттердің тікелей IP-мекенжайларын (екі прокси-серверсіз) (1-сурет) 
пайдаланумен байланысы жиі кездеседі.

■  Тапсырмалар

1.  Бір уақыттағы бірнеше қосылым бір терминалдан қаншалықты ерекшеленеді?
2.  Қабылдағыш тарату сапасын қалай бақылайды және таратқыштың кері байланы-

сын тұрақты түрде береді? Бұл үшін қандай хаттама қолданылады? Ол үшін қандай 
порт қолданылады?

3. UDP нақты уақытта (мысалы, дауыстық ақпарат) ақпаратты беру үшін көліктік хат-
тама ретінде пайдаланылады. Неге бұл үшін қауіпсіз TCP пайдаланылмайды?

Джиттерді жою

Интернеттегі нақты уақытта ақпаратты беру кезіндегі ең үлкен мәселелердің бірі дес-
тенің (джиттердің) ең аз және ең көп өту уақытының таралуын жою болып табылады. 
RTP үздіксіз нөмірлеу (секвенирлеу) арқылы таратқыштың генерациялайтын десте-
лердің реттілігін қамтамасыз етеді. Қабылдағышта жеке дестелердің өту уақытының 
шашырауы жойылады, ол үшін әрбір RTP дестесінде уақытша белгі беріледі. Кіріс дес-
телер алушының шығыс буферінде сақталады. Дестелердің нөмірлері мен уақытша 
белгілер оларды осы буферде есте сақтау тәртібін анықтайды. Жадта болу уақыты 
әртүрлі және ағымдағы буманың кешіктірілген уақытына байланысты. Дестелі желі 
бойынша өте үлкен кідіріспен жібергенде, қосымша соңғы десте туралы ақпаратты 
жай ғана қайталау керек пе немесе өткізіп алынған дауыстық үлгілерді интерполяция 
жасау керек пе? Алайда, бұл қандай кодек қолданылуына байланысты өте қиын болуы 
мүмкін.

Пайдаланушы деректерін жіберу

Бейне немесе дауыстық ақпаратты беру үшін пайдаланылатын кодек пайдалы жүкте-
ме түрінің арнайы өрісінде әрбір RTP дестесімен сәйкестендіріледі. Дауыстық және 
бейне деректерді беру жиі 256 кадрда ұйымдастырылған. Сондықтан мұндай кадрдың 
басы мен соңы RTP арқылы берілуі тиіс. 

Қолданушы A

Порт

Қолданушы-Б

S: Көз порты
D: Межелі порты

OUT

Қолданушы B, S: 8100, D: 16200

Тораптар A, S: 8004, D: 12202

Прокси сервері A Прокси сервері B

50
02

D:5002 S:12046

Пайдаланушы деректері 
(пайдалы жүктеме)

D:12046 S:5002
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04

6

Порт

12
20

2

D:12202 S:8004

D:8004 S:12202

Порт

80
04

Порт

81
00

D:8100 S:16200

D:16200 S:8100

Порт

16
20

0

IN

Тораптар A, S: 12202, D: 8004

Қолданушы B, S: 16200, D: 8100

OUT

Тораптар B, S: 12202, D: 8004

Қолданушы A, S: 12046, D: 5002

IN

Қолданушы A, S: 5002, D: 12046

Тораптар B, S: 8004, D: 12202

Пайдаланушы деректері 
(пайдалы жүктеме)

Пайдаланушы деректері 
(пайдалы жүктеме)

Пайдаланушы деректері 
(пайдалы жүктеме)

Пайдаланушы деректері 
(пайдалы жүктеме)

Пайдаланушы деректері 
(пайдалы жүктеме)
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Спецификация екі нүктелі және көп нүктелі бай-
ланыстарды  қарастырады.
Дауыстық деректерді жіберуден басқа, басқа 
да күрделі (стандартITU-TH) (T.120 стандарты) 
және деректерді беру (t. 125 және T. 124 стан-
дарты) сияқты тапсырмаларды орындауға бола-
ды.

Дестелі қалыптастыру

PCM стандартты кодексінде 125 ХС-дағы бар-
лық дауыстық үлгілер аналогтық сигналдан 
алынады және цифрланады (8 битпен). Дауыс-
тық үлгілер rtp дестесіне біріктіріледі. Дауыс үл-
гілерінің санын жүйеде реттеуге немесе сигнал 
беру арқылы орнатуға болады. Нақты жүйелер 
пакетін қалыптастыру уақытының типтік мысал-
дары 20 мс, сондай-ақ 10  мс немесе 30 мс бо-
луы мүмкін (1-сурет). RTP дес тесі қысқа болған 
сайын, дес тенің қалыптасу уақыты аз болады – 
дестені жіберу кезіндегі кідірістің бірінші уақыты. 
Кейбір жағдайларда RTP мөлшері де пайдала-
нылатын кодекстермен анықталады. GSM ко-
декстерімен дифференциалды импульстік код-
тық модуля цияда бұл 20 мс құрайды.

Дауыстық үлгілерді беру
Егер жиналған сөйлеу үлгілері әрбір 20 мс RTP-дестеге берілсе, онда әрбір RTP дес-
тесінде 160 дауыстық үлгі (1-сурет) болады. Timestamp уақытша белгісінің алабында 
RTP топтамасының алдыңғы RTP дестесіне арақашықтығы «сөйлеу үлгілерінің саны» 
блогында көрсетілген.
Бірінші уақытша белгі әдетте кездейсоқ сан болып табылады. Үлгілерді таңдау циклі 
(жұмыс циклі) арқылы уақыт белгісін индикациялау уақытты көрсетеді. Бұл мысалда 
20 мс үшін тек 160 дауыс үлгісі беріледі. Себебі 8 кГц іріктеу жиілігі кезінде дауыстық 
үлгі әрбір 125 мкс алынады.

Сөйлеу үлгілерінің саны S:

TSneu = TSalt + 160
TSneu бұл уақытша белгі маркерінің жаңа көрсеткіші.

Осылайша, әрбір жіберілген десте үшін TS уақытша белгісі 160-ға артады. Сонымен 
қатар, дестелер SN реттік нөмірімен нөмірленеді (1-сурет: келесі бетте).

RTCP нақты уақыт режімінде басқару хаттамасы арқылы нақты уақытта 
бақылау
RTCP нақты уақытта берілуді басқару хаттамасы пайдаланушылық деректердің нақты 
берілуін бақылайды (сигнализациямен шатастырмау) және таратқышқа беру сапасы 
туралы кері байланыс береді.

TS = Уақытша белгі (20 мс RTP 
  дестесіне байланысты)

160
Sprachproben

…

tD = 20 мс

Δt = 125 мкм
t

Сигнал амплитудасы

Үздіксіз деректер ағыны
Сканерлеу барлығы 125 мкс

RTP-дестесі:

SN =Кезектілік нөмірі + 1

1-сурет. RTP дестесінде дауыстық 
сынамалар
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1-сурет. Көлік хаттамасының көмегімен нақты уақыт кезінде RTP жіберу 
(тек бір бағытта ұсынылған)

RTP арқылы ақпарат алмасу UDP көлік хаттамасының көмегімен жүргізіледі, онда 
растау түрінде кері байланыс жоқ болады. Демек, жіберушінің RTP дестелері межелі 
портқа жеткен-жетпегені туралы ақпараты жоқ та болады. Классикалық деректер беру 
кезінде ол үшін TCP хаттамасы қолданылады, онда әрбір берілетін десте расталуы 
тиіс. Бұл растаулар алушыдан жөнелтушіге жіберіледі. UDP пайдаланғанда жіберуші-
ге ешқандай растау берілмейді. RTP UDP-мен берілген жағдайда таратқышқа кері 
байланысты ұсыну міндетін өзіне RTCP хаттамасын алады. RTCP хабарлары, сон-
дай-ақ UDP көлік хаттамасы арқылы жібере алады

Бұл ретте RTCP басқару ақпаратын коммуникацияға/байланыс сеансына қатысушы-
ларға қайта жібереді. RTCP хаттамасы сонымен қатар хабарлағышқа қол жеткізілген 
тарату сапасы туралы (QoS кері байланысы) хабарлайды.

RTCP хабарларының саны анықталмаған. Ол көптеген факторларға байланысты.  
Конференция барысында қатысушылар саны өте көп таратқыштармен және қабыл-
дағыштармен RCTP дестелері өте көп жасалады (мысалы, әрбір 5 мс).

SIP-клиент-A
(Aннa)

SIP-клиент-B
(Бернд)

Уақытша белгі TS = 40
Тізбектілік нөмірі SN = 1

Порт y
Порт x

Порт y

Порт y

Порт y

Порт x

Порт x

Порт x

Порт y+1
Порт x+1

RTP (PCMA)

Уақытша белгі TS = 200
Тізбектілік нөмірі SN = 2

RTP (PCMA)

Уақытша белгіTS = 240

RTCP

Уақытша белгі TS = 360
Тізбектілік нөмірі SN = 3

RTP (PCMA)

Уақытша белгі TS = 520
Тізбектілік нөмірі SN = 4

RTP (PCMA)

Уақыт

t

20
 м

с
20

 м
с

20
 м

с

RTP-қабылдағыш RTP-қабылдағыш

Интернет
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Көптеген RTCP хабарламалары конференц байланыс сияқты көп нүктелі байланыс-
тарда маңызды. Міне, осындай басқару ақпаратының мысалдары:
– Байланыс сапасы туралы пікірлер. Бұл ақпарат адаптивті кодтарды тікелей басқа-
ра алады. Бұл кері байланыс ақпаратты тарату кезінде қателерді анықтау үшін де пай-
даланылуы мүмкін.
– SSRC синхрондау көзінің сәйкестендіргіші өзгерген кезде де қосылысты нақты сәй-
кестендіруге мүмкіндік беретін канондық атаулар (CNAME) арқылы жіберушіні иден-
тификациялау.
– Желінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау мақсатында сеанс қатысушыларының 
санына байланысты RTCP ақпаратын тарату жылдамдығын бейімдеу.
– Конференцияға қатысушылардың аты-жөні сияқты қосымша ақпарат беру (қосымша).
– Қабылдағыш жағында қайта қосу туралы хабарламаларды жіберу.
Жіберуші бұл ақпаратты талдай алады және сол арқылы беру параметрлерін оңтай-
ландыра алады немесе ақпаратты беру үшін балама опцияларды (басқа кодек неме-
се жаңа құрылым) таңдай алады. Сонымен қатар, RTCP аудио және бейне деректер 
әртүрлі виртуалды жолдар арқылы бөлек берілетін кезде «ерін үндестігі» сақталуын 
қамтамасыз ете алады. Конференцияға қатысушыларды анықтау үшін электрондық 
пошта мекенжайы, телефон нөмірі және қатысушының аты беріледі. Ақыр соңында, 
арнайы байттар конференциядан тыс немесе оған ұзақ уақыт қатыспайтын (дыбысты 
өшіру) қатысушылар туралы ақпаратты береді.

RTCP дестелері туралы ақпарат жіберуді оңтайландыру үшін жіберушімен өңделуі 
мүмкін. Мысалы, таратқыш басқа кодтарды таңдай алады немесе дестелердің ша-
мадан тыс жоғалуын болдырмау үшін бейне ақпараттан бас тартуға болады. RTCP-мен 
кері байланыс пайдаланушылық деректерді беру жылдамдығының 5%-ынан аспауы тиіс.

■  Тапсырмалар
1. Бір RTP дестесі әрбір 40 мс генерацияланатын кезде RTP дестесінің пайдалы жүк-

теме бөлігінің мөлшері қандай?
2. Егер RTP-десте әрбір 40 мс генерацияланатын болса, TS уақыт белгісі қандай мәнге 

өзгереді?
3. RTCP хаттамасы арқылы қандай ақпарат беріледі?
4. RTCP хаттамасы қандай тапсырмаларды шешу үшін қолданылады?

5.3.4 SIP (сеанс орнату хаттамасы) сигнал тарату хаттамасы арқылы байланысты 
басқару 
NGN- та SIP
NGN жаңа буын желілері үшін интернеттің IP-хаттамасы негізінде мультимедиялық 
байланыстарды  қолдау үшін бірқатар хаттамалар орнатылды (келесі беттегі 1-сурет). 
Хаттамалар интернетте мультимедиялық көп нүктелі конфигурацияларды ұсыну үшін 
барлық облыстарды қамтиды. Бұл тәсіл интернет хаттамасының көмегімен дауыстық 
деректерді жіберу шеңберінен алыс шығады. Мақсаты – бұл мультиқызметтік байла-
ныс жүйесін анықтау болып табылады. Бұл тұжырымдама келесі салаларды қамтиды:
– дәстүрлі телефон желісі, 
– мобильді желілер, 
– Интернет-қосымшалар, Электрондық пошта және World Wide Web WWW, 
– жаңа қосымшалар (мысалы, конференцияларды жазу, аудио немесе бейне дерек-
терді іздеу және басқару, интерактивті тақталарды немесе проекторларды басқару 
және бірлесіп пайдалану).
IP-телефонияның қосылуын басқарудың жаңа хаттамаларынан бірінші кезекте SIP 
(Session Initiation Protocol) сигналдық хаттамасы туралы айту қажет. SIP хаттамасы екі 
немесе одан да көп қатысушылар арасында мультимедиалық байланыстарды орнату-
ды, өзгертуді және аяқтауды басқарады.
Интернет телефония қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін SIP-тен басқа қосымша хатта-
малар қажет. Байланыс сипаттамасы үшін SDP (SessionDescriptionProtocol) хаттамасы 
қолданылады. Оның көмегімен мультимедиялық қосылымның мазмұны мен форматы-
ның шарттары келісіледі.
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1-сурет. Мультимедиалық байланыстарға арналған хаттама сәулеті

Сеансты сипаттау SDP хаттамасының баламасы ретінде, сондай-ақ компания үшін 
ерекше хаттамалар қолданылуы мүмкін. Көптеген кеңсе АТС өндірушілері SDP орны-
на өз АТС-ның көптеген функцияларын басқару үшін өз хаттамаларын пайдаланады.

SAP (Session Announcement Protocol) хаттамасы барлық тартылған пайдаланушы-
ларға белгілі бір мазмұнды хабарлау үшін пайдаланылады. Бұл хаттама желіде кең 
ауқымды жалпыға қолжетімді хабарлар үшін қолданылады (тарату қызметтері, веб-ра-
дио, IPTV және жарнамалық контентпен басқа да нысандар және т.б.).
Интернет хаттамасы (IP-TV) арқылы бұрыннан қол жетімді веб-радио және теледидар 
хабарларын тарату қызметтері үшін жеке хаттамалар пайдаланылады.

SIP сәулеті 

SIP сигнал беру хаттамасы көптеген желілік сәу-
лет үшін пайдаланылуы мүмкін. Басқа желілерге 
өту желілік шлюздер арқылы жүзеге асырылады. 
SIP тарату және басқару сәулетінің бір бөлігі бо-
лып табылады, ол сондай-ақ келесі хаттамалар-
ды қамтитын болады (сурет. 2):
– RTP (Realtime Transport Protocol) – нақты уақыт 
көлік хаттамасы.
– RTSP (Real-time Streaming Protocol) – нақты 
уақыт ағыны хаттамасы.
– SAP (Session Announcement Protocol) – талқы-
лау хаттамасы.
– SDP (Session Description Protocol) – сессия хат-
тамасы.

Әдетте, желінің келесі элементтері мен компо-
ненттері SIP сигнал беру хаттамасымен байла-
нысты қаралады:

– SIP терминалы UAC пайдаланушы агентінің 
клиентінен тұрады, ол UAS пайдаланушы аген-
тінің серверіне сұраныс жібереді. Бұл сұраны-
стар (Requests) өзінің қолдану әдісі деп аталады. 
UAS сервері жауап береді (келесі бетте 1-сурет).

FTP E-Mail WWW
Байланыс 

басқару
Байланыстар 

туралы хабарлар

VoIP техно-
логиясы; 

IP-телефония

Атау 
сервер

FTP

LLC/SNAP PPP …ATM/MPLS

ATM/MPLSHDLCMAC

Physical

SMTP HTT SIP SAP

SDP

TCP Беруді басқару хаттамасы)

IP (Интернет хаттама)

UDP (Бапталатын датаграмма хаттамасы)

RTP DNS

Қызметі

Қолданба

Сақтық көшірме
жəне қол жеткізу

Физикалық 
деңгей

Интернет

БеруL4

L3

L2

L1

…

…

X.25

SDH SDHV.24 V.35ISDN

Дабыл

SIP-сеансты орнату хаттамасы. Байланыстарды  
орнату жəне үзу үшін жаңа хаттама (ағылш .Sessions-
байланыс сеанстары деп аталады).

SDP-сеансты сипаттау ХАТТАМАСЫ, 
SIP хабарларында беріледі жəне олардың 
қасиеттерімен (аудио, бейне, мəтін, суреттер жəне т.б.)
байланысты (байланыс сеанстары) сипаттайды

SAP-тек конференция үшін Дауыстық байланыстар кезінде.

Пайдаланушы деректерін; пайдалы жүктемені беру

Цифрланған дауыстық ақпарат сияқты пайдалы 
RTP жүктемесі нақты уақыт көліктік хаттамасы 
арқылы беріледі..

2-сурет. Ең маңызды хаттамаларды 
бөлу

Жаһандық желілер
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– SIP прокси сервері желіде SIP бақылау хабар-
ламаларын жіберу және өңдеу үшін пайдаланы-
лады.
– SIP қайта адрестеу сервері, егер ол қазіргі 
уақытта әдеттегі мекенжай бойынша қол жетім-
сіз болса, талап етілетін пайдаланушының 
ағымдағы мекенжайын (абоненттің ұтқырлығын 
қолдау) анықтайды.
– SIP орналасқан жерін анықтау сервері (2-су-
рет) нақты деректер базасымен межелі мекен-
жайды салыстырады. Осылайша, мысалы, бел-
гілі бір функцияға тағайындалған мекенжай (мы-
салы, ыстық желі) нақты қосылымда көрсетіледі 
(мысалы, «Hotline@ Firma.de» байланыста: «A. 
Maier@Firma.de» ескерту.
– Желілік шлюздер әдеттегі желіге өтуді қамта-
масыз етеді. Бұл жағдайда шлюздер пайдала-
нушы мәліметтерінің форматтарын түрлендіреді 
және екі бағытта дестелер коммутациясы бар 
желіге арналарды коммутациялаумен желіден 
ауысуды бейімдейді. Бұл ретте бақылау дерек-
тері де түзетілуі тиіс.

SIP прокси сервері: желідегі байланыстарды 
бақылайды.
Қайта адрестеу сервері: шақырылатын бай-
ланыс сеансы қатысушысының мекенжайын 
хабарлайды.
Орналасқан жерді анықтау сервері: қоңырау-
ды бағыттайды, мысалы, ыстық желіге немесе 
нақты терминалға (қоңырауларды бөлу).

SIP Прокси сервері
Әдетте пайдаланушылар бір-бірімен тікелей бай-
ланыс орнатпайды, ал оның орнына SIP прокси 
серверлері / желі элементтерін пайдаланады. Бұл прокси-серверлер тағайындалған 
пункттің желілік мекенжайын анықтайды, үлкен желі арқылы жолды белгілейді және 
қажетті қорлар мен өткізу қабілетін біріктіру үшін тағайындайды.

Бұл тапсырмалар үшін SIP прокси сервері қолданылады. SIP прокси-сервері (орынба-
сары) басқа пайдаланушы агенттерінің атынан әрекет етеді және сервер функциясына 
қосымша клиент функциясы бар.

SIP прокси сервері SIP хабарламаларын өңдейді (жаңа тақырыптар). Желімен салыс-
тырғанда, SIP прокси сервері тәуелсіз дерек көзі ретінде әрекет етеді. Сондықтан прок-
си-сервердің сұраныстарына жауаптар бастапқы жіберушіге емес, осы прокси-серверге 
жіберіледі. SIP прокси-серверлері SIP-хабарламаларды желі арқылы жібереді.

Байланыс сеансының екі қатысушысы (пайдаланушы агенттері) арасында A және B 
прокси-серверлері Шығыс прокси-сервер және кіріс прокси-сервер ретінде ерекше-
ленеді. 3-суретте A прокси-сервері a пайдаланушы агентіне арналған шығыс сервер 
болып табылады (Аннаға арналған). Ол шығыс байланыс/қоңырауларды (шығыста) 
орнату кезінде Анна пайдаланушы агентін қолдайды.

Екінші жағынан, B прокси-сервері Бернд пайдаланушының агенті үшін кіріс прок-
си-сервер болып табылады. Ол Бернд пайдаланушы агентіне кіріс байланыс байла-
ныстарын/сеанстарын (кіріс) алуға мүмкіндік береді. Бұл сұлбаны осы сұлбалық су-
реттің нысаны негізінде SIP трапеция деп атайды - трапеция (3-сурет). Осы сәулеттің 
бастапқы идеясына сәйкес, прокси-серверлер тек байланыс орнату үшін қажет (бай-
ланыс сеансы).
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Жауап
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SIP

RTP
Nutzverbindung

SIP SIP

SIP прокси серверіSIP прокси сервері

Қайта адрестеу сервері
Пайдаланушылардың орналасқан 

жерін анықтау сервері

Пайдаланушы агенті A
SIP-Клиент-A (Aннa)

Пайдаланушы агенті B
SIP-Клиент-B (Bернд)

RTP

SIP

SIP

SIP

RTP: нақты уақыт көлік хаттамасы SIP: сеансын орнату хаттамасы

SIP прокси 
сервері A

SIP прокси 
сервері B

Пайдаланушы агенті
SIP-Клиент-A (Aннa)

Пайдаланушы агенті
SIP-Клиент-B (Beрнд)

Пайдаланушыларды
байлансытыру

1-сурет. SIP прокси сервері

2-сурет. SIP прокси-сервері орналасқан 
жерді анықтау серверімен және SIP 
қайта адрестеу серверімен

3-сурет. SIP сәулеті – SIP трапеция

Тарату желісі
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Алайда, қарапайым жағдайда байланыстар бір SIP 
прокси сервері арқылы орнатылуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда ол Анна мен Бернд үшін кіріс және шығыс 
серверлерін қамтиды (2-сурет).
SIP арқылы A және B арасында байланыс орна-
тылғаннан кейін, RTP нақты уақыт транспорттық 
хаттамасының көмегімен Анна мен Бернд арасын-
дағы деректерді беру арнасы пайда болады.
Сонда прокси серверлер қажет емес. Демек, мұнда 
берілген сұлба трапеция түрінде қосылудың бар-
лық нысандарында болмайды (2-сурет).
SIP клиенті ретінде әдетте SIP терминалдары (ДК 
негізіндегі телефондар немесе бағдарламалық 
телефондар) немесе басқа желілер/хаттамалар 
шлюздері пайдаланылуы мүмкін. Прокси серверге 
қосымша, сондай-ақ басқа да қолдау серверлерін 
байланыс сеансы барысында пайдалануға бола-
ды.

Мекенжайлары

IETF интернетінің инженерлік кеңесінің ерекшелі-
гіне сәйкес, ақырғы құрылғы/терминалды бірегей 
тағайындау үшін бірнеше адрестеу түрі бар. Осы-
лайша, SIP-тен электрондық пошта түрі бойынша 
мекенжайлар, сондай-ақ E.164 телефон нөмірлері 
(телефон желісінің телефон нөмірлері) қолданылуы 
мүмкін. Міне, SIP-адрестеудің бірнеше мысалдары:

– SIP:user@domain,
Мысал: SIP:siegmundg@firma.de
– SIP:user@host,
Мысал: SIP:siegmundg@SIPserver.firma.de
– SIP:user@IP_Address,
Мысал: SIP: siegmundg@249.198.241.30
– SIP:phone_number@domain,
Мысал: SIP:+49-711-821414@net2phone.com
– Tel-URI (RFC2806): Мысал: Tel:+49-711-123456

Домен аттары мен ақпаратын пайдалана отырып, 
пайдаланушылардың адрестеуі әрбір жеке жағдай-
да пайдаланылатын қатынау желісінен тәуелсіз 
болады. Қосалқы серверлер, электрондық пошта 
жағдайында сияқты, адрестеу ағымдағы IP мекен-
жайына ат және домен бойынша ауыстыра/көрсете 
алады. Осылайша, телефон желісінің телефон нөмірлерін көтерудің қажеті жоқ. До-
мен және аты бар мекенжай қосылу немесе терминал емес, пайдаланушыға беріледі. 
IP-қатынаудың қандай желісінде абонент тіркелгеніне қарамастан, оның IP-мекен-
жайы пайдаланушыға беріледі және ол өз мекенжайы бойынша сол жерде қолжетімді 
болады.
 
ENUM (e. 164, нөмірлерді көрсету жүйесі) халықаралық келісіміне сәйкес нөмірлерді 
көрсету үшін телефон нөмірлері DNS-сервердің көмегімен интернет-мекенжайларға 
түрлендіріледі (келесі беттегі 1-сурет). Бұл ретте халықаралық телефон нөмірі DNS 
домендік атауларының серверіндегі Домен нөміріне айналады.
Бұл процесс алдымен барлық арнайы таңбалар жойылады. Содан кейін сандар кері 
ретпен жазылады және нүктемен бөлінетін болады (әрбір сан ішкі доменмен болады). 
Соңында, DNS жазбасы да жалған болады «- e164.apra». Содан кейін ол кері IP ме-
кенжайына айналуы мүмкін.

RTP
(Nutzverbindung)

SIP

SIP

SIP

Прокси A
SIP прокси 

сервері

Aннa-Кіріс прокси сервері

Aннa-Шығыс прокси сервері Beрнд-Кіріс прокси сервері

Beрнд Шығыс прокси сервері

Прокси B
SIP прокси 

сервері

Пайдаланушы агенті
SIP-клиенті-A (Aннa)

Пайдаланушы агенті
SIP-клиенті-B (Beрнд)

RTP
(Пайдаланушыларды байланыстыру)

SIP SIP

Пайдаланушы агенті
SIP-клиенті-A (Aннa)

Пайдаланушы агенті
SIP-клиенті-B (Бернд)

Aннa-Кіріс прокси сервері

Aнa-Шығыс прокси сервері

БeрндШығыс прокси сервері

Бернд Кіріс прокси сервері

Прокси SIP

Интернет

1-сурет. Түрлі серверлерде 
кіріс және шығыс IP проксиі 

2-сурет. Бір серверде кіріс 
және шығыс SIP проксиі
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■  Тапсырмалар
1.  SIP пайдаланушы агенті дегеніміз не?
2.  SIP прокси серверінің міндеттері қандай?
3.  Екі пайдаланушы агенті бір-бірімен тікелей 
     байланысты болуы мүмкін бе?
4.  SIP трапеция дегеніміз не?
5.  Адрестеудің қандай түрлері SIP-пен мақұл-
данады?
6.  ENUM дегеніміз не?

SIP байланысын басқару негіздері
Интернет арқылы дауысты немесе бейнені 
оңай жіберу басқарылатын байланыстар неме-
се конференциялар мүмкін емес. Екі немесе 
одан да көп қатысушылар арасындағы опцио-
нальды жасалған байланыстар байланыс се-
анстары деп аталады. Қосылымды орнату үшін 
сеанс қатысушыларына хабарласу керек және 
байланыс сұранысын хабарлау мүмкіндігі бо-
луы керек.

SIP хабарламасын (сеансты орнату хаттамасы) 
UDP арқылы (пайдаланушы дейтаграммасы 
хаттамасы) немесе TCP арқылы жіберу әдетте 
5060 порты арқылы жүзеге асырылатын болады.
SIP хабарламалары үшін көліктік хаттама 
ретінде әдетте қарапайым UDP қолданылады. 
TCP хабарламаларды растаудың арқасында 
қауіпсіз болып табылады және TLS процедура-
сы арқылы аутентификация жағдайында ұйғарылады. SIP хабарламасы қажетті көлік 
хаттамасын хабар арнасында (мысалы, SDP сеансын сипаттау хаттамасынан кейін) 
көрсете алады. Барлық қолданбалы хаттамалар сияқты, қолданылатын портты кон-
фигурация арқылы өзгертуге болады. SIP байланыс сеансына қатысушылар арасын-
да немесе құрылғылар (серверлер, бағдарламалар, автоматты құрылғылар және т.б.) 
арасында екі нүктелі және көп нүктелі байланыстарды  қолдайды.

1. ENUM сұраныс
Сұраныс: +49-711-123456
Жауабы бар: 1.1.7.4.1.1.7.9.4.e164.apra

2. DNS сұраныс
Сұраныс: 1.1.7.4.1.1.7.9.4.e164.apra
Жауабы бар: IP-Aдр.: 23.167.8.23

ENUM-сервері

ENUM-сервері

SIP прокси сервері

SIP хабарламасы
IP мекен-жайына 23.167.8.23

RTP
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Желілік шлюз +
SIPклиенті

ISDN

SIP-клиенті

SIP клиенті

Signalisierung

Пайдалы жүктеме;
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Тасушы Тасушы Тасушы Тасушы

Деңгейі 1
Деңгейі 2 Деңгейі 2

IP

Деңгейі 1 Деңгейі 1
Деңгейі 2 Деңгейі 2

IP

Деңгейі 1 Деңгейі 1
Деңгейі 2 Деңгейі 2

IP
UDP
RTP

RTP

Деңгейі 1
Деңгейі 2

IP
UDP
RTP

L1
L2
L3
L4

L1
L2
L3
L4

1-сурет. Байланыс сеансы 
қатысушыларының және олардың 
IP-мекенжайларының арақатынасы

2-сурет. Байланысты басқару: дабыл хаттамалары

Тарату желісі
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ISDN бар телекоммуникациялық желілерде (EWSD бар коммутациялық станциялар, 
12 жүйе) сигнал беру хаттамалары L3 деңгейіне жатады. Сигналдарды өңдеу VSt ком-
мутациялық станцияларында орналасқан.

Қатысушылар/терминалдар арасында сигнал беру хабарларымен алмасу арқылы 
берілген сипаттамаларға байланыстар орнатылады және қолдау көрсетіледі.

Коммутациялық станцияларда сигнал беру бағдарламалық қамтамасыз етудің дана-
сымен өңделеді, ол сондай-ақ шақыруларды басқару (CallHandling) ретінде белгіле-
неді. Мұндай басқару арқылы шақыруға қосылу үшін желі қорлары (арналар немесе 
өткізу жолақтары) бөлінеді.

SIP басқаша жұмыс істейді:
SIP сигнализациясының хаттамасы қолданбалы 
хаттама болып табылады (Application Protocol). 
Ол L5 деңгейіне тағайындалған және TCP және 
UDP деңгейінен жоғары (алдыңғы беттегі 2-сурет).

Бұл бағдарлама хаттамасы болғандықтан, өңдеу 
желіден тыс жүргізіледі, яғни желі IP Интернет 
хаттамасы бақыланады және басқарылады. IP 
өңдеу желі элементтерінің, маршрутизаторлар-
дың ішінде жүреді.

SIP арқылы байланыс арналарын ұсыну қыз-
метінің үстіне байланыс орнатумен байланыс 
қарым-қатынасы жүзеге асырылады. SIP өңдеуге 
арналған бағдарламалар сыртқы серверлерде 
орналастырылады, сондықтан SIP өңдеу функ-
циясы көлік желісіне тәуелді емес (L4 деңгейі) 
беріледі.

Көлік желісінен тәуелсіздік жаңа қосымшаларды 
ұсынады.

IP негізіндегі көлік желісіне қосымша, жеке 
байланыс жүйелері тек SIP (клиенттер) және 
SIP-сервер көмегімен басқарылатын байланыс 
қатысушыларынан ғана талап етеді.

Бұл сервер Интернетте кез келген жерде орна-
тылуы мүмкін. Тиісті конфигурация мекенжайы 
тиісті сервердің нақты орнын анықтайды. Бұл 
мүмкін және кең таралған сәулет, және осы функ-
цияларды пайдалану кез келген еркін қол жеткізу 
нүктесінен жүзеге асырылуы мүмкін. Сондықтан 
желіде бірнеше SIP серверлері болуы мүмкін, 
олар әртүрлі терминалдармен сәйкес келеді.

Таратылған сәулет жалпы қолжетімді желіде 
Alcatel телефонын басқара алатынымды біл-
діреді, бірақ сонда жалпы қолжетімді желінің 
SIP-сервері емес, ал басқа SIP-сервер кез келген 
нүктеде сигналды өңдейді.

Терминал бірнеше пайдаланушы агенттерді 
қамтуы мүмкін.
Әрбір пайдаланушы агенті конфигурация неме-
се деректер қоры арқылы нақты SIP серверіне 
бекітіледі.

Мысал: SIP қосылысын басқару (1-сурет)

SIP

SIP

SIP
RTP

SIP

SIP

SIP

RTP

RTP

SIP

SIP сервері X
(Байланыс басқару)
Бағдарламалық 
коммутатор

B D

A

C

SIP сервері Y
(Байланыс 
басқару)
Бағдарламалық 
коммутатор

Интернет

Байланысты басқару Пайдаланушы деректері 
(беру құралдары)

QoS технологияларын пайдалану арқылы қажет болған 
жағдайда IP Интернет-хаттамасы: RSVP желілік қорларды 
резервтеу хаттамасы, сараланған қызметтер

2-деңгей, қажет болған жағдайда QoS технологияларын 
қолдану: ATM деректерді берудің асинхронды тəсілі, MPLS 
белгілері бойынша көпхаттамалы коммутация

L2

L1

L3

L4

1 деңгейі, (мысалы. 802.х, DSL жəне мн. т. б.), қажет болған 
жағдайда QoS технологияларын пайдалану арқылы: 
VLAN виртуалды жергілікті компьютерлік желісі

UDP UDPTCP TCP

М
әт

ін

Бе
йн

е

Ау
ди

о Тарату 
құралдарын 

басқару

TLS

SIP

SDP prop. Prot.

RTCPRTP

1-сурет. А – D пайдаланушы 
агенттері әртүрлі SIP-серверлермен 
сәйкес келеді

2-сурет. SIP және оған қатысты 
хаттамалар эталондық үлгіде

Жаһандық желілер
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A телефоны SIP-серверіне X жалпы қол жетімді желі, 
C телефоны –басқа SIP-серверіне бекітілген. Y SIP 
сервері өзінің сипаттамалары бойынша X серверінен 
ерекшеленеді және оған байланысты терминалдарға 
кеңейтілген сипаттамаларды береді. Бұл, мысалы, 
офистік АТС типтік функциялары болуы мүмкін (топ-
тық телефония, қоңырауларды орталықтандырылған 
бөлу және т.б.).

Жеке желілер үшін қосымша мүмкіндіктер бар, мы-
салы, жалпы қолжетімді стационарлық немесе ұтқыр 
желіде виртуалды АТС. Телекоммуникациялық жүйе-
ні компаниядағы жеке, тәуелсіз жүйе ретінде емес, 
жалпы пайдалану желісіндегі функцияларды жүзеге 
асыру үшін қолдану Centrex (орталық коммутатор) 
ретінде белгіленеді. Егер жалпы қолжетімді желіде 
телекоммуникациялық жүйе интернет-Хаттама Бо-
йынша жұмыс істесе, бұл IP-Centrex (егер SIP-сервер 
жалпы қол жетімді желі операторында жұмыс істесе) 
немесе виртуалды офистік АТС деп аталады.

Эталондық үлгіде SIP байланысын басқару
SIP әдетте UDP көлік хаттамасын пайдалана отырып 
беріледі (2-алдыңғы беттегі сурет). Қауіпсіздік талап-
тары ерекше болған жағдайда SIP хабарламаларын 
жіберу TCP көліктік хаттамасының көмегімен және 
қосымша TLS қауіпсіздік механизмінің (Transport 
Layer Security) көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 
SIP арқылы қосымша байланыс/сеансы сипаттама-
сы SIP (SessionDescriptionProtocol – SDP) хабарлары 
бөлігінде берілуі мүмкін. Сонымен қатар, қарапайым 
хаттамалар (QSIG немесе № 7) немесе компания 
үшін ерекше хаттамалар SIP хабарларының денесіне 
берілуі мүмкін.

SIP-хабарламалардың құрылымы

SIP сигнал беру хаттамасы (сеансты орнату хатта-
масы) «клиент-сервер» түріндегі мәтіндік хаттама 
болып табылады. SIP сұраныс және SIP жауабы 
мәтіндік пішіндегі келесі сипаттамалардан тұрады. 
Әрбір SIP хабарында (1-сурет) бастапқы жол, хабар-
дың тақырыбы (SIP тақырыбы) және хабардың негізгі 
бөлігі (SIP хабарының денесі) бар.

– Бастапқы жолда хабар түрі және пайдаланылатын 
SIP нұсқасы көрсетіледі. Бұл деңгейде сұраныс мен 
жауап арасындағы айырмашылық бар.
– Хабардың тақырыбы (SIP тақырыбы) қосылым параметрлері мен қызметтік ақпарат-
ты қамтиды. Мұнда байланыс сеансы туралы негізгі ақпарат (бастамашы, қатысушы, 
жол) көрсетіледі.
– SIP хабарының денесі бапталатын қосылыстың сипаттамасын қамтиды.
Бұл мақсат үшін SDP (Session Description Protocol – сеансты сипаттау хаттамасы) 
сияқты жеке хаттамалы пайдалануға болады. Сонымен қатар, мұнда қолданылатын 
аудио және бейне кодектер, IP-мекенжайлар, TCP портының нөмірі және байланыс 
сеансының уақыты сипатталған.

Бастапқы жол

Хаттың тақырыбы
(Nachrichtenkopf)

Бастапқы жол: бастапқы жол сұраныс жолынан немесе 
 күй жолынан тұрады

SIP денесі: SIP хабарламасының денесі байланыс сипаттамалары 
 туралы қосымша ақпаратты, қосымша мəтінді, 
 суреттерді, орындалатын файлдарды немесе басқа
 хаттамаларды (мысалы, QSIG хаттамалары немесе
 компания үшін тəн хаттамалар) қамтиды.

Бос жол

<CRLF>: бос жол

Хабар денесі
(Nachrichtenteil)

< CRLF >:

SIP тақырыбы: SIP тақырыбы бастамашы (A қосылым қатысушысы),
 серіктес (B қосылым қатысушысы) туралы 
 ақпаратты жəне маршруттау туралы ақпаратты 
 қамтиды

VoIP Бейне Мәтін

Push to Talk over cellular 
дауыстық байланыс стандарты

…

TCP UDP L4

SIP сессия хаттамасы L5

IP Интернет-хаттамасы L3

L2

L1802.x DSL 3G LTE Кабельді 
теледидар

1-сурет. SIP хабарламаларының 
құрылымы

2-сурет. IP арқылы беру және SIP 
арқылы байланысты басқару

Тарату желісі
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SIP клиент/сервер моделіне сәйкес жұмыс істейді. Соңғы нүктелер (терминалдар) 
бапталатын SIP агенттері бар.
Байланыстар SIP прокси-серверлерін пайдаланып орнатылады. Пайдаланылатын 
SIP прокси сервері баптау агентінде баптау арқылы көрсетілуі мүмкін.
SIP-интернет жағынан L4 деңгейінен жоғары орналасқан бағдарлама. SIP UDP не-
месе TCP хаттамасы бойынша берілуі мүмкін. TCP және TLS көмегімен қауіпсіз беру 
жүзеге асырылуы мүмкін.
SIP хабарламасында SDP хаттамасы немесе компания үшін арнайы хаттамалар 
арқылы байланыстар сипаттары беріледі.

NGN-та SIP
NGN Мультиқызметтік байланыс желілерін-
де SIP сигнал беру хаттамасы L5 деңгейіне 
тағайындалады (2-сурет: алдыңғы бетте).
Тарату, бақылау және бағдарлама арасын-
да қатаң айырмашылық бар. Деңгейлер мен 
функциялар арасында өзара тәуелсіздікті 
болжайтын стандартты интерфейстер анық-
талған. Бұл желілердегі қызметтер әрқашан 
желіге кіруіне қарамастан анықталады. Кли-
ен т A операторынан желіге қатынауды ала 
алады, сонымен қатар B операторының көме-
гімен байланысты басқара алады және үшінші 
оператордың қосымшаларын пайдалана ала-
тын болады.
SIP хаттамасында сұраныс (Request) және 
сұраныс (Response) жауабы бар. Хабарлама-
лардың екі түрі бірдей құрылымды (1-сурет) 
пайдаланса да, олар хабарламаларды құру 
құрылымы бойынша бірнеше ерекшеленеді 
(SIP-те бұл әдіс деп аталады).

SIP хаттамасында сұраныстар 
(SIP-Request)
SIP сұраныс бастапқы жолдан (Request Line – 
сұраныс жолы) басталады, ол Start-line өрісін-
де SIP (SIP-Request):
– Сұраныс әдісі: сұраныс типін анықтайды 
(INVITE, ACK, BYE және т.б.).
– Сұраныстың URL-мекенжайы: URL ресур-
сының бірыңғай көрсеткіші – бұл сұраныс жі-
берілген мекенжай (Request).
– SIP нұсқасы: мұнда хабарларды түсіндіру 
және өңдеу үшін пайдаланылатын SIP нұсқа-
сы көрсетіледі (қазіргі уақытта 2.0).

SIP сұраныс үшін негізгі хабарлар түрлері
SIP «әдісі» өрісінде хабарлардың ең маңызды 
түрлерін ажыратады:

– INVITE: қосылысты бастайды.
– aCK: оң растаушы хабарлама.
– BYE: бар қосылысты үзеді.
– CANCEL: сұранысты қабылдамайды.

Бастапқы жол

Хабарламаның тақырыбы

Бастапқы жол: бастапқы жол сұраныс 
жолынан немесе күй жолынан тұрады

< CRLF >

Хабар денесі

Əдіс SP SP CRLFСұраныс URL SIP нұсқасы

Ағымдағы нұсқасы: 2.0

Мекенжайлардың мысалдары

sip:Hans.Maier@firma.de
sip:Simone.Mueller@34.12254.177
sip:+49-711-345678@sip_provider.d

Əдістің мысалдары:

…

SP бос орын (Space)
CRLF мемлекеттік құрылыс белгілейді
(Carriage Return, Line Feed-CRLF)

INVITE Байланыс сеансына шақыру

ACK сауалына жауап қабылдауды растау

BYE Байланыс сеансын аяқтау

CANCEL Бұрын берілген сұраныстарды өңдеуді жою

OPTIONS Сервер параметрлерін шақыру 

REGISTER Пайдаланушының мекенжайын тіркеу

1-сурет.  SIP хабарламаларындағы 
«бастапқы жол» өрісі (сұраныс, жауап)

2-сурет. SIP сұраныстың бастапқы 
жолының құрылымы (Request)

Жаһандық желілер
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– REGISTER: сеанс қатысушысының сипаттарын 
сұратады.
– SUBSCRIBE: мұнда пайдаланушы агенті белгілі бір 
ақпаратты сұрата алады 
(мысалы, басқа сеанс қатысушысының қолжетім-
ділігі).
– NOTIFY: SUBSCRIBE көмегімен сұралған оқиға ту-
ралы хабарлайды. 
– MESSAGE: байланыс сеансының қатысушылары 
арасында мәтіндік хабарламаларды жібереді.
– INFO: SIP тиесілі емес ақпаратты береді, мысалы, 
ISDN нөмірін беру, № 7 жүйеге сәйкес сигнал беру.

SIP (Request) сұранысының SIP (Response) жауа-
бынан басқа бірнеше құрылымы бар. Сұраныстың 
бастапқы жолының бірінші жолында хабарламаның 
түрі (әдісі) беріледі.

SIP сұранысының «хабарлама тақырыбы»
өрісіндегі элементтер 

Бастапқы жолдан кейін Message-Header – сеанс ту-
ралы негізгі ақпаратты қамтитын хабардың тақыры-
бы (1-сурет). Сұраныс хабарламасының тақырыбын-
да ең маңызды элементтер болып табылады: 

– VIA: бұл параметр байланыс орнатылмаған IP-
жүйе арқылы жолды білдіреді. Бұл серверге немесе 
прокси серверге байланысты сақтаусыз қосылу та-
рихында қосылымды өңдеуге мүмкіндік береді. 

– From және To: бұл параметрлер барлық сұраныс 
және жауап хабарларына қосылуы тиіс. Бұл өрісте 
тиісті мекенжай көрсетіледі (a тиісінше B). 

– Call-ID: Call-ID шақырудың сәйкестендіргіші байла-
нысқа қатысты барлық хабарламаларды сәйкестен-
діреді. 

– Cseq (CommandSequence-командалар тізбегі): 
қосылу аясында сұраныстарды өңдеу бойынша түрлі 
операциялар CSeq көмегімен нөмірленген. 

– Contact: бұл параметр бірнеше SIP-URI (URI: 
UniformResourceIdentifier – ресурстың сәйкестен-
дірілген сәйкестендіргіші) бар, олар тікелей IP-ме-
кенжай арқылы сұраныс бастамашысына тікелей 
жолды сипаттайды. 

– Content-Type: бұл параметр әдіс денесін анықтай-
ды. Әдетте, мұнда SDP хаттамасы қолданылады. 
Алайда, арнайы қосымшалар үшін, сондай-ақ ISDN 
немесе офистік АТС-те жүйелік телефондарға ар-
налған компанияның арнайы тағайындаулары қол-
данылуы мүмкін. 

– Content-Type: бұл параметр келесі мазмұн түр-
лерін (хабарлама денесін) сипаттайтын болады).

Бастапқы жол

SIP тақырыбы: хабардың тақырыбы, бұл өрісте 
байланыс бастамашысы (A сеанс қатысушысы), 
серіктес (B сеанс қатысушысы) жəне бағыттау 
ақпараты бар.

<CRLF>  бос жол

Хабар денесі

Хаттың тақырыбы

1-сурет. SIP хабарламаларындағы
«хабарлама тақырыбы» өрісі
(сұраныс)

2-сурет. SIP сұраныс үлгісі 
(SIP-Request)

Тарату желісі
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– Sontent-Length: бұл параметр октеттеріндегі 
келесі хабарлама мазмұнының ұзындығын көр-
сетеді.
– Max-Forwards: прокси арқылы өтулердің мак-
сималды санын көрсетеді.
– Allow: пайдаланушы агенті қалаған кезде қа-
былданған хабарламаларды көрсете алады.
– User-Agent: пайдаланушы агентінің аты бар.

SIP-жауаптар (SIP-Response)
Сұраныс әдістеріне қарағанда, жауап хаттары 
сәл басқа құрылымға ие. Әрбір жауаптың ба-
сында «күй жолағы» (сұраныстардағы «сұраныс 
жолымен» салыстырылатын), оның құрамында 
(1-сурет):

– SIP-Version: SIP хаттамасының нұсқасы.
– Status-Code( күй коды): Request жолында 
сұранысқа жауап.
– Reason Phrase (түсініктеме): тағы бір бос 
орыннан кейін мәтіндік түрде күй коды жүреді 
(код: 200 – мәтін: ОК, код: 180 – мәтін: RINGING 
және т.б.). Содан кейін жол CRLF аяқталады.

Алдын ала және соңғы жауап
Кейбір сұраныстар (Requests) бір жауап береді. 
Осылайша, «INVITE» сұранысына «100 Trying», 
«180 Ringing» және «200 OK» жауаптары жі-
беріледі. Тек «200 OK» соңғы жауап ретінде 
«NVITE» сұранысына жауап береді, «100 Trying» 
және «180 Ringing» алдын ала жауап деп ата-
лады. Соңғы жауап сұраныс салудан басталған 
транзакцияны аяқтайды.

Жай-күйі туралы ақпарат 
SIP-сұраныстар бір немесе одан да көп күй ха-
бары (Response) арқылы SIP-серверімен раста-
лады. Күй туралы хабарлар әрқашан күй ко-
дынан (100, 404 және т. б.) және жіберілетін күй 
хабары үшін неғұрлым дәл нұсқаудан (түсінік-
теме) тұратын мәтіндік формадағы кері байла-
ныстан (Reason-Phrases) тұрады. Күй кодтары 
алты негізгі түрге бөлінеді: 

– Ақпараттық (1xx): бұл жай-күй кодтары сұра-
ныс алғаннан кейін жауаптарды білдіреді, мыса-
лы: 100 Trying (әрекет), 180 Ringing (қоңырау), 
181 CallisBeingForwarded (қоңырау басқа ме-
кен-жайға жіберіледі). 
– Табыс (2xx): сұраныс алынды және сәтті өң-
делді, мысалы, 200 OK. 
– Қайта бағыттау (3xx): сұраныс толығымен 
өңделмеген, одан әрі әрекеттер қажет, мысалы, 
302 уақытша орын ауыстырған. 
– Қате туралы хабарламалар: 4XX клиентінің 
қатесі, 268 5xx сервер қатесі, 6xx жаһандық қа-
тесі.

Мəтіндік 
түсініктеме SP SP CRLFКүй кодтарыSIP нұсқасы

Ағымдағы 
нұсқасы: 2.0

1хх                  Ақпараттық

2xx Жетістік

3xx Қайта бағыттау
Мысалдар :
100 Əрекеттену
180 Қоңырау
200 Жақсы
404 Табылды
504 Шлюз жауап 
      бермейді

4xx Клиент қатесі

5xx Сервер қатесі

6xx Жаһандық қате

…

SP бос орын (Space)
CRLF жолдың аудармасын білдіреді (Carriage Return, Line Feed-CRLF)

Клиент-A Клиент-B

Тр
ан

за
кц

ия

Request 
(сұраныс) 

INVITE

Provisional Response
(алдын ала жауап) 

100 Trying (əрекет)

Provisional Response 
(алдын ала жауап) 

180 ring (қоңырау)

Final Response
 (соңғы сұранысқа жауап)

200 OK (жақсы)

Интернет

1-сурет. SIP (Response) жауаптағы 
күй жолының құрылымы

2-сурет. Алдын ала жауап және соңғы 
жауап

SIP (SIP-Request) сұранысына жа-
уап ретінде SIP (SIP-Responses) 
бір немесе бірнеше жауаптары 
жіберіледі. Бұл ретте жауаптар 
алдын ала (Provisional response) 
және соңғы (Final Response) 
болып бөлінеді. Тек Final 
Response-жіберілген SIP сұраны-
сына түпкілікті жауап болып табы-
лады.

Жаһандық желілер
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Байланыстар құрылымы
SIP басқару хаттамасы-бұл «клиент-сервер» 
типті хаттама болып табылады, ол Ғаламтор-
да HTTP өте ұқсас болады. Хабарлама алмасу 
әрқашан сұраныстарды жасайтын (Requests, 
SIP әдістері деп аталатын) клиентпен және 
сұраныстарға жауап беретін сервер (Responses) 
арасында жүреді. Сұраныс және оған қатысты 
жауап транзакция деп аталады. Клиенттік сер-
вердің рөлі басынан бастап анықталмаған, бірақ 
байланысу кезінде өзгеруі мүмкін болып табы-
лады (1-сурет).

SIP-тің соңғы жүйесі әрдайым екі тарапты 
қамтиды-клиенттің жағы және сервер жағы (пай-
даланушы агентінің клиенті және пайдаланушы 
агентінің сервері). Соңғы прокси-серверлер жү-
йелері арасында SIP-хабарларды желіде жібе-
руді қамтамасыз етеді. Прокси-сервер сондай-ақ 
қолжетімділікті бақылау, аутентификация және 
авторландыру функцияларын орындай алады.
Егер тікелей қосылыс болмаса, пайдаланушы-
лар арасындағы байланыстар прокси арқылы 
маршрутталады (2-сурет). Олар желіде клиент-
ті іс жүзінде «ұсынады» (B пайдаланушы бағы-
тында сервердің басқа жағы). B сеансына қа-
тысушысы үшін «клиент / сервер» байланысы 
қайта орнатылады.
Қарапайым байланыс үлгісі
Мұнда екі SIP прокси сервері арқылы қарапайым байланыс қарастырылады (3-сурет).

ты (OK Response Message) мақсатты 
прокси B кері жібереді.
5. Бұл оң жауап A, SIP-Клиентке кері 
жіберіледі.

SIP-бұл HTTP-ге ұқсас «клиент-сер-
вер» типінің хаттамасы. 
Клиент пен сервер арасында сұра-
ныстар мен жауаптар алмасады 
(Request/Response).

1. SIP-клиент A қолданыстағы жалғанған 
жағдайда тиісті SIP прокси-серверге A 
«INVITE» сұранысы жіберіледі. Онда межелі 
IP мекенжайы бар.
2. Бұл бірінші жағдайда A прокси-сервері ме-
кен-жайды біледі және SIP прокси-серверіне 
тікелей сұраныс (Request) жібереді.
3. SIP прокси B қажетті абоненттің / B термина-
лының ағымдағы IP-мекенжайын біледі және 
SIP B осы соңғы жүйесіне «INVITE» сұраны-
сын жібереді.
4. Қоңырау шалушы абонент/пайдаланушы B 
кіріс байланысын қабылдайды және оң жауап-

Сұраныс
ЖауапUAC

UAS

UAC

UAS

Пайдаланушы 
агентінің 
клиенті A

Пайдаланушы 
агентінің 
клиенті B

Сұраныс
Жауап

Кл
ие

нт
Се

рв
ер

Кл
ие

нт
Се

рв
ер

Пайдаланушы
агенті A

UAC

UAS

Пайдаланушы 
агенті B

UAC

UAS

Кл
ие

нт
 

Се
рв

ер

Сұраныс

Жауап

Сұраныс

Жауап

Сұраныс

Жауап

Сұраныс

Жауап

Кл
ие

нт
 

Се
рв

ер

SIP прокси 
сервері

Кл
ие

нт
 

Кл
ие

нт
 

Се
рв

ер

Се
рв

ер

Прокси 

SIP прокси сервері ASIP-клиенті (/Сервері) 
Пайдаланушы агенті A (Aннa)

SIР-клиенті (/Сервері) 
Пайдаланушы агенті B (Бернд)

SIP прокси сервері B

2

5

3

4

1

6

1-сурет. «Клиент-сервер» типті 
хаттама

2-сурет. «Клиент-сервер» түрін 
прокси-сервер арқылы байланысу

3-сурет. Қарапайым байланыс үлгісі

Тарату желісі
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Сигнал беру және пайдаланушы 
деректер
Қосылысты орнатуға арналған сигнал беру 
Интернет арқылы басқа жолмен жүзеге 
асырылуы мүмкін, соңғы пайдаланушы 
байланыспен емес. SIP байланыс орнату 
TCP көліктік хаттамасын және әдетте 5060 
портын пайдаланады.
Пайдаланушы деректерін кейін жіберу 
үшін виртуалды арна ашылады. Ол бойын-
ша UDP хаттамасымен белгілі бір портқа 
пайдаланушылық деректер беріледі.

Байланыс орнату кезінде «INVITE» сұра-
ныс командасы бірнеше прокси-серверлері 
(1-сурет) көмегімен желі арқылы мақсатты 
серверге жіберіледі. «INVITE» хабарла-
масында арнайы параметрлердің көме-
гімен клиенттің тікелей мекенжайы (SDP, 
Connect c параметрі), 1-сурет көрсетілуі 
мүмкін. Бұл екі клиент арасында теңше-
летін деректерді беру үшін тікелей марш-
рутты орнатуға мүмкіндік береді (2-сурет).

Тікелей маршрут шақырушы абонент A / 
қосылу бастамашысы растағаннан кейін, 
сондай-ақ одан әрі сигналдық ақпаратпен 
алмасу үшін пайдаланылады (3-сурет)..

Балама ретінде прокси арқылы пайда-
ланушы деректерін басқару ұйғарылуы 
мүмкін болады (прокси арқылы мәжбүрлі 
маршруттау). Бұл пайдалы, мысалы, QoS 
беру сапасын қамтамасыз ету, байла-
ныстарды  тарифтеу немесе сот шешімі 
бойынша деректерді заңды ұстап қалу 
мақсатында ортақ пайдаланылатын ірі 
желілердің операторлары үшін пайдалы 
(4-сурет).

■  Тапсырмалар

1.  SIP тақырыбында ең маңызды элемент-
терді сипаттаңыз.

2.  SIP денесінде қандай ақпарат беріледі?
3.  Прокси-сервер арқылы деректерді мәж-

бүрлеп басқару үрдісін түсіндіріңіз.

Маршрутизатор 

SIP

SIP

SIP

INVITE
INVITE

SIP-прокси SIP-прокси

Интернет

SIP-клиенті A SIP-клиенті B

SIP телефоны

Маршрутизатор 

SIP

SIP

SIP

INVITE
INVITE

SIP-прокси SIP-прокси

Интернет

SIP-клиенті A SIP-клиенті B

SIP телефоны

Маршрутизатор 

SIP

SIP

SIP

INVITE
INVITE

SIP-прокси SIP-прокси

Интернет

SIP-клиенті A SIP-клиенті B

SIP телефоны

SIPклиенті B

SIP-телефоны

Маршрутизатор 

SIP

SIPRTP

SIP

SIP-прокси SIP-прокси

Мульти қызметтік байланыс 
желілері (IP-желі негізінде)

SIP-клиенті A

1-сурет. SIP арқылы байланыс орнату

2-сурет. Пайдаланушы деректерін жіберу 
үшін тікелей маршрутты пайдалану

3-сурет. Пайдаланушы деректерін және 
басқару ақпаратын беру үшін тікелей 
маршрутты пайдалану

4-сурет. SIP прокси сервері арқылы 
пайдаланушы деректерін мәжбүрлеп 
басқару

Жаһандық желілер
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Қарапайым байланыс орнату
1-суретте SIP A және B абоненттері арасында 
қосылу үшін сигналдармен алмасу көрсетілген. 
Бірінші «INVITE» хабарламасында A баста-
машысын сәйкестендіру үшін барлық ақпарат 
бар, сондай-ақ қажетті абоненттің мекенжайы 
B. SIP рәсімдерінде осылай болмайды, тұтқаны 
алып тастау керек, қоңырау үнін қосып, мекен-
жайды немесе теру санын күтіңіз.

«INVITE» хабарында қалаған алушының толық 
мекенжайы бар. SIP прокси A абонентінің жа-
ғында A осы кіріс сигналын қабылдайды және 
SIP проксиге (B) одан әрі «INVITE» хабарлама-
сын жібереді. Бұл туралы А қатысушысының 
пайдаланушы агенті «100 әрекет» хабарламасы 
арқылы хабардар етіледі.

«INVITE» хабарын B прокси серверімен қабыл-
дау «100 әрекет» хабарын жіберумен раста-
лады. B абонентінің пайдаланушы агенті енді 
«INVITE» хабарын алады. Шақыруды қабылдау 
«180 қоңырау» хабарламасын жіберумен раста-
лады, содан кейін А абонентінің терминалына 
одан әрі бағытталады. Қосылысты қабылдаған 
кезде (тұтқаны алған кезде) абонент А абоненті-
не қайтадан «200 OK» хабарын жібереді және 
клиенттердің байланыс сеанстарына қатысатын 
екі терминалға «ACK» хабарламасын жіберумен 
расталатын болады..

Осыдан кейін екі қатысушы A және B клиент-
терінің арасында тікелей RTP негізінде екі жақты 
дауыстық байланыс пайда болады. «ACK» ха-
барламасынан кейін қосылым орнату үшін қа-
жетті SIP прокси қажет емес.

Барлық қалған пайдаланушы деректері мен сиг-
налдық ақпараттар тікелей A мен B арасында 
алмасады. Пайдаланушы байланысы кез келген 
жағынан «BYE» хабарын жіберу арқылы тоқта-
тылады. Бұл хабарлама қайтадан «200 OK» ха-
барымен расталады, содан кейін пайдаланушы 
агенттер қайтадан күту режимінде болады.

A және B пайдаланушы агенттері арасындағы 
тікелей байланыс «Contact» (Байланыс) өрісінің 
арқасында мүмкін. Бұл өрісте B соңғы нүктесінің 
мекенжайы бар (2-сурет). Бұл өрісте INVITE 
хабарламасында a абонентінің мекенжайы 
беріледі. B абонентінің мекенжайы 200 OK ха-
барламасымен A абонентіне жіберіледі. Осы-
лайша, А абонентінде B абонентінің IP-мекен-
жайы бар, ал A абонентінің IP-мекенжайы B або-
нентінде бар. Сонда ACK хабарламасы A және 
B абоненттері тікелей алмасатын бірінші хабар 
болып табылады (2-сурет).

Пайдаланушы агенті
SIP-клиенті-A

(Aннa)

Пайдаланушы агенті
SIP-клиенті-B

(Бернд)

100 әрекет

180 қоңырау

180 қоңырау

180 қоңырау
200 жақсы

200 жақсы

BYE

200 жақсы

100 әрекет

INVITE
INVITE

INVITE

ACK

200 жақсы

SIP-прокси
A

SIP-прокси
B

Екі бағытта бапталатын деректерді тарату арнасы (RTP)

Aннa
SIP-клиенті-A

IP-мекенжайы:
11.22.33.44

Байланысt:
sip:Anna@11.22.33.44

Бернд
SIPклиенті-B

IP-мекенжайы:
11.22.33.55

180 Ringing

200 OK
SIP:Anna@BetreiberA.de

INVITE
SIP:Bernd@Betreiber.de

Байланысt:
sip:Anna@11.22.33.44

INVITE
SIP:Bernd@22.33.44.55

Байланыс:
sip:Bernd@22.33.44.55

200 OK
SIP:Anna@BetreiberA.de

Байланыс:
sip:Bernd@22.33.44.55

180 Ringing

100 Trying

ACK
SIP:Bernd@22.33.44.55

SIP-прокси
IP-мекенжайы:

11.22.33.1

1-сурет. SIP-to-SIP түріндегі байланыс

2-сурет. «Contact» өрісі 

Тарату желісі
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Байланыс қасиеттері туралы келісім
SDP хаттамасы (Session Description Protocol 
– сеансты сипаттау хаттамасы) пайдаланушы 
байланысын егжей-тегжейлі сипаттауға мүм-
кіндік береді (RTP немесе басқа хаттамалар 
негізінде). Шын мәнінде, бұл дербес хаттама 
емес, ол сондай-ақ SIP және SAP хаттамала-
рында пайдаланылатын элементтерді қамти-
ды. SDP хаттамасын пайдалану кезінде SIP 
жүйесінде келесі ақпарат беріледі (1-сурет):

– Байланыс сеансының идентификациясы 
(байланыс сеансының бастамашысы, сеанс сәй-
кестендіргіші, сеанс атауы, хаттама, нұсқа),
– Қосылу белсенділігінің уақыты (тек конфе-
ренция үшін),
– Пайдаланылатын порттар мен кодектерді 
қоса алғанда тасығыштар (аудио, бейне, ин-
терактивті тақта, мәтін, деректер және олар-
дың хаттамалары, порттар және кодтау сияқ-
ты қажетті тасымалдаушыларды анықтау),
– Қосымша ақпарат (терминал тек қабыл-
дағыш немесе таратқыш, шифрлау және т.б.).

Байланыс, сондай-ақ бірнеше байланыс 
серіктестері үшін бір немесе бірнеше түрлі 
медиа ағындарын қамтуы мүмкін. SDP SIP 
(1-сурет) басқару хабарларындағы түрлі 
медиа ағыштар түрі мен санын сипаттайды. 
Мысалы, мультимедиалық байланыс бірнеше 
аудио байланыстардан және бір бейне бай-
ланыстардан тұруы мүмкін. Әрбір байланыс 
өз портын және өз кодтарын пайдаланады.

Байланыс қасиеттері туралы келісімдер
(Сессия сипаттамасы)

Сипаттаманың бірінші бөлімінде жалпы 
аспектілер, негізгі шарттар және барлық бай-
ланыстардың жалпы параметрлері (1-сурет) 
берілген.
2-суретте қарапайым байланыс үшін сеанс-
ты сипаттау келісімдерінің мысалдары көр-
сетілген.

SIP арқылы орнатылған байланыстар (бай-
ланыс сеанстары) SDP сеансын сипаттау 
хаттамасы арқылы толығырақ сипатталуы 
мүмкін. SDP пайдалану Content-Type па-
раметріндегі SIP хабарламаларында көр-
сетіледі (Мазмұн түрі).

SDP-де мультимедиялық коммуникацияда 
аудио және бейне байланысы үшін мульти-
медианың жеке сипаттамасы беріледі және 
жеке порт анықталады.

Бастапқы жол 

SIP əдісі

< CRLF >

Хабарлама денесі: SDP

Сессияны сипаттау хаттамасы

Байланыс сеансын сипаттау
Сеанс бастамашысы, сеанс 
сəйкестендіргіші, сеанс атауы, 
хаттама, нұсқасы 

Сұраныс немесе күй жолағы

Хабарламаны жіберуші/алушы
Хабарлама жолы

1 тасушының сипаттамасы
Тасушының түрі (аудио, бейне ...) 
Медиа порттың қасиеттері 
(UDP-порт 8000) (Кодек ...)

2 тасушының сипаттамасы
Тасушының түрі (аудио, бейне ...)
 Медиа порттың қасиеттері 
(UDP-8002) (Кодек ...) 

N тасымалдаушы сипаттамасы
Тасушының түрі (аудио, бейне ...) 
Медиа порттың қасиеттері 
(UDP порты 8004) (Кодек ...) 

Хабарламаның тақырыбы

V = хаттама нұсқасы
o = сессияны ұйымдастырушы, сеанстың 
идентификаторы
s = сессия атауы, қосылым атауы
i = қосылу туралы қосымша ақпарат (опционды)
u = URI жəне қосымша сипаттама (опционды)
p = телефон нөмірі, телефон нөмірі (опционды)
c = Қосылу туралы деректер, қосылу туралы 
мəліметтер
b = өткізу қабілеттілігі, қажетті өткізу қабілеті 
(опционды)
t = уақыт, қосылу / сессия жұмысы уақыты
r = қайталау, қосымша қайталау
k = кілт, қауіпсіз берудің кілті (опционды)
m = медиа жоқ, бір немесе бірнеше медиа сипаттамасы
a = атрибут, сеанстың бір немесе бірнеше қасиеттері

1-сурет. SIP денесіндегі байланыс 
сеансын сипаттау құрылымы

2-сурет. SPD байланыс сеансын 
сипаттау элементтерінің мысалдары

Жаһандық желілер
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Дауыстық байланысу хаттамасы үрдісі
Байланыс орнату INVITE хабар таратудан басталады, ол абонентінің тікелей IP-ме-
кенжайын (1-сурет) қамтиды.
Кодек келісу сұраныстың / жауаптың белгілі бір қағидатына сәйкес жүргізіледі, А або-
нентінің пайдаланушы агентінің үйлесімді кодекстерінің тізімі SIP («INVITE») (SIP-
Request) сұратуында көрсетіледі.
B қатысушысының тікелей мекенжайы ОК әдісіне беріледі. Прокси-сервер «INVITE» 
сұранысына тікелей алдын ала жауап ретінде жауап береді 100 әрекет. SIP прокси 
адресатқа, B абонентіне бірдей қасиеттері бар «INVITE» жібереді.

Содан кейін шақырылатын B абоненті, мысалы, SDP сипаттамасында өзінің үйлесімді 
кодекстерінің тізіміне (мысалы, «200 OK» әдісі, сұраныс салуға жауап) жауап береді. 
Мүмкіндіктер алмасқаннан кейін қосылу кодектері анықталады. Әдетте бір кодектер 
екі байланыс бағыты үшін анықталады.

OK хабарламасына сондай-ақ «ACK» растауымен жауап беру қажет. Пайдаланушы 
мәліметтері RTP (Real-time Transport Protocol – нақты уақыттың көліктік хаттамасы) 
көмегімен беріледі. Олар «Payload-Type (деректер түрлері)» деп аталатын хабарлама 
тақырыбында өрісті қамтиды. Осылайша, әрбір жіберілетін хабар үшін пайдаланыла-
тын кодтар анықталады.

A абонентінің мүмкін кодектері INVITE хабарымен ұсынылады. B абонентінің мүмкін 
болатын кодектері 200-ОК хабарламасында беріледі.

SIP-клиенті-A
(Aннa)

SIP-клиенті-B
(Бернд)

100 Əрекет

[SDP A, Ұсынылатын кодектер
c: IP-Adr. A]

[SDP Ұсынылатын кодектер,
c: IP-Adr. B]

Пайдаланушы біріктіру

INVITE

[SDP Ұсынылатын кодектер
c: IP-Adr. A]

[SDP Ұсынылатын кодектер,
c: IP-Adr. B]

INVITE

180 Қоңырау
180 Қоңырау

200 жақсы
200 жақсы

RTP (PCMA)

RTP (PCMA)

100 Əрекет

ACK

RTP (PCMA)

RTP (PCMA)

RTP (PCMA)

200 OK

RTP (PCMA)

BYE

SIP-проксиy
Оператор A

Ба
йл

ан
ы

с 
ор

на
ту

Ха
ба

р 
ал

м
ас

у

Ба
йл

а-
ны

ст
ы

 
ая

қт
ау

1-сурет. Дауыстық қосылыстың негізгі үрдісі

Тарату желісі
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Прокси арқылы мәжбүрлі маршруттау
1-суретте көрсетілген қарапайым процестерге қарағанда, SIP прокси сервері байла-
ныс сеансының қатысушылары арасындағы тікелей байланысқа кедергі келтіруі мүм-
кін. Бұл, мысалы, желі тарату сапасын қамтамасыз ететін болса (QoS) қажет. Сессияға 
қатысушылар арасындағы тікелей байланыс желілік элементтермен бақыланбайды. 
Бұл жағдайда пайдаланушы қосылысы SIP прокси арқылы маршрутталуы тиіс (прок-
си арқылы мәжбүрлі маршруттау). Бұл жағдайда барлық SIP хабарлары мен барлық 
RTP дестелері SIP прокси-сервері арқылы (прокси арқылы мәжбүрлі маршруттау) 
өткізіледі. A және B қатысушылары арасындағы тікелей байланысқа кедергі жасау 
тәсілдерінің бірі C = (мекенжай ақпараты, байланыс туралы ақпарат) параметрін өз-
герту болып табылады, оның көмегімен әдетте А және В сеансының қатысушылары 
өздерінің тікелей мекенжайларымен алмасады. Мысалы, 1 SIP прокси суретінде 1 
пайдаланушы А агентінен қосылу туралы ақпаратты ауыстырады және А абонентінің 
мекенжайын өзінің жеке мекенжайымен ауыстырады. SIP 2 прокси-сервері де SIP 1 
прокси-серверінің мекенжайын жасайды. Жауапта (200 OK) B абонентінің мекенжайы 
алдымен 2 прокси-сервердің мекенжайымен және соңында SIP 1 прокси-серверінің 
мекен жайымен ауыстырылады. «ACK» хабарламасы және RTP дестелері (және 
RTCP) енді SIP прокси сервері арқылы өтуі тиіс.

■  Тапсырмалар 
1. SIP арқылы байланыс орнату үшін қандай хабарлама қолданылады?
2. Қандай SIP-хабарламада және хабарламаның қай бөлігінде қосылу қасиеті сипат-

талады?
3. Бейне байланыс орнатылған кезде SDP-да дауыс пен бейне қасиеттері қалай сұра-

лады?

SIP-клиенті-A
(Aннa)

SIP-клиенті-B
(Бернд)

100 Əрекет

180 Қоңырау

180 Қоңырау

180 Қоңырау 200  жақсы

200  жақсы

200 жақсы

100 Əрекет

[SDP A, Ұсынылатын кодектер
c: IP-Adr. A]

INVITE

[SDP A, Ұсынылатын кодектер
c: IP-Adr. Прокси 1]

INVITE

[SDP A, Ұсынылатын кодектер
c: IP-Adr. Прокси 2]

[SDP А, Ұсынылатын кодектер,
c: IP-Adr. Прокси 1]

[SDP B, Ұсынылатын кодектер,
c: IP-Adr. Прокси 2]

Nutzkanal (RTP) in beiden Richtungen

[SDP В, Ұсынылатын кодектер,
c: IP-Adr. B]

BYE

BYE

BYE

INVITE

ACK
ACK

ACK

200 жақсы
200 жақсы

200 жақсы

SIP-Прокси 
1

SIPПрокси
2

1-сурет. Прокси арқылы мәжбүрлі маршруттау

Жаһандық желілер
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5.3.5 Жалпы пайдалану желілерінің сәулеті ..........................................................
IP-хаттамасы негізінде кепілдендірілген берілу сапасы мен қолжетімділігі жоғары бай-
ланыс желілері (Next Generation Networks-NGN) деп аталады (NextGenerationNetworks-
NGN). Келесі буынды ортақ пайдалану желілерінде салыстырмалы сипаттамаларға 
және қол жетімділікке қол жеткізу, бұрынғы байланыс торабындағы сияқты, қол жетімді 
қорларды басқарусыз және талаптарға сәйкес қажетті өткізу жолағын бөлусіз мүмкін 
емес. Дегенмен, QoS қызмет көрсетудің талап етілетін сапасын қамтамасыз ету үшін 
қандай да бір әдісті пайдалану үшін ешқандай ереже жоқ.

NGN байланысын басқару
NGN байланыс желісі VoIP-пен қарапайым интернет-байланыстарға қарағанда әрда-
йым басқару деңгейі бар. L5 басқару деңгейінде қол жетімді құралдар (қорлар, өткізу 
жолақтары) байланыстарға қажеттілігіне қарай басқарылады және тағайындалады. 
NGN қолдануының және SIP басқару хаттамасын енгізудің арқасында байланыс ор-
натпай жұмыс істейтін Интернет желісіне қосылуды бағыттау жүзеге асырылады (1-су-
рет).

Бұрынғы телекоммуникациялық желілерде байланыстар бекітілген QoS сапасымен 
орындалады. NGN желілерінде қосылу үшін өткізу жолақтары шектеулі болғандықтан, 
олар орталықтандырылған басқарылады. Байланыс басталмас бұрын абоненттің пай-
даланушы агенті дабыл хабарларымен алмасу арқылы қажетті өткізу жолақтарын (не-
месе арналарын) сұратуы тиіс.

QoS-пен қосылу үрдісі
Өткізу жолақтарын басқару және байланыс орнатылған кезде оларды сұраныс үшін, 
SIP басқару хаттамасы кейбір тармақтар бойынша үлкен желілер үшін кеңейтілуі тиіс. 
Ең маңызды кеңейтімдер бұдан әрі ұсынылған:
«INVITE» хабарламасы кодек ұсынысымен дауыс байланысын орнатады. Қосылу 
үшін кеңейтілген QoS сапасы сұралады. SDP сипаттамасындағы арнайы талаптар 
байланыс әріптесі мен желі элементтерін көрсетеді, бұл байланыс үшін екі бағытта да 
QoS резервтеу қажет болып табылады. Осы сұраныстармен «INVITE» хабарламасы 
келіп түскенде, қабылдаушы тараптан B клиенті осы қосылу үшін QoS r параметрлерін 
анықтай бастайтын болады.

«183 Session Progress» хабарламасы В абонентінің сипаттарын (кодектер) береді 
және QoS параметрлерін қайталайды.
B пайдаланушы агенті енді өз жағында QoS қосылуының қажетті параметрлерін (тра-
фик арнасы, өткізу қабілеті) анықтай бастайды.
«183 Session Progress» хабарламаны қабылдау «Provisional Response 
Acknowledgement» PRACK (жауапты алдын ала растау) көмегімен расталады. PRACK 
сұраныс болып табылады және «200 OK» командасымен тікелей расталады».

Кіруді бақылау

Келесі буын желілері (ATM 
немесе MPLS базасында)

Өткізу жолағын немесе ATM 
немесе MPLS желісін бақылау

Дабыл Дабыл 

1-сурет. QoS бар NGN пайдаланушы байланыстарын басқару

Тарату желісі
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A пайдаланушы агенті QoS талаптарын A абонентінің жағында тағайындап болғаннан 
кейін, бұл әрекет «UPDATE» хабарламасымен беріледі. QoS параметрлерін резервтеу 
енді B жағында аяқталды.
Егер резервтеу екі жағынан аяқталса, бұл «UPDATE» хабарына «200 OK» деген жа-
уаппен расталады. Бұл ағымдағы резервтеу жағдайын өзгертеді, бұл «200 OK» хабар-
ламасымен расталады.
QoS қорғалған желілермен байланыс сипаттарын сұраныс және одан әрі іске асыру 
арқылы құрылады. Бұл механизмдер NGN келесі буын желілерінде және IP негізіндегі 
мобильді желілерде қолданылады. Жеке желілерде бұл күрделі механизмдер әдетте 
пайдаланылмайды.
Интернет-хаттамаға негізделген байланыс желісі бастапқыда қолданыстағы желімен 
салыстырмалы оның уақытша бөлумен мультиплексирлеу әдісімен сапалық сипатта-
малары болмауы мүмкін. Салыстырмалы сапаларға QoS механизмдерінің көмегімен 
қол жеткізуге болады.

Интернет мультимедиялық IMS кіші жүйесі
IMS көмегімен қызметтерді ұсынудың біріздендірілген платформасы жасалды және 
желілерді сәулеттік жобалау үшін жалпы үлгі ұсынылды. ISDN сияқты дәстүрлі 
желілерде бәрі басқаша болды. ISDN алмасу тек ISDN-да қолдануға жарамды болды. 
Тек кейбір қызметтер кең қол жетімді болды.
Басқару деңгейіндегі қолданыстағы NGN желілері мен желілері арасындағы желілік 
ауысулар үшін GW шлюзі қажет. Ол желінің нақты функциялары мен қасиеттерін мүл-
дем басқа желіге ауыстырады.

IMS бірыңғай құрылымдары хабарларды тасымалдау үшін Интернет IP хаттамасын 
пайдаланады. Байланыстарды  (байланыс сеанстарын) басқару SIP байланыстарын 
орнату хаттамасын қабылдайды. Дегенмен, IMS қолдану байланыс үшін қажетті сапа 
көрсеткіштерінің болуын болжайды. Интернет-хаттамалар пайдаланылғанына қара-
мастан, бұл біз ақпаратты іздейтін немесе электрондық поштаны оқитын сол Интернет 
емес. IMS функциялары мен қызметтері Бірыңғай тасымалдау және басқару деңгей-
лерінің арқасында автоматты түрде кеңінен қолданылуы мүмкін (1-сурет).
Қол жеткізу соңғы болып қалады, әлі де тиісті технологияға тәуелді (WiMAX, UMTS 
немесе LTE ұялы байланысы немесе қалыпты терминалдармен немесе xDSL арқылы 
стационарлық байланыс).

IMS интернет-мультимедиалық кіші жүйесі жаңа хаттамаларды немесе желілерді 
анықтамайды, IMS сәйкестендірілген сәулетті білдіреді.
Ол әртүрлі желілерде (UMTS, GPRS, WLAN және т.б.) IP Интернет хаттамасына негіз-
делсе де, ол кеңейтілді және SIP, SDP және RTP сияқты хаттамаларды қамтиды.

Желі  A Желі  B Желі C

Қызметтер / Бағдарламалар

Байланыстарды басқару  (SIP)

Жіберу (IP)

Қол жеткізу (Access, арнайы)

Терминалдар (ерекше немесе…)

1-сурет. IMS базасындағы желі сәулеті

Жаһандық желілер
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1-сурет. QoS қызмет көрсету сапасын резервтеу

SIP клиенті-A
(Aннa)

SIP прокси сервері
Оператор 

SIP клиенті-B
(Бернд)

INVITE

PRACK

INVITE

ACK

PRACK

UPDATE
UPDATE

100 Trying

183 Session Progress

200 OK  [PRACK]
200 OK  [PRACK]

183 Session Progress

200 OK  [UPDATE]

200 OK  [UPDATE]

180 Ringing

180 Ringing
200 OK  [INVITE]

200 OK  [INVITE]

100 Trying

QoS бар RTP медиа сеансы

QoS қызмет көрсету сапасын 
резервтеу талаптары

QoS резервтеуді бастау

QoS резервтеуді бастау

QoS резервтеу соңы

QoS резервтеу соңы

орнатылды

орнатылды

орнатылды
орнатылды

қажетті 

қажетті 

қажетті 

қажетті 

Тарату желісі
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5.4 Жаһандық желілердің сәулеті .........................................................................
VoIP және келесі буындағы (мультимедиялық IP-кіші жүйе-IMS және келесі буын 
желілері-NGN) тіркелген және мобильді желілерді орнату арқасында Интернет хат-
тамасы негізінде көбірек қызметтер беріледі.Барлық байланыс түрлері үшін ең әм-
бебап көлік платформасын іздеу контекстінде операторлар үшін әлдеқайда қызықты 
SDN болып табылады. SDN негізіндегі WAN бағдарламалық-анықталатын WAN (SD-
WAN) деп аталады. SDN тек интернет-хаттамада ғана емес, сонымен қатар үлкен ар-
тықшылықтарға ие, әсіресе түрлі таратылымдарды өңдеу, сонымен қатар желіні өте 
жоғары пайдалануды қамтамасыз ету. Сонымен қатар, бұл технология қолжетімділік-
тің жоғары талаптарын қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Монитордың SDN мүмкін-
діктері тұрақты байланыстардың немесе виртуалды жеке желілердің қасиеттері мен 
сенімділігін тексеру талаптарына сәйкес келеді. 
WAN трафигін есептеу өрісінде трафикті қалыптастыруды пайдалану, және, трафик-
ті күрделі жобалаумен және жүктемені теңгерумен бірге жоғары қолжетімді, сенімді 
желілерді қамтамасыз етеді. SDN әмбебап көлік платформасына және қажеттіліктерге 
негізделген желілерді басқаруға өте жақын. Басқа артықшылығы SDN-мен байланыс 
саласында жаңа хаттамалар талап етілмейді, ал 2, 3 және 4 деңгейдегі қол жетімді 
хаттамалар пайдаланылуы мүмкін.
SDN икемді бақылауының арқасында SIP-сервер, абоненттерді аутентификациялау 
немесе орынды анықтау үшін деректер қоры сияқты қажетті желілік функциялар вир-
туалды функциялар ретінде іске асырылуы мүмкін. Виртуалды жүйелер желіде бір-
неше еркін қолданылатын мәліметтерді өңдеу орталықтарында (DC) жұмыс істейді. 
Бұл функциялардың өнімділігін ағымдағы қажеттіліктерге байланысты реттеуге бола-
ды (виртуалды даналарды іске қосу немесе аяқтау арқылы). Желілік функциялардың 
виртуалдануы (NFV – NetworkFunctionsVirtualization) Еуропалық электр байланысы 
стандарттары институтымен (ETSI) қарастырылды. Мұндай сәулеттік тұрғыда класси-
калық желілік функциялар, сондай-ақ жаңа қызметтер қолданыстағы желілерге өте тез 
және икемді енгізілуі мүмкін.

Бағдарламалық-анықталатын желілік тәсілді енгізу әртүрлі желілердің жиындары 
үшін бірыңғай көліктік платформаны қамтамасыз етеді. Барлық қажетті функциялар 
мен қызметтер деректерді өңдеу орталықтарында виртуалды жүйелер арасында 
бөлінуі мүмкін. Жүйенің өнімділігі ағымдағы талаптарға бейімделуі мүмкін. Осы негіз-
де барлық классикалық жаһандық желілер іске асырылуы мүмкін.

1-сурет. Жаңа құрылымдар

Рұқсат 
алу

Кәсіпорын

Мобильді 

Деректер қоры

Оптикалық көлік желісі

VoIP желісі
Виртуалды желі

Деректерді 
өңдеу орталығы

Виртуалды желі функциясы
(мысалы, SIP-сервер)

Виртуалды желіВиртуалды желі

Бақылаушы

Қолданбалар 

Мобильді желі
Виртуалды желі

SDN желісінің элементі

Жаһандық желілер
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5.5 TeraStream .....................................................................................................
Ірі желілік операторлар қызметтерінің ұсыныстары үлкен клиенттер үшін бөлінген 
желілер мен виртуалды желілер сияқты ұсыныстардан, жеке және іскерлік клиенттер 
үшін стационарлық және мобильді желілік байланыстар сияқты телекоммуникациялық 
қызметтерге дейін түрленеді. Сонымен қатар, желілік операторлар өз желісі үшін бар-
лық түрлі талаптарды орындауға тырысады және көлік желісі бар клиенттер үшін ол 
мүмкіндігінше бірдей болып табылады. Deutsche Telekom AG барлық қызметтері үшін 
болашақ желі өз мәліметтері бойынша SDN қолданумен IPv6 желісіне айналуға үміт-
тенеді. TeraStream екі деңгейдегі желі деп аталады. 
Базалық желі (CoreNetwork) деректерді өңдеу орталықтары (DC) қосылған және басқа 
желілерге ауысуды қалыптастыратын R2 маршрутизаторлары деп аталады. 20 R2 
жүйелері бір-бірімен толық байланысты, бұл бүкіл жүйенің өте жоғары қол жетімділігі-
не кепілдік береді. R2 жүйелері арасындағы байланыс желілері таза оптикалық тарату 
жүйелеріне және IPv6-ға негізделген. Деректерді өңдеу орталықтары әртүрлі желілік 
функциялар мен әр түрлі қосымшалар үшін платформаны құрайды. SIP прокси, DNS, 
DHCP-сервер, аутентификация жүйелері, деректер базасы сияқты типтік желілік функ-
циялар

1-сурет. TeraStream

R2 R2

R2 R2

R2

R1

Оптикалық қатынау 
жүйелері (OLT, FFTx)

Сандық абоненттік желі

Толқын ұзындығы бойынша бөлінген тығыз мультиплексирлеу

Еркін құрыл-
ғылар арасында 
BitTorrent хаттамасы 
бойынша файлдарды 
синхрондауға жəне резервтік 
көшіруге арналған қызмет

Сыртқы 
IP желісі

R1

R1

R1

R1

R1 R1

R1

R1

R1

Деректерді 
өңдеу орталығы

Мобильді

Жергілікті желі

Сыртқы 
IP желісі

Деректерді 
өңдеу орталығы

Деректерді 
өңдеу 
орталығы

Деректерді 
өңдеу 
орталығы

Тарату желісі
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пайдаланушы профильдері және т.б. бір немесе бірнеше деректерді өңдеу орталықта-
рына икемді (жүктемеге байланысты) тағайындалуы мүмкін. Деректерді өңдеу орта-
лықтарында интернет-дүкендер, аудио және бейне контент, SW және т. б. деректер 
қоры сияқты контент болуы мүмкін.
R1 жүйесінің төменгі деңгейінде әрқашан екі R2 жүйесіне қосылған және (Access) 
қатынау жүйелерін базалық желімен жалғайды. R1 бірнеше жүйесі екі бағытталатын 
байланыс желілеріне қосылған, олардың әрқайсысы 100 Гбит / с жылдамдығы бар (то-
рап тәрізді желі түрінде), әрбір байланыс желісі R2 жүйесінде басталады және аяқта-
лады. R1 жүйесіне әртүрлі интерфейстер үшін әртүрлі қатынау тораптары қосылуы 
мүмкін. Жеке пайдалануға арналған xDSL байланыстары, кәсіпорындарда қосылуларға 
арналған Ethernet жергілікті желісінің интерфейстері, ұялы желілердің базалық стан-
циялары (GSM, UMTS, LTE) және іскерлік және үй қосымшаларына арналған оптикалық 
байланыстар (Fibretothex - FFTx) үшін кіру жүйелері интерфейстерді қамтамасыз етеді. 
Қол жеткізу тораптары тиісті қосылу нысанына маманданған. Трафигін қолжетімділік то-
раптарын бейімделеді келісілген сипаттамалар бойынша төлем жүйелерінде R1 және 
түріне байланысты трафик алады буферизироваться түрлі кезекте одан әрі беру үшін 
R2 немесе басқа да жүйелер R1. R1 жүйелері бұғатталмаған болып табылады, яғни 
қатынау тораптарынан трафик толығымен және шығынсыз қайта бағытталуы мүмкін.
Telekom тәсілі – қолданыстағы желілік сәулеттерді түбегейлі жеңілдету. Тек желіде бір 
тапсырма үшін қол жетімді барлық арнайы жүйелер жойылды. Сондай-ақ, бұрын көлік 
желісі (Metro-Ethernet немесе бұрын SDH) деңгейіне үйреншікті бөлу, MPLS деңгейі 
және стационарлық және ұтқыр байланыс желілерінің мамандандырылған желілік 
элементтері енді өзекті емес. TeraStream желісі SDN технологиясына негізделген 
және желілік кірістерде трафикті қалыптастыруды пайдаланады. Мұндай желілік қа-
сиеттермен сенімді және икемді стационарлық және ұтқыр желілер құрылуы мүмкін, 
сонымен қатар бөлінген желілер, виртуалды желілер, корпоративтік желілер үшін 
желілік платформалар немесе қызметтерді жеткізушілерге арналған инфрақұрылым 
іске асырылуы мүмкін. Арқасында қалыптастыру трафик және пайдалану технология-
сы SDN пики трафик жоқ, трафик болуы мүмкін нақты есептелген, және бұл ескеру 
кезінде трафиктің бағытталған пунктіне қарай маршруттау желілері. Нәтижесінде бар-
лық желіні пайдалану айтарлықтай артады, желінің қолжетімділігі өте жоғары болады, 
ал дестелердің жоғалуы 0%-ға ұмтылады. 
5.6 Қатынау желілері (Access) ..............................................................................
Интернет және NGN-ға қатынау тіркелген желі аймағында негізінен xDSL байланысы 
арқылы жүзеге асырылады. xDSL термині кеңжолақты IP-қатынау үшін түрлі ұсыныс-
тарды қорытады. 16 Мбит / с дейінгі жылдамдықпен ассиметриялық байланыстар (As
ymmetricalDigitalSubscriberLine – ADSL) және жоғары жылдамдықпен қосылу (Veryhigh
bitrateDigitalSubscriberline – VDSL) 25 немесе 50 Мбит/с диапазонында кеңінен қолда-
нылады. Осы DSL байланыстарының көпшілігі сыртқы мультиплексор (DigitalSubscrib
erLineAccessMultiplexer-DSLAM) сонымен қатар, жоғары жылдамдықпен кеңжолақты 
алыстан қатынаудың маршрутизаторы (BroadbandRemoteAccessServer (BRAS) деп 
аталады. Пайдаланушы қосылымы мен BRAS арасында ADSL үшін Gigabit Ethernet 
интерфейстері жиі қолданылады (мысалы, 10 GE), VDSL IP-TV ұсыныстарын таңбалау 
үшін VLAN сәйкестендіргіштері бар Ethernet жиі пайдаланады. BRAS арқылы тиісті 
провайдердің транспорттық желісіне (әдетте MPLS магистральды желісіне) көшу жү-
зеге асырылады.
Бастапқыда, 300 және 3400 Гц арасында сигнал 
беру үшін салынған мыс қос телефон желісі сымда-
ры әзірленді, бірақ берудің екі жағында тиісті тех-
нологияны пайдалана отырып, бұл желілер керемет 
өткізу жолағын бере алады. Бұл кабельдер аналогты 
телефонмен әрбір үйде бар болғандықтан, оларды 
кеңжолақты қосымшалар үшін пайдалану қызықты 
болып табылады. Мыс жұптары бойынша кеңжо-
лақты таратудың әртүрлі әдістері xDSL әдістері жал-
пы терминімен қорытылады; оларға басқалардың 
арасында ADSL және VDSL жататын болады.

xDSL сандық 
абоненттік 

желісінің қатынау 
мультиплексоры

Кең жолақты 
қашықтағы 

қатынау 
маршрути-

заторы

MPSL магистралды 
желілері

MPSL қашықтағы қатынау магистральды сервері
DSL сандық абоненттік желісінің қатынау 
мультиплексоры

1-сурет. DSL бар интернет 
байланысы

Жаһандық желілер
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1-сурет. ISDN және интернет кабель арқылы байланыс

5.6.1  ADSL технологиясы (асимметриялық сандық абоненттік желі) ...................
Жоғары жиілік жолағында деректерді асимметриялық жіберу ADSL (AsymmetricalDigita
lSubscriberLine) әдісі деп аталады. Онда телефон немесе ISDN, сондай-ақ абонентпен 
кеңжолақты байланыс түрлі жиілік диапазондарында, мысалы, бейне сигналдарды жі-
беру үшін пайдаланылуы мүмкін. Телефония немесе ISDN арнасы сол жылдамдықта 
екі бағытта өткізу жолағында жобаланған. Кеңжолақты арна әртүрлі байланыс бағыт-
тарында әртүрлі сипаттамаларға ие. Басқа мультиплексирлеу әдістері осы желілер 
үшін пайдаланылуы мүмкін емес. Бірінші рәсімдерден бастап ADSL классикалық або-
ненттік желінің ұзындығы бойынша 16 Мбит / с дейінгі жылдамдыққа қол жеткізуге бо-
лады.
Мұндай жіберу тәсілі телефон немесе бөлек қызметтері бар ISDN және теледидар, 
кері арнасы бар қолданбалар (videoondemand – сұраныс бойынша бейне) немесе ин-
тернетке өте жылдам қосылу үшін пайдалы. Сонымен қатар, бұл тәсілде байланы-
стың екі жағынан да осындай жоғары тарату жылдамдығына қол жеткізу үшін келісуші 
құрылғылар талап етілетін болады. Абонент жағында тар жолақты және кең жолақты 
қызметтерді бөлгеннен кейін кең жолақты таратуды аяқтау үшін сандық теледидар ре-
сивері орнатылады. Оған кең жолақты қатынау қызметтерін пайдалану үшін теледи-
дар немесе компьютер қосылуы мүмкін.

5.6.2  VDSL технологиясы (абоненттік желі бойынша ассиметриялық 
байланысты жоғары жылдамдықты байланысудың сандық технологиясы)
(VDSL) өте жоғары жылдамдықпен сандық абоненттік желінің көмегімен 12 Мбит/с-тан 
шамамен 100 Мбит/с-қа дейін қос мыс сым арқылы беру жылдамдығына қол жеткізу-
ге болады. Бірақ, мыс сым тек кабельдік таратқышқа дейін, ал одан оптикалық тара-
ту құралдарының көмегімен желілік элементтерге дейін жүретін болады. VDSL беру 
симметриялы немесе симметриялы емес болуы мүмкін. ADSL сияқты VDSL телефон 
немесе ISDN және кеңжолақты арна үшін тар жолақты арнаны ажыратады. VDSL1 
бойынша 25 Мбит/с немесе 50 Мбит/с беріледі, VDSL2 100 Мбит/с ұсынады барынша 
ұзақтығы шамамен 350 м болады.

__ __

____
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IP немесе бейне сигналдары негізінде теледидар 
арналарын жіберу үшін жеке VLAN сәйкестендір-
гіші қолданылады. Осылайша, Интернетті және 
Теледидарды пайдалану арасында айқын бөлу бар 
(IP TV қызметін ДК-мен пайдалануға болмайды). 
Желіде трафик жеке Интернетке және телевизи-
ялық контентке беріледі. Көптеген трафик үйлердің 
арасында пайдаланушылар мен операторлары 
болуы мүмкін агрегирован және бағытталған түрлі 
тармақтары мақсаттағы. Басқа желілік элементтер, 
желілік құрылымдар мен функциялар келесі бөлім-
дерде егжей-тегжейлі сипатталған. 2-сурет. DSL нұсқалары

Тарату желісі
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VDSL2: Векторлау және жапсыру
VDSL2 пайдалану кезінде мыс жұптың өткізу қабілеті таусылмайды. Екі жаңа техноло-
гиямен «Жапсыру» және «Векторлау» берілудің одан да жоғары жылдамдығына және/
немесе әрекеттің үлкен ауқымына қол жеткізуге болады.
Тарату жылдамдығы анағұрлым жоғары мыс жұптары бар кәдімгі кабель арқылы және 
үлкен қашықтыққа тасымалдау мәселесі айқас кедергілердің едәуір ұлғаюы болып 
табылады. Айқас бөгеуілдер деп әртүрлі мыс тарамды кабельдің арасында сигнал 
беру түсініледі. Бұл тасымалдардың себебі кабельдің жекелеген сымдары арасын-
дағы сыйымдылық және индуктивті байланыс болып табылады. Ұлғаюымен жиілігінің 
ұлғаюымен және желінің бұл кедергі ұлғаяды. Бұл кедергілер сигналдың әлсіреуімен 
бірге сигнал/шу қатынасын азайтады. Бірнеше ADSL тасымалдауышымен беру екі 
мыс сымының өткізу қасиеттеріне оңтайлы орнатуға тырысады. «Векторлау» (G.993.5) 
айқас кедергілерді азайту үшін VDSL2 әдісіне қолданылатын болады. Контрмерлер 
желінің жиілігі мен ұзындығына байланысты емес, жақын ұшындағы (NearEndCrosstalk 
– NEXT) қиылыс кедергілерін ажыратады, ал алыс ұшындағы қиылыс кедергілері 
(FarEndCrosstalk – FEXT), олар желінің жиілігі мен ұзындығына өте тәуелді болып та-
былады. VDSL2 сымдарының әртүрлі жұптары, Яғни ұқсас тарату жүйелері арасын-
дағы айқас кедергілер «Self-NEXT/-FEXT» деп аталады. Осы технологияның арқасын-
да 100 Мбит/с жылдамдығы 500 м-ге берілуі мүмкін.
DSL барлық әдістері желі мен абоненттер арасында тарату үшін мыс жұбына негіздел-
ген болып табылады. Жапсыру (желілерді топтастыру) кезінде бірнеше мыс жұптары 
параллель беру үшін пайдаланылады. Әдетте екі мыс жұбы біріктіріледі және беру 
үшін бірге қолданылады. ITU-T G.998-ге сәйкес келетін қос сымдар ATM (G.998.1), 
Ethernet (G.998. 2) немесе тіпті уақытша бөлінген мультиплексирлеу жүйелері (G. 998. 
3) үшін де пайдаланылуы мүмкін. Жапсыруды пайдалану кезінде 400 м-ге 500 Мбит/с-
қа дейін жылдамдықпен жеткізуге болады.

5.6.3  Векторлау ..................................................................................................
Стандартты әдістермен үлкен өткізу қабілеті бар деректерді беру өз шектеріне ие. 
Қалыпты жұпталған мыс сымдары бойынша беру мәселесі басқа көздерден кедергіні 
арттыру болып табылады. Үлкен жылдамдықпен берілу ара қашықтық артқан сайын 
қатты өседі өзара әсері (деп аталатын айқас кедергілер Crosstalk). Айқас кедергілер 
деп кабель ішіндегі сымдардың әртүрлі жұптары арасында сигнал беру түсініледі. Көр-
ші сымдар жұптарынан алынатын сигналдар айқас кедергілердің беру функциясы деп 
аталатын көмегімен сипатталуы мүмкін. Көршілес сызықтардан қиылысқан кедергілер 
сигналдарының қосындысы (сондай-ақ қиылысқан кедергілер векторы деп аталатын) 
векторизация әдісі арқылы барынша әлсіреуі 
тиіс. Айқас себептері жеке кабель сымдары 
арасындағы сыйымдылық және индуктивті 
байланыс болып табылады. Жиілік жоғары-
лаған сайын және жолдың ұзындығы өскен 
сайын бұл кедергі күшейеді. Сонымен қатар 
бөгеуілдер кабельдегі сымдар жұбының және 
көрші желілердің сигналдарының жағдайына 
байланысты. Кабельдің ортасындағы сымдар 
кабельдің шетіне жақын (1-сурет) сымға қа-
рағанда кедергілерге бейім болып келеді.

2-сурет. Кедергілермен тарату

1-сурет. Тарату кезіндегі кедергілер

Қос мыс сым (мыс жұбы)

Кедергілер
Айқас кедергілер

Кабель

Желі

Кедергі 

Векторлаусыз
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1-сурет. Кедергілерсіз тарату

Желі

Кедергі  

Векторлаумен

Терістелген 
кедергі

FEXTNEXT

Бұл кедергілер сигналдың әлсіреуімен бірге сиг-
нал/шу қатынасын азайтады.
Бірнеше ADSL тасымалдауышымен тасымалдау 
Қос мыс сымының өткізу қасиеттеріне оңтайлы 
бейімделуге тырысады. «Векторлау» (G.993.5) 
беріліс басталар алдында сол кабельдің басқа 
сымдары тудыратын кедергілерді ескеруге ты-
рысады. Векторлау айқас кедергілерді азайту 
үшін VDSL2 үрдісінде қолданылады, арнайы 
векторлық басқару объектісі (VectorControlEntity – VCE) әрбір сым үшін жеке желіге 
жіберу алдында айқас кедергіні азайту үшін арнайы сигналдарды топтайтын юолады. 
Бұл топтау екі бағытта да қолданылуы мүмкін. VCE барлық кабель сымдарын өңде-
генде Үрдіс оңтайлы жұмыс істейді және барлық сымдардың берілген сигналдары VCE 
белгілі.
Контрмерлер желінің жиілігі мен ұзындығына байланысты емес, жақын ұшындағы 
(NearEndCrosstalk – NEXT) қиылыс кедергілерін ажыратады, ал алыс ұшындағы 
қиылыс кедергілері (FarEndCrosstalk – FEXT), олар желінің жиілігі мен ұзындығына 
өте тәуелді. VDSL2 сымдарының әртүрлі жұптары, Яғни, ұқсас тарату жүйелері ара-
сындағы айқас кедергілер «Self-NEXT/-FEXT» деп аталады. Осы технологияның арқа-
сында 100 Мбит/с жылдамдығы 500 м-ге берілуі мүмкін.
Бұл қағида ұшақтың кабинасында ұшқыштың құлаққаптарында қолданылатын «Шу 
басу жүйелерінің» әрекет ету қағидасына сәйкес келеді. Кабинадағы қатты қоршаған 
шу микрофонның көмегімен жазылады және құлаққаптарға «арнайы жасалған дыбыс» 
(сол амплитудасымен, бірақ бастапқы дыбыстың төңкерілген фазасымен) ретінде 
түсетін сигналға салынады. Бұл арнайы жасалған дыбыс және қоршаған шу бір-бірін 
басады, бұл ретте берілетін сигналдарға әсер етпей. Векторлау сол қағида бойын-
ша жұмыс істейді. Кабель шоғырында сымдардың жекелеген жұптары бір-біріне әсер 
етеді, бұл нақты сигналдарға бағытталатын фондық шу (айқас кедергілердің векторы) 
жасайды. Егер бөгеуіл сигналдары белгілі болса, төңкерілген фазамен шуды генера-
циялауға болады және сол арқылы бөгеуілдер шығаратын шуылға сигналдардың та-
ралуын едәуір арттырады. Нәтижесінде үлкен өткізу қабілеті, үлкен әрекет қашықтығы 
және аз кедергілері бар деректерді беру мүмкіндігі болады.
Егер барлық қос мыс сымдары бір желі операторына тиесілі болса немесе ол сигнал-
дарды осы сымдарға жіберсе, оған барлық желілерде қандай кедергілер туындауы 
мүмкін екені белгілі. Мұнда сондай-ақ салынған мыс жұптарының әртүрлі мінез-құлқы-
на байланысты тербелістер бар (мысалы, температураның ауытқуына байланысты). 
Егер оператор тек бір жұп сымдарды пайдаланса, ал басқа мыс жұптарының берілі-
стері оған белгісіз болса, оңтайлы қарсы сигналдарды алу мүмкін емес. Бұл дегеніміз, 
кабельге тиесілі және басқа мыс жұптарымен берілгенін дәл білетін операторлар, 
басқа оператордың байламында жекелеген мыс жұптарын жалға алуға тура келетін 
операторларға қарағанда жақсы шарттар бар екенін білдереді.

5.6.4 Бондинг (желілік интерфейстерді «жапсыру») ............................................
DSL барлық әдістері желі мен абоненттер арасында тарату үшін қос мыс сымдарын 
пайдалануға негізделген. Бірнеше мыс жұптарын жіберу үшін жапсыру (желілерді топ-
тау) кезінде 

2-сурет. Жақын соңындағы (NEXT) 
және алыс соңындағы (FEXT) айқас 
кедергілер
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параллель қолданылады (кері мультиплекс). Әдетте 
екі жұп сым байланады және беру үшін пайдаланы-
лады.
Бұл технология Ethernet құрылғыларында үлкен 
өткізу жолақтары үшін де қолданылады. Ұялы 
құрылғылар, WLAN немесе LTE болсын, ұқсас жол 
жасайды: бұл берілістер үлкен өткізу жолақтары 
үшін әртүрлі базалық станциялардан бірнеше тасы-
малдаушыларды және бірнеше хабарларды пайда-
ланады.

Фантомды шеңбер
Жапсыру кезінде бірнеше жұп сымдар үлкен өткізу 
жолақтарын тарату үшін пайдаланылады. Телефон 
желісінің алғашқы күнінен бастап бір технология 
екі желінің үшін оңай жасауға болатынын көрсе-
теді. Таратқыштың желілік аяқталуында аралық 
тармақтаулар қарастырылуы мүмкін, содан кейін 
фантомды шеңбер ретінде пайдалануға болады. 
Бұл технология ISDN базалық қатынау үшін және 
электр энергиясын жеткізу үшін PoweroverEthernet 
(PoE) технологиясының нұсқасы ретінде қолданы-
лады. 2-суретте фантомды шеңбер сигналдары та-
маша жағдайда 2-суреттегі 1 немесе 2-желі сигналдарына әсер етпейді, себебі тиісті 
желілердің сымдарында фантомды желінің дәл осындай потенциалдары беріледі, сиг-
нал қабылдағышында таратқыш бір желінің екі сымының дифференциалын құрайды. 
Фантомды желінің сигналдары екі сымда да бірдей әлеует беретіндіктен, 1 немесе 2 
желісі үшін дифференциалдар сигналы жоқ. Іс жүзінде DSL үшін фантомды шеңбер 
әлі қолданылмайды.

G. fast
Жапсыру қосудың үлкен өткізу қабілетін алу үшін перспективалы болып көрінеді, 
бірақ бірнеше жұп сымдарды талап етеді. G. fast әдісі екі сымнан тағы да үлкен өт-
кізу қабілетін алғысы келеді. ITU-T G. 9700 (FastAccesstoSubscriberTerminals-FAST) 
және G. 9701 (FastAccesstoSubscriberTerminals, G. fast), G. fast технологиясы Гбит/с 
көлемінде тарату жылдамдығына уәде етеді, бірақ тек қысқа қашықтыққа ғана. Бұл 
жіберу жылдамдығын арттыру үшін бірнеше шараларды қолдануға мүмкіндік береді:

– Тарату үрдісіндегі кедергілерді азайту үшін векторлауды пайдалану: G. fast-да қол-
данылатын жоғары жиіліктер векторизация үрдісін VDSL2 қолдануына қарағанда әл-
деқайда қиын етеді. Сонымен қатар, G. fast қателерді тікелей түзету техникасын пай-
даланады (Forward Error Correction – FEC), артық қызметтік ақпаратты беру арқылы 
қателерді түзетуге мүмкіндік береді, онда қате алынған деректерді қайта алуды күту 
қажетсіз болып табылады.
– Жоғары жиіліктік диапазондарды пайдалану: VDSL2 30 МГц дейін екпіндесе, G.fast 
106 МГц дейін жиіліктерді пайдаланады (тіпті 212 МГц кейінірек). Сонымен қатар, бұл 
басқа параллель кабельдерде көп кедергілер білдіреді. Жоғары жиіліктер, сондай-ақ 
ең жоғары ауқымдарды азайтады, 2 барлық өткізу жолағы яғни, 1 Гбит/с оптикалық/
электрлік түрлендірумен желінің бірінші элементіне дейін тек 50 м қашықтықта ғана 
қол жетімді болып табылады. Шамамен 300 м қашықтықта әлі де 200 Мбит/с жылдам-
дығына жетуге болады. Сондықтан кейбір желілік операторлар байланыс орнату үшін 
классикалық кабельдік тармақтағышты пайдалануға қарағанда клиенттерге жақын ор-
наласқан микро тораптарды пайдалану туралы ойлайды.
– Классикалық DSL екі байланыс бағыты әртүрлі жиілік жолақтарында беріледі, G. fast-
та уақытша бөлінген мультиплексирлеу әдісі қолданылады. 0,75 мс белгіленген уақыт 
аралығымен байланыстың жоғары шығатын және төмен түсетін желілері бір-бірінен 
кейін реттелетін қатынаста (10/90-дан 50/50-ге дейін) беріледі.
– Бір бумада VDSL2 және G. fast параллельді жіберуді қамтамасыз ету үшін G. fast 
төменгі жиілік диапазонын VDSL2 беру үшін бос қалдыра алады.

1-желі 
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G. fast жаңғырту XG.fast болып табылады, одан да жоғары жиіліктер (500 МГц де-
йін) пайдаланылатын, ал беру екі жұп сыммен жүзеге асырылады. Мақсаты қос мыс 
сымдары бойынша 10 Гбит/с жылдамдығына қол жеткізу болып табылады. Алайда 
бұл жағдайда әрекет қашықтығы 100 м-ден төмен түсед.

5.6.5 Кең жолақты кабельдік байланыстар ..........................................................
Телевизиялық тарату желісі коаксиалды кабельдер негізінде салынған. Сонау 1994 
жылы деректерді жылдам беру үшін IEEE 802.14 стандарты негізінде жеке MAC дең-
гейі анықталды. Дегенмен, 1997 жылы жарияланған коаксиалды кабель (Standard 
Dataover Cable System Interface Specification – DOCSIS) бойынша деректерді беру 
стандары Солтүстік Американың кабель желілері операторларының бірігуі нәтижесін-
де кеңінен таралды (Мультимедиялық кабельдік желілер консорциумы – Multimedia 
Cable Network Systems Consortium (MCNS)). Бұл стандарт, содан бері бірнеше рет 
кеңейген, кабельді модемдердің негізін құрайды. Ол кабельді теледидарды қабылдау-
мен қатар Интернетте және VoIP кеңжолақты байланыс жасай алады.
Кабельдік теледидар желісі (CableTV) бастапқыда тек коаксиалды кабельдер негізінде 
телевизиялық арналарды тарату үшінт қарастырылған. Кабельді теледидардың бас 
станциясынан (Cable-TV-Headend – CATV-Headend) түрлі кабельдік теледидар арна-
лары кабельді желіге әртүрлі жиіліктік диапазондарда беріледі. Клиенттің жағында 
теледидар аппараттарының тиісті қабылдағыштары бар, олар содан кейін жеке те-
ледидар арналарын қолжетімді етеді. Деректерді беру өз жиіліктік диапазондарында 
кабельді желіге инжектор арқылы жүзеге асырылды. Бастапқы таза тарату желісі Ин-
тернет-байланыстағы екі бағытты бағдарлама үшін түрлендірілуі тиіс.
Тарату желісіндегі барлық күшейткіштер тек клиенттің бағытында жұмыс істеді және 
өзара жабдықталуы тиіс. Сонымен қатар, Клиент жағында олармен кабельный модем, 
ол алуан деректерді желі бойынша, аналогы жағында желісін болатын тұйықталған 
жүйесі кабельдік модем (CableModemTerminationSystem – CMTS) болып табылады. 
Тарату желісі өзінің негізінде ұжымдық пайдаланылатын орта болып табылады, онда 
қолжетімді өткізу қабілеті барлық пайдаланушылар арасында бөлінеді.
Кабель үлгілері мен CMTS арасындағы байланыс үшін 
жеке байланыс арналары анықталады. DOCSIS 3.0 специ-
фикациясы көмегімен әрбір 50 Мбит/с жылдамдығымен 
16 арнаны қамтамасыз етуге болады, олар сондай-ақ 
жоғары сұраныстар үшін біріктірілуі мүмкін (арналарды 
жапсыру).Қажет болған жағдайда қосымша арналар бел-
гіленуі мүмкін. Нақты пайдаланылатын арна кабельдік 
үлгімен желілік торап арасындағы байланыстың басын-
да орнатылады. Әрбір кабельді модем содан кейін оған 
тағайындалған арнамен жұмыс істейді. Алайда, DOCSIS 
3.0 сәйкес, қысқа мерзімді трафик кезінде қосымша арна-
лар динамикалық қосылуы мүмкін. Бұл жағдайда кабельді 
модем арнаны жалғыз пайдаланбайды,ал өткізу қабілетін 
басқа пайдаланушылармен бөліседі. Алайда, бұл бірне-
ше пайдаланушылар бір уақытта арнаны өте белсенді 
пайдаланса, әрбір жеке пайдаланушы үшін өткізу қабілеті 
тиісінше азаятын болады. CMTS қосымша арналарды 
тағайындау немесе аз жүктеме арналарын пайдалану 
арқылы осы шектеулерді азайтуға тырысатын болады.
Нәтижесінде, DSL сияқты, кабельдік модем технология-
сын пайдаланушыларға берудің белгілі бір жылдамдығы-
на кепілдік берілмейді. DSL-байланыстар жағдайын да қол 
жетерлік тарату жолағы, соның ішінде өтілетін қашықтыққа 
байланысты, кабельді теледидарға қосылған кезде ол бір 
уақытта белсенді пайдаланушылардың санына байла-
нысты
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Екі технологияда да тағы бір ақау пайда болады: барлық байланыстар Интернетке 
жіберу үшін жылдам тарату жүйелеріне топтастырылады және жекелеген байланыс-
тардың сомасы әдетте тарату жылдамдығына сәйкес келмейді.
Желі ішінде желілік тораптар (оптоталшықты тораптар) CATV сигналдарымен әрқа-
шан бір белгілі бір аймақты қамтамасыз етеді, қосымша желілік тораптарды пайдала-
ну қамту аймағын бөлуге және жалпы сыйымдылықты екі еселеуге мүмкіндік береді 
(тораптарды бөлу, 2-сурет: 285-беттен қараңыз). Болашақта тарату үшін қосымша 
жиілік диапазондары ашық болуы мүмкін және осылайша өткізу жолақтарының ауқы-
мы кеңейтілуі мүмкін.
DOCSIS стандартына негізделген Euro Packet Cable VoIP стандарты үшін, сондай-ақ 
дауыстық тарату үшін резервтелген Өткізу жолағы арқылы QoS ұсынуды көздейді. 
Байланыс және сигнал беру одан кейін стандартты RTP (G.711 кодектері) және SIP-
ке негізделеді, желіде тиісті SIP-сервер (шақыру сеансын басқару функциясы (Call 
Session Control Function-CSCF)) ұсынылуы тиіс.

5.6.6 LTE-байланысы ........................................................................................
Ұялы байланыс
Үлкен қалаларда DSL және VDSL абоненттерін 
қамтамасыз ету, әдетте, мәселе туғызбайды. 
Ауылдық жерлерде, қызметтер немесе желі сапа-
сы абоненттерді кеңінен жабдықтау үшін жиі қол 
жетімді. Желінің көмегімен жабдықтауды жақсарту 
өте жоғары шығынмен ғана жүзеге асырылуы мүм-
кін. Балама қажетті базалық станциялар мен тиісті 
Антенналарды орнату арқылы әлдеқайда арзан 
және жылдам іске асырылатын тиімділігі жоғары 
радиобайланысты жеткізу болып табылады. Бұл 
жағдайда мобильді радиожеліге қатынау або-
нент жабдығының маршрутизаторына (Customer 
Premises Equipment – CPE) кіріктірілген.
dSL гибридті байланыстар
Гибридті байланыстар LTE арқылы кеңжолақты байланысымен классикалық DSL бай-
ланысын біріктіреді. DSL классикалық байланыстары сияқты үлкен өткізу жолақтары 
іске асырыла алмайтын салаларда мобильді радиобайланыс деректері арналары 
бойынша таратуды уақытша кеңейту клиенттерге берілетін байланыс жағдайлары-
ның жақсаруына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда базалық жүктеме классикалық 
DSL-қосылыс арқылы өңделуі тиіс, ал LTE-байланыстар тек қана ең жоғары жүкте-
мелерді ұстап тұруы тиіс. Негізінде, бұл кері мультиплексирлеу әдісі, тек түрлі тасы-
малдаушылармен: радиобайланыс интерфейсімен бірге қос мыс сымды қолдану. Со-
нымен бірге, бұл екі тасушы эквивалентті емес, радиоинтерфейсте өткізу жолағының 
нақты ені LTE желісінің ағымдағы жүктелуіне байланысты, себебі ұялы байланыс ра-
диоинтерфейстері әрқашан ортақ пайдалану ортасы болып табылады. 
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Базалық 
станция

LTE

CPE-маршрутизатор

IP-TV

Сервер

Үй жабдықтары Базалық станцияның 
контроллері

Мобильді 
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Сонымен қатар, радиоинтерфейс қателерінің коэффициенті салынған сызықтардың 
қателерінің коэффициентіне қарағанда әлдеқайда жоғары. Мұндай жағдайларда 
берілістің артық өткізу қабілеттілігінен қайтадан өтетін қателерді түзету кодтарының 
немесе беру әдістерінің көмегімен қателердің көп санын ішінара өтеуге болады. LTE 
контекстінде деп аталатын деректерді берудің таза жылдамдығына қол жеткізе ал-
майтынына қарамастан, клиент үшін желінің ден қоюы айтарлықтай жақсарады. LTE 
көмегімен деректерді таратуды кеңейту тұтынушы белсенді қатысуынсыз клиент үшін 
мүмкін болып табылады. LTE қабылдағышы клиентте CPE маршрутизаторына орна-
тылған және автоматты түрде осы маршрутизатормен қосылады.

5.6.7 Оптикалық қатынау жүйелері ......................................................................
Талшықты және талшықты оптика жалпы (оның ішінде пластмасса негізінде) жоғары 
жылдамдықта үлкен көлемді деректерді берудің ең қолайлы құралы болып табылады. 
Байланыс желілерінде бұл әдіс жоғары жылдамдықты таратумен үлкен қашықтықты 
еңсеру үшін бұрыннан қолданылады. Абонентке деректерді беру үшін оптикалық тал-
шықты пайдалану FTTH (FiberToTheHome) негізгі сөзімен белгіленеді. Бұл бағдарлама 
радио және теледидар сияқты тарату қызметі көбінесе абонент үйіне дейін оптикалық 
талшық арқылы жіберіледі. Сонда оптикалық жалғаулар және электр сигналдарының 
түрлендірулері пайдаланушы қондырғысының бөлігі болып табылады. Алайда, көп-
теген жағдайларда бұл олай емес, және оптикалық беру үйдің жертөлесінде немесе 
жолдың жиегінде аяқталады. Термин «Ілмектегі оптикалық талшық» (FiberintheLoop – 
FITL) оптикалық қолжетімділіктің барлық түрлі жүйелерін жинақтайды.

FITL жүйелері
«Ілмектегі оптикалық талшық» (FiberintheLoop – FITL) желі жағында оптикалық желінің 
(OpticalLineTermination – OLT) аяқталуын пайдаланады, ол алмасу интерфейсі мен тал-
шықты-оптикалық байланыс желісі және сигнал беру хабарларының бейімделуі ара-
сындағы арналардың электрлік/оптикалық өзгеруін және белгіленуін орындайды. Екінші 
жағынан, абонентті қосу нүктесіне жақын жерде оптикалық тарату оптикалық желі модулімен 
(OpticalNetworkUnit – ONU) үзіледі. Ол қоректендіруді және сигнал беруді қоса алғанда, қо-
сылудың нақты абоненттік сұлбасын қамтамасыз етеді. Ең соңында, оптикалық жол бәсең 
немесе белсенді элементтермен (Optical Line Distributor – LD) ажыратылуы мүмкін.
Абоненттік желі аймағында оптикалық талшықты байланыстарды пайдалану кезінде:
– Үйге дейінгі талшық (FibertotheHome-FTTH): FTTH оптикалық талшық абонент үйіне 
дейін созылады. Қосудың мұндай түрі кезінде абонент тиісті қайта құруларды (аналог-
тық/сандық, сондай-ақ сигнализацияның такжекорректировкасын) орындауы тиіс. Қо-
судың мұндай тәсілі үлкен шығындарды талап етеді, өйткені орнату құрылғылары әр 
бөлекабонент үшін беріледі және пайдаланылады. Бұл абоненттің тиісті кең жолақты 
қосылуында ғана мағынасы бар. Деректерді жүктеу кезінде 50, 100 және 200 Мбит/с 
жылдамдықпен жүйелер бар (деректерді түсіру кезінде 10-нан 100 Мбит/с-қа дейін).
– Ғимаратқа дейінгі талшық (FibertotheBuilding-FTTB): бұл жағдайда оптоталшық 
абонент ғимаратында аяқталады. Бұл байланыс түрі, әсіресе қосылыс абоненттерінің 
көп санын пайдаланатын үлкен ғимараттар үшін орынды және келтірілген шығындар 
тиісті түрде бөлінуі мүмкін.
– Жол жиегіне дейінгі талшық (Fiber to the Curb – FTC): 
бұл ретте байланысу түрінде, талшық кабельдік тар-
мақтағышқа (кәдімгі кабельдік ажыратуға) жіберіледі. 
Бейімделу құрылғылары кабельді таратқышта орналас-
тырылуы мүмкін, ал абонентті тікелей қосу үшін қолда 
бар қос мыс сымдары қолданылуы мүмкін.
Оптикалық тарату желілері
Радио және кабельдік теледидар қызметтерін тарату үшін 
кабель желілерінің операторлары өз инфрақұрылымын құр-
ды, коаксиалды кабельдер негізіндегі таза тарату желілері 
немесе оптикалық тарату жүйелерін құрды. Бұл желілерде жұлдыз формасы бар, яғни бап-
талған бағдарламалар орталық серверден қосылған жеке үйлерге және/немесе кәсіпорын-
дарға таратылады. Оптикалық желілерде сигналдар жеке байланыстарға бәсең әртүрлі 
ғимараттар үшін немесе бір өте үлкен ғимарат ішінде бөлгіштер арқылы таратылады. Бұл 
инф рақұрылым жалпылама Ілмектегі талшық (Fiberintheloop – FITL), оптикалық желі бойын-
ша беру (OpticalLineTransmission-OLT) немесе үйге дейінгі талшық (FTTH) деп аталады.
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Егер талшық жол жиегіне дейін үйге немесе талшық 
бағытталса (Fiber to the Curb – FTC), талшық жол жи-
егінде аяқталады. Үйден тыс тарату пунктіне де йін 
сату әдеттегі коаксиалды кабельдермен сүйемел-
денеді. Содан кейін осы тарату пункттерінде (Curb) 
оптикалық/электрлік түрлендіру жүреді. Бірінші іске 
асыруда 47-ден 600 МГц-ке дейінгі диапазонда 49 
теле- және 30 радиоарналарды қосу пункттеріне 
тарататын аналогтық жүйелер қолданылады. Опти-
калық толқынжолдардың көмегімен жіберу 1550 нм 
диапазонында көтергіш сигналдарды аналогтық мо-
дуляция жолымен жүзеге асырылады.
Таза тарату желілері ақпаратты жіберушіден пайдаланушының үйіне бір бағытта ғана 
береді. Бұл құрылымдар кері арналы жүйелермен жиі ауыстырылады. Кері арналарды 
енгізгеннен кейін басқару нұсқалары әр қатысушыға беріледі. Алғашқы ұсынылатын 
қызметтердің бірі-сұраныс бойынша бейне қызметі (Video-on – Demand-VoD) болды, 
онда қатысушы қарапайым жағдайда тұрақты қатынаудағы бейне каталогынан таңдай 
алады және қысқа уақытта таңдалған фильм бойынша ұсыныстар алады. Екінші ке-
зеңде қызметтер жанама түрде ұсынылуы мүмкін, бұл ретте кез келген қатысушы кез 
келген уақытта үлкен каталогтан кез келген фильмді таңдап, бірден қарап шығуды 
бастауға болады. Сонымен қатар, бұл жүйелер сондай-ақ интернет-байланыстар мен 
телефон қызметтерін ұсынады, олар стационарлық желімен салыстыруға болады. Бү-
гінгі күні стационарлық желіде телефон байланысынан басқа интернет-байланыстар, 
сондай-ақ радио және телевизиялық қызметтер ұсынылуы мүмкін.

Бәсең желілер
Бәсең оптикалық желілерде (passivenoptischenNetzen-PON) оптикалық тарату жүйе-
лері бәсең бөлшектегішпен бірнеше рет бөлінеді. Осылайша, көптеген үй шаруа-
шылықтары тарату жүйесінің үлкен өткізу қабілетін өзара бөліседі. Байланыс бағыты 
бір-бірінен соң бірі (уақытша бөлгіші бар мультиплекс) бір талшық арқылы беріледі.

Белсенді желілер
Белсенді оптикалық желілер белсенді мультиплексорларды пассивті бөлшекте-
гіштердің орнына пайдаланады. Белсенді элементтер жекелеген үй шаруашылықта-
рының тарату ағындарын бөліп, сигналдарды жеке-жеке күшейте алады, осылайша 
үй шаруашылықтары үшін көп қамту және жоғары тарату жылдамдығын қамтамасыз 
етеді.

5.6.8. Мультиқызметтік қатынау нүктесі (MSAN)
Deutsche Telekom ұсынатын TeraStream желісі стандартты байланыс Ethernet-, DSL 
– немесе оптикалық байланыс болып табылады. Бұл IP-желіде арнайы қатынау жүйе-
лері арқылы DSL байланыстарына қосымша Аналогты интерфейстер бар дәстүрлі 
интер фейстер ұсынылуы мүмкін. Бұл классикалық интерфейстер IP базасында тарату 
үшін адаптер/шлюз арқылы бейімделуі тиіс.
Мультиқызметтік қатынау нүктесі (Multi-ServiceAccessNode-MSAN) дәстүрлі интер-
фейстерден IP базасындағы желіге өтуді жасайды. Осылайша, классикалық комму-
никациялық байланыстың қарапайым интерфейстері абоненттердің интерфейстерін 
өзгертпей жаңа Желілік сәулетке қайта құрылуы мүмкін. Бірақ стандартты байланыс 
IP базасындағы xDSL-байланыс болып табылады, ол содан кейін өз маршрутизаторы 
мен медиашлюздер арқылы клиенттің үй желісінде ISDN, аналогтық интерфейстер, 
сондай-ақ Ethernet және WLAN сияқты стандартты интерфейстер ұсынады.
MSAN аналогтық сигнал беру интерфейстері мен пайдаланушы деректері үшін бар-
лық қажетті. Басқару үшін бұл SIP негізіндегі сигналға түрлендіруді білдіреді, ал пайда-
ланушы мәліметтері үшін-сандық түрдегі сөйлеу үлгілерін RTP дестелері түрінде беру. 
Аналогты интерфейстері бар желілік операторлардың клиенттері бұл орталық нүктеде 
кез келген араласусыз немесе клиент жағында орнатусыз VoIP түрлендіріледі. MSAN 
желі жағындағы байланыс желісін аяқтайды.
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1-сурет. Мультиқызметтік қатынау торабы (MSAN)

Сыртқы мультиқызметтік қатынау торабы (MSAN)

MSAN сондай-ақ жол жиегінде емес, бөлмеден тыс орнатылуы мүмкін. Бұл класси-
калық интерфейстер мен xDSL-модемдерді клиенттерге тікелей жақын жерде үлкен 
өткізу қабілеті бар ұсынуға мүмкіндік береді. Осылайша, бұл классикалық интерфейс-
тер IP желісі шекарасында тікелей іске асырылады. Осылайша MSAN xDSL (DSLAM) 
сандық абоненттік желісінің мультиплексорын ауыстырады немесе оны толықтырады. 
Классикалық xDSL-модемдер сияқты MSAN үй порттарын қосу үшін коммутаторды, 
клиенттік модемдерге арналған оптикалық талшықтарды (FTTx, Fiber to the X) және 
R1 жүйесіне қосу үшін қамтиды. R1 жүйесіне қосылу әдетте 10 GE (10 Гбит/с Ethernet) 
көмегімен жүзеге асырылады. Оптикалық / электрлік түрлендіру үшін қуат көзі қажет, 
қуат көзі істен шыққан жағдайда қосымша батареялармен жабдықталуы мүмкін.
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5.6.9 Жеке желілер (кеңселік АТС) ........................................................................

Автоматты телефон станциялары (АТС) жеке тұлғалар, компаниялар немесе меке-
мелер басқаратын коммутациялық құрылғылар болып табылады. Олар оператордың 
жеке аумағында байланыстарды тегін ауыстырып қосуға мүмкіндік береді. АТС көле-
міне байланысты оған жұптан бірнеше мың терминалға дейін қосуға болады. Олар 
сондай-ақ бірқатар желілер (жалғау желілері, бұрын тораптық телефон станциясының 
негізгі желілері) арқылы жалпыға қол жетімді желіге қосылған, олар арқылы АТС-тың 
ішкі терминалдары (бұрынғы ақырғы құрылғылар) жалпыға қол жетімді желіде жал-
ғауды жүзеге асыра алады. Сәйкесінше, АТС терминалдары арасындағы байланыс 
(Ішкі алмасу) және АТС ішкі терминалдары мен жалпыға қолжетімді желі абоненттері 
арасындағы байланыс (Алыспен байланыс) ажыратылады. Жалпы қол жетімді желі-
ден келіп түсетін байланыстар немесе арнайы cұраныс терминалы (бұрын бас торап 
ретінде белгілі немесе сөйлесу сөзінде «коммутатор» деп аталатын) жіберіледі не-
месе тікелей таңдалған терминалға (тікелей теру) жіберіледі. Компанияның әртүрлі 
объектілерін қосу үшін АТС тікелей станция аралық желілер арқылы қосылуы мүмкін.

Стандарттауда, әдетте, мемлекеттік операторлар желілері ғана қарастырылады. Бұл 
желіге қосылу CustomerPremisesEquipment (CPE) деп аталады. Негізінен CPE ретінде 
әдеттегі терминал болады. Жиі АТС, сондай-ақ қосылуға болады сол интерфейске.

Аналогты интерфейстер
Қарапайым жағдайда АТС жалпыға қолжетімді желіде мыс жұптық желі арқылы ана-
логтық интерфейске қосылды. Бұл аналогтық интерфейс абоненттің аналогтық интер-
фейсіне дәл сәйкес келді. Бұл жағдайда мұндай абоненттік қосылу туралы да сөз бол-
ды. Үлкен АТС бірнеше аналогтық интерфейсті қосуға болады.

Коммутация-
лық желі

Басқару сұлбасы

Соңғы құрылғы (бұрын жергілікті 
желінің қосалқы торабы)

Соңғы деректерді оқу 
құрылғысы 

(бұрын бас торап)

TVSt

АКҚ

Al

Ql

Al: (қосу желілері, бұрын тораптық станцияның негізгі желілері)
Ql:станция аралық желілер (байланыс желілері)
Tal: Абоненттік байланыс желісі

ISDN

Al

АКҚ

Соңғы түйін 
(Customer Premises Equipment-CPE)

 

TAL
Соңғы түйін 
(абоненттік қосылу)

TAL

1-сурет. АТС конфигурациясы

Жаһандық желілер
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Сандық ISDN-интерфейстер
ISDN-да АТС базалық деңгейдегі интерфейс 
арқылы (әрқайсысы 64 кбит/с деректерді беру 
жылдамдығымен екі В-арна) немесе бастапқы 
деңгейдегі интерфейс арқылы (әрқайсысы 64 
кбит/с деректерді беру жылдамдығымен 30 
арна) ISDN жалпыға қолжетімді желісіне қо-
сылуы мүмкін. Екі жағдайда да базалық және 
бастапқы деңгейдегі бірнеше интерфейс ара-
лас конфигурацияларда да қолданылуы мүм-
кін. Сонымен қатар, ISDN АТС қосылған шеткі 
тораптар (CPE) ретінде бекітілуі тиіс. Базалық 
және бастапқы деңгейдегі интерфейстерде 
оператор желісінің берілуі желілік аяқталумен 
(NetworkTermination, NT) аяқталады. NT жалпы 
қол жетімді және жеке желі арасындағы байла-
ныс нүктесі болып табылады.

Желілік соңғы құрылғы 
(желі терминациясы) S 2M

UK0-интерфейсі

Желілік соңғы құрылғы 
(желі терминациясы)

АКҚ

S 0

ISDN коммутациялық 
орталығы

NT

NT

NT

UK2- oder UG2-
интерфейсі

Тарату нүктесіЖелі операторының 
əрекет ету аймағы

Тапсырыс берушімен 
бекітілген АТС-жүйелерді 
қосу

Клиент тапсырысы
бойынша АТС жүйесі

АКҚ

Бастапқы жол

Хабарламаның 
тақырыбы

<CRLF>

Хабарлама денесі 
(хабар бөлігі)

Старт: Бастапқы жол cұраныс жолынан немесе 
 күй жолынан тұрады 

SIP тақырыбы: SIP тақырыбы, бұл өрісте бастамашы 
   (абонент A), серіктес (абонент) жəне 
   маршрутизация туралы ақпарат бар

SIP хабарының  бөлігі, бұл бөлім қосымша мəтіннің, 
          суреттердің, орындалатын файлдардың 
          немесе басқа хаттамалардың (мысалы, 
         QSIG сияқты ISDN хаттамаларының немесе 
         компания үшін тəн хаттамалардың қасиеттері 
         туралы қосымша ақпаратты қамтиды). 

<CRLF>: бос жол

Сессия сипаттамасы 
Сеанс бастамашысы, сеанс 
сəйкестендіргіші, сеанс атауы, 
хаттама, нұсқасы

1 мультимедиа сипаттамасы

Мультимедиа түрі (аудио, бейне ..)
Медиа порт (UDP-порты 8000)
Қасиеттері (Кодек ...)

2 мультимедиа сипаттамасы

Мультимедиа түрі (аудио, бейне ..)
Медиа-порт (UDP-порт 8002)
Қасиеттері (Кодек ...)

Сессияны сипаттау хаттамасы (SDP)

Маршруттық таңбасы

Хабарлама түрі

Параметр

Міндетті параметр

Опционды бөлік

№ 7 сигнал беру əдісінің хабарламалары 
(SS7 хабарламалары)

Мəтін: "Сəлеметсіз бе, 
бұл SIP хабарламасында 
берілетін мəтін".

Мəтіндік хабарламалар

(CISO-арнайы хабарлар)
скинни-хабарламалар

Басылған перне (0 ... 9, *, #)

08 00 00 00
00 00 00 00
03 01 00 00

Жалпы қол жетімді желі хаттамалары қатаң стандартталған, стандартталған сипат-
тамалардың шектеулі саны бар, олар да жарамды жұмыс істеуіне тексеріледі. АТС 
абоненттік қосу және қосу кезінде E-DSS1 (Euro-DigitalSubscriberSignallingSystemNo. 
1) хаттамасы қолданылады, ол бүкіл Еуропа бойынша стандартталған. АТС станция-
лары   

1-сурет. ISDN жалпы қолжетімді 
желісіне АТС қосу

2-сурет. SIP-ке хабарламаларды тасымалдау

Тарату желісі



292

5
ішкі қосылыстарға стандартталған емес және өндірушіге байланысты әдетте іске асы-
рылатын мүмкіндіктерді ұсынады. Тарату нүктесінде, жалпы қол жетімді және жеке 
желі арасындағы шекарада функциялар басқа хаттаманы пайдалана отырып іске асы-
рылуы тиіс, бұл әрқашан мүмкін емес. АТС-тің көптеген сипаттамалары жалпы қол-
жетімді желіде стандартты хаттамалармен қолдау бола алмайды.

NGN базасындағы АТС
Жеке желілер үшін интернет-хаттама негізінде байланыс желілерін іске асыруға 
бекітілген талаптар жоқ. Қоғамдық желілер стандарттау жөніндегі тиісті органдардың 
талаптарына бағдарланады. Мобильді желілер үшін бұл ең алдымен 3GPP жобасына 
сәйкес UMTS стандарттауы, қалалық желілер үшін – бұл ITU-T, стандарттарды жария-
лайтын халықаралық комитет. Тек инженерлік интернет кеңесінің (IETF) ерекшеліктері 
жеке желілерде де қолданылады. Алайда, IETF, әдетте, белгілі бір сәулеттерде олар-
ды пайдалану емес, тек хаттамаларды анықтайды. Атап айтқанда, SIP саласында 
IETF және ITU-T-де мүлдем өзгеше көріністер бар. Негізінде, жеке желілерде іске асы-
ру ірі жалпы қол жетімді желілерде сияқты қатаң және тар жағынан анықталған жоқ.

Хаттамалардың әртүрлілігі
Жеке желілерде қолданылатын хаттамалардың әртүрлілігі мен сәулеттердің нұсқала-
ры жалпы қол жетімді жүйелерден әлдеқайда көп. Арнайы патенттелген хаттамалар 
кейде арнайы немесе аса күрделі функцияларды жүзеге асыру үшін осы желілерде 
қолданылады. Осы хаттамаларды пайдалана отырып, желіде тек нақты өндірушінің 
терминалдары ғана пайдаланылуы мүмкін, бұл осы өндірушілердің рухында. Екінші 
жағынан, өндірушілердің аргументі келтіріледі, ол жеке желілерде қажетті өнімділіктің 
көптеген сипаттамалары стандарттауды ескермейді. Бұл, әрине, шындық, стандарт-
тауда өнімділіктің бірыңғай сипаттамасына дейін бәрін орнатқысы келмейді. Негізгі 
функциялардан басқа, өндірушілер арасындағы іске асыруда айырмашылықтар және 
клиенттердің нақты мәселелері үшін әртүрлі шешімдер болады. Классикалық АТС 
өнімділігі 4000-нан астам түрлі сипаттамалар болды.

Желідегі АТС локализациясы
SIP-сервер желінің кез келген жерінде, соның ішінде АТС операторының орнында 
болуы мүмкін. Бұл конфигурация классикалық АТС дәл сәйкес келеді. Өндірушінің 
ерекше хаттамасы жеке желіде кеңейтілген өнімділік сипаттамаларын ұсынады және 
классикалық жүйеге сәйкес келетін жалпы қолжетімді желіге өтуді қалыптастырады.

Ашық ауыстыру 
технологиясы

Көлік желісі

АТС

SIP хаттамасы

SIP
Сервер

Жеке ауыстыру технологиясы

Өндірушіге тəн 
SIP хаттамасы

1-сурет. Тапсырыс берушіде SIP-АТС

Жаһандық желілер
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1-сурет. Желідегі виртуалды SIP АТС

Виртуалды АТС

SIP сервері ішкі немесе сыртқы қызмет көрсетушісінде де оқшаулануы мүмкін. Бұл 
SIP сервер виртуалды немесе бұлтты АТС болып табылады. Осы АТС-ке жататын 
терминалдар осы серверде тіркеледі және осылайша өндірушінің ерекше хаттама-
ларымен алмасуы мүмкін. Жалпы қол жетімді желі арнайы SIP-хабарларды кодтауға 
тә уелді тасымалдауға рұқсат береді. Егер бұл қызмет желіде белгілі болса және опе-
ратор оны ұсынса, байланыстар QoS-пен жабдықталуы мүмкін.
Осы сәулетте жеке және жалпы қол жетімді желі арасында ауысу жалпы қол жетімді 
желі SIP сервері (CallSessionControlFunction-CSCF) мен қосымшалар сервері арасын-
да жүзеге асырылады, яғни жалпы қол жетімді желі ортасында.

Мөлдір «өтулер»

Көлік желісі

Fall: B

АКҚ  A

SIP хаттамасы

Fall: A

SIP
Сервер

Жеке ауыстыру технологиясы

Жеке ауыстыру технологиясы

Өндірушіге тəн SIP хаттамасы

Қосымша-
лар 

сервері

Ашық ауыстыру 
технологиясы

АКҚ

HSS

Байланыс құралдары 
(IP-Netz, SDN, MPLS, Carrier-Ethernet...)

Байланыс
(UMTS, LTE,

xDSL, WLAN ...) 

Сессияны басқару 
(SIP прокси, SIP-сервер, SBC) P-CSCF

S-CSCF

Абонент сервері 
(профильдер, аутентификация)

Қолданбалар 
сервері (AS)

Қолданба (IN - NG, АТС)

Кіру

Кіруді бақылау

Қоңырауларды өңдеу

!

АТС

Сигналдарды қайта бағыттау

SIP-сеансты бастау хаттамасы
RTP-нақты уақыттағы көліктік хаттама

CSCF-қоңырау сеансын басқару функциясы
HSS-Абоненттік кіші жүйе

2-сурет. Қосымша серверіндегі виртуалды SIP АТС

Тарату желісі
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Жоғарыда көрсетілгендей, IMS сәулеті қолданба серверімен анық қарастырылған. 
Жалпы қол жетімді желінің SIP-серверлері SIP-хабарламаларды тиісті SIP серверіне 
HSS-ге тиісті жазба негізінде, қатысушылардың деректер қорына жібереді. Желі үшін 
АТС функциясы қосымша болып табылады.

QoS-талаптар

QoS-талаптар ірі жалпы қол жетімді желілерден гөрі жеке желілерде анық болса да, 
бұл мәселені елемеуге болмайды. Шағын компанияларда болуы мүмкін жеткілікті қа-
рапайым алдын ала өңдеу дауыстық деректер көмегімен бірфазалы үлгіні қолануға 
болады, бірақ үлкен және үлкен желілерде қолданылуы мүмкін MPLS. VLAN – бұл 
жеке терминалдарға әртүрлі VLAN тағайындауға мүмкіндік береді, ол өз кезегінде 
өзінің QoS-анықтамалары бар. Сонымен қатар, басымдылық Ethernet портын пайда-
лана отырып орындалуы мүмкін, бірақ сол кезде ДК-де «UnifiedCommunication» (UCC) 
сияқты қолданбаларды ажырату қиын болады, бір құрылғыдан бір уақытта Интернетте 
жұмыс істеуге және VoIP үшін бағдарламалық телефонды іске қосуға болады. RSVP 
технологиясы өте кең таралған емес болып табылады.
Жеке желілерде белгілі бір талаптарды сақтау үшін QoS шаралары қабылдануы мүм-
кін, бірақ бұл міндетті емес. Жиі жеке желілерде QoS алдын ала орнатылған сипатта-
малары қолданылады. Іске асырудың осындай нұсқаларының мысалдары:
– Эксклюзивті пайдалану үшін белгілі, тіркелген өткізу жолақтары меншікті қосқыштар 
немесе тіркелген байланыстар.
– VLAN параметрлері және белгілі бір порттарды немесе қолданбаларды басым өңдеу.
– Қорғалған қасиеттері бар VoIP-қосымшалар үшін MPLS параметрлері.

SIP-транкинг
Байланыс жүйелерінде ағылшын «trunk» термині пайдаланылатын технологияға қара-
мастан желі тораптары арасындағы жалғау желісін білдіреді. Бұл ретте желі торапта-
ры әртүрлі немесе бір желілік деңгейге тиесілі болуы мүмкін. SIP-Транкинг деп түрлі 
қосымшаларды түсінуге болады:
– SIP негізінде АТС-та жалпы қол жетімді желімен SIP-қосылу,
– SIP-кәдімгі ISDN-АТС немесе
– SIP негізінде әртүрлі АТС арасындағы SIP байланысы.
1 және 3 жағдайлар – бұл SIP-to-SIP жүйелері, мұнда жалпы қол жетімді қолдау сипат-
тамалары немесе (жиі) тиісті АТС сипаттамалары басқа желілер есебінен жақсаруы 
мүмкін. 2 жағдайы сәл қиын.

КіруSIP-клиенті

SIP

SIP

RTP

SIP

ISDN-АТС

ENUM-сервер

SIP-магистраль

SIP-прокси
SIP-прокси

нақты уақыт режимінде көліктік 
хаттама (пайдаланушыны қосу)

1-сурет. SIP-транкинг

Жаһандық желілер
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ISDN АТС үшін SIP порты
SIP-ға негізделген VoIP желісіне классика-
лық TDM-АТС қосылған кезде, SIP жалпы 
қол жетімді желіде пайдаланылатын прото-
колға айналады және желіаралық интерфейс 
арқылы ISDN хаттамасына ауыстырылуы 
тиіс. Онда ISDN барлық классикалық сипат-
тамалары SIP негізінде жалпыға қолжетімді 
желі арқылы іске асырылуы тиіс. ISDN (3 
деңгей хаттамасында) немесе SIP (интернет 
тұрғысынан қосымша ХАТТАМАСЫ) функция-
лардың әртүрлі өңделуіне байланысты бұл 
өте қиын, ал кейбір жағдайларда мүлдем 
мүмкін емес. Классикалық ISDN нөмірлерін 
қолдау үшін ENUM серверінің қызметтерін 
пайдалануға болады. SIP жағында блоктық 
жиынтықты ерекше қолдаудың және АТС үшін 
телефон нөмірі бар көптеген мәселелердің, 
сондай-ақ оны SIP хабарламаларының ішінде 
ұсынудың салдарынан бұл өте қарапайым өзара іс-қимыл емес болып табылады.
ISDN мен SIP арасындағы елеулі айырмашылық мақсатты қатысушыны таңдау бо-
лып табылады. SIP хаттамасында тағайындау туралы хабарламада сондай-ақ B 
абонентінің тағайындалуының толық мекенжайы (ISDN блоктық жиын деп аталатын) 
болуы тиіс. ISDN ережелеріне сәйкес, негізінен, алдымен тек тағайындау туралы ха-
барлама (SETUP), содан кейін цифрды желіге жіберу (жабумен жіберу) мүмкін.
Бұл шешім «Multi-INVITE» процедурасының көмегімен табылды. Мұнда мекенжайсыз 
INVITE хабары 484 күй хабарларына және «мекенжай толтырылмаған» хабарына 
жауап береді. Таңдау туралы қосымша ақпарат басқа INVITE хабарларымен берілуі 
мүмкін. Толық мекенжай алынған кезде ғана басқа Тарап SIP-хабарын «180 RINGING» 
немесе «200 OK» жібереді және тек таңдалған мекенжай танылатын болады.

ISDN-Біріккен 
есептеу желісі

Орнату

Ақпарат

Ақпарат

484 мәртебесі

200 OK

484 мәртебесі

Толық емес мекенжайы

Шақыру

Шақыру

Шақыру

Толық емес мекенжайы

(Шақыру)

ISDN-АТС немесе 
терминал

Кіру 
(ISDN/SIP)

SIP-сервер 
немесе IMS-AS

SIP

1-сурет. Үстемемен жіберу

Тарату желісі
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Дербес компьютер 1980 жылдары өзінің салтанатты 
шеруін бастағанға дейін, терминал арқылы жұмыс 
істеген мэйнфреймдер пайдаланылды (сондай-ақ 
деректерді көрсету құрылғылары деп аталады). Тер-
миналдар монитор мен пернетақтадан тұрды және 
әдетте v. 24 тізбекті интерфейсі арқылы компьютер-
ге қосылған. Артықшылық тек бір компьютер болды. 
Осылайша, тек бір компьютерді басқару керек бол-
ды. Сонымен қатар, барлық деректер мен бағдарла-
малар болған бір ғана орын болды. Бағдарламалық 
жасақтаманы ауыстырған кезде барлық жұмыс стан-
циялары бірден жаңартылды. Деректерді резервтік 
көшіру үшін бұл жүйе өте тәжірбиелік болды.

6 Жергілікті желілер

Дербес компьютерлер бүкіл компьютерлік әлемді өзгертті. Деректер көптеген жеке 
жүйелер бойынша бөлінді. Әрбір жеке компьютерге қызмет көрсетіліп, әкімшілік ету 
керек. Жеке компьютерлердің желілерін құру кемшіліктерді ішінара жоюға әкелді.
Жергілікті желілердің тарихы (LocalAreaNetwork, LAN) дербес компьютер сияқты ескі. 
IBM компаниясынан ДК ұсынғаннан кейін көп ұзамай олар олардың жеңіс қозғалысы-
на қосылды. Шешуші фактор IBM компаниясының интерфейстерін ашып, осылайша, 
кеңею платаларымен жабдықтар өндірушілерінің көп санын қамтамасыз ете алды, 
сондай-ақ, IBM үйлесімді ДК жинақтаңыз. IBM PC үшін өз операциялық жүйесін әзір-
лемеуді шешті. Әрбір компьютерден Microsoft жас компаниясынан MS-DOS дискілік 
операциялық жүйесін (DiskOperatingSystem) пайдалануға лицензия сатылды.
Бағаның құлдырауы нәтижесінде енді шағын компаниялар, жұмысшылар, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған, сондай-ақ жеке пайдаланушылар үшін ДК сатып алуға болады. 
Жаңа компьютер қосылған соң, олардың арасында деректер алмасуға тура келді. 
Бастапқыда бұл дискет арқылы жасалды. Бірақ көп ұзамай бірінші шешімдер нарықта 
дәйекті интерфейс түрінде пайда болды. Кейінірек нарықта алғашқы арнайы – желілік 
карталар пайда болды. Көптеген көзқарастар мен әрекеттерден кейін олардың бәрі 
нарықтан жоғалып кетті. Ethernet – бұл жалғыз қалған желілік технология.
Желі әртүрлі технологиялардың, өндірушілердің және әртүрлі операциялық жүйе-
лердің компьютерлерін өзара қосады.

6.1  Жергілікті желілер негіздері .........................................................................

Біртекті желі (Peer-to-Peer-Netz, P2P)
Бұл қатысушылардың тең құқықтылығына негізделген желі. P2P желісінде әрбір ком-
пьютер клиент пен сервер бола алады. Клиент желідегі барлық деректерге қол жеткізу 
үшін, әрбір сервер желіде болуы және осы компью-
терде ешкім жұмыс істемесе де іске қосылуы тиіс.

Клиент-Сервер желісі
Бұл мәселені, сондай-ақ бірнеше деректер сақтау 
орны мен сәйкессіздіктердің салдарынан туындай-
тын мәселені жою үшін, барлық деректер үшін сервер 
ретінде желіде бір компьютер тағайындалады. Осы-
лайша, бірде-бір компьютер басқаларға «өз» файлда-
рын ашпауы керек. Барлығы ортақ серверге қолжет-
кізе алады. Бұл жұмыс режимі клиент-серверлік желі 
деп аталады.

2-сурет. Біртекті желі

1-сурет. Үлкен ЭЕМ
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Қазіргі заманғы желілерде әрдайым клиент-сервер тех-
нологиясы қолданылады. Шағын кәсіпорындардағы ша-
ғын желілер (мысалы, қолөнер кәсіпорындары) және 
жеке желілер ерекшелік болып табылады. Ірі желілердегі 
пайдаланушыларды басқару, демек құқықтарды басқару 
(серверге орталықтандырылған деректерге қол жеткізу 
кімге рұқсат етілген). Бірақ мұнда біррангты желілердің 
параллель жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Мысалы, дирек-
торлар кеңесінің хатшылары жергілікті деректерге қол 
жеткізу үшін өз бастықтарымен P2P желісін жиі пайдала-
нады. Бастықтың оның хатшысы жұмыс істейтін қабыл-
дау бөлмесінде принтерге рұқсаты бар.
Типтік серверлік қызметтер:

– Файлдық сервері
Файл сервері клиенттерге файлдарды жазу және оқу үшін орын береді. Клиент тұрғы-
сынан, ол жеке жергілікті диск ретінде әрекет етеді, бірақ сервердегі үлкен деректер 
қоймасының бөлігі болып табылады. Құқықтарды басқару басқа тұлғалардың осы де-
ректерге кіруін реттеуі мүмкін.
– Басып шығару сервері 
Басып шығару сервері желі қатысушыларына принтерлер ұсынады және басып шыға-
ру тапсырмаларын (басып шығару кезегі) басқарады.
– Байланыс сервері
Байланыс сервері желі ішінде және одан тыс жерлерде электрондық хат алмасуды 
қамтамасыз етеді. Бұған сондай-ақ интернет-телефония (VoIP) арқылы қолданыстағы 
телефон жүйелерін ауыстыратын телефон серверлері жатады.
– Деректер қорының сервері
Деректер қорының сервері клиенттерге деректер базасын ұсынады (мысалы, клиент-
тің деректері, жеткізушінің деректері, құрал-сайман, бөлшектер тізімі). Клиенттер іздеу 
сұраныстарын осы серверге жіберуі және нәтижелер алуы мүмкін.
– Қолданбалар сервері
Қолданбалар сервері клиенттер жүгінетін қолданбаларды іске қосады. Типтік қосым-
шалар SAP немесе Navision сияқты кәсіпорын қорларын басқару жүйелері болып та-
былады.
– Терминалдық сервер
Терминалдық серверде операциялық жүйенің көптеген даналары іске қосылады. Бұл 
серверге қатынау Thinclients арқылы жүзеге асырылады. Әрбір клиент терминалдық 
серверде «өз» данасының суретін көрсетеді. Жергілікті ештеңе есептелмейді-клиент 
серверде іс жүзінде жұмыс істейтін компьютер үшін Енгізу/шығару құрылғысы ретінде 
ғана қызмет етеді.

6.2 Желі топологиясы ............................................................................................
Топология байланыстырушы, сымды желілер дегенді білдіреді. Компьютерлік желі-
лердің алғашқы жылдарында коаксиалды кабельдері бар шиналар технологиясы 
қолданы лды, өйткені бұл кабельдер, сондай-ақ қосқыштар мен аксессуарлар бейне 
және антенна технологияларының арқасында қолжетімді болды. Кейінірек нарыққа 
сақиналы және жұлдызды желілер келді. Бүгінгі күні әрдайым жұлдызды топология 
жиі қолданылады.

6.2.1 Ақпарат арнасы ............................................................................................
Кабель шинасында барлық станциялар бір желіге 
қосылған, сондықтан параллель қосылған (2-сурет). 
Көптеген жылдар бойы шиналық топология жергілікті 
желі саласында басым болды. Мыңжылдықтың ба-
сынан бастап бұл топология енді есептеу желілерінде 
ешқандай рөл атқармайды. Дегенмен, ол әлі де өнер-
кәсіпте және автомобильдерде арнайы желілерде 
қолданылады, себебі шина желілерін орнату өте оңай.

PC AСервер PC B PC C

1-сурет. Клиент-Сервер 
желісі

2-сурет. Шина топологиясы
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Барлық станциялар деректерді беру ортасын бірлесіп пайдаланады. Сондықтан ол 
sharedmedia деп аталады (ортақ орта). Станция желіге жіберетін сигналдар барлық 
қосылған станциялардан келіп түседі. Шина топологиясы үшін жиі «сызық» термині 
қолданылады, бірақ қатаң айтқанда, бұл олай емес (сызықтық топология қараңыз). 
Ескірген «топтық желі» сөзі сирек қолданылады.

6.2.2  Жұлдыз тәрізді топология ............................
Жұлдыз топологиясында барлық станциялар жұлдыз 
түрінде орталықпен байланысты. Осылайша, желінің 
максималды ұзындығы жұлдыз орталығы мен Стан-
циялар арасындағы сызық учаскесіне әрдайым келеді. 
Жұлдыздың ортасында жұлдызды тармақ бар. Бүгінгі 
күні бұл топология басым болып табылады.
Ақаулы станциялар жұлдызды тармақтағышта (све-
тодиодтағы белсенділігі) оңай сәйкестендірілуі және 
оқшауланған болуы мүмкін. Бүгінгі күні Жұлдыз орта-
сында жеке желілерді бір-бірімен қосатын негізгі ком-
мутаторлар бар (6.7-тарауды қараңыз).

6.2.3  Сақина .......................................................................................................
Сақина топологиясында әр құрылғыда бір кіріс және бір шығыс бар. Станция әрдайым 
алдыңғы және кейінгі екі басқа станциямен байланысты.
Ол әрқашан алдыңғы станциядан ақпарат алады және деректерді келесі станцияға 
жібереді. Осылайша, желінің ең үлкен ұзындығы екі көршілес станциялардың арасын-
дағы желі учаскесіне әрдайым келеді.
Топология сақина енді жергілікті желілерде пайдаланылмайды. Топология сақина әлі 
де жаһандық желілерде (оптоталшықты сақина) және өнеркәсіпте қолданылады.

6.2.4  Торкөз .......................................................................................................
Станцияның торкөз топологиясында айқыш-ұйқыш 
байланысты. Егер әрбір станция басқалармен байла-
нысты болса, ол толық торкөз деп аталады. Егер бөлек 
айқас байланысы болмаса, бұл толық емес торкөз 
деп аталады. Бұл топологияның негізгі басымдығы – 
артықшылығында. Егер әрбір станция басқа станци-
яларға қосылған болса және жеке қосылыстар істен 
шықса, онда барлық станциялар әлі де қолжетімді бо-
лады.
Осылайша, желінің максималды ұзындығы әрда-
йым өзара байланысты екі станция арасындағы желі 
учаскесіне келеді.

6.2.5. Сызық тәрізді топология ............................................................................
Желі топологиясымен бірге станция желісі бірізділікпен қосылған. Әрбір станцияда 
желінің ұшындағы екіден басқа, әрқайсысы қосылған екі көршісі болады, олардың 
әрқайсысының бір ғана көршісі болады. Топология сақина топологиясына сәйкес 
келеді, тек сақина ажыратылған. Станция шина/параллель қосылған емес, ал біреуі 
екіншісінен кейін орналасқан. Оптикалық телеграф желісі (18 ғасырдың семафоры) 
желілік топологияның типтік үлгісі болып табылады.

6.2.6 Ұялы топология .............................................................................................
Ұялы топология – сымсыз желілер үшін желілік топология. Қарапайым жағдайда бір-
бірімен араласатын екі радиостанция жеткілікті. Кең ауқымды желілерді теңшеу үшін 
кіру нүктелері қолданылады. Осы қол жеткізу нүктелерінің әрқайсысы белгілі бір ай-
мақты қамтиды. 

(b) Сақина(a) Жұлдыз

(a) толық торкөз (b) толық емес торкөз

1-сурет. Жұлдызды және 
сақиналы топология

2-сурет. Торкөз топологиясы
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Аймақтар үздіксіз желі құру үшін қиылысу керек. 
Бұл топология барлығына белгілі: біздің мобиль-
ді желілеріміз бос орын құрмай қиылысатын ра-
диоұяшықтардан тұрады. (Барлығы бұл әрдай-
ым бола бермейтінін біледі: кеңістіктер белгілі 
өлі аймақтар, оларда байланыс жоқ).
WLAN және DECT телефон станциялары де ра-
диоұяшықтар болып табылады.
Бұл топологияның атауы, сондай-ақ ағылшын- 
саксон елдеріндегі ұялы телефондардың ата-
уын берді: cell phone (ұялы телефон). 

6.2.7 Гибридті топология .............................

Жоғарыда аталған барлық негізгі топологиялар-
ды бір-бірімен біріктіруге болады. Аралас топо-
логия немесе гибридті топология пайда бола ды.
Мысалы, WLAN желісі ірі компанияларда 
ұяшықтар жұлдызы топологиясынан тұрады. 
Яғни, әр WLAN рұқсат нүктесі радиоұяшық 
құрайды. Барлық қол жеткізу нүктелері жұлдыз 
түрінде орталық ажыратқышқа қосылады.

Кез келген комбинациялар болуы мүмкін.

6.2.8 Кеңейтілген жұлдыз тәрізді топология 

Кеңейтілген жұлдыз – жергілікті желідегі қазіргі топология. Компьютердің немесе тер-
миналдың орнына тағы бір жұлдызды тармақ қосылады. Корпоративтік желілердің 
қазіргі заманғы стандартты желілік кабельдерінде үш деңгейлі жұлдызды кабельдер 
жүйесі қолданылады:
– Кабельдердің аумақтық жүйесі – жұлдыз түріндегі аумақтық коммутатордан барлық 
ғимараттарға дейін;
– Ғимараттағы кабель жүйесі - барлық қабаттағы жұлдыз тәрізді ғимараттағы комму-
татордан;
– Едендердегі кабель жүйесі – жұлдыз тәрізді қосқыштан түйіспелік қораптарға дейін.
Кейде ағаш топологиясы туралы естуге және оқуға болады. Бұл ұзартылған жұлдыз-
дан басқа ештеңе емес, мүмкін жұлдыздың ортасынан бірнеше сызық бар. Бұл топо-
логияда ежелгі кабель жүйесі жоқ, бірақ кейде ол оқулықтарда сипатталған. Ұяшықты 
топология жекелеген артық желілерді ажырату арқылы ациклді болып, ағаштың бел-
сенді топологиясы құрылады. Оның астындағы кабель жүйесі кеңейтілген жұлдыз 
түрінде қалады.

6.2.9 Логикалық және физикалық топология .......................................................

Топологияны сипаттау кезінде логикалық және физикалық топологияны ажырату қа-
жет. Логикалық топология деп деректер дестесінен өтетін жол түсініледі. Физикалық 
топология – бұл желі, жабдық. Кабельдер жүйесі ол қалай жұмыс істейтіндіктен сыр-
тынан ерекшеленуі мүмкін; бұл логикалық топологияның қандай түрін түсіну үшін ка-
бельдер мен қосылыстарға қарау қажет.
 
Қарапайым мысал: кабельдердің жұлдыз тәрізді жүйесі жағдайында коммутатор-
дағы барлық желілер, жұлдыз ортасында бір-бірімен қосылуы мүмкін. Жұлдыздағы 
бір құрылғыдан Сигнал осы жұлдызға қосылған барлық басқа құрылғыларға желілер 
бойынша коммутатор арқылы өтеді. Осылайша, орта барлық құрылғыларға бөлінеді. 
Осылайша, бұл шина логикалық топологиясы!

1-сурет. Ұялы топология

2-сурет. Кеңейтілген жұлдыз



300

6

6.3 Кеңейтілген жұлдыз тәрізді топология ..........................................................
Wildbau тоқтату үшін, бұрын телефон желісі үшін әдеттегі іс болған, ғимараттар мен 
үй-жайлар EN 50173-1 стандартын пайдалану арқылы кабельмен қосылған (қолда-
ну бойынша бейтарап коммуникациялық кабельдік жүйелер). Бұл сондай-ақ UGV 
қысқартылған ғимараттың әмбебап желісі деп аталады. Бұл сым телефондарды, сон-
дай-ақ компьютерлерді немесе тіпті радиохабар және теледидар қабылдағыштарын 
қосуға мүмкіндік береді. Демек «бейтарап қолдану» белгісі.
Осылайша, желі үш аймаққа бөлінеді:
– Бастапқы диапазон: бөлгіштен барлық ғимараттар жұлдыз түрінде орналасады, 
сондай-ақ беттік сымдар деп аталады, негізінен оптикалық талшықты өткізгіштері бар 
жоғары өткізу қабілеті үшін.
– Бастапқы диапазон: таратқыштан барлық ғимараттар жұлдыз тәрізді қосылады, 
сондай-ақ ғимарат сымдары немесе тік сым, негізінен оптикалық талшықты өткізгіштері 
бар жоғары өткізу қабілеті үшін.
– Үшінші диапазон: әрбір қабаттағы әрбір бөлгіштен барлық тарату қораптары 
жұлдыз тәрізді қосылады, сондай-ақ екі қабатты немесе көлденең сым, негізінен бұл 
сымдардың бұралған жұптары түріндегі кабельдер, кейде талшықты кабельдер.
Тұтас ғимараттардың немесе жекелеген қабаттардың істен шығуының алдын алу 
үшін істен шығуға төзімді желілер бастапқы диапазонда, ғимараттың таратқыштарын 
бір-бірімен қосымша жалғай отырып дайындалады. Дәл осылай екінші облыстың әр 
ғимаратта бір-бірімен қабаттардың таратқыштары қосылады. Осылайша, бастапқы то-
пологиядан жұлдыз-жұлдыз (ExtendedStar) артық байланыс желілері бар толық емес 
ұяшық құрылады. 

2-сурет. Құрылымдалған кабельді ажыратқыш – екінші кабельді ажыратқыш (ғимараттың кабельдік 
ажыратқышы) және үшінші кабельді ажыратқыш (қабаттардың кабельдік ажыратқышы)

6.4  Көп деңгейлі үлгілер ......................................................................................
Үлгінер күрделі мәселелерді жеңілдету және бейнелеу үшін әлемде кеңінен қолданыла-
ды. Желілік технологиядағы негізгі үлгілер ISO / OSI (ISO – Internationa lStandardisation 
Organisation, OSI = Open Systems Interconnet) деңгейінің үлгісі және DoD немесе TCP 
/ IP (DoD = Department of Defense, АҚШ Қорғаныс министрлігі) үлгісі болып табылады.

6.4.1  ISO/OSI үлгісі ................................................................................................
Жергілікті желі арқылы екі компьютер арасындағы деректер алмасу белгіленген ере-
желерге сәйкес жүзеге асырылады. Олар әртүрлі конструкциялары бар компьютерлер 
мен желілік компоненттерді 

GV SV

GV

GV

GV

SV кабельдік аумақты тарату
GV ғимаратты кабельді ажырату

Бастапқы желілер
Қауіпсіздік желілері

GV

EV

EV

EV

TA TA TA TA

TA TA TA TA

GV

GV ғимаратты кабельді ажырату
EV қабаттар кабельді ажырату
Ақпаратты өңдеу жəне беруге 
арналған байланыс

1-сурет. Құрылымдалған кабель желісі – бірінші кабель желісі
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және әртүрлі өндірушілерден бір желі опера-
торымен бір-бірімен қатар өрістетуге кепілдік 
береді.
Халықаралық стандартты ұйым – ISO – қысқа 
түрде осындай үйлесімділікті қамтамасыз 
ететін желілер үшін стандартты әзірледі.
Бұл стандарт OSI эталондық үлгісінде бекітіл-
ген. «OSI» бұл «Open Systems Interconnection» 
(ашық жүйелердің байланысы) дегенді білді-
реді. OSI үлгісінде орнатылған ережелер мен 
ережелер желілік хаттамалар, қысқартылған 
«хаттамалар» болып табылады.
Егер хаттамалар коммуникацияға қатысатын 
барлық құрылғылармен сақталса, онда үйле-
сімділік туралы айтуға болады.  Бұл жергілік-
ті желіде деректердің үздіксіз алмасуы үшін 
талап. OSI үлгісінде орнатылған Стандарт әр 
түрлі өндірушілердің мүдделеріне байланыс-
ты емес. Белгіленген стандартта қолдануды 
немесе таратуды шектейтін ешқандай құқықта-
ры жоқ. Сондықтан OSI үлгісі бір-бірімен үйлесімді желілік өнімдерді жасауға және 
әзірлеуге мүмкіндік беретін желілік компоненттерді өндірушілер мен әзірлеушілерге 
арналған үлгі болып табылады.

OSI үлгісіне деректерді беру
1-сурет келесі бетте жергілікті желіде таратқыш пен қабылдағыш арасындағы дерек-
тер алмасудың сұлбалық кезектілігін көрсетеді. Әрбір таратушы және қабылдаушы 
құрылғы компьютер болып табылады. Байланыс үрдісі жіберуші жағында және алушы 
жағында OSI эталондық үлгісімен анықталады. Үлгі жеті деңгейден тұрады және қара-
ма-қарсы деңгейлер сәйкес хаттамаларға ие.
1-ден 4-ке дейінгі деңгейлер көліктік-бағдарланған деңгейлер болып табылады:
– L1: PhysicalLayer – биттерді беру деңгейі немесе физикалық деңгейі;
– L2: LinkLayer – қосылу деңгейі немесе сақтық көшірме деңгейі;
– L3: NetworkLayer – желілік деңгей немесе коммутациялық деңгей;
– L4: TransportLayer – көлік деңгейі.
Бұл алғашқы төрт деңгей деректерді тасымалдауды анықтайтын хаттамаларды 
қамтиды. 5-тен 7-ге дейінгі келесі деңгейлер пайдаланушы деңгейлері:
– L5: SessionLayer – сеанс деңгейі,
– L6: PresentationLayer – көрініс деңгейі;
– L7: ApplicationLayer – бағдарлама деңгейі.
L5-L7 деңгейлері L1-L4 көліктік-бағытталған деңгейлері арқылы олардың деректермен 
алмасуы үшін байланыс үрдісінде қатысушылар орындауы тиіс шарттарды анықтай-
тын болады.

Жіберушінің хабарламасы деректер дестесі нысанында таратушы станция болып та-
былатын компьютер бағдарламасының L7 қолданбалы деңгейінде жасалады. Келесі 
деңгейлердің әрқайсысы – бұл хабарды қосымша деректермен толықтырады. Бұл де-
ректер тиісті деңгейге тән басқарушы ақпаратты қамтиды. Бұл ақпарат Header (тақы-
рып) жиынтығында қосылады және хабардың басына орналастырылады. Басқарушы 
ақпарат таратқыш тарапындағы осы деңгейдің қабылдағыш тарапындағы тиісті дең-
гейде өңделуіне кепілдік береді. L1 биттерді беру деңгейі қосымша Trailer (Трейлер) 
хабарға қосады. Бұл трейлер кадрдың бақылау сомасы (FrameCheckSequence, FCS) 
болып табылатын 4 байт өлшеміндегі бақылау сомасын білдіреді және деректердің 
жіберілуін қателердің болуын тексеруге мүмкіндік береді.

Көрініс деңгейі

Сеанс деңгейі

Көлік деңгейі

Желілік деңгей

Қосылу деңгейі

Физикалық деңгей

L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

Қолданба деңгейі

Көрініс деңгейі

Қолданба 
деңгейі

Сеанс деңгейі

Көлік 
деңгейі

Желілік деңгей

Физикалық деңгей

L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

Қосылу деңгейі

ҚабылдағышТаратқыш

Қолданбаға 
бағытталған 
деңгейлер

Таратуға 
бағытталған 
деңгейлер

Беру тəсілі

Кабель немесе оптоталшық, немесе радио

1-сурет. OSI үлгісі
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1-сурет. OSI үлгісі қабаттары арқылы байланыс

Сонымен қатар, L1 деңгейі барлық басқару ақпараты бар деректер дестесін бит ағы-
нына түрлендіруді қамтамасыз етеді. Арқылы тасушы беру биттік ағыны түседі берілу 
деңгейі L1 қабылдағыш. Ол келесі L1-L7 деңгейлерін дәйекті түрде өтеді. Бұл жағдай-
да таратқыш жағында қосылған басқарушы ақпарат оларды өңдегеннен кейін жойы-
лады. L7 қолданбасының деңгейі өткеннен кейін хабар алушыға қолжетімді болады.

6.2.4  OSI үлгісі деңгейлері ...................................................................................

Төменде OSI үлгісінің алғашқы үш деңгейі (L1, L2 және L3), өйткені олар жергілікті 
желілер үшін маңызды. Физикалық беру ортасы (мыс кабелі, талшықты-оптикалық ка-
бель немесе жоғары жиілікті электромагниттік тербелістер) OSI үлгісінің бөлігі емес 
болып табылады.
Физикалық тарату деңгейі (PhysicalLayer) жеке тарату тасымалдаушысымен тікелей 
байланыста болады. L1 биттерді тарату деңгейінің хаттамасы таратқыш пен қабыл-
дағыш арасында деректерді беру қалай жүргізілетінін анықтайды. Хаттама ток, кернеу, 
импеданс және т.б. сияқты беру ортасының электрлік және механикалық қасиеттерін 
анықтайды. Мұнда, мысалы, қандай кернеу мәні логикалық 1 немесе логикалық 0 сәй-
кес келеді. Сонымен қатар, биттерді беру деңгейінің хаттамасында келесі сұрақтарға 
жауаптар қарастырылады және беріледі:
– Деректерді беру тек бір бағытта (бағытталған режим немесе симплексті режим), екі 
бағытта да (есептеуіш режимі немесе дуплексті режим) немесе кезекпен бір немесе 
басқа бағытта (кезектесетін режим, жартылай комплексті режим) бола ма?
– Деректерді беру жылдамдығы қаншалықты жоғары, яғни секундына қанша бит 
беріледі?
– Сымсыз, мыс (оралған жұптың кабелі, коаксиалды кабель) немесе оптоталшықты 
кабель арқылы беру жүзеге асырыла ма?
L2 (Data-Link-Layer) резервтік көшіру деңгейі деректер ағындарының тарату техноло-
гиясына бейімделуін қамтамасыз етеді. Бұл жерде қатысушы компьютерлер арасында 
қателер бар. Алайда қателер ғана анықталады, бірақ түзетілмейді.
Ол үшін жіберуші барлық берілетін деректер үшін 4-байталы бақылау сомасын 
анықтайды және оларды деректер ағынына қосады. Өйткені бұл бақылау сомасы қо-
сылады, ол Trailer деп аталады (орыс тілінде «трейлер»). Алушы сондай-ақ бақылау 
сомасын қалыптастырады, содан кейін «өзінің» бақылау сомасын алынған мәнмен са-
лыстырады. Сәйкес келген жағдайда деректердің дұрыс алынғандығы ықтималдығы 
зор. Содан кейін деректер Layer 3 коммутациясының жоғарғы деңгейіне беріледі. Егер 
қате анықталса, бұл кадр алынып тасталады және операциялық жүйеге жіберілмейді. 
Қайта жіберу үшін ата-ана деңгейі деп аталады.
2-деңгейі екі деңгейге бөлінген: 2а MAC-Layer (mediumaccesscontrol) деңгейі және 2B 
LLC-Layer (logicallinkcontrol) деңгейі. 2A, MAC деңгейі аппараттық қамтамасыз ету дең-
гейі болып табылады және тасымалдау ортасына қатынауды басқарады. LLC кіші дең-
гейі тақырып қосады, 302 бит деректерді блоктарға біріктіруді өңдейді және кадрдың 
бақылау сомасын жасайды.

Қолданба деңгейі

Көрініс деңгейі

Сеанс деңгейі

Көлік деңгейі

Желілік деңгей

Қосылу деңгейі

Физикалық деңгей

L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

Қолданба деңгейі

Көрініс деңгейі

Сеанс деңгейі

Көлік деңгейі

Желілік деңгей

Физикалық деңгей

L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

Қосылу деңгейі

Таратқыш
(Қабылдағыш)

Қабылдағыш
(Таратқыш)

H7

H6 H7

H5 H7

H4 H5 H7

H4 H5 H7

H2

Bits

H4 H5 H7 T

H6

H6

H3 H6

H3 H6

Беру тəсілі     H: Тақырып, T: Tрейлер

Деректер

Деректер

Деректер

Деректер

Деректер

Деректер

Деректер
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L3 коммутация деңгейі жіберуші мен алушы арасындағы байланыс жолдарын таңдау-
ды қарастырады (routing). Деректер беруге қатысатын станциялар бір-бірімен тікелей 
байланысты емес және әртүрлі топологиялы желілерде болуы мүмкін. Сонымен қа-
тар, бұл L3 деңгейі TokenRing және Ethernet жұмысына жауап беретін хаттамаларды 
қамтиды.

6.4.3 DoD үлгісі немесе TCP/IP ..............................................................................
Желілік өзара әрекеттесудің екінші маңызды үл-
гісі – DoD немесе TCP/IP үлгісі. DoD дегеніміз 
Department of Defense-АҚШ Қорғаныс министрлігі. 
Атауы артық және бас тартуға төзімді желі құру 
үшін солтүстік америкалық әскери мандатынан 
шыққан. Осыдан интернет дамыды. Бұл үлгінің 
ең маңызды екі хаттамасы Интернет-хаттама 
(Internetprotocol – IP) және таратуды басқару хат-
тамасы (TransmissionControlProtocol – TCP) бо-
лып табылады. Осылайша, TCP/IP термині ресми 
тіркелген.

6.5. Деректерді жіберу ортасы ..............................................................................
6.5.1 Коаксиалды кабель ......................................................................................
Коаксиалды кабельдер бұл асимметриялы кабельдер болып табылады, кабельдің 
өзекшесі ішкі өткізгішті, ал өрілген экран – сыртқы өткізгішті құрайды. Бұл кабельдер 
бейне, антенна және өлшеу техникасында қолданылады. Ерте желілік қондырғыларда 
коаксиалды кабельдер де қолданылды. Алайда олар көптеген жылдар бойы желілік 
технологиялардан жоғалып кетті.
Келесі түрлерді бөледі:
10Base-2, деректерді жіберу 10 Мбит/с (IEEEE802.3 стандарт 10 тармақ), желінің мак-
сималды ұзындығы 185 метр
10Base-5, деректерді жіберу 10 Мбит/с (IEEEE802.3 Стандарт 8 тармақ), желінің мак-
сималды ұзындығы 500 метр 
6.5.2 Сымдардың бұралған жұбы түріндегі кабель .............................................

Бүгінде мыс желілері ретінде тек қана бұралған жұптар қолданылады. Типтік желі төрт 
бұралған жұптан тұрады. Кабель конструкциясының әртүрлі түрлері бар. Төрт жұп 
экрансыз қабыққа біріктірілген ең қарапайым нұсқа (UTP – экрандалмаған бұралған 
жұп). Неғұрлым күрделі нұсқасы төрт жұптан тұрады, соғұрлым әрбір экран (STP не-
месе FTP – shielded (өру) TP немесе Foiled (фольга) TP) бар. Ең күрделі кабель кон-
струкциясы төрт жұптан тұрады, жеке экранды және қосымша ортақ экраны бар (S/
STP немесе S / FTP).
Келесі беттің 1-суретінде желі кабелінің кейбір параметрлері көрсетіледі.
Осы уақытқа дейін желілердің жаңа жұбын енгізу кезінде өткізу қабілетін 10 есеге арт-
тыруға болады. Болашақта бұл мүмкін емес. 10 Гбит/с кейін 40 Гбит/с және 100 Гбит/с. 
Бұл 2010 жылдың ортасында 802.2 ba стандартында жазылған.
Әдетте, «Base» алдындағы Сан секундына мегабиттерде деректерді беру жылдам-
дығын көрсетеді. 1000 Мбит / с бастап giga (гига) үшін G префиксі жиі қолданыла-
ды, мысалы, 1GBaseT. «Base» кейінгі әріптер кабель түрін білдіреді. Мәселен, «Т» 
бұралған жұпты білдіреді. Басқа әріптер немесе комбинациялар әдетте талшықты-оп-
тикалық кабельдерді көрсетеді. Сонымен қатар, «Base» қарапайымдылығы үшін жиі 
«B» (мысалы, 1GBT) қысқартылады. Сонымен қатар, Ethernet жиі аталады және ка-
бель түрін көрсету «E» әрпімен ауыстырылады (мысалы, 1GBE Ethernet үшін).
2016 жылдың соңында жаңа Желілік стандарт (IEEEE802.3bz) қабылданды. Ол екі 
жаңа деректерді беру жылдамдығын анықтайды. Осылайша, CAT 5e кабелімен тарату 
жылдамдығы 2,5 Гбит/с, ал CAT 6 - 5 Гбит/с кабелімен.

1-деңгей Physical Layer Bit-
übertragungsschicht

2-деңгей Data Link Layer
Sicherungsschicht

3-деңгей Желілік деңгей
Интернет деңгейі

 4-деңгей Көлік деңгейі
Көлік деңгейі

5-деңгей Сеанс деңгейі
Сеанс деңгейі

6-деңгей Көрініс деңгейі
Көрініс деңгейі

7-деңгей Қолданба деңгейі
Қолданба деңгейі

ISO/OSI үлгісі

1-деңгей
Желіге кіру деңгейі
Интернет деңгейі

2-деңгей Интернет деңгейі
Интернет деңгейі

3-деңгей Көлік деңгейі
Көлік деңгейі

4-деңгей Қолданба деңгейі
Қолданба деңгейі

DoD немесе TCP/IP үлгісі

1-сурет. TCP/ІРи ISO/OSI үлгілерін 
салыстыру
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1-сурет. Типтік желілік сым үлгісі

Басқа жаңа стандарттар бір бұралған жұбымен FastEthernet және GigabitEthernet 
анықтайды. Бұл шығарым автомобиль аймағынан шыққан және SmartHome (ақылды 
үй) немесе Internet of Things (интернет заттар) үшін өте қолайлы.
IEC 802.3 bw – 100Base-T1 стандарты экрандалмаған бір бұралған жұпта FastEthernet 
анықтайды.
IEC 802.3 bp – 1000Base-T1 стандарты GigabitEthernet бір экрандалған бұралған жұ-
бымен анықтайды.
Осы екі стандартқа сәйкес сым жұбымен қоректену әдісі анықталды. PoDL 
(PoweroverDataLines), IEC 802.3 bu стандарты тұтынылатын қуаты 50 Вт болатын IoT 
құрылғыларының қашықтан қоректенуін сипаттайды. Кабельдің максималды ұзын-
дығы 15-тен 40 метрге дейін.

6.5.3  Желілердің кластары мен санаттары ...........................................................
Симметриялы мыс желілері бар желілік кабель өнімділігі желілік қосымшалардың 
кластарына A-дан G-ға дейін бөлінеді (кестені қараңыз). Бұл ретте тек бәсең желілік 
компоненттер бағаланады.

Класы Жиілік диапазоны ANSI / TIA санаттары Колданба

А 100 кГц CAT 1
төмен жиілікті қосымшалар (мысалы, телефон, 
факс)

B 1 МГц CAT 2 төмен биттік бағдарламалар (мысалы, ISDN)
C 16 МГц CAT 3 жоғары биттік бағдарламалар (мысалы, 

10BASE-T Ethernet, Token-Ring)

C 20 МГц CAT 4 Token-Ring 16 Мбит / с және 100 Мбит / с

D 100 МГц CAT 5 100Base-T Fast-Ethernet және 
1000Base-T Gigabit Ethernet

D 100 МГц CAT 5e  CAT 5 қарағанда өшу және айқас кедергілердің 
мәні жақсы

E 250 МГц CAT 6 10-Gigabit Ethernet

Ea 500 МГц CAT 6A 10-гигабитті Ethernet, кабельді теледидар

F 600 МГц CAT 7 10-гигабитті Ethernet, кабельді теледидар

Fa 1000 МГц CAT 7A 10-гигабитті Ethernet, кабельді теледидар
G, нақты Class I 
және Class II

1600 МГц CAT 8 және Class I 
және II

Жақсартылған FA сыныбы

G, нақты Class I 
және Class II

2000 МГц CAT 8 және Class I 
және II

40 GBase-T, кабельді теледидар

Жұмыс сипаттамаларының типтік мəндері келтірілген.

5e 6 6 A 7 catTV 7 A

1 4 10 100 250 500 600 862 1000 1200 1500

1,7 3,2 4,9 16,2 26 38 40 49 54 58 68

103 103 103 103 103 98 96 92 90 85 80

100 100 100 100 100 95 93 89 87 82 77

101 100 98 87 77 60 56 43 36 27 12

98 97 95 84 74 57 53 40 33 24 9

100 100 100 85 78 63 60 48 40 35 30

97 97 97 82 75 60 57 45 37 32 27

26 30 33 33 28 26 25 24 23 23 20

Жиілігі [МГц]

Өшуі [дБ / 100м]

NEXT [дБ]

PS NEXT [дБ]

ACR [дБ]

PS ACR [дБ]

ELFEXT [дБ]

PS ELFEXT [дБ]

Кері шығындар [дБ]

Санат

20°C кезінде шлейф кедергісі: 111 Ω/km
Жұмыс сыйымдылығы: 41 pF/m
100 МГц кезіндегі орташа 
кедергі мəні:  100 Ω±5 Ω
1/10/30 МГц кезінде байланыс 
кедергісі:  <5/5 / 8мΩ / м
Өтпелі өшу (IEC 61156 сəйкес) 80дБ
LCL келісу өшуі:  > 40 дБ
Skew (фазалық ығысу): 17 нс / 100 м
NVP: 80 %

Электр сипаттамалары
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IEC 61156-5 CAT.7 өшуі
A
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4

Сыртқы қабықЭкрандау 
(cu-қалайы-
ланған орама)

Тарам 
(ø1, 5мм)

Өткізгіш 
(AWG22 
Cu-сым, 

жабылмаған)

Экрандалған 
жұптар (фольга 
алюминий-
полиэстр)

S/FTP CAT.7AAWG22.uninet ® 7150 4P 
Multimedia / 2x деректер беру кабелі
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Кабельдік байланыс желісінің неғұрлым жоғары класы базалық кластарға қойылатын 
талаптарды қамтиды, яғни олар кері үйлесімді. Алайда, шанышқылар мен ұялармен F 
класына сәйкес келмейді, бірақ, мүмкін, кабельдер үшін жарамды.
Желілік кабель класы өлшеумен анықталады. Бұл ретте жиілік, өшу және айқас ке-
дергілер сияқты параметрлер өлшенеді. Егер сымдар берілген шектерде болса, онда 
сыныпқа қол жеткізіледі, әйтпесе жоқ болады.
Кластың жетістігі, біріншіден, қолданылатын компоненттердің (сымдар, ашалар, ажы-
ратқыштар) сапасына байланысты. Екінші жағынан, өңдеу үлкен рөл атқарады. Мыса-
лы, кабельдің розеткаға дұрыс қосылмағандығынан айқас кедергілердің мінез-құлқы 
соншалықты нашарлайды, бұл тексеруді сәтсіз деп санауға болады.
CAT 1 және CAT 2 бұрын телефон кабельдері үшін пайдаланылған және желілік ка-
бельдер үшін жарамды емес.
Бүгінде жаңа қондырғыларда CAT 7 немесе CAT 7a компоненттері қолданылады.
Желі бойынша телефон байланысы (VoIP) кез келген желіде болуы мүмкін.
25 Гбит/с және 40 Гбит/с болашақ стандарттар әзірлеу сатысында (IEEE 802.3 bq). 
Сонымен қатар 400 Гбит/с стандарт әзірленуде.

6.5.4 Талшықты оптикалық кабель ......................................................................
Талшықты-оптикалық кабельдер полимерлік немесе шыны талшықтарды білдіреді, ол 
сигнал беру үшін пайдаланылады. Қысқа қашықтыққа беру үшін қымбат емес поли-
мерлі талшықты-оптикалық кабельдер пайдаланылуы мүмкін, үлкен қашықтықтарға 
және жоғары өткізу қабілетіне беру үшін - шыны талшықты кабельдер пайдаланылуы 
мүмкін.
1-суретте шыны талшықты ұзына бойы кесу көрсетілген. Жарық талшықты ядрода 
ұзына бойы қозғалады. Шыны жүрек шыны қабықпен қоршалған. Ол сынудың аз көр-
сеткіші бар, сондықтан жарық өзекше мен қабықшаның шекарасында (толық көрініс) 
көрінеді. Кәдімгі шыны талшықтардың сыртқы қабығының диаметрі – 150 мкм және 
өзекшенің диаметрі – 9 мкм (бірмодтық талшықтар), 50 мкм немесе 62,5 мкм (көп-
модтық талшықтар) болады. Көпмодтық талшықтар бірнеше жүз метрге дейін қысқа 
қашықтықтарға сигнал беру үшін қолайлы. 
Бірмодтық талшықтар үлкен қашықтыққа 
беру үшін қолайлы.
(Салыстыру үшін: адам шашының диаметрі 
100 мкм.)
Көптеген LWL қосқыштары бар. 2-суретте ең 
көп таралған қосқыштар көрсетілген. Еке-
уі де біродтық және көпмодтық талшықтар 
үшін қолайлы болып табылады. 
Талшықты-оптикалық кабель 100 Гбит/с 
астам диапазонда деректерді беру жылдам-
дығын қамтамасыз етеді. LWL аз өшу коэф-
фициенті болғандықтан, үлкен қашықтық 
аралық күшейтусіз еңсерілуі мүмкін. 
Басқа артықшылығы – бұл көз мен қабыл-
дағыш арасындағы гальваникалық айрық. 
LWL-ден тарату желісі таратқыштың, LWL-
ден және қабылдағыштың ортасынан тұра-
ды. Талшықты-оптикалық кабельдегі дерек-
тер жарық сигналдары түрінде беріледі. Та-
рату станциясынан түсетін деректер аналог-
тық немесе сандық сигналдар болып табы-
лады. Тарату үшін электр сигналдары жарық 
диодтар немесе лазерлік диодтар арқылы 
жарық сигналдарына түрлендіріледі. Жарық 
сигналдары қабылдайтын станциямен кері 
түрлендіріледі

3: тегіс байланыс, толық көрініс, ұзын жарық жолы
4: тегіс байланыс, толық көрініс, қысқа жарық жолы

1: жедел байланыс, сыртқы сыну
2: сыни бұрыш, сəуле шекаралық қабатта өтеді
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1-сурет. Оптикалық талшықты кабельді 
төсеу

2-сурет. Оптикалық талшықты кабельге ар-
налған кең таралған штепсель қосқыштары
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1-сурет. Оптикалық талшықты кабельмен беру компоненттері

қабылдағышпен қосымша өңделуі мүмкін электр сигналдары. Қабылдағышта жүзеге 
асыру үшін фотодиодтар қолданылады. Жарық немесе лазерлік диод электроптикалық 
түрлендіргіш ретінде әрекет етеді, ал фотодиод – бұл оптоэлектрлік түрлендіргіш. LWL 
бар кабель жүйесі әдетте тарататын және қабылдайтын тұрғынмен екі сымды болады. 
Осылайша, кері жұмыс (дуплексті тарату) мүмкін.
LWL деректер тасымалы электромагниттік кедергілерге байланысты емес. Беріліс 
едәуір дәрежеде қорғалған деп саналады, себебі электромагниттік сәулеленуге 
ұшырамайды.
Кестеде талшықтардың кең таралған түрлері келтірілген. 50/125 белгілері өзекшенің 
диаметрін (бірінші сан) және талшықтың диаметрін (екінші Сан) мкм көрсетеді.
Талшықты, мыс кабельдер сияқты санаттарға бөлінген. Көпмодтық талшықтар үшін 
қазіргі уақытта төрт түрі анықталды: OM1-ден OM4-ке дейін. Бірмодтық талшықтар 
үшін – OS1 және OS2. Өшу, сондай-ақ жарық толқынының ұзындығына байланысты. 
Сондықтан, өшу коэффициенті төмен болатын толқынның белгілі бір ұзындығын ғана 
пайдаланады. Бұл аймақтар «оптикалық терезелер» деп аталады.

Санат Жүректің 
қабықтың/
диаметрі

ДБ/км-де α өшу коэффициенті Жолақтың енін әсер ету 
қашықтығына көбейту

850 нм 1310 нм 1383 нм 1550 нм 805 нм 1310 нм

OM1 62,5/125 3,5 200 МГц * км 500 МГц * км
OM2 50/125 3,5 1,5 500 МГц * км 500 МГц * км
OM3 50/125 3,5 1,5 1500 МГц * км 500 МГц * км
OM4 50/125 3,5 1,5 3500 МГц * км 500 МГц * км
OS1 9/125 1,0 1,0
OS2 9/125 0,4 0,4 0,4

B' әрекет ету қашықтығына жолақтың енін 
шығару талшықтың өнімділігін және, де-
мек, желінің ең үлкен ұзындығын немесе 
жолақтың ең үлкен енін көрсетеді.

В' = B · l

Мұндағы B-Гц жолағының ені, ал l-талшық 
ұзындығы метрмен. Яғни талшықтың ұзын-
дығы көп болса, жолақтың ені аз болады.
2-суретте өшудің толқын ұзындығынан тәу-
елділігі көрсетілген. «Оптикалық терезе-
лерді» 859 нм, 1300 нм және 1500 нм көруге 
болады. Осы себепті осы терезелерде өшу 
коэффициенттері техникалық жапсырма-
ларда және LWL-стандарттарда көрсетіледі.
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6.6. Ethernet .........................................................................................................

Желілік жабдықтың артында бірнеше желілік технология пайда болды. IBM TokenRing, 
HP – VGanylan. Arcnet және басқа да технологиялар бірнеше жыл бойы белгілі бір 
рөл атқарды. Бірақ Ethernet таратудың жоғары жылдамдығына қарапайымдылығы мен 
жеңіл ауқымдылығының арқасында жеңімпаз болып шықты. Бүгін сіз тағы бір нәрсе 
таба екіталай.

Ethernet атауы-жасанды сөз. Ол «эфир» (ether) сөздерінен хабар беру ортасы және 
«желі» (net) сөздерінен құралған. Ethernet өнертапқышы – Гавай университетінің жас 
аспиранты Роберт Меткалве, кейіннен 3COM желілік компаниясының негізін қалаушы.
Ethernet бастапқыда коаксиалды кабельдері бар шина топологиясын (10Base-2) пай-
далана отырып салынған. Бұл оңай және арзан болғандықтан, желілік карталар төмен 
бағамен қол жетімді болды, бұл технология табысты болды. Шинаны үштік арқылы 
ұзарту оңай болды. Бірінші және соңғы үштікте соңғы кедергі болды. Осы коаксиалды 
кабельдерде деректерді беру жылдамдығы 10 Мбит/с құрады.
10Base-T 10 Мбит/с жылдамдығымен, бірақ бұралған жұп кабелімен және жұлдыз то-
пологиясымен мұрагері болды. Жұлдыздық тармақ ретінде концентраторлар, содан 
кейін коммутаторлар қолданылды.

FastEthernet (100Base-T) деректерді тарату жылдамдығы 100 Мбит/с болатын қа-
былдағыш болды. Теориялық, мұнда шина топологиясын қолдануға болады. Бірақ 
FastEthernet бастап, тек топология жұлдыз пайдаланылады. Пайдаланылатын ка-
бельдер оралған жұбы болып табылады.
Үлкен қашықтыққа тарату үшін бұрын талшықты-оптикалық кабельдер қолданылды.
Егер 10 мегабитті желілер әлі де концентраторлар арқылы қосылған болса, онда 
FastEthernet тек қана коммутаторлар пайдаланылады (келесі тарауды қараңыз).

1-сурет. Ethernet кадр құрылымы

Ethernet кадрының құрылымы өте қарапайым (1-суретті қараңыз). 8-байт преамбула-
сынан кейін (қабылдағышты синхрондау үшін) 6-байт MAC-алушы адаптерінің мекен-
жайы, содан кейін 6-байтты MAC-жіберушінің мекенжайы және 2-байтовый сәйкес-
тендіргіш пайдаланушы деректер түрі. Осылайша, барлық тақырып 14 байт қызметтік 
ақпараттан тұрады. Одан әрі ең аз ұзындығы 46 байт және ең үлкен ұзындығы 1500 
байт пайдалы деректер жүреді. Пайдалы жүктеме 3 деңгейінің тақырыбын қоса алған-
да, деректерден тұрады, яғни негізінен интернет-хаттама. Соңында 4-байтақ бақылау 
сомасы қосылады (FCS = FrameCheckSequence). Осылайша, қызметтік ақпараттың 
жалпы көлемі 18 байтты құрайды; пайдалы деректер көлемі 1500 байтты құрайды, бұл 
қызметтік ақпараттың 1,2% құрайды. Бұл кадр құрылымы жылдамдыққа қарамастан 
барлық Ethernet технологиялары үшін бірдей.

Преамбула
8 байт

МАС нысаналы 
мекенжайы

6 байт

МАС көзінің 
мекенжайы

6 байт

2В 
түрі

Деректер 46 ... 1500
Кем дегенде 46

FCS
4 байт

Бақылау 
сомасы бар 
трейлер

Пайдалы мәліметтерEthernet тақырыбыТакт / Синхрондау
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Келесі кестеде (толық емес) Ethernet белгілеулері мен тарату жылдамдықтарын шолу 
келтірілген.

Белгісі Тарату жылдамдығы Ескертпе

10Base-2 10 Мбит/с «Cheapernet», сызықтың ұзындығы макс. 185 м

10Base-5 10 Мбит/с Магистральды коаксиалды кабель, ең жоғарғы ұзындығы 500 м

10Base-T 10 Мбит/с Бұралған жұп, сызықтың макс. ұзындығы 100 м

100Base-T 100 Мбит/с FastEthernet, макс. ұзындығы 100 м

100Base-T1 100 Мбит/с FastEthernet экрандалмаған бұралған жұп арқылы, ең жоғарғы сызық 
Ұзындығы 30 м

1000Base-T 1GBE 1 Гбит/с GigabitEthernet, макс. сызықтың ұзындығы 100 м

1000Base-T1 1 Гбит/с FastEthernet экрандалған бұралған жұп арқылы, макс. сызықтың 
ұзындығы 30 м

2,5 GBE 2,5 Гбит/с 1 Гбит/с есептелген кабель бойынша берудің жоғары жылдамдығы

5GBE 5 Гбит/с 1 Гбит/с есептелген кабель бойынша берудің жоғары жылдамдығы

10GBE 10 Гбит/с 10 GigabitEthernet

40GBE 40 Гбит/с Деректерді өңдеу орталықтары үшін жылдам желі

100 GBE 100 Гбит/с Деректерді өңдеу орталықтары үшін жылдам желі

Өйткені барлық жұмыс орындарында 10 Гбит / с талап етілмейді, кейінірек 2,5 Гбит / 
с және 5 Гбит/с өткізу қабілеті бар екі ерекшелік 10GBE-технологиясын пайдаланып 
жаңа кабель жүйесін орнату қажетсіз гигабитті кабельдердің өткізу қабілетін арттыру 
үшін ұсынылды.

6.7 Желілік байланыстар  .....................................................................................
6.7.1 Күшейткіш-қайталағыш және концентратор .................................................
Күшейткіш-қайталағыш әлсіз желі сигналын жақсартады. Ол желілік технологиялар-
дың алғашқы күнінен бастап жүріп жатыр және 185 метр кабельден кейін орнатылуы 
тиіс. Қайта таратқыш кірісінде әлсіз кіріс сигналы толық деңгейде шығуда қайтадан 
қол жетімді. Күшейткіш-қайталағыш қақтығыс доменін және хабар тарату доменін арт-
тырады. Яғни желідегі қақтығыстар саны артады.
Бір корпуста бірнеше күшейткіш-қайталағыштар көп портты Күшейткіш-қайталағышты 
береді, ол концентратор ретінде белгілі.
Күшейткіш-қайталағыштар он жыл бойы пайдаланылмайды. Концентраторлар біздің 
кабельдерден көп жыл бұрын жоғалып кетті.
Екінші жағынан, сымсыз немесе WiFi-күшейткіш-қайталағыштар сымсыз желілердің 
ауқымын арттыру үшін пайдаланылады.

6.7.2 Желілік көпір және коммутатор .....................................................................

Көпір желінің екі сегментін қосады. Ол қандай 
құрылғылар қандай портқа қосылғанын біледі 
және деректер дестелерін көпірдің басқа жағына 
өту қажет болса ғана қайта бағыттайды. Осылай-
ша, трафик желінің екі сегментінде азаяды. Ол 
үшін көпірдің әрбір портына барлық қол жетімді 
хостердің MAC-с енгізілетін бағыттау кестесін 
(Forwarding-Table) жасайды. Әрбір көпір порты 
өз домен соқтығысады. Кең таратылатын хабар-
лар көпір арқылы беріледі. Осылайша, хабар та-
рату доменіне желінің барлық тораптары кіреді.

ДК A ДК B

00000CAAAAAA 00000CBBBBBB

ДК C

1 порты

Көпір
2 порты

ДК D

00000CCCCCCC 00000CDDDDDD

MAC мекенжайы Порт
00000CAAAAAA 1

00000CAAAAAA 00000CBBBBBB

Деректер көзінің 
мекенжайы Тағайындау мекенжайы

1-сурет. Көпір / Коммутатор
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Бір корпуста бірнеше көпірлер коммутатор ретінде белгілі мультипорттық көпір береді. 
Коммутатор сол сияқты, сонымен қатар, әрбір коммутатор порты үшін MAC-мекенжай-
лары көрсетілген бағыттау кестесі бар.
Әрбір порт коммутатор өз домен соқтығысады. Көптеген жылдар бойы жергілікті 
желілерде тек коммутаторлар қолданылады. Енді әрбір коммутатор портына тек бір 
компьютер қосылған болса, содан кейін қақтығыстар болуы мүмкін емес. Мұндай желі 
«микросегментацияланған желі» деп аталады. Коммутатор толық дуплекс режимінде 
жұмыс істейді.

6.7.3 Маршрутизатор .............................................................................................
Маршрутизаторлар бүтін желілерді қосады. Ол үшін 
желілік мекенжайлар (3 деңгейлі мекенжайлар, 
IP-мекенжайлар) қолданылады. Оларда барлық 
белгілі желілер үшін бағыттау кестесі бар. Бұл кесте-
лерде маршрутизатор порты, сондай-ақ желі сәйке-
стендіргішінан (IP-мекенжайынан және ішкі желі ма-
скасынан) басқа кіріс деректер дестелері жіберілетін 
келесі маршрутизатордың мекенжайы бар.
Бұл маршруттар бағыттау кестесіне статикалық 
маршруттар ретінде қолмен енгізілуі мүмкін, бірақ 
олар маршрутизаторлардың өздері динамикалық 
түрде енгізілуі мүмкін.
6.8 Сымсыз желілер ...............................................................................................
Сымсыз деректер байланысдары соңғы онжылдықта үлкен даму алды. Бұрын радио 
мен теледидарға сигнал беру радиохабар және микротолқынды радио үшін екі нүкте-
лі байланыс ретінде қолданылды. Кейбір сигналдар диапазондары жеке сектор үшін 
шығарылды, мысалы, қашықтықтан басқару пульттері, радио, микротолқынды пештер 
және т.б. үшін ISM (ISM = Industrial, Scientific, Medical) диапазондары ретінде.
Сонымен қатар, байланыс желілері үшін қосымша басқару дестелері бар. Сонымен 
қатар, дестелер арасында таратуда үзілістер сақталуы тиіс. Стансалар бір-бірімен 
каналға кіру үшін бәсекелеседі. Демек, деректерді берудің жалпы жылдамдығы мен 
деректерді берудің таза жылдамдығы арасындағы айырмашылықты жүргізу қажет. Де-
ректер берудің таза жылдамдығы деректерді берудің жалпы жылдамдығының жарты-
сынан азын құрайды және станциялардың санына байланысты.
Екі жұмыс режимі мүлдем ерекшеленеді:
– Ad-hoc режимі – екі Wi-Fi құрылғысы бір-біріне тікелей қосылады.
– Инфрақұрылым режимі – желілік қосылу нүктесі Wi-Fi үшін орталық нүкте болып 
табылады. Әрбір Wi-Fi құрылғысы осы кіру нүктесіне қосылады. Сонымен қатар, ол 
Wi-Fi кіру үшін жүйеге кіру керек.
Төменде деректерді жіберу үшін маңызды әдістер қысқаша сипатталған.

6.8.1 WLAN немесе WI-FI сымсыз жылдам интернет .............................................
Сымсыз жергілікті желі немесе қысқартылған Wi-Fi ISM диапазонында 2,4 ГГц жиілігіне 
негізделген жоғары жиілікті технология болып табылады. Опция ретінде 5 ГГц диапа-
зоны қолданылуы мүмкін. Электр техникасы және электроника жөніндегі инженерлер 
институты (IEEE) 1997 жылы сымсыз желілерді стандарттауды бастады. Оның атауын 
берген жұмыс тобы – IEEE 802.11. Технологияның дамуы жұмыс тобының атауында 
тұрған әріптер бойынша түсінікті болуы мүмкін.
802.11, 1997 жылы шығарылған, 2,4 ГГц диапазонында инфрақызыл сәуле немесе 
радиотолқындардың көмегімен деректерді жіберуді анықтайды. Деректерді беру 
жылдамдығы 2 МБ/с құрайды.

802.11 a, 1999 жылы шығарылған, тарату жылдамдығы 5 ГГц және таратқыштың қуа-
ты 4 Вт (36 дБм) дейін анықталады. Деректерді берудің жалпы жылдамдығы 54 МБ/с 
құрайды.

LAN A
20.0.0.0/8

20.1.2.3 25.4.5.6

LAN B
25.0.0.0/8

1-сурет. Роутер
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802.11 b, 1999 жылы шығарылған, 2,4 ГГц тарату жылдамдығымен анықталады. Бұл 
Германиядағы алғашқы маңызды стандарт. Таратқыштың қуаты 100 МВт (20 дБм) ас-
пайды. Деректерді берудің жалпы жылдамдығы 11 МБ / С құрайды.
802.11 g, 2003 жылы шығарылған, анықталады жылдамдығы 2,4 ГГц. Таратқыштың 
қуаты 100 МВт (20 дБм) аспайды.  Деректерді берудің жалпы жылдамдығы 54 МБ / С 
құрайды.
802.11 n, 2009 жылы шығарылған, 2,4 ГГц және 5 ГГц беру жылдамдығымен бір мез-
гілде анықталады. Мұны MIMO технологиясы арқылы жасауға болады (Multiple In, 
MultipleOut), ол бірнеше таратушы және қабылдаушы антенналарды пайдаланады. 
Әрбір радиоарнаның өткізу қабілеті артты. Бұл деректерді берудің жалпы жылдам-
дығын 600 МБ/с дейін қамтамасыз етеді. Бұл қазіргі уақытта кең таралған Wi-Fi тех-
нологиясы.
802.11 ac, 2013 жылы шығарылған 802.11 n жалғасы болып табылады, бірақ 5 ГГц ғана 
пайдаланады. Жақсартылған MIMO технологиясы және арнаның үлкен өткізу қабілеті 
жалпы деректерді беру жылдамдығымен 860 МБ/с-қа жетеді.
802.11 ad, 2012 жылы шығарылған, 60 ГГц тарату жиілігін пайдаланады, бұл барлық 
алдыңғы Wi-Fi стандарттарына қарағанда әлдеқайда жоғары. Жоғары жиіліктің арқа-
сында арнаның үлкен өткізу қабілеті де мүмкін. Бұл стандарт WGIG деп аталады (Гига-
бит/с WLAN үшін). Жоғары жиілікті амортизациясы өте жоғары. Бұл техниканың әрекет 
ету қашықтығы шамамен 10 метр.
802.11 ah, 2016 жылы шығарылған ең жаңа Wi-Fi стандарты (Код атауы HaLow). Ол 
900 МГц жиілігінде, яғни 800 МГц-тен жоғары GSM-ұялы байланыс диапазонында жұ-
мыс істейді. Төмен жиіліктің арқасында үлкен диапазондар болуы мүмкін. Арнаның ені 
бойынша деректерді беру жылдамдығы төмендейді.
802.11 p, 2010 жылы шығарылған 802.11 a стандартының одан әрі дамуы болып та-
былады. Бұл техниканың мақсаты Car-to-Car-Communication (C2C-CC) консорциумы 
негізінде көлік құралдары арасындағы байланыс болып табылады. Деректерді берудің 
жалпы жылдамдығы 27 МБ / с құрайды.

6.8.2 Блютуз (Bluetooth) .......................................................................................
Bluetooth – бұл шағын сымсыз нүктелі қосылы-
стар жасау әдісі. Бұл жағдайда ISM 2,4 ГГц 
диапазоны қолданылады. Құрылғылар қуат 
сыныбына бөлінген. 1-Класс 100 МВт (20 дБм), 
2-класс – 2,5 МВт (4 дБм) қуатты беруге мүмкін-
дік береді, ал 3-класс 1 МВт (0 дБм) ғана мүм-
кіндік береді.
Bluetooth үшін типтік қолданбалар смартфон 
және автомобиль спикерфон немесе ноутбук 
және принтер болып табылады. Деректерді 
беру жылдамдығы 64 Кбит/с-тан (дауыстық де-
ректер үшін) 732,2 Кбит/с-қа дейін ауытқиды. 
Диапазондар бірнеше метрден (3-класс) 100 
метрге дейін.

6.8.3 LI-FI-болашақ стандарт .................................................................................
Light-Fidelity – бұл жарық арқылы деректерді беруге мүмкіндік беретін жоба. Негізгі 
идея – қыздыру шамдары, галогенді шамдар, сондай-ақ энергия үнемдейтін шамдар 
жарықдиодты шамдармен алмастырылады. Жарық диодтар енді көзді байқап үлгер-
геннен жылдам, өте жылдам, жылдам қосылуы және өшірілуі мүмкін. Енді әрбір шам 
модульдік деректер арқылы оптикалық қатынау нүктесі бола алады.
Қол жеткізілетін деректер жылдамдығы секундына бірнеше гигабит диапазонында! 
Зертханалық жағдайларда деректерді беру жылдамдығы 200 Гбит/с-тан астам.
Wi-Fi сияқты кедергі радиосигналдар жоқ. Қарапайым көлеңке деректерді тыңдауға 
жол бермейді. Li-Fi сондай-ақ мәселелік ортада, мысалы, Wi-Fi тығыздығы тым жоғары 
немесе су астында пайдаланылуы мүмкін.
Қазіргі уақытта (2017 жылдың басы) тауар жабдығы қол жетімді емес. PhilipsLighting 
алғашқы құрылғыларды жариялады

Bluetooth

1-сурет. Bluetooth логотипі
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6.9 Желілік қойма .................................................................................................

Қойманың үлкен көлемі бар желідегі серверлер оларды жергілікті желіде пайдала-
нушыларға ұсына алады. Құқықтарды белгілеу арқылы желі пайдаланушыларына осы 
қоймаларға бір уақытта кіруге немесе тыйым салуға болады. Бұл бірнеше пайдала-
нушыға бір деректерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Мұндай желілік қойма негізінен NAS (NetworkAttachedStorage), «желілік сақтау» және 
SAN (StorageAreaNetwork) болып бөлінеді.

6.9.1 Желілік деректер жинағыш (NAS) ...............................................................

Желі қоймасы желі қатысушыларына көлемді деңгейде файлдарды ұсынады. 
NAS-сервер сақтау және файлдық жүйені басқарады. Желі қатысушылары жеке жер-
гілікті файлдық жүйе ретінде деректерге қосылады.
Мысал: 192.168.0.10/home/user / dateien / Briefe / korr02.04.2017.doc

6.9.2 Деректер жинағыштар желісі (SAN) ...............................................................

SAN – бұл серверлерге қосалқы жүйелер мен таспалы жинақтағыштарды (TapeLibraries) 
байланыстыратын жеке желі. Бұл ретте қатты дискілер блоктар бойынша жіберіледі. 
Файлдық жүйелер жоқ SAN, бұл оған жүгінетін компьютер міндеті.
SAN үшін арнайы жылдам желілік жабдық – FibreChannell (FC) әзірленді. Ол талшықты-
оптикалық өткізгіштерге немесе мыс сымдарға беру ортасы ретінде негізделген. 
FC желілік адаптерлері HBA – Host-Bus-Adapter адаптері деп аталады. Типтік HBA 
PCI Express слот қажет. FC бірнеше хостарға бірнеше сақтау жүйелеріне қосылуға 
мүмкіндік береді. Бұл әдеттегі желілер мен қоймалармен мүмкін емес.

FC кадрының пайдалы жүктемесі 2112 байтқа дейін, хаттамалың қызметтік жүктемесі 
бар жоғы 36 байтты құрайды. Осылайша, бұл өте тиімді әдіс, ол Ethernet қарағанда 
әлдеқайда тиімді.

Қазіргі уақытта, Ethernet өте жоғары өткізу қабілетін қамтамасыз ететіндіктен, SAN 
үшін жиі 10GBE немесе тез Ethernet желілері қолданылады. FC хаттамасы FCoE 
(FibleChannelloverEthernet) ретінде Ethernet хаттамасы бойынша беріледі. Сонымен 
қатар, FC датаграммалары FC интерфейстері мен оптикалық талшықты кабельдер 
арқылы емес, қолданыстағы Ethernet арқылы беріледі.
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Талғамдылық.................46
Талшықтардың 
түрлері .........................146
Тарату жылдамдығы...303
Тарату желілері ..........133
Тарату желісінің 
деңгейі .........................301
Тарату жоспары ..........167
Таспалы сүзгі.................33
Тасымалдау жиілігінің 
жүйелері ......................184
Тасымалдау жиілігінің 
технологиясы ..............182
Телефон желісі ...........223
Тембр ..........................138
Терістемейтін 
күшейткіш ......................36
Тетрада ..........................67
Ток күші..........................14
Толқын ұзындығы 
бойынша бөлінген 
мультиплекс ................185
Толқын түрлері.............137
Толқын ұзындығының 
мультиплексі................185
Толқындық кедергі.......157
Толық сумматор.............65
Төлқұжаттық тақта.........11
Төмен кернеу желісі......12
Төменгі жиілік сүзгісі......31
Транзистор ....................34
Трансформатор.............22
Трансформаторлық 
станциялар ....................12
Триггерлер .....................75

Т-триггер ........................78
Тізбектей жалғау............16 
Тізбектерді 
мультиплекстеу ...........175
Тінтуір ..........................119
Тіркеу құжаты.................87 

У
Уақытша мультиплекстеу 
әдісі ..............................189
УК сәулелену ................40
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Үш фазалы генератор...40
Үш фазалы 
қозғалтқыш ....................40

Ф
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Х
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Ц
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Қысқартулар глоссарийі

AAL ATM-Adaptions Layer – ATM бейімделу деңгейі
АС Alternating Current – Айнымалы ток
ADM Add Drop Multiplexer – Қосымша мультиплексор
ADPCM Adaptive-Differenz-Puls-CodeModulation 
– Адаптивті дифференциалды код модуляциясы
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line – Асим-
метриялық сандық абоненттік желі
ADU Analog-Digital-Umsetzer – Сандық түрлендіргіш
AGP AcceleratedGraphicsPort – Жылдам графи-
калық порт
AL ATM-Layer – АТМ деңгейі
ALU Arithmetic-Logic Unit – Арифметикалық-ло-
гикалық құрылғы
AMI Alternative Mark Inversion – Белгінің балама 
инверсиясы
AN Access-Network – Желіге қосылу
APE Abgesetzte Periphere Einheit – Қашықтағы 
шеткі құрылғы
ASCII American Standard Code for Information In-
terchange – Ақпарат алмасу үшін американдық 
стандартты код
ATM Asynchronous Transfer Mode – Асинхронды 
тарату режимі
ATM-CC ATM-Cross-Connect – АТМ айқас бай-
ланысы
BAKT Basis-Anschluss-Konzentrator – Негізгі 
байланыстырғыш концентратор 
BAMX Basis-Anschluss-multiplexer – Базалық 
электр қосқыш модулі
BIGFON Breitbandiges-IntegriertesGlasfaser-
Fernmelde-ord-Netz – Кеңжолақты талшықты- 
оптикалық байланыс желісі
BIOS Basic-Input-Output-System – Базалық енгі-
зу-шығару жүйесі
bit binary digit - бит екілік сан
BOM Begin of Message – Хабарлама басы
bps bits per second – сек һундына бит
BRAS Broadband-Remote-AccessServer – Кең 
жолақты қашықтан қатынау сервері
BS Basisstation – Базалық станция
BSS Basisstationsystem – Базалық станция жүйесі
CAD ComputerAidedDesign – Компьютерлік жобалау 
CAP Carrierless AM/PM – AM/PM тасымалдаушы
CCD-Sensor Charged-Coupled-Device-Sensor – 
Зарядтау құрылғысы сенсоры
CCITT ComitéConsultatifInternational – Халық-
аралық Консультативтік Комитет 
Télégrafique et Téléfonique – Телеграфика және 
телефоника
CD Compact Disc – Компакт диск
CD-ROM CD-Read Only Memory – тек оқу үшін 
қолжетімді деректер жазылған компакт-дис-
кілердің түрлері 
CD-RW CD-ReWritable – Қайта жазылатын CD
CISC Complex-Instruction-Set – Computer – 
Кешенді компьютерлік нұсқаулық
CIT Computer-Integrierte-Telefonie – Орнатылған 
компьютерлік телефония
CLI CommandLineInterpreter – Командалық жол 
интерпретаторы
CODEC Codierer / Decodiererer – Кодер / декодер
COM Continuation of Message – Хабарламаның 
ұзақтығы
CPU CentralProcessingUnit – Орталық процес-
сор құрылғысы
CR Call-Reference – Қоңырауға сілтеме
CRC CyclicRedundancyCheck – Циклдік артық 
тексеру
CRT Cathodic Ray Tube – Катодты-сәулелі түтік

CS Carrier Sense – Тасымалдаушыны бақылау
CSMA Carrier Sense Multiple Access – Арналық 
(МАС) деңгейдің ықтимал желілік хаттамасы
CSRC Contributing Source Identifier – Тиісті көз 
сәйкестендіргіші
DAB Digital Audio Broadcast – Сандық аудиохабар
DAB Digital Audio Broadcasting – Сандық аудио-
хабар
DAU Digital-Analog-Umsetzer – Сандық аналог-
ты түрлендіргіш dB dezi Bel – дБ
DC Direct Current – Тұрақты ток
DD Double Density – Екі тығыздығы
DECT Digital Enhanced Cordless – Сандық жақ-
сартылған сымсыз телефон 
DEMUX Demultiplexer – Демультиплексор
DFÜ Daten-Fern-Übertragung – Коммутацияла-
натын қашықтан деректер беру
Din Deutsche Industrie – Неміс өнеркәсібі
Norm-Deutsches Institut – Неміс стандарттау 
институты
DMT Diskrete Multi Tone – Дискретті мультиүндестік
DNS Domaine Name Server – Домендік атау сервері
DNS DomaineNameSystem – Домен атауы жүйесі
Dos Disk Operating System – Диск операциялық 
жүйесі 
DoV Data-over-Voice – Дауыс арқылы берілген 
dpi dots per inch –  нүктелері
DSL Digital-Subscriber-Line – сандық абоненттік 
желі
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
– Абоненттік желілерге қол жеткізудің сандық 
мультиплексоры
DSP Digitaler Signalprozessor – Сандық сигнал 
процессоры
DVB Digital Video Broadcasting – Сандық бейне 
тарату
DVD Digital versatile Disc – Сандық әмбебап диск
Eaz Endgeräte-Auswahl-Ziffer – Нөмірді таңдау 
терминалы
EDSS1 European-Digital-Subscriber Signalling-
System 1 – Сандық абоненттік сигнал берудің 
еуропалық жүйесі 1
EDV Elektronische DatenVerarbeitung – Элек-
трондық деректерді өңдеу
EIDE Enhanced IDE -Жақсартылған IDE
EISA Enhanced Industrial Standard – EISA өнер-
кәсіптік стандартының жақсартылған сәулеті 
E-mail Electronic-mail – Электрондық пошта
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit – Элек-
тромагниттік үйлесімділігі
ENUM E. 164, Number Mapping – Сандық көрініс
EOF End of File – Файлдың соңы
EOM End of Message – Хабарламаның соңы
ETSI European Telecommunications Standards 
Institute – Еуропалық телекоммуникациялық 
стандарттар институты
EVU Energieversorgungsunternehmen – Энерге-
тикалық компаниялар
– беті 318 (неміс тіліндегі түпнұсқаның) – 
EWSD Elektronisches-WählSystem-Digital – Сан-
дық жүйелердің электрондық жинағы
Fat File Allocation Table – Файлдарды орналас-
тыру кестесі
FD (D) Floppy Disk 0,5 (Driver) – деректерді бір-
неше рет жазу және сақтау үшін қолданылатын 
ауыспалы ақпарат тасығышы. 
FDDI Fiber-Distributed – Data Interface – Оптика-
лық талшықты деректер интерфейсі
FDMA Frequency-Division – Multiple – Access – 
Арналарды жиіліктік бөлумен қатынау
FITL Fiber-In-The – loop – Ілмектегі талшық
FM Frequency-Modulation – Жиілік модуляциясы
FR Frame Relay – Кадрларды қайта тарату
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FTP File-Transfer-Protocol – Файлдарды жіберу 
хаттамасы
FTTB Fiber to the Building – Ғимаратқа оптотал-
шықты арна
FTTC Fiber to the Curb – Жиектеу оптотал-
шықты арна
FTTB Fiber to the Desk – Абоненттік оптотал-
шықты арна
FTTH Fiber to the Home – Үй оптоталшықты арна
GAP Generic Access Profile – Жалпы кіру профилі
GFC Generic Flow Control – Жалпы ағын басқару
GPRS General Packet Radio Service – Жалпы 
дестелік радиохабар қызметі
GPS Global Positioning System – Жаһандық по-
зициялау жүйесі
GSM Global System for Mobile – Жаһандық ұялы 
байланыс жүйесі
HBCI Home Banking Computer Interface – Үйдегі 
банк компьютерінің интерфейсі
HD Hard Disk - Қатты диск 
HDB3 High Density Bipolar of order 3 – Жоғары 
тығыздығы 3 ретті Биполяр
HDD HardDiskDrives ß – қатты диск, ақпаратты 
сақтау құрылғысы
HDLC High Level Data Link Control – Жоғары 
деңгейдегі деректер арнасын басқару
HDSL High Data Rate Digital Subscriber – 
Деректерді берудің жоғары жылдамдығы бар 
сандық абоненттік желі
HEC Header Error Control – Тақырып қателерін 
бақылау
HPFS High Performance File System – Жоғары 
өнімді файлдық жүйе
HSM High Speed Mobile Data – Жоғары жыл-
дамдықты мобильді деректер беру
HTML Hypertext Markup Language – Гипермәтін-
дік белгілеу тілі
HTTP HyperText Transfer Protocol – гипермәтінді 
жіберу хаттамасы
IAE ISDN Anschluss Einheit – ISDN байланысу блогы
ICA Interconnection Access – Желіаралық қатынау
IDE Integrated Divice Electronics ß – Ықпал-
дасқан аспаптық электроника
IEC International-Electrotechnical-Commission – 
Халықаралық электротехникалық комиссия
IMS Internet Multimedia Subsystem – Интернет 
мультимедиялық ішкі жүйе
IOM ISDN-Orientated - Modular - Interface-ISDN 
– бағытталған-модульдік интерфейс
IOS InputOutputSystem – Енгізу-шығару жүйесі
IP Internet-Protocol – Интернет-хаттама
ISA Industrial Standard Architecture – Өнер-
кәсіптік стандарттың сәулеті
ISDN Integrated Services Digital Network – Ке-
шенді қызметтері бар сандық желі
ISO InternationalStandardization – Халықаралық 
стандарттау ұйымы 
ISUP ISDN UserPart – ISDN пайдаланушы бөлімі
IT Informations - und Telekommunikationstechnik 
– Ақпараттық және телекоммуникациялық тех-
нологиялар
IT Informationstechnik – Ақпараттық технология лар
ITU InternationalTelecommuni cation – Халықа-
ралық Электр байланысы одағы
IT Informations - und Kommunikations-Dienste-
Gesetz – Ақпарат және байланыс қызметтері 
туралы заң
IWU Inter Working Unit – Желіаралық өзара 
іс-қимыл блогы
KVSt Knoten-Vermittlungsstelle – Коммутация 
орталығының торабы
LAN Local Area Network – Жергілікті желі

LAP-D Link-Access Procedure – D арнасына кіру 
процедурасы
LC Liquid-Crystal – Сұйық кристалды 
LCD Liquid-Crystal-Display – Сұйық кристалды 
дисплей
LTE Long Time Evolution – ұзақ эволюция
LWL Lichtwellenleiter – талшықты кабель
MAN Metropolitan Area Network – Астаналық желі
MFC Mehr-Frequenz-Code – Көп жиілікті код
MFV Mehr-Frequenz-Verfahren – Көп жиілікті әдіс
MMS-Code Modified Monitoring State – Code – 
Өзгертілген штат коды
MPLS Multi-ProtocolLabelSwitching – Көпжолды 
коммутация белгі бойынша
MODEM Modulator – Demodulator – Модулятор 
/ демодулятор
MPEG Moving Picture Experts Group – Кинема-
тография бойынша сарапшылар тобы
MS Mobile Station – Мобильді станция
MSM Mehrfachrufnummern – Абоненттердің бір-
неше нөмірлері
MUX Multiplexer – Мультиплексор
NGN Next Generation Network – Келесі ұрпақ желісі
NIC Network - Interface-Card – Желілік интер-
фейс платасы
NNI Network Node Interface – Желілік торап ин-
терфейсі
NRZ NonReturntoZero – Нөлге қайтарусыз
NT Network –Termination – Желі терминациясы
NTA Network-Termination-Analogic – Аналогтық желі
NTBA Network Termination Basis Anschluss – 
Желінің терминалдық базасына қосылу
NTFS New Technology File System – Файл жүй-
есінің жаңа технологиясы
OLT Optical Line Termination – Синтездің оптика-
лық терминациясы
ONKZ Ortsnetzkennzahl – Желі аймағының коды
ONP Open-Network – Provision – Ашық желі ко-
миссиясы
ONU Optical Network Unit – Оптикалық желі блогы
OSI Open System Interconnection – Ашық жүйе-
лердің өзара әрекеттесуі
PAM Puls-Ampliuden – Modulation – Амплитуда-
лық-импульстік модуляция
PBC Peripherer Bordcontroller – Перифериялық 
басқарушы
PC Personalcomputer – Жеке компьютер
PCI Processor-Computer – Interface – Компью-
тер процессорының интерфейсі
PCM Puls-Code-Modulation – Импульстік кодтық 
модуляция
PDH Plesiochrone Digitale Hierarchie – Плези-
охронды сандық иерархия
PDM Pulsdauermodulation – Импульстік модуля-
ция ұзақтығы
PELV Protectiv Extra Low Voltage – Қорғаныс аса 
төмен кернеу
PLA Programmable-Logic-Array – Бағдарлама-
ланатын логикалық матрица
PLC Power Line Communication – Байланыс желісі
PLL Phase-Locked-Loop – Фазалық ілмегі
– беті 319 (неміс тіліндегі түпнұсқаның) – 
PMP   Point-to-MultiPoint ß – Нүкте-көпнүкте
POH Path Overhead – Трактор тақырыбы
POI Points of Interconnection – Байланыс нүктелері
POTS Plain Old Telephone Service – Әдеттегі 
ескі телефон қызметі
PPM Pulsphasenmodulation – Импульстік фаза-
лық модуляция
PTC Positiver Temperatur-Koeffizient – Оң темпе-
ратуралық коэффициент
PTP Point-to-Point – Нүкте-нүкте
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PVC PermanentVirtualConnection – Тұрақты 
виртуалды байланыс 
QAM Quadratur-Amplituden – Modulation – Ква-
драттық амплитудалық модуляция
QoS Quality of Service – Қызмет көрсету сапасы
RAM Random Access Memory – Жедел жады
RCD ResidualCurrentProtectiveDivice – Қалдық 
токтардан қорғау құрылғысы
RDS Radio Data System – Радио деректер жүйесі
RegTP Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post – Телекоммуникация және пошта 
реттеуші органы 
RISC Reduced-Instruction-Set – Computer – Ко-
мандалар азайған жиынтығы бар компьютерлер 
RLL RunLengthLimited – Жазу өрісінің ұзын-
дығын шектеу
RLL Radio in the Lopp – Рамалы антенна
RLL Radio in the Local Loop – Жергілікті рамалы 
антенна
ROM ReadOnlyMemory – Тұрақты есте сақтау 
құрылғысы
RSVP Resourcen ReservierungsProtocol – Ре-
сурстарды резервтеу хаттамасы
RTCP Real-TimeControlProtocol – Нақты уақыт-
тағы басқару хаттамасы 
RTP Real-TimeTransportProtocol – Нақты уақыт-
тағы көліктік хаттама 
SAP Service Access Point – Қызметке кіру нүктесі
SAPI Service Access Point Identifier – Қызметке 
кіру нүктесінің сәйкестедіргіші
SAR Segmentation and Reassembly – Сегмент-
теу және қайта құрастыру
SCSI Small Computer Systems Interface – Шағын 
компьютерлік жүйелердің интерфейсі
SDH Synchrone Digitale Hierarchie – Синхронды 
сандық иерархия
SDP Session Description Protocol – Сеансты си-
паттау хаттамасы
SDSL Symmmetric Digital Subscriber Line – 
Асимметриялық сандық абоненттік желі
SELV SaftyExtraLowVoltage – Қауіпсіз аса төмен 
кернеу
SIM Subscriber Identification Module – Абонент-
тің идентификация модулі
SIP Session Initiation Protocol – Сеанс баста-
машысы хаттамасы
SMS ShortMessageService – қысқа хабарлама-
лар қызметі (СМС) 
SMTP Simple Mail Transport Protocol – Қарапай-
ым пошта көліктік хаттамасы
SOH Section Overhead-Block – Жоғарғы секция 
блогы
SOHO Small-Office / Home – Шағын немесе үй 
офисіне арналған бағдарламалық және аппа-
раттық қамтамасыз ету класы 
SONET Synchronous Optical Network – Син-
хронды оптикалық желі
SP Signalisierungspunkt – Сигнал нүктесі
SSRC Synchronisation Source Identifier – Син-
хрондау көзінің сәйкестендіргіші
STM Synchronous Transport Modul – Синхронды 
көлік модулі
STP Shielded-Twisted-Pair-SVC SVC Switched 
Virtual Connection – Коммутацияланатын вирту-
алды байланыс
Ta Terminal Adapter – терминал адаптері
TAE Telekommunikations – AnschlussEinheit - Те-
лекоммуникациялық байланыс блогы
TCP Transport Control Protocol - Көліктік бақы-
лау хаттамасы
TCP / IP Transmission Control Protocol / Internet-
Protocol – беруді басқару хаттамасы / Интер-
нет-хаттамасы 

TDMA TimeDivisionMultipleAccess – Уақытша 
бөлумен көпше қатынау 
TDSL Telecom Digital Subscriber Line – Телеком-
муникациялық сандық абоненттік желі
TE Terminal Equipment – Терминал жабдықтары
TEI Terminal Endpoint Identifier – Терминалдың 
соңғы нүктесінің сәйкестендіргіші
TFT Thin-Film-Transistor – Жұқа пленкалы тран-
зистор
TKG Telekommunikations-Gesetz – Телекомму-
никация туралы Заң
TKV Telekommunikations-Schutzverordnung – 
Телекоммуникацияны қорғау туралы Жарлық
Tu Tributary Unit SSE – Компоненттік блок
TVSt Teilnehmer Vermittlungsstelle – Абоненттік 
алмасу
UAE Universal-Anschluss-Einheit – Әмбебап 
байланыс блогы
UDP UserDatagramProtocol – Теңшелетін дей-
таграмм хаттамасы
UMTS Universal Mobile Telecommunications Sys-
tem – Әмбебап ұялы байланыс жүйесі
UNI UserNetworkInterface – Пайдаланушы 
желілік интерфейс 
URL UniformResourcLocator – Қордың тізбек-
телген көрсеткіші
USB UniversalesSeriellesBussystem – Тізбекті 
шиналардың әмбебап жүйесі 
UTP Unshielded-Twisted-Pair – Unfallverhütungs-
vorschriften-UVV Unfallverhütungsvorschriften 
VBA Visual Basic for Applications – қолданбаларға 
арналған Visual BASIC бағдарламалау тілі
VC Virtueller Container – Виртуалды контейнер
VCI Virtual Channel Identifier – Виртуалды арна 
сәйкестендіргіші
VCO VoltageControlledOscillator – Кернеумен 
басқарылатын генератор
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik e.V. – Электротехника, 
Электроника, Ақпараттық технологиялар 
қауымдастығы
VDSL Very High Data rate Digital SubscriberLine 
– Өте жоғары жылдамдықпен сандық деректер 
беру
VLAN Virtual Local Area Network – Виртуалды 
жергілікті желі
VLAN Virtuell Local Area Network – Виртуалды 
жергілікті желі
VoDVoiceoverData – Деректер желісі арқылы 
дауыс тарату
VoIP Voice over Internet Protocol – Дауыс тарату 
арқылы интернет-хаттамасы
VPI Virtual Path Identifier – Виртуалды жол 
сәйкестендіргіші
VPS VideoProgrammierSystem – Бейне бағдар-
ламалау жүйесі
VSt Vermittlungsstelle – Алмасу
WAN Wide Area Network – Жаһандық желі
WAP Wireless Application Protocol – Сымсыз 
қолданбалар хаттамасы
WDM wavelengthdivisionmultiplex – Толқын ұзын-
дығы бойынша бөлінген мультиплекс 
WLAN Wireless Local Area Network – Wi-Fi 
сымсыз жергілікті желісі
WLL Wireless-Local – Loop – сымсыз жергілікті ілмек 
WML WirelessMarkupLanguage – Сымсыз 
жүйелер үшін белгілеу тілі 
WVSt Weit – Vermittlungsstelle – Алыс алмасу
WWW World Wide Web – Ғаламадық гипермәтін 
жүйесі
xDSL Variante von «Digital Subscriber» – 
«Сандық абонент»  желісінің xDSL нұсқасы 
ZZK ZentralerZeichen-Canal – Орталық сигнал арнасы
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