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АЛҒЫСӨЗ 
 

Қазіргі әлемде әр мемлекеттің экономикасында көлік саласының 
маңызы артып келеді, өйткені көліктің даму деңгейі экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігі мен елдің қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді.  

Кез-келген елдің теміржол кешені оның көлік жүйесінің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстан да ерекшелік емес. Оның көлік 
жүйесі экономиканың маңызды салаларының - отын-энергетика, құрылыс, 
агроөнеркәсіптік, тау-кен металлургиясы және халық шаруашылығының 
басқа да салаларының қалыптасуын ескере отырып дамыды. Сонымен қатар, 
ол өндірістің барлық осы түрлері арасындағы байланысты қамтамасыз етті. 
Теміржол желісі өте кең.  Еліміздің темір жолдарының ұзындығы 15 341 
шақырымды құрайды. Оның 6 мың шақырымы қос жолды, ал 5 мың 
шақырымы электрлендірілген. Қазақстан темір жол саласының басты 
жолдарының ұзындығы 18,8 мың км – ге, ал арнайы және станциялық 
жолдардың ұзындығы 6,7 мың км-ге тең.  

Көлік Қазақстанның ішкі экономикасының маңызды секторы болып 
табылады, ол ЖІӨ құрылымында қомақты үлес алады. Республиканың едәуір 
аумағы, халық тығыздығының төмендігі, бірақ бұл ретте соңғы жылдары қол 
жеткізілген Қазақстанның экономикалық дамуының елеулі өсуі тасымалдарға 
деген үдемелі қажеттілікті қалыптастырады. Бұл шаруааралық байланыстар, 
экономикалық даму және өңірлердің өзара іс-қимылы шеңберіндегі 
тасымалдау көлемдеріне әсер етеді. 

Қазақстан Шығыс пен Батыс арасындағы жүк транзитін қамтамасыз 
ететін, өте жоғары деңгейге жауап беретін заманауи көлік инфрақұрылымын 
қалыптастырады, мемлекет көлік жүйесінен халықаралық талаптар мен 
стандарттарға сәйкестікті талап ете отырып, өзінің табиғи географиялық 
артықшылықтарын пайдалануы қажет, бұл саланы жаңғыртуды жүргізу 
қажеттігін болжайды. 

Теміржол көлігі құрылымындағы автоматика мен байланыстың жақсы 
жолға қойылған экономикасының маңыздылығын асыра бағалау қиын.  

Сондықтан жедел-технологиялық байланыстың қазіргі заманғы 
жабдықтарына қызмет көрсету үшін мамандар даярлау кәсіптік білім беретін 
оқу орындарының өте маңызды міндеті болып табылады. Қазіргі заманғы 
байланыс мамандары білім мен дағдылардың жиынтығы ғана емес, өмір 
бойы оқуға дайын болуы керек. Дәл осы салада техника мен технологияның 
дамуы үлкен қарқынмен жүріп жатыр. Теміржол көлігі үшін байланыс 
электромеханиктерін даярлаудың оқу бағдарламасының міндеті осы мәселені 
шешуі керек.   

Құзыреттілік тәсіл шеңберінде колледждер қызметінің негізгі 
нәтижелерінің бірі қазіргі заманғы еңбек нарығының талаптарын ескере 
отырып, көлік үшін кадрлар даярлауды жүргізуге мүмкіндік беретін оқу 
бағдарламалары болып табылады. 
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1 БӨЛІМ. ҚОЛДАНБАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП СЫЗБАЛАРДЫ ОРЫНДАУ 

 
Бұл бөлімнің мақсаты ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдана отырып, техникалық сызбаларды, сұлбалар мен технологиялық 
құжаттаманы әзірлеу, рәсімдеу және оқу үшін негізгі білім, білік пен 
дағдыларды алу болып табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, құруға арналған бағдарламалық 
жасақтама, техникалық жобалау құжаттамасын өңдеу: Microsoft Office, 
Microsoft Access Fine Reader, AutoCAD, NanoCAD, Multisim, NetCracker және 
басқа  да бағдарламалар. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді сәтті 
зерттеу үшін қажет, сонымен қатар өндірістік жағдайда телекоммуникация 
саласындағы барлық заманауи мамандарға қажет.  

Бөлім келесі тақырыптардан тұрады: 
1.1. Констукторлық және технологиялық құжаттардың негізгі 

ережелері. Сызбаларды құру мен рәсімдеудің негізгі ережелері 
       1.1.1.Конструкторлық құжаттардың негізгі ережелері 

1.1.2 Техникалық сызбаларды әзірлеу және рәсімдеу тәртібі 
1.1.3 Графикалық жұмыстар 
1.2. Кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану 
1.3. Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, конструкторлық 

құжаттаманы әзірлеу және рәсімдеу 
1.3.1.Мәтіндік ақпаратты рәсімдеу  
1.3.2.Кестелік мәліметтерді рәсімдеу және Excel-де жұмыс істеу 
1.3.3 Графикалық редакторларда сызбалар мен сұлбаларды рәсімдеу 

 
1.1. Констукторлық және технологиялық құжаттардың негізгі 

ережелері. Сызбаларды құру мен рәсімдеудің негізгі ережелері 
 

1.1.1. Конструкторлық құжаттардың негізгі ережелері 
Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) - бұйымның 

өмірлік циклінің барлық сатыларында әзірленетін және қолданылатын 
конструкторлық құжаттарды әзірлеу, рәсімдеу және оның айналымы 
жөніндегі өзара байланысты нормалары мен ережелерді белгілейтін 
стандарттар кешені (жобалау, дайындау, пайдалану, жөндеу және т.б. 
кезінде). 

КҚБЖ стандарттарының негізгі мақсаты жобалық құжаттаманы 
орындау, жобалау және өңдеудің бірыңғай оңтайлы ережелерін белгілеу 
болып табылады. 

ҚҚБЖ стандарттарының белгіленуі жіктеу принціпіне сәйкес  
құрылады (сур.1). 

 Стандарттың нөмірі ҚҚБЖ стандарттарының санаттарында берілген 2-
цифрдан; 3.2-тармаққа сәйкес стандарттардың жіктеу тобын көрсететін бір 
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цифр (нүктеден кейін); осы топтағы стандарттың реттік нөмірін 
айқындайтын екі таңбалы цифрдан және стандарт тіркелімінің жылын 
көрсететін екі таңбалы цифрдан (сызықшадан кейін) жасалады.  

ҚҚБЖ стандарттарымен белгіленген құжаттаманы әзірлеу, рәсімдеу 
және оның айналымы жөніндегі қағидалар мен ережелер қолданылады: 

1) конструкторлық құжаттардың барлық түрлеріне; 
2) есепке алу-тіркеу құжаттамасы және жобалық құжаттарға өзгерістер 

енгізу үшін құжаттама үшін; 
3) нормативтік-техникалық және технологиялық құжаттамаға, сондай-

ақ олар үшін қолдануға болатын ғылыми-техникалық бөлігіндегі және оқу 
әдебиеттеріне, осы құжаттама мен әдебиеттерді іске асыру ережелерін 
белгілейтін арнайы стандарттар мен ережелермен реттелмеген, мысалы, 
баспаға арналған форматтар мен қаріптер үшін басылымдар және т.б. 

 Жобалау құжаттарына өнімнің құрамы мен құрылымын жеке немесе 
жиынтықта анықтайтын және оны әзірлеу немесе дайындау, қабылдау, 
пайдалану және жөндеу үшін қажетті мәліметтерді қамтитын графикалық 
және мәтіндік құжаттар жатады. 

 
1.1.2 Техникалық сызбаларды әзірлеу және рәсімдеу тәртібі  
Сызбаны әзірлеу үрдісі бұл өте кең білім мен дағдыларды қажет ететін 

өте мұқият жұмыс. Өнім неғұрлым күрделі болса, құрастырушыға өнімнің 
сызбасын жасау үшін көп білім, дағдылар мен тәжірибе қажет. 
Қозғалтқыштар, автомобильдер, ұшақтар, ғимараттар, ғарыш аппараттары 
және т.б. сияқты күрделі өнімдерде көптеген құрастырушы командалар 
немесе көптеген конструкторлық бюролар жұмыс істейді. 

Сызба көптеген кезеңдерден өтеді және олардың әрқайсысының өзіндік 
белгілері бар. Сызбада мұндай белгілер мөртабанда, әдебиеттер бағанында 
(әдеб.) белгіленеді және келесідей бөлінеді: 

П - техникалық ұсыныс; 
Э- эскиздік жоба; 
Т- техникалық жоба; 
О- тәжірибелік үлгіні дайындау; 
О1 - тәжірибелік үлгіні қабылдау сынақтары (тәжірибелік партиялар); 
О2 - Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалатын 

бұйымдар үшін  және О1 белгісі  бар құжаттама бойынша тәжірибелік үлгіні 
(партияны) қайта дайындау және сынау. 

А - орнату серияларын дайындау және бұйымды дайындаудың 
технологиялық процесін жарақтандыру нәтижелері бойынша түзетілген 
құжат; 

Б – Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленетін 
бұйымдар үшін А литерімен және тиісті түзетумен сызба бойынша 
бұйымның басты сериясын дайындау және сынау нәтижелері бойынша 
жасалған құжат. 
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Белгілі бір кезеңнен өткеннен кейін сызбаға тиісті әріптік белгі 
беріледі. Сонымен, сызбаны қолға  ала отырып, сызба қай сатыдан немесе 
қандай жолдан өткенін әркім түсінеді.  

Пішімдер 
Сызбалар белгілі бір форматтағы (өлшемдегі) парақтарда орындалады. 
Парақ форматтары сызбаның сыртқы жақтауының өлшемдерімен 

анықталады, жіңішке сызықпен жасалады, негізгі форматтардың өлшемдері 
А1 форматты дәйекті бөлу жолымен алынады, олардың өлшемдері 841х1189 
мм, оның ауданы 1 м2, екі кіші жағына параллель екі бөлікке бөлінеді (сурет 
1.1). Белгіленген сан бұл әрекеттің қанша рет орындалғанын көрсетеді. 

Негізгі форматтардың белгілері мен өлшемдері 1-кестеде 
көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс. 

 
Кесте 1.1.1-негізгі форматтар 

Пішімді белгілеу А0 А1 А2 А3 А4 

Пішім жақтарының 
стандартты өлшемдері 
(мм.): 

841х1189 594х841 420 х594 297 х420 210 х297 

 
Негізгі форматтардың бүйірлерін олардың өлшемдерінің көбейтуі 

арқылы пайда болатын қосымша форматтарды қолдануға рұқсат етіледі. Бұл 
жағдайда үлкейту коэффициенті бүтін сан болуы керек. 

 

 
 

Сурет 1.1.1. - Негізгі форматтарды қалыптастыру 
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Масштабтар 
Масштаб - бұл сызбадағы объект кескінінің сызықтық өлшемдерінің 

осы объектінің нақты өлшемдеріне қатынасы  
Сызбаның негізгі жазығының осыған арналған бағанында көрсетілген 

Масштаб 1:1, 2:1 типі бойынша, ал қалған жағдайларда — типі бойынша 
белгіленуі тиіс (1:1), (1:2), (2:1) және т.б. (1.1.2-кесте). 

МЕМСТ 2.302-68* сәйкес  сызбалардағы суреттердің масштабы келесі 
қатардан таңдалуы керек-3-кесте. 

 
Кесте 1.1.2-Масштабтар 
 

Азайту ауқымы  1:21:2,51:41:51:101:151:25 
Нақты  шама  1:1 
Үлкейту ауқымы  2:12,5:14:15:110:115:125:1 

 
Сызықтар 
Сызбалардағы заттарды бейнелеу үшін МЕМСТ 2.303-68* сызбадағы 

сызықтардың сұлбасын, қалыңдығын және негізгі мақсаттарын белгілейді 
(1.1.3-кесте). 

S тұтас негізгі сызығының қалыңдығы кескіннің өлшемі мен 
күрделілігіне, сондай-ақ сызба форматына байланысты 0,5-тен 1,4 мм-ге 
дейін болуы керек. Бір типтегі сызықтардың қалыңдығы осы сызбадағы 
барлық суреттер үшін бірдей болуы керек. 

Штрих сызықтарындағы штрихтардың ұзындығы штрих 
қалыңдығынан шамамен 10 есе көп болуы керек, ал сызық сызықтарының 
ұзындығы кескіннің көлеміне байланысты таңдалады. Сызықтағы соққылар 
шамамен бірдей ұзындықта болуы керек. Олардың арасындағы алшақтық 
шамамен бірдей болуы керек. Сызылған сызықтар қиылысып, штрихтармен 
аяқталуы керек. Егер шеңбердің диаметрі 12 мм-ден аз болса, бір сызбада 
және бірдей масштабта орталық ретінде қолданылатын сызықшаларды қатты 
жұқа сызықтармен ауыстыру керек. 

 
Кесте 1.1. 3-Сызықтар 
 

Атауы Кескіні 

Негізгі сызықтың 
қалыңдығына 

қатысты 
сызықтың 

қалыңдығы 
 

Негізгі тағайындалуы 

Қатты қалың негізгі  S 

Өтудің көрінетін 
контурының сызықтары 
көрінетін, қиманың 
контурының сызықтары. 
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1.1.3 кестенің жалғасы 

Тұтас жұқа  
S / 3-тен S/2-ге 
дейін 

Салынған қима 
контурының сызықтары, 
өлшемді және 
шығарылатын сызықтар, 
штрихтау сызықтары, 
шығару сызықтары, 
сызық сөрелері-шығару 

Тұтас толқынды  
S / 3-тен S/2-ге 
дейін 

Үзілген сызықтар, түрді 
және кесіндіні ажырату 
сызықтары 

Штрихті 
 

S / 3-тен S/2-ге 
дейін 

Көрінбейтін контур 
сызықтары, көрінбейтін 
өтпелі сызықтар 

Жіңішке сызықша 

 

S / 3-тен S/2-ге 
дейін 

Осьтік және центрлі 
сызықтар, салынған 
немесе шығарылған 
қималар үшін симметрия 
осьтері болып табылатын 
қима сызықтары. 

Қою сызықша 

 

S / 2-ден 2/3*S 
дейін 

Термоөңдеуге немесе 
жабуға жататын беттерді 
белгілейтін сызықтар 

Ашық  
 

S-ден 1,5*S-ге 
дейін Қима сызықтары 

Қиыстырылған тұтас 
жұқа 

 

S / 3-тен S/2-ге 
дейін 

Жартастың ұзын 
сызықтары 

Екі нүктелі жіңішке 
үзік сызықша 

 

S / 3-тен S/2-ге 
дейін 

Жаймалардағы бүктеу 
сызықтары, 
бұйымдардың бөліктерін 
шеткі немесе аралық 
қалыпта бейнелеуге 
арналған сызықтар, 
көрініспен біріктірілген 
жайманы бейнелеуге 
арналған сызықтар. 

 
 
 



12
  

 

Негізгі жазу 
Сызба рамканың көмегімен салынады, оны сызудың сыртқы 

жақтауының оң, төменгі және жоғарғы жақтарынан 5 мм қашықтықта қатты 
негізгі сызықпен жүзеге асырылатын жақтаумен жасалады. Сол жағында 
сызбаларды тігу және түптеу үшін қызмет ететін ені 20 мм жол қалдырылады 
(1.1.2-сурет). 

 

 
 

Сурет 1.1.2 – сызбаны салу үлгілері 
 

 
Негізгі жазба жобалау құжаттарының төменгі оң жақ бұрышына 

орналастырылған. А4 форматындағы парақтарда негізгі жазу парақтың қысқа 
жағында орналасады, А3 және одан да көп форматтағы парақтарда негізгі 
жазуды парақтың ұзын және қысқа жағында орналастыруға болады. Негізгі 
жазулар, оларға қосымша бағандар МЕМСТ 2.303 – 81 сәйкес қатты негізгі 
және қатты жұқа сызықтармен орындалады (1.1.3-сурет).           1-нысандағы 
негізгі жазба аспап жасау және машина жасау сызбаларында қолданылады. 

 2 — нысан бойынша негізгі жазу ерекшелікте және басқа да мәтіндік 
құжаттарда — бірінші парақ, 3-нысан бойынша-келесі парақтар 
пайдаланылады. 
 Бағандарда негізгі жазулар көрсетіледі: 

 1 – бағанда — бұйымның атауы; 
 2 – бағанда — құжаттың белгіленуі; 
 3 – бағанда — бөлшек материалының белгіленуі; 
 4 - бағанда — осы құжатқа берілген әдебиетке; 
 5 – бағанда  — бұйымның массасы; 
 6 – бағанда — масштаб; 
 7-бағанда —парақтың реттік нөмірі (бір парақтан тұратын 

құжаттарда баған толтырылмайды); 
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 Бағандарда негізгі жазулар көрсетіледі: 

 1 – бағанда — бұйымның атауы; 
 2 – бағанда — құжаттың белгіленуі; 
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 8-бағанда— құжат парақтарының жалпы саны (бағанды тек бірінші 
парақта толтырады); 

 9-бағанда— құжатты  шығаратын кәсіпорынның атауы; 
 10-бағанда— орындаушылардың функциялары көрсетіледі: 

"әзірледі", " тексерді»; 
 11 - бағанда— құжатқа қол қойған тұлғалардың тегі; 
 12-бағанда— тегі 11-бағанда көрсетілген тұлғалардың қолдары; 
 13-бағанда— күні; 
 14-18-бағандар  өндірістік сызбаларда толтырылады. 
 

 
 

1-үлгі 

 
2-үлгі 

 
2а үлгі 

1.1.3-сурет-графикалық және мәтіндік құжаттардың негізгі 
жазуларының мысалдары 
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Қаріптер 
МЕМСТ 2.304-81* сызбалардағы және басқа да конструкторлық 

құжаттардағы жазулардың сызылуын, өлшемдерін және орындалу 
ережелерін анықтайды. Әріптер мен сандардың жолдың түбіне қарай көлбеуі 
шамамен 75°болуы керек. 

Қаріп өлшемі (h) — бас әріптердің ММ биіктігіне тең шама. 
H бас әріптерінің биіктігі жолдың негізіне перпендикуляр өлшенеді. С 

кіші әріптерінің биіктігі олардың биіктігінің (k қосалқыларынсыз) h 
шрифтінің мөлшеріне қатынасынан анықталады, мысалы, с=7/10*h. 

Әріптің ені (q) — әріптің ең үлкен ені h қаріп өлшеміне қатысты 
анықталады, мысалы, q=6/10 h немесе d қаріп сызығының қалыңдығына 
қатысты, мысалы, q=6D. 

Қаріп сызығының қалыңдығы (d) - қаріп түрі мен биіктігіне 
байланысты анықталатын қалыңдық. 

Көмекші тор-әріптер сәйкес келетін көмекші сызықтардан құралған 
тор. Тордың қосалқы сызықтарының қадамы d қаріп сызықтарының 
қалыңдығына байланысты анықталады (1.1.4-сурет). 

Сызбалар мен басқа да конструкторлық құжаттарды рәсімдеу кезінде 
75° (d=1/10h) еңісі бар, 1.1-кестеде келтірілген параметрлері бар В типті 
қаріпті қолдану ұсынылады 4. Қаріптің келесі өлшемдері орнатылады: (1.8); 
2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 

 
Кесте 1.1.4-қаріп параметрлері 
Қаріп 

параметрлері Белгісі Салыстырмалы 
Өлшем Өлшемдері 

Қаріп өлшемі - бас 
әріптердің биіктігі h (10/10)h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Кіші әріптердің 
биіктігі c (7/10)h 7d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Әріптер  
арасындағы 
қашықтық 

a (2/10)h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Минималды қадам 
жолдары (биіктігі, 

қосалқы тор) 
b (17/10)h 17d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Сөздер 
арасындағы ең аз 

қашықтық 
e (6/10)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Қаріп 
сызықтарының 

қалыңдығы 
d (1/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 
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Сурет 1.1.4- Қиғаш Б типті қаріп 
 

 Түрлері 
Барлық салалар мен құрылыстарға арналған сызбаларда объектілерді 

(бұйымдарды, құрылымдарды және оларды құрайтын элементтерді) бейнелеу 
ережелері ГОСТ 2.305 - 2008 * «Кескіндер - көріністер, бөліктер, бөлімдер» 
белгіленеді. 

Заттардың бейнелері тікбұрышты (ортогональды) проекциялау әдісін 
қолдана отырып жасалуы керек. Бұл жағдайда зат бақылаушы мен тиісті 
проекция жазықтығының арасында орналасады. Нысандардың суреттерін 
салу кезінде стандарт конвенциялар мен жеңілдетулерді қолдануға мүмкіндік 
береді, нәтижесінде бұл сәйкестік бұзылады. Сондықтан объектіні жобалау 
кезінде алынған фигуралар проекциялар емес, суреттер деп аталады. 
Проекциялардың негізгі жазықтықтары ретінде қуыс текшенің қырлары 
алынады, оған зат ойша орналастырылады және оны беттердің ішкі беттеріне 
жобалайды. Беттер жазықтықпен біріктірілген (1.1.5-сурет). Осы проекция 
нәтижесінде келесі суреттер алынады: алдыңғы көрініс, жоғарғы көрініс, сол 
жақ көрініс, оң жақ көрініс, артқы көрініс, төменгі көрініс. 

Алдыңғы жазықтықтағы сурет сызбада негізгі ретінде қабылданады. 
Нысан проекциялардың фронтальды жазықтығына қатысты 
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орналастырылған, сондықтан ондағы кескін объектінің дизайн ерекшеліктері 
мен оның функционалды мақсаты туралы толық түсінік береді.  

Сызбадағы суреттер олардың мазмұнына қарай түрлерге, қималарға, 
бөліктерге бөлінеді. 

Көрініс-бақылаушыға қарайтын зат бетінің көрінетін бөлігінің бейнесі. 
Түрлері негізгі, жергілікті жəне қосымша болып бөлінеді. 
Негізгі түрлер — кескіндер объектіні проекция жазықтығына 

проекциялау арқылы алынады. Барлығы алты, бірақ көбінесе бұйым туралы 
ақпарат алу үшін негізгі үшеуі қолданылады: көлденең, алдыңғы және 
профильді (1.1.5-сурет). Бұл проекциямен мыналар алынады: алдыңғы 
көрініс, жоғарғы көрініс, сол жақ көрініс. 

Сызбалардағы түрлердің атаулары, егер олар проекциялық байланыста 
орналасқан болса, жазылмайды (1.1.5-сурет). Егер жоғарғы, сол және оң 
жақтағы түрлер негізгі кескінмен проекциялық байланыста болмаса, онда 
олар сызбада «А» типіндегі жазумен белгіленеді. Көру бағыты орыс 
алфавитінің бас әрпімен көрсетілген көрсеткімен көрсетіледі. Көрініс 
бағытын көрсететін сурет болмаған кезде, түрдің атауы жазылады.  

 

 
 

 
Сурет 1.1.5- Негізгі түрлердің қалыптасуы 

 
Сұлбадарды орындау ережелері; 
Сұлбалар - бұл өнімнің құрамдас бөліктері, олардың өзара орналасуы 

және олардың арасындағы байланыс шартты графикалық кескіндер түрінде 
көрсетілген жобалық құжаттар. 

МЕМСТ 2.701-2008 сұлбалардың түрлері мен типтерін, олардың 
белгіленуі мен оларды орындауға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. 

Сұлбалар өнімнің құрамына кіретін элементтер мен байланыстардың 
түрлеріне байланысты орыс алфавитінің бас әріптерімен жобалық 
құжаттарда көрсетілген келесі түрлерге бөлінеді: 

 электрлік — Э; 
 гидравликалық— Г; 
 пневматикалық— П; 
 газды— X; 
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орналастырылған, сондықтан ондағы кескін объектінің дизайн ерекшеліктері 
мен оның функционалды мақсаты туралы толық түсінік береді.  

Сызбадағы суреттер олардың мазмұнына қарай түрлерге, қималарға, 
бөліктерге бөлінеді. 

Көрініс-бақылаушыға қарайтын зат бетінің көрінетін бөлігінің бейнесі. 
Түрлері негізгі, жергілікті жəне қосымша болып бөлінеді. 
Негізгі түрлер — кескіндер объектіні проекция жазықтығына 

проекциялау арқылы алынады. Барлығы алты, бірақ көбінесе бұйым туралы 
ақпарат алу үшін негізгі үшеуі қолданылады: көлденең, алдыңғы және 
профильді (1.1.5-сурет). Бұл проекциямен мыналар алынады: алдыңғы 
көрініс, жоғарғы көрініс, сол жақ көрініс. 

Сызбалардағы түрлердің атаулары, егер олар проекциялық байланыста 
орналасқан болса, жазылмайды (1.1.5-сурет). Егер жоғарғы, сол және оң 
жақтағы түрлер негізгі кескінмен проекциялық байланыста болмаса, онда 
олар сызбада «А» типіндегі жазумен белгіленеді. Көру бағыты орыс 
алфавитінің бас әрпімен көрсетілген көрсеткімен көрсетіледі. Көрініс 
бағытын көрсететін сурет болмаған кезде, түрдің атауы жазылады.  

 

 
 

 
Сурет 1.1.5- Негізгі түрлердің қалыптасуы 

 
Сұлбадарды орындау ережелері; 
Сұлбалар - бұл өнімнің құрамдас бөліктері, олардың өзара орналасуы 

және олардың арасындағы байланыс шартты графикалық кескіндер түрінде 
көрсетілген жобалық құжаттар. 

МЕМСТ 2.701-2008 сұлбалардың түрлері мен типтерін, олардың 
белгіленуі мен оларды орындауға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. 

Сұлбалар өнімнің құрамына кіретін элементтер мен байланыстардың 
түрлеріне байланысты орыс алфавитінің бас әріптерімен жобалық 
құжаттарда көрсетілген келесі түрлерге бөлінеді: 

 электрлік — Э; 
 гидравликалық— Г; 
 пневматикалық— П; 
 газды— X; 

  
 

 кинематикалық— К; 
 вакуумдық— В; 
 оптикалық— Л; 
 энергетикалық—Р; 
 бөлу— Е; 
 аралас— с. 

Сұлбалар негізгі мақсатына байланысты сандармен белгіленетін келесі 
түрлерге бөлінеді: 

 құрылымдық— 1; 
 функционалдық— 2; 
 принципиалды — 3; 
 қосылыстар— 4; 
 қосылу— 5; 
 жалпы— 6; 
 орналасқан жері — 7; 
 біріктірілген— 0. 

Сұлбаны белгілеу коды Сұлбаның түрін анықтайтын әріптік бөліктен 
және Сұлбаның түрін анықтайтын сандық бөліктен тұруы керек. 

Мысалы, электрлік, приципиалды — ЭЗ, гидравликалық қосылыстар 
тізбегі— Г4. 

Функционалды сұлба —  бұл өнімнің жеке функционалды тізбектерінде 
немесе тұтастай алғанда өнімде болатын белгілі бір процестерді түсіндіретін 
сұлба.  

Принципиалды сұлба — элементтердің толық құрамын және олардың 
арасындағы байланыстарды анықтайтын және өнімнің жұмыс принциптері 
туралы егжей-тегжейлі түсінік беретін сұлба. 

Жалғау сұлбасы (монтаж) — бұйымның құрамдас бөліктерінің 
жалғауларын көрсететін және осы жалғаулар жүзеге асырылатын сымдарды, 
жгуттарды, кәбілдерді немесе құбыржолдарды, сондай-ақ олардың жалғау 
және енгізу орындарын (ажыратқыштар, платалар, қысқыштар және т.б.) 
айқындайтын сұлба. 

Қосылу сұлбасы — өнімнің сыртқы қосылыстарын көрсететін сұлба. 
Сұлбалар масштабты сақтамай орындалады, өнімнің құрамдас 

бөліктерінің нақты кеңістіктік орналасуы ескерілмейді немесе шамамен 
ескерілмейді. Элементтердің графикалық белгілері мен оларды қосатын 
байланыс желілері сұлбада өнімнің құрылымы мен оның құрамдас 
бөліктерінің өзара әрекеттесуі туралы ең жақсы идеяны қамтамасыз 
ететіндей етіп орналастырылуы керек. Графикалық белгілеудің көршілес екі 
сызығы арасындағы қашықтық (Саңылау) 1 мм-ден кем болмауы тиіс. 
Көршілес параллель байланыс желілері арасындағы қашықтық кемінде 3 мм 
болуы тиіс. Жеке шартты графикалық белгілер арасындағы қашықтық 
кемінде 2 мм болуы тиіс. 

Элементтердің шартты графикалық белгілері шартты графикалық 
белгілерге арналған стандарттарда белгіленген мөлшерде бейнеленген. 
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Сұлбалардағы графикалық белгілер байланыс сызықтарымен бірдей 
қалыңдықтағы сызықтармен орындалуы керек. Элементтердің шартты 
графикалық белгілері диаграммада олар тиісті стандарттарда келтірілген 
немесе 45° еселік бұрышқа бұрылған күйде бейнеленген. Байланыс желілері 
сұлбаның форматтарына және графикалық белгілердің өлшемдеріне 
байланысты қалыңдығы 0,2-ден 1 мм-ге дейін орындалады. Байланыс 
желілері көлденең және тік сегменттерден тұруы керек және ең аз сынықтар 
мен өзара қиылыстар болуы керек. Бұйымға кіретін және сұлбада 
бейнеленген элементтердің (құрылғылардың, функционалдық топтардың) 
сұлбалардың нақты түрлерін орындау қағидаларының стандарттарына сәйкес 
белгілері болуы тиіс. Белгілер әріптік, әріптік-сандық және сандық болуы 
мүмкін. 

Элементтер тізімі Сұлбаның бірінші парағына орналастырылады 
немесе тәуелсіз құжат түрінде орындалады. Онда диаграммада көрсетілген 
барлық элементтер жазылған. Элементтер тізімі жоғарыдан төменге 
толтырылған кесте түрінде жасалады (1.1.6-сурет). 

 

 
 

Сурет 1.1.6-элементтер тізімі  
 
Кесте бағандарында келесі деректер көрсетіледі: 
 «Поз.белгілеу» - элементтердің, құрылғылардың және 

функционалдық топтардың позициялық белгілері; 
 «Атауы»  бағанында - элемент (құрылғы) үшін-оның негізінде 

осы элемент қолданылған құжатқа сәйкес атауы және осы құжаттың 
белгіленуі (негізгі конструкторлық құжат, мемлекеттік стандарт, техникалық 
шарттар); — функционалдық топ үшін-атауы; 

 «Ескерту» бағанында – элементтің атауында жоқ техникалық 
деректерін көрсету ұсынылады. 

Сұлбаның бірінші парағында элементтер тізімін орындау кезінде ол 
негізгі жазбаның үстіне орналастырылады. Элементтер тізбесі мен негізгі 
жазба арасындағы қашықтық кемінде 12 мм болуы тиіс. Элементтер тізімінің 
жалғасы кестенің басын қайталай отырып, негізгі жазудың сол жағына 
орналастырылады. 
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Сұлбалардағы графикалық белгілер байланыс сызықтарымен бірдей 
қалыңдықтағы сызықтармен орындалуы керек. Элементтердің шартты 
графикалық белгілері диаграммада олар тиісті стандарттарда келтірілген 
немесе 45° еселік бұрышқа бұрылған күйде бейнеленген. Байланыс желілері 
сұлбаның форматтарына және графикалық белгілердің өлшемдеріне 
байланысты қалыңдығы 0,2-ден 1 мм-ге дейін орындалады. Байланыс 
желілері көлденең және тік сегменттерден тұруы керек және ең аз сынықтар 
мен өзара қиылыстар болуы керек. Бұйымға кіретін және сұлбада 
бейнеленген элементтердің (құрылғылардың, функционалдық топтардың) 
сұлбалардың нақты түрлерін орындау қағидаларының стандарттарына сәйкес 
белгілері болуы тиіс. Белгілер әріптік, әріптік-сандық және сандық болуы 
мүмкін. 

Элементтер тізімі Сұлбаның бірінші парағына орналастырылады 
немесе тәуелсіз құжат түрінде орындалады. Онда диаграммада көрсетілген 
барлық элементтер жазылған. Элементтер тізімі жоғарыдан төменге 
толтырылған кесте түрінде жасалады (1.1.6-сурет). 

 

 
 

Сурет 1.1.6-элементтер тізімі  
 
Кесте бағандарында келесі деректер көрсетіледі: 
 «Поз.белгілеу» - элементтердің, құрылғылардың және 

функционалдық топтардың позициялық белгілері; 
 «Атауы»  бағанында - элемент (құрылғы) үшін-оның негізінде 

осы элемент қолданылған құжатқа сәйкес атауы және осы құжаттың 
белгіленуі (негізгі конструкторлық құжат, мемлекеттік стандарт, техникалық 
шарттар); — функционалдық топ үшін-атауы; 

 «Ескерту» бағанында – элементтің атауында жоқ техникалық 
деректерін көрсету ұсынылады. 

Сұлбаның бірінші парағында элементтер тізімін орындау кезінде ол 
негізгі жазбаның үстіне орналастырылады. Элементтер тізбесі мен негізгі 
жазба арасындағы қашықтық кемінде 12 мм болуы тиіс. Элементтер тізімінің 
жалғасы кестенің басын қайталай отырып, негізгі жазудың сол жағына 
орналастырылады. 

  
 

Элементтер тізімін дербес құжат түрінде шығарған кезде оның коды 
«П» әрпінен және тізбек кодынан тұруы керек, оған тізім шығарылады, 
мысалы, гидравликалық сұлбаға элементтер тізімінің коды - ПГЗ. Бұл ретте 
негізгі жазбада (1 - баған) бұйымның атауы, сондай-ақ құжаттың атауы – 
«элементтер тізбесі» көрсетіледі. Элементтер тізімі ол шығарылған сұлбадан 
кейін сипаттамаға жазылады. Дербес құжат түріндегі элементтер тізбесі А4 
форматында орындалады. Негізгі жазу және оған қосымша бағандар МЕМСТ 
2.104-2006 2 және 2а  (1.1.7-сурет) нысаны бойынша орындалады. 

Тізімдегі элементтер әріптік позициялық белгілердің алфавиттік 
ретімен топтарға жазылады. Бірдей әріптік позициялық белгілері бар әр 
топтың ішінде элементтер реттік нөмірлердің өсуіне сәйкес 
орналастырылады. Бірдей параметрлері бар, тізбектегі реттік нөмірлері бар 
бір типтегі элементтерді тізбеге бір жолға жазуға рұқсат етіледі. Бұл 
жағдайда «Поз.белгілеу» ең кіші және ең үлкен реттік нөмірлері бар 
позициялық белгілер ғана жазылады, мысалы: R3, R4; С8-С12, ал «Саны» 
бағанына - осындай элементтердің жалпы саны. 

Сұлбада пайдалану жағдайларында түсіндіруді талап ететін 
элементтердің шартты белгілерінің жанында (мысалы, ауыстырып-
қосқыштар, потенциометрлер, реттегіштер және т.б.) тиісті жазулар, белгілер 
немесе графикалық белгілер орналастырылады. Бұйымға жағуға арналған 
жазулар, белгілер немесе графикалық белгілер сұлбада тырнақшаға 
салынады. 

Құрылымдық сұлбада өнімнің барлық негізгі функционалды бөліктері 
және олардың арасындағы негізгі қатынастар бейнеленген. Сұлбадағы 
функционалды бөліктер тіктөртбұрыш немесе шартты графикалық белгілер 
түрінде бейнеленген. Сұлбаның графикалық құрылымы өнімнің 
функционалды бөліктерінің өзара әрекеттесу реттілігі туралы ең айқын 
түсінік беруі керек. Өзара байланыс сызықтарында өнімде болатын 
процестердің жүру бағытын көрсету үшін көрсеткілерді пайдалану 
ұсынылады. Сұлбада, егер оны белгілеу үшін тіктөртбұрыш қолданылса, 
өнімнің әр функционалды бөлігінің атаулары көрсетілуі керек. 

Функционалды сұлбамен суреттелген үдеріске қатысатын өнімнің 
функционалды бөліктері және осы бөліктер арасындағы байланыс 
көрсетілген. Диаграммадағы олардың арасындағы функционалды бөліктер 
шартты графикалық белгілер түрінде бейнеленген. Жеке функционалды 
бөліктерді тіктөртбұрыштар түрінде бейнелеуге рұқсат етіледі. Сұлбаның 
графикалық құрылысы сұлбамен суреттелген процестердің реттілігі туралы 
ең көрнекі түсінік беруі керек. Сұлбадағы әрбір функционалдық топ, 
құрылғы және элемент үшін олардың атаулары, олардың негізінде 
қолданылатын құжаттың белгіленуі, оларға қағидаттық сұлбада берілген 
позициялық белгі көрсетілуге тиіс. 

Принципиалды сұлбада (мысалы, электрлік, 1.18-сурет) берілген электр 
процестерін жүзеге асыру және бақылау үшін қажетті барлық электр 
элементтері немесе құрылғылары, олардың арасындағы барлық электр 
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байланыстары, сондай-ақ кіріс және шығыс тізбектері аяқталатын электр 
элементтері (қосқыштар, қысқыштар және т.б.) бейнеленген. Сұлбалар 
ажыратылған күйдегі бұйымдар үшін орындалады. Сұлбадағы элементтер 
КҚБЖ стандарттарында белгіленген шартты графикалық белгілер түрінде 
бейнеленген. 

Бұйымға кіретін элементтердің (құрылғылардың, функционалдық 
топтардың) әріптік, әріптік-цифрлық немесе цифрлық белгілері болуы тиіс. 
Шартты әріптік-сандық белгілердің түрлері және оларды құру ережелері 
МЕМСТ 2.710-81 белгілейді. 

 

  
 

Сурет 1.1.7-Элементтер тізімі 
 

Сурет 1.1.8- Принциалды 
сұлба 

 
Реттік нөмірлер бірліктен бастап, сұлбада бірдей әріптік позициялық 

белгі берілген элементтер тобының шегінде берілуі керек, мысалы, R1, R2, 
R3 және т. б., С1, С2, СЗ және т. б. Реттік нөмірлер сұлбадағы элементтердің 
солдан оңға қарай жоғарыдан төменге қарай орналасу реттілігіне сәйкес 
берілуі керек. Позициялық белгілер диаграммада элементтің оң жағындағы 
немесе үстіндегі шартты графикалық белгісінің жанында қойылады. 

Сұлбада өнімнің құрамына кіретін және диаграммада бейнеленген 
барлық элементтер нақты анықталуы керек. Элементтер туралы деректер 
элементтер тізіміне жазылуы керек. Бұл ретте тізбенің элементтердің шартты 
графикалық белгілерімен байланысы позициялық белгілер арқылы жүзеге 
асырылуы тиіс. 

 Құрылымдық сұлбаларды орындау ережелері 
Құрылымдық диаграммада өнімнің барлық негізгі функционалды 

бөліктері (элементтер, құрылғылар және функционалды топтар) және 
олардың арасындағы негізгі қатынастар бейнеленген. Сұлбадағы 
функционалды бөліктер тіктөртбұрыштар немесе шартты графикалық 
белгілер түрінде бейнеленген. 

Сұлбаның графикалық құрылымы өнімдегі функционалды бөліктердің 
өзара әрекеттесу реттілігі туралы ең айқын түсінік беруі керек.  
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байланыстары, сондай-ақ кіріс және шығыс тізбектері аяқталатын электр 
элементтері (қосқыштар, қысқыштар және т.б.) бейнеленген. Сұлбалар 
ажыратылған күйдегі бұйымдар үшін орындалады. Сұлбадағы элементтер 
КҚБЖ стандарттарында белгіленген шартты графикалық белгілер түрінде 
бейнеленген. 

Бұйымға кіретін элементтердің (құрылғылардың, функционалдық 
топтардың) әріптік, әріптік-цифрлық немесе цифрлық белгілері болуы тиіс. 
Шартты әріптік-сандық белгілердің түрлері және оларды құру ережелері 
МЕМСТ 2.710-81 белгілейді. 

 

  
 

Сурет 1.1.7-Элементтер тізімі 
 

Сурет 1.1.8- Принциалды 
сұлба 

 
Реттік нөмірлер бірліктен бастап, сұлбада бірдей әріптік позициялық 

белгі берілген элементтер тобының шегінде берілуі керек, мысалы, R1, R2, 
R3 және т. б., С1, С2, СЗ және т. б. Реттік нөмірлер сұлбадағы элементтердің 
солдан оңға қарай жоғарыдан төменге қарай орналасу реттілігіне сәйкес 
берілуі керек. Позициялық белгілер диаграммада элементтің оң жағындағы 
немесе үстіндегі шартты графикалық белгісінің жанында қойылады. 

Сұлбада өнімнің құрамына кіретін және диаграммада бейнеленген 
барлық элементтер нақты анықталуы керек. Элементтер туралы деректер 
элементтер тізіміне жазылуы керек. Бұл ретте тізбенің элементтердің шартты 
графикалық белгілерімен байланысы позициялық белгілер арқылы жүзеге 
асырылуы тиіс. 

 Құрылымдық сұлбаларды орындау ережелері 
Құрылымдық диаграммада өнімнің барлық негізгі функционалды 

бөліктері (элементтер, құрылғылар және функционалды топтар) және 
олардың арасындағы негізгі қатынастар бейнеленген. Сұлбадағы 
функционалды бөліктер тіктөртбұрыштар немесе шартты графикалық 
белгілер түрінде бейнеленген. 

Сұлбаның графикалық құрылымы өнімдегі функционалды бөліктердің 
өзара әрекеттесу реттілігі туралы ең айқын түсінік беруі керек.  

  
 

Функционалдық сұлбаларды орындау ережелері 
Функционалды диаграммада сұлбамен көрсетілген процеске қатысатын 

өнімнің функционалды бөліктері (элементтер, құрылғылар және 
функционалды топтар) және осы бөліктер арасындағы байланыс 
бейнеленген. 

Сұлбада байланыстардың орнына элементтер мен құрылғылар (сымдар, 
кабельдер) арасындағы нақты қосылыстарды бейнелеуге рұқсат етіледі. 

Сұлбадағы функционалды бөліктер, әдетте, шартты графикалық 
белгілер түрінде бейнеленген (2-қосымшаның 2-мысалы). Жеке 
функционалды бөліктерді тіктөртбұрыштар түрінде бейнелеуге рұқсат 
етіледі. 

Сұлбаның графикалық көрінісі сұлбамен суреттелген процестердің 
реттілігі туралы ең көрнекі түсінік беруі керек. 

Диаграммада көрсетілуі тиіс: 
әрбір функционалдық топ үшін-оның атауы; 
тіктөртбұрыш түрінде бейнеленген әрбір құрылғы үшін-оның атауы, 

белгіленуі немесе түрі; 
шартты графикалық белгі түрінде бейнеленген әрбір құрылғы үшін-

оның белгіленуі немесе түрі; 
әрбір элемент үшін-сұлбада оған тағайындалған позициялық белгі 

немесе түрі. 
Атаулар, белгілер мен типтерді тіктөртбұрыштарға енгізу ұсынылады. 
Сұлбада функционалдық бөліктердің техникалық сипаттамаларын 

көрсету ұсынылады (графикалық белгілердің жанында немесе сұлбаның бос 
өрісінде). 

 
Бақылау сұрақтары 

1. Қандай жобалық құжаттар сұлбалар деп аталады? 
2. Сұлбалар қандай түрлер мен типтерге бөлінеді? 
3. Сұлбада не бейнеленген? 
4. Сұлба элементінің шартты графикалық белгісі дегеніміз не? 
5. Элементтердің стандартты белгілері диаграммаларда қандай 

мөлшерде сызылады?  
6. Егер стандартта модульдік торда бейнеленген болса, элементтердің 

шартты белгілері диаграммаларда қандай мөлшерде сызылады? 
7. Элементтердің тізімі сұлбада қай жерде орналасады? 
8. Принципиалды сұлбалардағы  элементтерге реттік нөмірлер қалай 

беріледі? 
9. Егер элементтер басқа құжатпен жасалса, олардың тізімі қалай 

жасалады? 
 

1.1.3 Графикалық жұмыстар 
№ 1 Графикалық жұмыс 
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«Сурет құралдарымен және керек-жарақтармен жұмыс. Ішкі 
жақтауды және негізгі жазуды рәсімдеу. Сурет шрифттерімен жұмыс» 

Жұмыстың мақсаты: 
МЕСТ-қа сәйкес параллель сызықтарды дәл және дұрыс жүргізу. 
1 тапсырма 
1. А4 форматында МЕМСТ 2.301-68 сәйкес ішкі жақтауды сызыңыз 

және оқу сызбасының негізгі жазбасын жасаңыз. 
2. Негізгі жазбаны МЕМСТ 2.104-68 сәйкес сурет шрифтімен 

толтырыңыз, шрифт өлшемін өзіңіз таңдаңыз. 
3. Негізгі жазуды толтыру: 
 Атауы -   штриховка 
 Материал – қағаз  
 Масштаб – 1:1 
1. Негізгі жазбаның № 19 жолын толтырмаңыз. 
2. Олардың арасындағы 20 мм аралықпен алты 50 контурын сызыңыз, 

квадраттарды екі қатарға орналастырыңыз.көлемі 50 шаршы метр. 
3. Квадраттардың ішкі жағына көлеңке жағыңыз: 
 1 шаршы – бір қатты қалың сызық арқылы тік 
  1 мм аралықпен екі сызық бойымен 3 мм2 шаршы-солдан оңға қарай 

45 бұрышпен көлбеу 
 3 шаршы – 1 мм аралықпен көлденең тұтас қалың сызық 
 4 шаршы оңнан солға қарай көлбеу, 2 мм сызықтар мен 45 көлбеу 

бұрыш арасындағы қашықтық бар қатты жұқа сызық 
 5 және 6 квадраттар-тік және көлденең қатты жұқа сызық, 

сәйкесінше сызықтар арасындағы қашықтық 2 мм. 
2 тапсырма 
А4 форматында сурет шрифтінің нөмірін өз бетінше таңдап, басты 

парағының жазбаларын жасаңыз. (жеке тапсырма) 
Бақылау сұрақтары: 

1. Сызба қағазына қойылатын негізгі талаптар 
2. Қарындаштарға қойылатын талаптар, қарындаштардың түрлері 
3. № 14 сызба шрифтінің өлшемін қалай есептеу керек? (бас және 

кіші әріптердің биіктігі, әріптер арасындағы қашықтық, жолдар негіздері 
арасындағы қашықтық, сөздер арасындағы қашықтық, әріптердің 
қалыңдығы). 

 
№ 2 графикалық  жұмыс 
«Графикалық редакторда бөліктің суреттерін салу кезінде 

сызықтардың қалыңдығының стандарттарын сақтау» 
Жұмыстың мақсаты: 
Техникалық суретте, сурет.1. бөлік түрлерін құру кезінде сызықтарды 

дәл және дұрыс жүргізу.  
Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар: 
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«Сурет құралдарымен және керек-жарақтармен жұмыс. Ішкі 
жақтауды және негізгі жазуды рәсімдеу. Сурет шрифттерімен жұмыс» 

Жұмыстың мақсаты: 
МЕСТ-қа сәйкес параллель сызықтарды дәл және дұрыс жүргізу. 
1 тапсырма 
1. А4 форматында МЕМСТ 2.301-68 сәйкес ішкі жақтауды сызыңыз 

және оқу сызбасының негізгі жазбасын жасаңыз. 
2. Негізгі жазбаны МЕМСТ 2.104-68 сәйкес сурет шрифтімен 

толтырыңыз, шрифт өлшемін өзіңіз таңдаңыз. 
3. Негізгі жазуды толтыру: 
 Атауы -   штриховка 
 Материал – қағаз  
 Масштаб – 1:1 
1. Негізгі жазбаның № 19 жолын толтырмаңыз. 
2. Олардың арасындағы 20 мм аралықпен алты 50 контурын сызыңыз, 

квадраттарды екі қатарға орналастырыңыз.көлемі 50 шаршы метр. 
3. Квадраттардың ішкі жағына көлеңке жағыңыз: 
 1 шаршы – бір қатты қалың сызық арқылы тік 
  1 мм аралықпен екі сызық бойымен 3 мм2 шаршы-солдан оңға қарай 

45 бұрышпен көлбеу 
 3 шаршы – 1 мм аралықпен көлденең тұтас қалың сызық 
 4 шаршы оңнан солға қарай көлбеу, 2 мм сызықтар мен 45 көлбеу 

бұрыш арасындағы қашықтық бар қатты жұқа сызық 
 5 және 6 квадраттар-тік және көлденең қатты жұқа сызық, 

сәйкесінше сызықтар арасындағы қашықтық 2 мм. 
2 тапсырма 
А4 форматында сурет шрифтінің нөмірін өз бетінше таңдап, басты 

парағының жазбаларын жасаңыз. (жеке тапсырма) 
Бақылау сұрақтары: 

1. Сызба қағазына қойылатын негізгі талаптар 
2. Қарындаштарға қойылатын талаптар, қарындаштардың түрлері 
3. № 14 сызба шрифтінің өлшемін қалай есептеу керек? (бас және 

кіші әріптердің биіктігі, әріптер арасындағы қашықтық, жолдар негіздері 
арасындағы қашықтық, сөздер арасындағы қашықтық, әріптердің 
қалыңдығы). 

 
№ 2 графикалық  жұмыс 
«Графикалық редакторда бөліктің суреттерін салу кезінде 

сызықтардың қалыңдығының стандарттарын сақтау» 
Жұмыстың мақсаты: 
Техникалық суретте, сурет.1. бөлік түрлерін құру кезінде сызықтарды 

дәл және дұрыс жүргізу.  
Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар: 

  
 

Жұмысты сурет өрісіндегі кескіннің орнын анықтаудан бастаңыз. 
Содан кейін сызылған осьтік және орталық сызықтарды жүргізіңіз. Олардан 
қалған құрылыстарды жүргізіңіз. Жұмысты жұқа сызықтармен орындаңыз, 
содан кейін қатты қалың сызықпен жүргізіңіз. Суреттің көрінбейтін 
бөліктерін нүктелі сызықпен сызыңыз. Қашықтағы және өлшемді сызықтар 
жұқа негізгі болып табылады. Өлшемдер көрсеткілердің үстіне және сол 
жағына қолданылады. 

Жұмыстың барысы: 
1. Графикалық редакторда ішкі жақтауды және сызбаның негізгі 

жазбасын жасаңыз 
2. Редактордағы келесі бөліктің 3 проекциясын сызыңыз 
3. Жақтауға сурет салу 

 
Бақылау сұрақтары: 
1.Сызбалардағы сызықтық өлшемдер қандай бірліктерде көрсетілген? 
2.Габаритті өлшемдер дегеніміз не? 
3. Анықтамалар үшін өлшемдер қалай белгіленеді? 

 

 
1 сурет. 

 
1.2. Кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану 
 
Бүгінгі таңда ақпаратты қоғам дамуының негізгі ресурстарының бірі 

ретінде, ал ақпараттық жүйелер мен технологияларды адамдардың өнімділігі 
мен тиімділігін арттыру құралы ретінде қарастырады. Тиімді жұмыс істеу 
үшін ақпараттық ресурстарды пайдаланатын кез-келген қызмет саласының 
адамы білуі керек: 

- ақпараттық ресурстар мәні бойынша нені білдіреді; 
- ақпараттық жүйелер қалай және неден құрылады; 
- ақпараттық жүйелердің даму процестері қалай жүреді; 
- ақпараттық жүйелерді қалай тиімді пайдалану керек; 
- ақпараттық ресурстардың қорғалуын қалай қамтамасыз етуге болады. 
Ақпараттық мəдениет - ақпаратпен мақсатты жұмыс істей білу және 

оны алу, өңдеу және беру үшін компьютерлік ақпараттық технологияны, 
заманауи техникалық құралдар мен әдістерді қолдана білу. Ақпараттық 
ағымда еркін бағдарлау үшін адам жалпы мәдениеттің құрамдас бөліктерінің 
бірі ретінде ақпараттық мәдениетке ие болуы керек.  
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Қазіргі заманғы АЖ компьютерлер ақпаратты сақтауға және өндіруге 
арналған жабдықты ұсынады, бірақ компьютерлер ақпараттық жүйенің бір 
бөлігі ғана.  

Телекоммуникациялар - компьютерлік желілер мен заманауи 
техникалық байланыс құралдары негізінде деректерді қашықтықтан беру. 

Компьютерлік технологиялар мен ақпараттық технологиялардың 
қарқынды дамуы әртүрлі ақпаратты пайдалануға негізделген және 
ақпараттық қоғам деп аталатын қоғамның дамуына серпін берді. 

Техникалық құралдар - дербес компьютер: негізгі құрылғылардың 
мақсаты, жұмыс істеу принциптері. 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 
Операциялық жүйенің файлдық құрылымын ұйымдастыру. Дискілерді, 

каталогтарды және ішкі каталогтарды ұйымдастыру. Файл: түсінігі, мақсаты, 
толық аты, файл жолын көрсету, файлдармен жұмыс. 

Сервистік бағдарламалар: мұрағатшылар, вирусқа қарсы бағдарламалар 
мен олардың мақсаты. 

Қолданбалы бағдарламалық жасақтама, мақсаты, жалпы сипаттамасы, 
түрлері (мәтіндік редактор, электрондық кестелер, мәліметтер базасы, кәсіби 
бағдарламалық пакеттер). Кәсіби қызметке арналған бағдарламалық 
жасақтаманы таңдау. 

Операциялық жүйе - компьютер құрылғыларын басқаруды және оның 
пайдаланушымен өзара әрекеттесуін (интерфейс) ұйымдастыратын 
компьютер жадында орналасқан бағдарламалар кешені. 
 ОЖ келесі бағдарламаларды қамтиды: бастапқы бағдарлама, диспетчер, 
редакторлар, жүктеушілер (жедел жадқа бағдарламаларды енгізу үшін), 
файлдық жүйе, әкімшілік жүйе (ресурстарды есепке алу), сондай-ақ негізгі 
бағдарламалық жасақтама.  

Операциялық жүйе (ОЖ) қамтамасыз етеді: 
 жедел жадқа жүктеу және барлық бағдарламаларды орындау; 
 компьютер ресурстарын басқару (жедел жад, процессор уақыты, 

файлдық жүйе, сыртқы құрылғылар); 
 пайдаланушының компьютермен диалогы (интерфейс). 
Интерфейс - бұл құрылғылардың, бағдарламалардың және адамның 

өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін құралдар мен ережелер жиынтығы. 
     Өзара әрекеттесу объектілеріне байланысты интерфейс пайдаланушы, 
аппараттық, бағдарламалық жасақтама ретінде анықталады. 

Компьютерлік вирустар. Вирусқа қарсы бағдарламалар 
Компьютер бағдарламаларды (бағдарламалық қамтамасыз етуді) 

басқарумен жұмыс істейді. Бірақ бағдарламаларды бағдарламашылар жазады 
және олардың кейбіреулері осындай нәрсе ойлап тапқысы келеді. Кейде оның 
қатал бағыты бар. Осылайша, ешкімнің рұқсатын сұрамай, іске қосылып, 
дискінің әртүрлі жерлеріне көшіріліп, басқа бағдарламаларды «жұқтырған» 
бағдарламалар пайда болды. Осы сәттен бастап сіз «компьютерлік вирустар» 
туралы сөйлесуді бастауыңыз керек.  
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 Компьютерлік вирус көшірмелерді жасай алатын (түпнұсқаға толық 
сәйкес келмейтін) және оларды пайдаланушының білімінсіз әртүрлі 
нысандарға, компьютерлік жүйелер мен желілердің ресурстарына енгізе 
алатын бағдарламаны айтады. 

Компьютерлік вирустардың үш міндеті бар - жұқтыру, орындау, 
көбейту. Адам вирус жұқтырған немесе өзі вирус болып табылатын белгілі 
бір бағдарламаны іске қосқан кезде компьютерді «сыртынан» жұқтырады.  

Вирустардың тәртібі әртүрлі. Кейбір вирустар жай ғана монитор 
экранынан әріптерді «құлатады» немесе зиянсыз сызбаларды салады. Мұндай 
вирустар зиянсыз деп саналады. Басқалары дискідегі файлдардың атауын 
өзгертуі және өшіруі мүмкін. Бұл әлдеқайда қауіпті. Ал вирус " Win95.CIH " 
компьютердің BIOS чипін бұзуы мүмкін. Вирус көбейіп, өзін-өзі орындауға 
мүмкіндігі бар жерде қосады. Бір рет іске қосуға жеткілікті вирустар бар, 
содан кейін олар компьютерді жүктеген кезде үнемі іске қосылып, барлық 
файлдарды жұқтыра бастайды. Интернетті көбірек адамдар 
қолданатындықтан, соңғысы вирустардың ошағына айналады. Соңғы 
уақытта пошта вирустарының түрі кеңінен таралды. 

 Трояндық бағдарламалар вирустардан ерекшеленеді, өйткені олар 
деструктивті әрекеттердің орнына парольдер мен басқа да құпия ақпаратты 
өздеріне белгілі мекен-жайларға жинайды және жібереді. Мұндай бағдарлама 
шабуылдаушыға сіздің бағдарламаларыңыз бен деректеріңізге толық қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

Антивирустар кеңінен қолданылады - олар білетін "жаман 
бағдарламаларды" анықтауға және жоюға арналған бағдарламалар. Ең 
танымал-DrWeb, Antiviral Tolkit Pro (AVP). Мұндай бағдарламаларды 
пайдалану кезінде ең бастысы-антивирустық базаларды үнемі жаңартып 
отыру.  

Файлдарды мұрағаттау. Мұрағатшы – бұл олардың көлемін азайту 
үшін файлды немесе файлдар тобын бір мұрағат файлына қысатын 
бағдарлама. Бұл жағдайда ешқандай ақпарат жоғалмайды және кез-келген 
файлды мұрағаттан алуға болады. 

Ең танымал мұрағатшылар - ZIP, ARJ, RAR мұрағатшылары. 
Мұрағатта мұрағатшымен бірдей кеңейтім бар. Мысалы, archive.rar файл 
кеңейтімі оның RAR мұрағатшысының көмегімен жасалғанын айтады. 

Қолданбалы бағдарламалық жасақтама - бұл пайдаланушының нақты 
тапсырмаларын (қосымшаларын) жасауға және орындауға арналған 
бағдарламалар жиынтығы.  

Қолданбалы бағдарламалық жасақтаманың келесі түрлері бар: 
 жалпы мақсаттағы; 
 автоматтандырылған жобалау; 
 кеңселік ҚБП; 
 әдістемелік бағытталған БҚ; 
 проблемалық – бағытталған БҚ; 
 жаһандық желілер арналған БҚ; 
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 есептеу процесін ұйымдастыруға (әкімшілендіруге) арналған БҚ. 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Ақпараттық мәдениет ұғым нені білдіреді? 
2. Интефейс дегеніміз не? 
3. Компьютерлік вирус дегеніміз не? 
4. Телекоммуникациялардың анықтамасы. 
5. Операциялық жүйе нені қамтамасыз етеді? 
 

 1.3. Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 
конструкторлық құжаттаманы әзірлеу және рәсімдеу   

 
1.3.1.Мәтіндік ақпаратты рәсімдеу  
Word редакторы: мақсаты, жұмыс тәртібі, терезе элементтері, мәзірге 

шолу, құралдар тақтасы, файлды дискіге сақтау, бар құжатты ашу. 
Пернетақта мен тінтуірдің көмегімен мәтінді таңдау, мәтінді айналдыру, 
аралық сақтағышпен фрагментті жылжыту және көшіру, нысандарды көшіру 
және ендіру. Мәтінді форматтау: жақтау және толтыру, бағандарды мәтінге 
бөлу, ескертулерді, жазбаларды, автоматты мәтінді қолдану, тақырып пен 
колонтитул енгізу, тізімдер мен бас әріптерді құру. Емле мен лексиканы 
тексеру. Мәтінді басып шығару, Басып шығару менеджерін басқару. 

Word редакторының мүмкіндіктерін кәсіби қызметте пайдалану. 
Электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын пайдалану. 

Word Редакторы. 
Қарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды жасауға, өңдеуге және 

пішімдеуге арналған бағдарламалық құралдардың жалпы атауы – мәтіндік 
процессорлар. Қазіргі уақытта Microsoft Word мәтіндік процессоры кең 
таралған.  

Word мүмкіндіктері  
Word бағдарламасында терілген кез-келген мәтін құжат деп аталады. 

Әр құжат өз атын алады. Барлық құжаттар қалталарда сақталады 
(қалталардың да атаулары бар). Word мәтінде кестелер құруға мүмкіндік 
береді, оларды кез-келген жолмен өзгертуге болады, сонымен қатар кесте 
ұяшықтарымен барлық мүмкін әрекеттерді орындауға болады. Word 
графикамен жұмыс істеуді қолдайды. Кірістірілген формула редакторы ең 
күрделі математикалық және химиялық формулаларды жасауға мүмкіндік 
береді. 

Word бағдарламасында көрсетілгендердің барлығына қосымша 
мәтіндермен жұмысты тездететін және жеңілдететін көптеген қосымша 
функциялар бар.  

MS Word-та құжаттарды құру жəне сақтау 
Құжатты құру үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 
1. Мәтінді енгізу. 
2. Мәтінді өңдеу. 
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 есептеу процесін ұйымдастыруға (әкімшілендіруге) арналған БҚ. 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Ақпараттық мәдениет ұғым нені білдіреді? 
2. Интефейс дегеніміз не? 
3. Компьютерлік вирус дегеніміз не? 
4. Телекоммуникациялардың анықтамасы. 
5. Операциялық жүйе нені қамтамасыз етеді? 
 

 1.3. Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 
конструкторлық құжаттаманы әзірлеу және рәсімдеу   

 
1.3.1.Мәтіндік ақпаратты рәсімдеу  
Word редакторы: мақсаты, жұмыс тәртібі, терезе элементтері, мәзірге 

шолу, құралдар тақтасы, файлды дискіге сақтау, бар құжатты ашу. 
Пернетақта мен тінтуірдің көмегімен мәтінді таңдау, мәтінді айналдыру, 
аралық сақтағышпен фрагментті жылжыту және көшіру, нысандарды көшіру 
және ендіру. Мәтінді форматтау: жақтау және толтыру, бағандарды мәтінге 
бөлу, ескертулерді, жазбаларды, автоматты мәтінді қолдану, тақырып пен 
колонтитул енгізу, тізімдер мен бас әріптерді құру. Емле мен лексиканы 
тексеру. Мәтінді басып шығару, Басып шығару менеджерін басқару. 

Word редакторының мүмкіндіктерін кәсіби қызметте пайдалану. 
Электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын пайдалану. 

Word Редакторы. 
Қарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды жасауға, өңдеуге және 

пішімдеуге арналған бағдарламалық құралдардың жалпы атауы – мәтіндік 
процессорлар. Қазіргі уақытта Microsoft Word мәтіндік процессоры кең 
таралған.  

Word мүмкіндіктері  
Word бағдарламасында терілген кез-келген мәтін құжат деп аталады. 

Әр құжат өз атын алады. Барлық құжаттар қалталарда сақталады 
(қалталардың да атаулары бар). Word мәтінде кестелер құруға мүмкіндік 
береді, оларды кез-келген жолмен өзгертуге болады, сонымен қатар кесте 
ұяшықтарымен барлық мүмкін әрекеттерді орындауға болады. Word 
графикамен жұмыс істеуді қолдайды. Кірістірілген формула редакторы ең 
күрделі математикалық және химиялық формулаларды жасауға мүмкіндік 
береді. 

Word бағдарламасында көрсетілгендердің барлығына қосымша 
мәтіндермен жұмысты тездететін және жеңілдететін көптеген қосымша 
функциялар бар.  

MS Word-та құжаттарды құру жəне сақтау 
Құжатты құру үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 
1. Мәтінді енгізу. 
2. Мәтінді өңдеу. 

  
 

3. Таңбаларды пішімдеу. 
4. Параграфтарды пішімдеу. 
5. Иллюстрацияларды кірістіру. 
6. Сілтемелерді кірістіру. 
7. Колонтитулдарды кірістіру. 
8. Беттерді пішімдеу. 
Құжатты сақтау 
Құжатты сақтау үшін файлға атау беру керек, сонымен қатар ол қай 

қалтада және қай дискіде жазылатынын анықтау керек, құжаттарды белгілі 
бір пайдаланушымен уақыт аралығында автоматты түрде сақтау мүмкіндігі 
бар.  

Құжатты өңдеу 
Редакциялау дегеніміз – қолданыстағы  құжатқа өзгерістер енгізу.  
Редакциялаудың соңғы кезеңінде құжаттағы мәтінді ықшам түрде 

орналастыруға мүмкіндік беретін сөздерді тасымалдауға болады. 
 
1.3.2.Кестелік мәліметтерді рәсімдеу және Excel-де жұмыс істеу 
Excel электрондық кестелері: тағайындау, кәсіби қызметте пайдалану, 

кіріспе, терезе элементтері, мәзірге шолу, құралдар тақтасы, файлды дискіге 
сақтау, бар құжатты ашу. Деректерді өңдеу: көшіру, жылжыту, жолдар мен 
бағандарды қою, парақтармен және кітаптармен жұмыс. 

Excel бағдарламасындағы кестелік есептеулер: мақсаты, жұмыс тәртібі 
(формулаларды енгізу, автотолтыру, автотолтыру, логикалық функцияларды 
пайдалану, салыстырмалы және абсолютті сілтемелер); кәсіби бағыттағы 
есепке алу-есеп беру операцияларын орындау үшін пайдалану. 

Есептеу карталарында есептеулерді автоматтандыру. 
Кестелік есептеу нәтижелерін визуализациялау: Графиктер мен 

диаграммаларды құру және өңдеу. 
Сканерлеу. Adobe Photoshop Бағдарламасы 
Adobe Photoshop: функционалды мақсаты, мүмкіндіктері. Нысандарды 

сканерлеу. Суреттерді түзету процедуралары (кесу, масштабты өзгерту, 
бояғышпен жұмыс істеу және т.б.). Файлдарды сақтау. 
 Fine Reader мəтінді тану бағдарламасы 

Fine Reader бағдарламасы: Бағдарламаның мақсаты мен мүмкіндіктері. 
Блоктармен жұмыс: блоктарды автоматты түрде және қолмен бөлу, кескін 
бөлігін сегменттеу. 

Power Point презентацияларын жасау бағдарламасы 
Презентацияны (тауарды, қызметті, фирманы және т.б.) кәсіби 

бағыттағы деректерді және басқа бағдарламалардың мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып дайындау. 

Деректер базасымен жұмыс 
Мәліметтер базасы: түсінігі, мақсаты, түрлері. Мәліметтер базасын 

басқару жүйесі. Microsoft Access - бұл күрделі мәліметтер базасын құруға 
және басқаруға мүмкіндік беретін дерекқорды басқару бағдарламалық 
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жасақтамасы. Microsoft Access бағдарламасы әрбір жаңа пайдаланушы 
дерекқорды құрып, оны басқара алатындай етіп жасалған, яғни, келесі 
әрекеттерді орындау: 

1. Жаңа дерекқорды тез бастау. 
2. "Жаңадан" кесте жасау. 
3. Деректер базасында ақпаратты қосу немесе өңдеу. 
4. Бірнеше кестедегі деректерді басқару. 
Деректер базасын құру 
Бос деректер базасын құру 
Бос дерекқорды құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек: 
1.Access бағдарламасының терезесін ашыңыз 
2.Тапсырмалар аймағында «жаңа мәліметтер базасы» тармағын 

таңдаңыз. 
3. «Қалта»  ашылмалы тізімін пайдаланыңыз 
4. Дерекқор файлын жасау үшін «Жасау» түймесін басыңыз. 
Жалпы сипаттамасы, Интернет ғаламдық желісін құру 

ерекшеліктері 
Интернет - бұл жеке желілерді қосатын ғаламдық компьютерлік желі. 

Интернет оған қосылған желілерге кіретін барлық компьютерлер арасында 
ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. Компьютердің түрі мен ол қолданатын 
операциялық жүйе маңызды емес.  

Интернетте екі негізгі хаттама қолданылады: IP брандмауэрі және 
пакетті дұрыс жеткізуге жауап беретін TCP беруді басқару хаттамасы. Бұл 
хаттамалар бір-бірімен байланысты болғандықтан, олар әдетте TCP/IP 
хаттамасы туралы айтады. 

Интернеттің негізгі ұяшықтары - жергілікті есептеу желілері. 
Интернетке өздігінен қосылған компьютерлер де бар. Олар хост 
компьютерлері деп аталады.  

Желіге қосылған әр компьютердің өз мекен-жайы бар, оны кез-келген 
жерден абонент таба алады. Станциялардың мекен-жайларына арнайы 
талаптар қойылады. Мекенжайда оны автоматты түрде өңдеуге мүмкіндік 
беретін формат болуы керек және оның иесі туралы ақпарат болуы керек. 
Осы мақсатта әр компьютер үшін екі мекен-жай орнатылады: сандық IP және 
домен мекен-жайы. Олардың біріншісі компьютерге, екіншісі адамға 
түсінікті. Бұл екі мекен-жай да тең қолданылуы мүмкін. 

Сандық мекен-жайдың ұзындығы 32 бит. Ол әрқайсысы 8 бит болатын 
4 блокқа нүктелермен бөлінеді, оларды 255 мәнінен аспайтын ондық сан 
түрінде жазуға болады. Мекенжай компьютерді анықтау үшін қажетті толық 
ақпаратты қамтиды. Екі блок желі мекенжайын, үшіншісі ішкі желі 
мекенжайын және төртіншісі берілген Желі ішіндегі компьютердің 
мекенжайын анықтайды. 

Домен мекен-жайы хост компьютерлерінің бірқатарын білдіретін 
аймақты анықтайды. Бұл мекен-жай кері ретпен оқылады: алдымен 
компьютердің атауы, содан кейін ол орналасқан желі атауы көрсетіледі. Желі 
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жасақтамасы. Microsoft Access бағдарламасы әрбір жаңа пайдаланушы 
дерекқорды құрып, оны басқара алатындай етіп жасалған, яғни, келесі 
әрекеттерді орындау: 

1. Жаңа дерекқорды тез бастау. 
2. "Жаңадан" кесте жасау. 
3. Деректер базасында ақпаратты қосу немесе өңдеу. 
4. Бірнеше кестедегі деректерді басқару. 
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Бос деректер базасын құру 
Бос дерекқорды құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек: 
1.Access бағдарламасының терезесін ашыңыз 
2.Тапсырмалар аймағында «жаңа мәліметтер базасы» тармағын 

таңдаңыз. 
3. «Қалта»  ашылмалы тізімін пайдаланыңыз 
4. Дерекқор файлын жасау үшін «Жасау» түймесін басыңыз. 
Жалпы сипаттамасы, Интернет ғаламдық желісін құру 

ерекшеліктері 
Интернет - бұл жеке желілерді қосатын ғаламдық компьютерлік желі. 

Интернет оған қосылған желілерге кіретін барлық компьютерлер арасында 
ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. Компьютердің түрі мен ол қолданатын 
операциялық жүйе маңызды емес.  

Интернетте екі негізгі хаттама қолданылады: IP брандмауэрі және 
пакетті дұрыс жеткізуге жауап беретін TCP беруді басқару хаттамасы. Бұл 
хаттамалар бір-бірімен байланысты болғандықтан, олар әдетте TCP/IP 
хаттамасы туралы айтады. 

Интернеттің негізгі ұяшықтары - жергілікті есептеу желілері. 
Интернетке өздігінен қосылған компьютерлер де бар. Олар хост 
компьютерлері деп аталады.  

Желіге қосылған әр компьютердің өз мекен-жайы бар, оны кез-келген 
жерден абонент таба алады. Станциялардың мекен-жайларына арнайы 
талаптар қойылады. Мекенжайда оны автоматты түрде өңдеуге мүмкіндік 
беретін формат болуы керек және оның иесі туралы ақпарат болуы керек. 
Осы мақсатта әр компьютер үшін екі мекен-жай орнатылады: сандық IP және 
домен мекен-жайы. Олардың біріншісі компьютерге, екіншісі адамға 
түсінікті. Бұл екі мекен-жай да тең қолданылуы мүмкін. 

Сандық мекен-жайдың ұзындығы 32 бит. Ол әрқайсысы 8 бит болатын 
4 блокқа нүктелермен бөлінеді, оларды 255 мәнінен аспайтын ондық сан 
түрінде жазуға болады. Мекенжай компьютерді анықтау үшін қажетті толық 
ақпаратты қамтиды. Екі блок желі мекенжайын, үшіншісі ішкі желі 
мекенжайын және төртіншісі берілген Желі ішіндегі компьютердің 
мекенжайын анықтайды. 

Домен мекен-жайы хост компьютерлерінің бірқатарын білдіретін 
аймақты анықтайды. Бұл мекен-жай кері ретпен оқылады: алдымен 
компьютердің атауы, содан кейін ол орналасқан желі атауы көрсетіледі. Желі 

  
 

абоненттерінің байланысын жеңілдету үшін оның барлық мекен — жай 
кеңістігі жеке аймақтарға-домендерге бөлінеді. Интернет адрестер жүйесінде 
географиялық аймақтар ұсынатын домендер қабылданған. Олардың екі 
әріптен тұратын атауы бар. Тақырыптық сипаттамалары бойынша бөлінген 
домендер бар. Мұндай домендердің үш әріптен тұратын қысқартылған атауы 
бар. 

Компьютерлік атаулар кем дегенде екі домен деңгейін қамтиды. 
Деңгейлер бір-бірінен нүктемен бөлінеді. Сол жақта жоғарғы деңгейлі домен 
көрсетілген. Сол жақтағы барлық аттар жалпы доменнің поддомендері болып 
табылады. Желідегі жеке пайдаланушыларды адрестеу үшін олардың тіркеу 
атаулары компьютер атауының сол жағында көрсетіледі. Пайдаланушы 
атынан кейін @белгісі қойылады. Интернетте жеке адамдардың аттарын ғана 
емес, сонымен қатар топтардың аттарын да қолдануға болады. 

Домендердегі іздеу жолын өңдеу үшін арнайы ат серверлері бар. Олар 
домен атауын арнайы сандық мекен-жайға түрлендіреді. 

 
1.3.3 Графикалық редакторларда сызбалар мен сұлбаларды 

рәсімдеу 
Сызу саласындағы бағдарламалық шешімдердің арасында әртүрлі 

қосымшалар арасында айырмашылық бар. Олардың кейбіреулері мамандарға 
сәйкес келетін көптеген мүмкіндіктерге ие. Басқа бағдарламалар қарапайым 
көрініспен мақтана алады, бұл жаңадан бастаушыларға өте ыңғайлы. Ең көп 
таралған бағдарламалар:  

 КОМПАС-3D 
 AutoCAD 
 NanoCAD 
 FreeCAD 
 ABViewer 
 QCAD 
 A9CAD 
 Ashampoo 3D CAD Architecture 
 TurboCAD 
 VariCAD 
 ProfiCAD. 
КОМПАС-3D - ресейлік әзірлеушілердің AutoCAD аналогы болып 

табылады. Қосымшада көптеген құралдар мен қосымша функциялар бар 
және жабдықты, ғимараттарды және т.б. жобалаумен жұмыс істейтін 
мамандар үшін қолайлы. 

Бағдарлама электр тізбектерін сыз үушін де, үйлер мен басқа да күрделі 
нысандарды салу үшін жарамды. КОМПАС-3D көлемді 3D модельдеуді 
қолдайды, оны бағдарламаның атауынан көруге болады. Бұл жасалған 
жобаларды көрнекі түрде ұсынуға мүмкіндік береді. 

AutoCAD -  бұл сызбаларды, жиһаз үйлерін және т.б. салуға арналған ең 
танымал бағдарлама. Қосымшаның заманауи нұсқаларында сызбалармен 
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жұмыс істеуге арналған құралдар мен мүмкіндіктердің әсерлі саны бар. 
Параметрлік модельдеу күрделі сызбаларды жасау процесін бірнеше есе 
жылдамдатады.  

Бағдарлама 3D жобалаумен жұмыс жасау алады. Сонымен қатар, 
объектілерге жарықтандыру мен текстураны орнату мүмкіндігі бар. Бұл 
жобаны көрсету үшін нақты суретті жасауға мүмкіндік береді. 
Бағдарламаның кемшілігі-тегін нұсқаның болмауы. Сынақ мерзімі 
КОМПАС-3D сияқты 30 күнді құрайды. 

NanoCAD - бұл қарапайым сурет салу бағдарламасы. Бұл алдыңғы екі 
шешімнен әлдеқайда төмен, бірақ жаңадан бастаушыларға және 
компьютерде сурет салуды үйренуге өте ыңғайлы. Қарапайымдылығына 
қарамастан, онда 3D модельдеу және параметрлер арқылы объектілерді 
өзгерту мүмкіндігі бар. Артықшылықтары-қосымшаның қарапайым көрінісі 
және орыс тіліндегі интерфейс. 

FreeCAD - бұл тегін сурет салу бағдарламасы. Бұл жағдайда ақысыз 
болу басқа ұқсас бағдарламалық жасақтамаға қарағанда басты артықшылық 
болып табылады. Әйтпесе, бағдарлама ұқсас қолданбалардан төмен: сурет 
салу құралдары аз, қосымша функциялар аз. FreeCAD жаңадан бастаушылар 
мен сурет сабақтарына баратын студенттерге жарайды. 

ABViewer - бұл сызу саласындағы тағы бір бағдарламалық шешім. Ол 
өзін жиһаз бен түрлі сұлбаларды сызуға арналған бағдарлама ретінде тамаша 
көрсетеді. Оның көмегімен сіз сызбаны оңай сызасыз, қорғасын мен 
сипаттаманы қосасыз. 

QCAD - бұл тегін сурет салу бағдарламасы. Ол AutoCAD сияқты ақылы 
шешімдерден төмен, бірақ ол тегін балама ретінде жақсы болады. Бағдарлама 
сызбаны PDF форматына түрлендіре алады және басқа сурет қосымшалары 
қолдайтын форматтармен жұмыс істей алады. Жалпы, QCAD-бұл AutoCAD, 
NanoCAD және КОМПАС-3D сияқты ақылы бағдарламаларға жақсы 
алмастырғыш. 

A9CAD - егер сіз компьютерде сурет салуды енді ғана бастасаңыз, онда 
A9CAD бағдарламасына назар аударыңыз. Бұл өте қарапайым және ақысыз 
сурет салу бағдарламасы. Қарапайым интерфейс сізге сызбада алғашқы 
қадамдарды оңай жасауға және алғашқы сызбаларыңызды жасауға мүмкіндік 
береді. Осыдан кейін сіз AutoCAD немесе КОМПАС-3D сияқты маңызды 
бағдарламаларға ауыса аласыз. Артықшылықтары-пайдаланудың 
қарапайымдылығы және ақысыз. Жаман тұстары-шектеулі мүмкіндіктер 
жиынтығы. 

Ashampoo 3D CAD Architecture – сәулетшілерге арналған сурет салу 
бағдарламасы. Бұл автоматтандырылған жобалау жүйесінде ғимараттар мен 
үй-жайлардың екі өлшемді және үш өлшемді сызбаларын жасауға арналған 
барлық қажетті құралдар бар. Ыңғайлы интерфейс пен кең 
функционалдылықтың арқасында архитектурамен байланысты адамдар үшін 
тамаша таңдау болады. 
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және орыс тіліндегі интерфейс. 
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NanoCAD және КОМПАС-3D сияқты ақылы бағдарламаларға жақсы 
алмастырғыш. 

A9CAD - егер сіз компьютерде сурет салуды енді ғана бастасаңыз, онда 
A9CAD бағдарламасына назар аударыңыз. Бұл өте қарапайым және ақысыз 
сурет салу бағдарламасы. Қарапайым интерфейс сізге сызбада алғашқы 
қадамдарды оңай жасауға және алғашқы сызбаларыңызды жасауға мүмкіндік 
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бағдарламаларға ауыса аласыз. Артықшылықтары-пайдаланудың 
қарапайымдылығы және ақысыз. Жаман тұстары-шектеулі мүмкіндіктер 
жиынтығы. 

Ashampoo 3D CAD Architecture – сәулетшілерге арналған сурет салу 
бағдарламасы. Бұл автоматтандырылған жобалау жүйесінде ғимараттар мен 
үй-жайлардың екі өлшемді және үш өлшемді сызбаларын жасауға арналған 
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TurboCAD бағдарламасы екі өлшемді де, көлемді де әртүрлі 
нысандардың сызбаларын жасауға арналған. Оның функционалдығы 
бойынша ол AutoCAD-қа өте ұқсас, бірақ ол үш өлшемді нысандарды 
визуализациялаудың ең жақсы мүмкіндіктеріне ие. 

VariCAD - автоматтандырылған жобалау жүйесі, басқа ұқсас 
бағдарламалар сияқты, сызбалар мен көлемді модельдерді жасауға арналған. 
Бұл бағдарлама, ең алдымен, машина жасаумен байланысты адамдарға 
бағытталған, мысалы, суретте көрсетілген объектінің инерция моментін 
есептеу сияқты өте пайдалы мүмкіндіктерге ие. 

ProfiCAD - электрмен жабдықтау саласындағы мамандарға арналған 
сурет салу бағдарламасы. 

Бұл АЖЖ-де электр сұлбаларының дайындалған элементтерінің үлкен 
базасы бар, бұл мұндай сызбаларды жасауды айтарлықтай жеңілдетеді. 
ProfiCAD, VariCAD сияқты, суретті сурет ретінде сақтау мүмкіндігі бар. 

Сондықтан сіз компьютерде сурет салуға арналған негізгі 
бағдарламалармен таныстық. Оларды қолдана отырып, сіз кез-келген мақсат 
үшін сызбаны, курстық жұмысты, дипломдық жұмысты немесе салынып 
жатқан ғимараттың жобалық құжаттамасын оңай және тез сызасыз. 

Сұлбалық модельдеу бағдарламалары 
Multisim  
Multisim сұлбалық модельдеу бағдарламасы электрлік, электрондық, 

радиотехникалық сұлбаларды орындауға және электрондық және цифрлық 
байланыс жабдықтарының жеке түйіндерінің сұлбаларын зерттеуге арналған. 

NetCracker-бұл компьютерлік желілерді жобалау, модельдеу және 
талдаудың CASE құралы болып табылатын жүйе. Ол нәтижелерін желінің 
түрін, беріліс ортасын, жабдықтың желілік компоненттерін және 
бағдарламалық-математикалық жабдықты таңдауды негіздеу үшін қолдануға 
болатын эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді. NetCracker 
бағдарламалық жасақтамасы қолданыстағы желі туралы тиісті мәліметтерді 
оның жұмысын тоқтатпай жинауға, осы желінің жобасын жасауға және оны 
одан әрі жетілдіру және дамыту мақсатында желілік жабдықтың шекті 
сипаттамаларын, кеңейту, топологиясын өзгерту және модификациялау 
мүмкіндіктерін анықтау үшін қажетті тәжірибелер жасауға мүмкіндік береді. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Word редакторының мүмкіндіктері. 
2. Кәсіби қызметте Excel кестелерін тағайындау және пайдалану. 
3. Кестелік мәліметтерді рәсімдеу тәртібі. 
4. Деректерді сақтаудың негізгі ережелері. 
5. Реляциялық деректер қорының қандай ерекшеліктері бар? 
6. Кестені нөлден құру үшін кесте құрастырушы терезесін қалай 

пайдалануға болады? 
7. Кестелер арасындағы байланыс не үшін қолданылады? Кестелер 

арасындағы байланысты қалай құруға болады? 



32
  

 

8. Деректерді қалай сұрыптауға және сүзуге болады? 
9. Графикалық редакторларда сызбаларды жобалаудың негізгі 

ережелері. 
 
1.3.4 Тәжірибелік жұмыстар 
№ 1 тәжірибелік жұмыс 
Microsoft Word-та жұмыс істеу 
Жұмыстың мақсаты: мәтіндік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын 

бекіту 
Пішімдеудің негізгі құралдары «Басты бет» қойындысында 

орналасқан: 
 Алмасу буфері 
 Қаріп 
 Абзац 
 Стиль 
 Редакциялау 
№1 тапсырма. 
 10-15 бағанға информатикаға қатысты терминдерді теріңіз, 

оларға қаріп терезесінің қасиеттерінің әртүрлі комбинацияларын 
қолданыңыз. Пайдалану:  

 қаріптердің әртүрлі түрлері,  
 түрлі мөлшері,  
 түсі,  
 құйманы,  
 стиль (қалың, қиғаш, асты сызылған),  
 қаріпті өзгерту ("қаріп" тілқатысу терезесінде, мысалы, сызылған, 

көлеңкесі бар және т. б.),  
 астын сызудың әртүрлі түрлері. 
Ескерту: қасиеттер тіркесімін сөзге (сөз тіркесімі, абзац) қолдану үшін 

алдымен мәтіннің қажетті бөлігін таңдау керек. 
№2 тапсырма.  
1. "Мәтін" файлын қалтаға көшіріңіз. Оны ашыңыз. 
2. Бірінші төрт жолды таңдаңыз, "Абзац" тілқатысу терезесін 

ашыңыз - Абзац блогының төменгі оң жақ бұрышындағы көрсеткі бар 
белгішені нұқыңыз. Шегіністер мен аралықтар қойындысында туралауды 
ортаға орнатыңыз. Бірінші төрт жол ортаға теңестіріледі.  

3. Екінші төрт жол сол жақ жиекпен, үшінші – оң жақ жиекпен, 
төртінші – ені бойынша туралаңызтеңестіріңіз.  

4. Төрт жол үшін сол жақтағы шегініс мәнін келесідей орнатыңыз: 
бірінші-шегініс 1 см;  

Екінші-шегініс 2см;  
Үшінші-шегініс 3 см; 
Төртінші-шегініс 4 см. 
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8. Деректерді қалай сұрыптауға және сүзуге болады? 
9. Графикалық редакторларда сызбаларды жобалаудың негізгі 

ережелері. 
 
1.3.4 Тәжірибелік жұмыстар 
№ 1 тәжірибелік жұмыс 
Microsoft Word-та жұмыс істеу 
Жұмыстың мақсаты: мәтіндік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын 

бекіту 
Пішімдеудің негізгі құралдары «Басты бет» қойындысында 

орналасқан: 
 Алмасу буфері 
 Қаріп 
 Абзац 
 Стиль 
 Редакциялау 
№1 тапсырма. 
 10-15 бағанға информатикаға қатысты терминдерді теріңіз, 

оларға қаріп терезесінің қасиеттерінің әртүрлі комбинацияларын 
қолданыңыз. Пайдалану:  

 қаріптердің әртүрлі түрлері,  
 түрлі мөлшері,  
 түсі,  
 құйманы,  
 стиль (қалың, қиғаш, асты сызылған),  
 қаріпті өзгерту ("қаріп" тілқатысу терезесінде, мысалы, сызылған, 

көлеңкесі бар және т. б.),  
 астын сызудың әртүрлі түрлері. 
Ескерту: қасиеттер тіркесімін сөзге (сөз тіркесімі, абзац) қолдану үшін 

алдымен мәтіннің қажетті бөлігін таңдау керек. 
№2 тапсырма.  
1. "Мәтін" файлын қалтаға көшіріңіз. Оны ашыңыз. 
2. Бірінші төрт жолды таңдаңыз, "Абзац" тілқатысу терезесін 

ашыңыз - Абзац блогының төменгі оң жақ бұрышындағы көрсеткі бар 
белгішені нұқыңыз. Шегіністер мен аралықтар қойындысында туралауды 
ортаға орнатыңыз. Бірінші төрт жол ортаға теңестіріледі.  

3. Екінші төрт жол сол жақ жиекпен, үшінші – оң жақ жиекпен, 
төртінші – ені бойынша туралаңызтеңестіріңіз.  

4. Төрт жол үшін сол жақтағы шегініс мәнін келесідей орнатыңыз: 
бірінші-шегініс 1 см;  

Екінші-шегініс 2см;  
Үшінші-шегініс 3 см; 
Төртінші-шегініс 4 см. 

  
 

5. Төрт жол үшін жоларалық интервалдың мәнін келесідей 
орнатыңыз: 

Біріншісі-бір жарым; 
Екінші-қос; 
Үшіншісі – минимум, мәні-20 пт;  
Төртінші – дәл, мәні-5pt. 
Бетті безендіру 
Жаңа құжатты жасағаннан кейін парақтың параметрлерін дереу орнату 

ұсынылады (егер стандартты қондырғылар мәселені шешуге жарамсыз 
болса).  Беттің фонын жасаңыз. 

Колонтитулдар жасаңыз жəне беттердің нөмірленуін енгізіңіз. 
№3 тапсырма  
Келесі сипаттамалары бар 3 бет жасаңыз: 
 Екінші бетте айна өрістері, ландшафт бағдары, бірінші және 

үшінші беттерде кітап бағдары бар; 
  Екінші бетте үш бағанға орналастырылған мәтін (зертханалық 

жұмыстың үзіндісі) бар; 
 Беттің төменгі жағында 

"бет нөмірі" бар»; 
 Жасыл түстің екінші 

бетінде "көшіруге болмайды"деген 
жазуы бар төсем бар. 

 Тек үшінші бетте 
"зертханалық жұмыс"колонтитулы 
бар. 

Жеке тапсырма 
1. 1-тапсырманың, 2-

тапсырманың, 3-тапсырманың 
орындалуын көрсету (жоғарыдан 
қараңыз). 

2. Үлгі бойынша курстық 
жұмыс үшін мұқабаны жасаңыз: 

 
№ 2 тәжірибелік жұмыс 
Графикалық элементтермен 

жұмыс 
Жұмыстың мақсаты: 

Графикалық элементтермен жұмыс 
істеу дағдыларын бекіту 

Графикамен жұмыс істеуге арналған құралдар "кірістіру" таспасының 
"иллюстрация"тақтасында орналасқан. 

Жеке тапсырма 

 
 
 

Сурет 1 Мұқаба парақтың үлгісі 
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"MS Word-тағы тәжірибелік жұмыстар" плакатын жасау (MS Word-
тағы тәжірибелік жұмыстар құжатындағы мәтінді пайдалану .doc), 
құрамында: 

1. Графикалық примитивтер 
2. Жазулар 
3. SmartArt нысандары 
4. Суреттер 
5. WordArt нысандары 
6. Клиптер. 
 
№ 3 тәжірибелік жұмыс 
Формулаларды кірістіру және өңдеу 
Жұмыстың мақсаты: Еquation Editor формулалық редакторын шақыру. 

Математикалық формулаларды енгізу және редакциялау. 
Формулаларды енгізу. 
Word редакторына формулаларды енгізу формула редакторының 

көмегімен жүзеге асырылады. 
 Word бағдарламасынан Еquation Editor формуласын шақыруды келесі 

әрекеттер тізбегі арқылы жүзеге асыруға болады: 
- курсорды формула салынатын жерге қойыңыз; 
- "кірістіру" мәзірінде "нысан" пәрменін таңдаңыз"; 
- «құру» бетбелгісін таңдаңыз"; 
Нысан түрі терезесінде Microsoft Equation 3.0 (2.0) таңдаңыз.  
Формула редакторын шақыру нәтижесінде экранда екі пиктограммадан 

тұратын құралдар тақтасы пайда болады.  Бірінші қатарда 10 пиктограмма 
бар, олардың әрқайсысының артында таңбалар тобы (математикалық 
операциялар, грек таңбалары және т.б.) екінші қатарда ең көп таралған 
құрылымдық формулалардың шаблондарын (матрицалар, қосындылар және 
т. б.) шақыруға арналған пиктограммалар бар. Сонымен қатар, Word негізгі 
мәзірі математикалық формула редакторы мәзіріне ауыстырылады. 

Файл мәзірінде файлдармен жұмыс істеу, құжатты басып шығару және 
т. б. үшін әдеттегі командалар бар. 

Формулаға жаңа элементтерді қосуға, оларды жоюға немесе өзгертуге 
болады.  

1 тапсырма.  
Equation Editor формулалық редакторының көмегімен формуланы 

теріңіз: 
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Сурет 1 Математикалық формула 

 
Формуланы файлға сақтаңыз. 
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"MS Word-тағы тәжірибелік жұмыстар" плакатын жасау (MS Word-
тағы тәжірибелік жұмыстар құжатындағы мәтінді пайдалану .doc), 
құрамында: 

1. Графикалық примитивтер 
2. Жазулар 
3. SmartArt нысандары 
4. Суреттер 
5. WordArt нысандары 
6. Клиптер. 
 
№ 3 тәжірибелік жұмыс 
Формулаларды кірістіру және өңдеу 
Жұмыстың мақсаты: Еquation Editor формулалық редакторын шақыру. 

Математикалық формулаларды енгізу және редакциялау. 
Формулаларды енгізу. 
Word редакторына формулаларды енгізу формула редакторының 

көмегімен жүзеге асырылады. 
 Word бағдарламасынан Еquation Editor формуласын шақыруды келесі 

әрекеттер тізбегі арқылы жүзеге асыруға болады: 
- курсорды формула салынатын жерге қойыңыз; 
- "кірістіру" мәзірінде "нысан" пәрменін таңдаңыз"; 
- «құру» бетбелгісін таңдаңыз"; 
Нысан түрі терезесінде Microsoft Equation 3.0 (2.0) таңдаңыз.  
Формула редакторын шақыру нәтижесінде экранда екі пиктограммадан 

тұратын құралдар тақтасы пайда болады.  Бірінші қатарда 10 пиктограмма 
бар, олардың әрқайсысының артында таңбалар тобы (математикалық 
операциялар, грек таңбалары және т.б.) екінші қатарда ең көп таралған 
құрылымдық формулалардың шаблондарын (матрицалар, қосындылар және 
т. б.) шақыруға арналған пиктограммалар бар. Сонымен қатар, Word негізгі 
мәзірі математикалық формула редакторы мәзіріне ауыстырылады. 

Файл мәзірінде файлдармен жұмыс істеу, құжатты басып шығару және 
т. б. үшін әдеттегі командалар бар. 

Формулаға жаңа элементтерді қосуға, оларды жоюға немесе өзгертуге 
болады.  

1 тапсырма.  
Equation Editor формулалық редакторының көмегімен формуланы 

теріңіз: 
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Сурет 1 Математикалық формула 

 
Формуланы файлға сақтаңыз. 

  
 

2 тапсырма.  
Матрицалық жазбада сызықтық теңдеулер жүйесін теріңіз: 
 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

1

2

3

4

1

2

3

4

a a a a
a a a a
a a a a
a a a a

x
x
x
x

b
b
b
b

























































 

Сурет.2. Теңдеулер жүйесінің матрицалық жазбасы 
 
№ 4 тәжірибелік жұмыс  
Кестелерді құру және пішімдеу 

 Жұмыстың мақсаты: кестелермен жұмыс істеудің тұрақты дағдыларын 
қалыптастыру 

1. Мәтіндік процессорды іске қосыңыз 
2. Жаңа құжат құрастырыңыз 
3. Пәрменді іске қосыңыз: таспа қойындысы Кірістіру ► құралдар 

тақтасы кестелер жолдар санын және кесте бағандарының санын 
орнатыңыз. Кесте ұяшықтарын мәліметтермен толтырыңыз. 

4. Параметрлерді орнатыңыз: қолтаңба-кесте, позиция – таңдалған 
объектінің үстінде. Кестені тақырыппен сүйемелдеу: автобус бағыттары. 

5. Кестеге тағы бірнеше жол салыңыз. Ол үшін жүгіргіні кестеге 
қойып, пәрменді орындаңыз кестелермен жұмыс таспа қойындысы орналасу 
құралдар тақтасы жолдар мен бағандар кесте ұяшықтарын мәліметтермен 
толтырыңыз. 

6. Кестеге оң жақтағы тағы бір бағанды салыңыз және оны 
билеттің бағасы деп атаңыз. Ұяшықтарды толтырыңыз.  

7.  Тағы екі бағанды салыңыз: сатылған билеттердің саны және 
жалпы құны. Автоматты түрде тасымалдауды орнатыңыз  

8. Ұяшықтағы жалпы құн мен соманы есептеңіз ұяшықтың Мекен-
жайы бағанның аты мен жол нөмірін қамтиды . 

9. Әр түрлі маршруттарға сатылған билеттердің санын көрсететін 
диаграмма жасаңыз. Негізгі диаграмманы салыңыз. Негізгі кестенің 
мазмұнын кесте мазмұнымен ауыстырыңыз. 

10.  "Қызметкерлердің жалақысы" кестесін жасаңыз. Кесте деректері 
негізінде жасаңыз: әр қызметкердің жалақысын көрсететін диаграмма және - 
қызметкерлердің жалақысының атқаратын лауазымына тәуелділігін 
көрсететін дөңгелек диаграмма.  

 
№ 5 тәжірибелік  жұмыс 
 Формулалармен жұмыс. Microsoft Excel Интерфейсі 

1. Мәзір опцияларын зерттеңіз. 
2. "Басты", "кірістіру", "Бетті белгілеу", "формулалар" 

бетбелгілеріндегі батырмалардың бөлігін қараңыз.  
3. Формулалар жолын табу. 
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4. Құжат терезесінің элементтерін оқып шығыңыз. 
Ұяшық көрсеткішін жылжыту (белсенді ұяшық): 
1. жолдың басына (HOME); 
2. кестенің басында (CTRL+HOME); 
3. соңғы толтырылған ұяшыққа (CTRL+END); 
4. тінтуірдің көмегімен. 

Әр түрлі диапазондарды таңдау: 
1. тіктөртбұрышты ауқым: бірінші ұяшықты бөлектеңіз / тінтуірмен 

сүйреңіз немесе бірінші ұяшықты бөлектеңіз/ соңғы ұяшықта SHIFT+ 
нұқыңыз; 

2. бағандар (жолдар): баған (жол) атауын нұқыңыз / сүйреңіз 
(бірнеше бағандар (жолдар) үшін); 

3. бүкіл кесте: кестенің жоғарғы сол жақ бұрышындағы батырманы 
басыңыз; 

4. іргелес емес ауқымдар: Ctrl басылған кезде бірінші ауқымды 
бөлектеңіз/ келесісін бөлектеңіз  

Мыналарға назар аударыңыз:  
Таңдалған ауқым элементтері.  
Деректерді енгізу және өңдеу. 
Баған енін орнату. 
Автотолтыруды пайдалану. 
Іргелес және іргелес емес ауқымдағы ұяшықтар үшін формулаларды 

енгізу.  
Формулаларды іргелес және іргелес емес ұяшықтарға көшіру. 
Парақтарды көшіру.  
Жеке тапсырма 
1 тапсырма 
Бір пән бойынша мәліметтерді қамтитын электрондық журнал 

дайындау. Семестрге 15 бағаны, 10 білім алушы үшін бір жылдағы орташа 
балды, бір семестр және бір жыл ішіндегі топтың орташа балын қарастыру, 
бұл ретте бір семестр және бір жыл ішіндегі орташа балды есептеу қатаң 
формулалар бойынша жүзеге асырылсын! 

Бағалауды енгізу әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. 
2 тапсырма 
Кестені 2-параққа, 3-параққа көшіру арқылы үш пән бойынша 

журналды толтырыңыз. Парақтардың аттарын пәндерге сәйкес өзгертіңіз. 
 
3 тапсырма 
Электрондық журнал үшін топқа арналған пәндер бойынша қорытынды 

кесте алыңыз. Кестеде барлық пәндер бойынша семестрдегі, бір жылдағы 
топтың орташа балдары туралы ақпарат болуы керек. Кестені 5-параққа 
орналастырыңыз. 
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4. Құжат терезесінің элементтерін оқып шығыңыз. 
Ұяшық көрсеткішін жылжыту (белсенді ұяшық): 
1. жолдың басына (HOME); 
2. кестенің басында (CTRL+HOME); 
3. соңғы толтырылған ұяшыққа (CTRL+END); 
4. тінтуірдің көмегімен. 

Әр түрлі диапазондарды таңдау: 
1. тіктөртбұрышты ауқым: бірінші ұяшықты бөлектеңіз / тінтуірмен 

сүйреңіз немесе бірінші ұяшықты бөлектеңіз/ соңғы ұяшықта SHIFT+ 
нұқыңыз; 

2. бағандар (жолдар): баған (жол) атауын нұқыңыз / сүйреңіз 
(бірнеше бағандар (жолдар) үшін); 

3. бүкіл кесте: кестенің жоғарғы сол жақ бұрышындағы батырманы 
басыңыз; 

4. іргелес емес ауқымдар: Ctrl басылған кезде бірінші ауқымды 
бөлектеңіз/ келесісін бөлектеңіз  

Мыналарға назар аударыңыз:  
Таңдалған ауқым элементтері.  
Деректерді енгізу және өңдеу. 
Баған енін орнату. 
Автотолтыруды пайдалану. 
Іргелес және іргелес емес ауқымдағы ұяшықтар үшін формулаларды 

енгізу.  
Формулаларды іргелес және іргелес емес ұяшықтарға көшіру. 
Парақтарды көшіру.  
Жеке тапсырма 
1 тапсырма 
Бір пән бойынша мәліметтерді қамтитын электрондық журнал 

дайындау. Семестрге 15 бағаны, 10 білім алушы үшін бір жылдағы орташа 
балды, бір семестр және бір жыл ішіндегі топтың орташа балын қарастыру, 
бұл ретте бір семестр және бір жыл ішіндегі орташа балды есептеу қатаң 
формулалар бойынша жүзеге асырылсын! 

Бағалауды енгізу әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. 
2 тапсырма 
Кестені 2-параққа, 3-параққа көшіру арқылы үш пән бойынша 

журналды толтырыңыз. Парақтардың аттарын пәндерге сәйкес өзгертіңіз. 
 
3 тапсырма 
Электрондық журнал үшін топқа арналған пәндер бойынша қорытынды 

кесте алыңыз. Кестеде барлық пәндер бойынша семестрдегі, бір жылдағы 
топтың орташа балдары туралы ақпарат болуы керек. Кестені 5-параққа 
орналастырыңыз. 

 
 

  
 

№ 6 тәжірибелік жұмыс 
Excel-де тізімдермен жұмыс 
Жұмыстың мақсаты: Excel-де тізімдерді құру және олармен жұмыс 

істеу бойынша тұрақты дағдыларды қалыптастыру 
Excel – де мәліметтер базасы қағидаты бойынша ұйымдастырылған 

мәліметтерді өңдеуге арналған құралдар бар – тізім функциялары, олардың 
негізгі операциялары деректерді сұрыптау және белгілі бір ақпаратты іздеу 
болып табылады.  

Excel-де дерекқормен жұмыс істеуге арналған басқа бағдарламалармен 
салыстырғанда кейбір артықшылықтар бар. Мысалы, тізімдегі табылған 
мәндерді есептеулерге қосуға, олардың негізінде диаграмма құруға болады. 

Excel тізімдерді дұрыс ұйымдастырылған кезде автоматты түрде 
таниды: жеке жазбалар жолдарда және/немесе бағандарда біркелкі болуы 
керек. Автоматты түрде анықтағанда, бос жол аймақтың соңындағы белгі 
болып табылады. Әдетте Excel бірінші (жоғарғы) жолды атау жолы ретінде 
қабылдайды. Бұл жолдың деректері тізімнің өңделген аймағынан алынып 
тасталады.  

1 тапсырма 
Топтың электронды журналының жеке парағында студенттер туралы 

мәліметтер бар кесте жасаңыз. Кестеде мыналар болуы керек: нөмірі, Тегі, 
Аты, туған күні, туған қаласы, үй телефоны (ұяшық форматын орнатыңыз – 
Мәтін), оқу үлгерімі.  

2 тапсырма 
Тілқатысу терезесін ашып, ауқымды сұрыптау: деректер/ сұрыптау 

және сүзгі арқылы тізімді сұрыптаудың әртүрлі түрлерін орындаңыз.  
3 тапсырма 
Сүзгіні пайдаланып, үздік студенттердің тізімін жасаңыз және оны 

жұмыс парағының бөлек орнына көшіріңіз. Бөлек жерде жазда 
туылғандардың тізімін жасаңыз. Қыста туылған жақсы студенттер мен үздік 
студенттердің тізімін жасаңыз (сол жылы). 

Бір қалада туылған барлық оқушылардың тізімін жасаңыз. 
Бір қалада туылған және алғашқы екі бірдей саннан басталатын 

телефоны бар студенттер туралы ақпарат бар тізімді жасаңыз. 
 
№ 7 тәжірибелік жұмыс 
Презентацияларды құру ережелері 
Жұмыстың мақсаты: презентацияны құрастыруда дағдыларды бекіту 
Тапсырма: оқытушының тапсырмасы бойынша презентация жасаңыз. 
1. Титулдық (бірінші) слайдты рәсімдеу. 
 оқу орнының атауы. 
 презентация тақырыбы; 
 баяндамашының тегі, аты, әкесінің аты, топ нөмірі; 
 басшының тегі, аты, әкесінің аты; 
 презентацияны құру күні. 
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2. Екінші слайд-презентация жоспары.  
Дұрыс жоспарлау-сәтті презентацияның кілті. Презентацияның 

құрылымы мен дизайны хабарламалар жиынтығынан тұрады, содан кейін әр 
слайд ақпараттық блок болып табылады. Ақпараттық блоктарды құру 
бойынша негізгі ұсыныстарды бөлектейміз:  

1. Бір ақпараттық блоктың өлшемі бүкіл слайдтың көлемінің 1/2 
аспауы керек, онда бос орын болуы керек.  Ақпараттық блок әр түрлі 
ақпаратпен, мысалы, мәтін, график, кесте, инфографика, бір-бірін 
толықтыратын суреттермен ұсынылуы керек.  

2. Блокта маңызды болып табылатын негізгі элементтерге, сөз 
тіркестеріне назар аудару керек. 

3. Ақпараттық блоктарды көлденең орналастыру керек, егер олар 
қандай-да бір себеп-салдармен байланысты болса, онда сіз "кеңістіктік", 
мысалы, дөңгелек, тік немесе басқа сұлбаларды қолдана аласыз. 

4. Ең бастысы, ақпарат қай жерде орналасқаннан гөрі қалай 
ерекшеленеді.  

5. Әрбір ақпараттық блоктың логикасы презентация жоспарына 
сәйкес келуі керек.  

6. Power Point презентацияларында 14-тен кем қаріпті пайдалану 
ұсынылмайды. Слайдтарда бас әріптер жоқ! Кейбір себептер:біріншіден, 
көзбен көру қиын, екіншіден, интернетте және тек айқай немесе катты дауыс 
ретінде ғана емес. 

7. Сөздер аз болуы, көбірек графиктер мен сызбалар болуы. Бірақ 
мағынасы  жоқ суреттер мен суреттерді ұсынудан аулақ болыңыз.  

8. Сызбалар мен графикалық кескіндердің түс сұлбасы слайдтың 
жалпы стилімен күрт ерекшеленбеуі керек. Power Point презентациясындағы 
барлық иллюстрациялар немесе фотосуреттер түсіндірме мәтінмен бірге 
ұсынылады. 

9. Презентацияда бір, ең көбі екі қаріп қолданылады. 
10. Фотосуреттермен "толтырылған" слайдтар жасамаңыз. Әр слайд, 

мүмкін болса, тек бір элементке - фотосурет, бейне немесе графикке назар 
аударуы керек. 

11. Мәтіндер оқылуы керек! 
3. Соңғы немесе соңғы слайд: тақырып бойынша қорытынды. 
 
Қорытынды: мәтіндік құжаттарды құрудың, редакциялаудың негізгі 

ережелерін игере отырып, студенттер оқу барысында әр түрлі есеп беру 
жұмыстарын тез және сауатты жасай алады, ең бастысы, өндірістік қызмет 
жағдайында кез-келген техникалық және есеп беру құжаттарын сауатты 
рәсімдей алады. Графикалық редакторларда және сұлбатехникалық 
модельдеу бағдарламаларында жұмыс істеу дағдылары теміржол көлігіндегі 
қазіргі заманғы технологиялық процесс жағдайында олардың техникалық 
сауатты маман ретінде қалыптасуына көмектеседі. 
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2. Екінші слайд-презентация жоспары.  
Дұрыс жоспарлау-сәтті презентацияның кілті. Презентацияның 

құрылымы мен дизайны хабарламалар жиынтығынан тұрады, содан кейін әр 
слайд ақпараттық блок болып табылады. Ақпараттық блоктарды құру 
бойынша негізгі ұсыныстарды бөлектейміз:  

1. Бір ақпараттық блоктың өлшемі бүкіл слайдтың көлемінің 1/2 
аспауы керек, онда бос орын болуы керек.  Ақпараттық блок әр түрлі 
ақпаратпен, мысалы, мәтін, график, кесте, инфографика, бір-бірін 
толықтыратын суреттермен ұсынылуы керек.  

2. Блокта маңызды болып табылатын негізгі элементтерге, сөз 
тіркестеріне назар аудару керек. 

3. Ақпараттық блоктарды көлденең орналастыру керек, егер олар 
қандай-да бір себеп-салдармен байланысты болса, онда сіз "кеңістіктік", 
мысалы, дөңгелек, тік немесе басқа сұлбаларды қолдана аласыз. 

4. Ең бастысы, ақпарат қай жерде орналасқаннан гөрі қалай 
ерекшеленеді.  

5. Әрбір ақпараттық блоктың логикасы презентация жоспарына 
сәйкес келуі керек.  

6. Power Point презентацияларында 14-тен кем қаріпті пайдалану 
ұсынылмайды. Слайдтарда бас әріптер жоқ! Кейбір себептер:біріншіден, 
көзбен көру қиын, екіншіден, интернетте және тек айқай немесе катты дауыс 
ретінде ғана емес. 

7. Сөздер аз болуы, көбірек графиктер мен сызбалар болуы. Бірақ 
мағынасы  жоқ суреттер мен суреттерді ұсынудан аулақ болыңыз.  

8. Сызбалар мен графикалық кескіндердің түс сұлбасы слайдтың 
жалпы стилімен күрт ерекшеленбеуі керек. Power Point презентациясындағы 
барлық иллюстрациялар немесе фотосуреттер түсіндірме мәтінмен бірге 
ұсынылады. 

9. Презентацияда бір, ең көбі екі қаріп қолданылады. 
10. Фотосуреттермен "толтырылған" слайдтар жасамаңыз. Әр слайд, 

мүмкін болса, тек бір элементке - фотосурет, бейне немесе графикке назар 
аударуы керек. 

11. Мәтіндер оқылуы керек! 
3. Соңғы немесе соңғы слайд: тақырып бойынша қорытынды. 
 
Қорытынды: мәтіндік құжаттарды құрудың, редакциялаудың негізгі 

ережелерін игере отырып, студенттер оқу барысында әр түрлі есеп беру 
жұмыстарын тез және сауатты жасай алады, ең бастысы, өндірістік қызмет 
жағдайында кез-келген техникалық және есеп беру құжаттарын сауатты 
рәсімдей алады. Графикалық редакторларда және сұлбатехникалық 
модельдеу бағдарламаларында жұмыс істеу дағдылары теміржол көлігіндегі 
қазіргі заманғы технологиялық процесс жағдайында олардың техникалық 
сауатты маман ретінде қалыптасуына көмектеседі. 
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2-БӨЛІМ ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ 
ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЕСЕПТЕЙ ОТЫРЫП, 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ 
 

Бұл бөлімнің мақсаты – жұмыстың физикалық негіздерін түсіну үшін 
негізгі білім, білік және дағдыларды алу, байланыс техникасында электрлік, 
электронды және сандық құрылғыларды орнату және қолдану. Сондай-ақ 
байланыс аппаратурасымен жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын меңгеру. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, сұлбатехникалық модельдеуге 
арналған бағдарламалық қамтамасыз ету: AutoCAD, NanoCAD, Multisim, 
NetCracker және басқа бағдарламалар; схемотехника бойынша зертханалық 
жұмыстарды жүргізуге арналған зертханалық жабдықтар. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді 
сәтті зерттеу үшін қажет, сонымен қатар өндірістік жағдайда 
телекоммуникация саласындағы барлық заманауи мамандарға қажет.  

Бөлім келесі тақырыптардан тұрады: 
2.1. Электрлік және магниттік тізбектердің негізгі заңдары мен қасиеттері 
2.2. Тұрақты және айнымалы тоқ тізбектері 
2.3. Сызықтық, сызықты емес тізбектер 
2.4. Әртүрлі жартылай өткізгіш аспаптардың құрылысы, жұмыс істеу 
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2.5.2. Қуат көздерін құру принципі  
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2.1. Электрлік және магниттік тізбектердің негізгі заңдары мен 

қасиеттері 
Электр тізбегі - бұл электр тогының өту жолын құрайтын электр 

құрылғыларының жиынтығы.  
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2.1. Электрлік және магниттік тізбектердің негізгі заңдары мен 

қасиеттері 
Электр тізбегі - бұл электр тогының өту жолын құрайтын электр 

құрылғыларының жиынтығы.  
Электртехникалық құрылғыларға мыналар жатады: 

  
 

 электрмагниттік энергия көздері (генераторлар) немесе электр 
энергиясының көздері (гальваникалық элементтер, аккумуляторлар); 

 қабылдағыштар немесе тұтынушылар; 
 электр энергиясын беру және түрлендіру құрылғылары (кабельдер, 

сымдар және трансформаторлар). 
Суреттегі электр тізбегінің элементтерін белгілеу.2.1.1 
 

 
 
Сурет 2.1.1. - Электр тізбегі элементтерінің белгіленуі 
 
Өткізгіштердегі тұрақты электр тогын өткізгіштерден тұйық тізбек 

құрылған және осы тізбекте генератор деп аталатын тоқ көзі болған жағдайда 
ғана ұстап тұруға болады [25]. 

Химиялық тоқ көздеріне гальваникалық элементтер мен батареялар 
жатады. Оларда зарядтар химиялық реакциялар нәтижесінде беріледі. Бұл 
жағдайда гальваникалық элементте реактивтер қайтымсыз жұмсалады, ал 
аккумуляторда оларды басқа көздерден қарама-қарсы бағыттағы электр 
тогын батарея арқылы өткізу арқылы қалпына келтіруге болады. 

Электр энергиясының көздері электр құрылғыларының белсенді 
элементтерінің тобына жатады. Егер RO = 0 және электр қозғаушы күш 
(ЭМӨ) E=const болса, онда көз идеал деп аталады. Батарея өзінің 
параметрлері бойынша идеалды ЭМӨ көзіне жақын. Ал пассивті элементтер 
тобына мыналар жатады: Белсенді кедергі R, индуктивтілік L және 
сыйымдылық C, [25]. 

Электр құрылғыларында бір уақытта келесі процестер жүреді. 
Джоуль - Ленц заңына сәйкес белсенді қарсылықта электр энергиясы 

жылуға айналады, [21]. 
Қуат, анықтама бойынша, жұмыстың осы жұмыс жүргізілетін уақыт 

аралығына қатынасына тең. Демек, тізбектің бөлігі үшін тоқ күші белсенді: 
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p = A/t = ui                                               (2.1.1) 
 
Генератор шығаратын жалпы белсенді қуат: 
 

,                                                                          (2.1.2) 
 
мұндағы R-омикалық немесе белсенді деп аталатын жабық тізбектің 

кедергісі. 
Бұл Джоуль-Ленц заңы. 
Егер сіз екі резисторды олардағы жылу процестерінің табиғаты 

бойынша салыстыруыңыз керек болса, алдымен сіз олардың бойымен бірдей 
тоқ ағып жатқанын немесе олар бірдей кернеуде екенін білуіңіз керек. 

Бұл жағдайда кернеудің R кедергісіне тоқ күшіне тәуелділігі (вольт-
Ампер сипаттамасы) сызықтық деп аталады. Кедергі мәні бойынша тұрақты 
болатын электр тізбектері де сызықты болады, [21]. 

Электромагниттік өріс энергиясы 
Тәжірибе көрсеткендей, екі электр лампасы, соленоид және реостат 

тізбегінде электр тогы тоқ көзін өшірген кезде біраз уақыт ағып кетеді, уақыт 
өте келе тоқ белгілі бір бастапқы мәннен нөлге дейін төмендейді, [21]. 

Тоқпен қатар, белгілі болғандай, тоқтың магнит өрісі де жоғалады. 
Электр тогын тізбекте ұстап тұратын басқа энергия көздері жоқ 
болғандықтан, магнит өрісінің өзі энергияға ие деп болжауға болады.  

Генри-соленоидтың индуктивтілігі, онда 1 А тоқ күші 1 Вб магнит 
ағынын жасайды. 

Ағынның тоққа тәуелділігі тұрақты (сызықтық тәуелділік) немесе 
сызықты емес болуы мүмкін. 

Энергияның жинақталуы конденсатордың электр өрісінде жүреді. 
Электр тогын сандық сипаттау үшін екі негізгі мән қолданылады: тоқ күші 
және тоқ тығыздығы. Тоқ күшінің бірлігі-Ампер (А). Тоқтың тығыздығы бір 
шаршы метрге (А/м2) ампермен өлшенеді. 

Элементтердің белгілі бір қосылыстары электр тізбегі деп аталады, ал 
тізбектің графикалық бейнесі электр тізбегі деп аталады. Электр тізбегі 
қарастырылып отырған тізбектің элементтерін қалай байланыстыру 
керектігін көрсетеді. Электрлік тізбекте элементтердің қосылыстары 
бұтақтар, түйіндер, контурлар құрайды. 

Бірдей мән мен бағыттағы тоқ өтетін электр тізбегінің бөлімі филиал 
деп аталады. Бір немесе бірнеше бұтақтардан құралған жабық электр тізбегі 
тізбек деп аталады, ал үш немесе одан да көп бұтақтардың түйісуі түйін деп 
аталады. Диаграммада түйін нүктемен бейнеленген. Тізбектің графикалық 
бейнесі электр тізбегі деп аталады. 

Электр тізбектері жіктеледі: тоқтың түрі бойынша (тұрақты және 
ауыспалы); элементтердің сипаты бойынша (сызықты және сызықты емес); 
қосылу сұлбалары бойынша (қарапайым және күрделі). 

Электр тізбектерінің жұмыс режимдері 
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,                                                                          (2.1.2) 
 
мұндағы R-омикалық немесе белсенді деп аталатын жабық тізбектің 

кедергісі. 
Бұл Джоуль-Ленц заңы. 
Егер сіз екі резисторды олардағы жылу процестерінің табиғаты 

бойынша салыстыруыңыз керек болса, алдымен сіз олардың бойымен бірдей 
тоқ ағып жатқанын немесе олар бірдей кернеуде екенін білуіңіз керек. 

Бұл жағдайда кернеудің R кедергісіне тоқ күшіне тәуелділігі (вольт-
Ампер сипаттамасы) сызықтық деп аталады. Кедергі мәні бойынша тұрақты 
болатын электр тізбектері де сызықты болады, [21]. 

Электромагниттік өріс энергиясы 
Тәжірибе көрсеткендей, екі электр лампасы, соленоид және реостат 

тізбегінде электр тогы тоқ көзін өшірген кезде біраз уақыт ағып кетеді, уақыт 
өте келе тоқ белгілі бір бастапқы мәннен нөлге дейін төмендейді, [21]. 

Тоқпен қатар, белгілі болғандай, тоқтың магнит өрісі де жоғалады. 
Электр тогын тізбекте ұстап тұратын басқа энергия көздері жоқ 
болғандықтан, магнит өрісінің өзі энергияға ие деп болжауға болады.  

Генри-соленоидтың индуктивтілігі, онда 1 А тоқ күші 1 Вб магнит 
ағынын жасайды. 

Ағынның тоққа тәуелділігі тұрақты (сызықтық тәуелділік) немесе 
сызықты емес болуы мүмкін. 

Энергияның жинақталуы конденсатордың электр өрісінде жүреді. 
Электр тогын сандық сипаттау үшін екі негізгі мән қолданылады: тоқ күші 
және тоқ тығыздығы. Тоқ күшінің бірлігі-Ампер (А). Тоқтың тығыздығы бір 
шаршы метрге (А/м2) ампермен өлшенеді. 

Элементтердің белгілі бір қосылыстары электр тізбегі деп аталады, ал 
тізбектің графикалық бейнесі электр тізбегі деп аталады. Электр тізбегі 
қарастырылып отырған тізбектің элементтерін қалай байланыстыру 
керектігін көрсетеді. Электрлік тізбекте элементтердің қосылыстары 
бұтақтар, түйіндер, контурлар құрайды. 

Бірдей мән мен бағыттағы тоқ өтетін электр тізбегінің бөлімі филиал 
деп аталады. Бір немесе бірнеше бұтақтардан құралған жабық электр тізбегі 
тізбек деп аталады, ал үш немесе одан да көп бұтақтардың түйісуі түйін деп 
аталады. Диаграммада түйін нүктемен бейнеленген. Тізбектің графикалық 
бейнесі электр тізбегі деп аталады. 

Электр тізбектері жіктеледі: тоқтың түрі бойынша (тұрақты және 
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Электр тізбектері мен олардың элементтері кернеу, тоқ және қуат 
шамаларына қатысты әртүрлі режимдерде жұмыс істей алады. Ең тән-
номиналды және дәйекті, сондай-ақ бос режимдер (б.р) және қысқа 
тұйықталу (қ.т). 

Электр тізбегі элементінің номиналды жұмыс режимі номиналды 
параметрлермен жұмыс істейтін режим болып саналады. 

Келісілген режим-бұл қуат көзі берген немесе қабылдағыш тұтынатын 
максималды мәні бар режим. Бұл мән электр тізбегі параметрлерінің белгілі 
бір қатынасы (келісімі) арқылы алынады. 

Бос режим деп электр тогы көзі немесе қабылдағыш арқылы ағып 
кетпейтін режим түсініледі. Бұл жағдайда көзі тізбектің сыртқы бөлігіне 
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Электр тізбектерінің құрылымы 
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және энергияның басқа түрлеріне айналдыруға арналған құрылғылардан 
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құрылғылар, сондай-ақ оларды қосатын электр желілері шартты графикалық 
белгілермен ұсынылған электр тізбектерімен бейнеленген.  

Электр энергиясының көздері басқа түрлердің энергиясын электр 
энергиясына түрлендіргіштер болып табылады. Оларға мыналар жатады: 
гальваникалық және батарея элементтері, электромеханикалық генераторлар, 
термопаралар, күн фотоқеллалары, магнитогидродинамикалық генераторлар, 
отын элементтері және басқа түрлендіргіштер. 

Бұл көздер кішігірім к. п. д. түрлендіруді жүзеге асырады және электр 
қозғаушы күшпен немесе э.д. с. е, Rішкі ішкі кедергісі, Iном.номиналды 
тогымен сипатталады. э. д. с. жабық электр тізбегіндегі электр тогын 
қоздыратын себеп. э.д. с. бірлігі-вольт (В). э.д. с. барлық қабылдағыштарды 
электр энергиясы көзінен ажыратқан кезде, яғни онда тоқ болмаған кезде 
вольтметрмен өлшеуге болады. 

Электр энергиясын қашықтыққа жеткізетін электр желілері-бұл электр 
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олардың кедергісімен сипатталады, [21]. 

Электр энергиясын қабылдағыштар 
Электр энергиясының көздері, сондай - ақ оларға тән э.қ.к. 

қабылдағыштар (электр қозғалтқыштары, зарядтау процесіндегі 
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аккумуляторлар және т. б.) белсенді элементтер болып табылады, ал э.қ.к. 
жоқ Электр байланысының желілері, жалғастырушы сымдар мен 
қабылдағыштар (резисторлар, электр пештері, электр жарықтандыру 
аспаптары және т. б.) - пассивті элементтер. Пассивті элемент болып 
табылатын резистор оның электр кедергісін әртүрлі электр тізбектерінде 
қолдануға арналған, сурет.2.1.2. 
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санына байланысты оны сәйкесінше белсенді немесе пассивті екі, үш, төрт 
немесе көп полюсті деп атайды (сурет. 2.1.4., а, б, в, г). 
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терминалды, G-белсенді алты терминалды 
 

Сурет. 2.1.4. - Шартты графикалық белгілер: 
 

Электр тізбектерінің топологиялық түсініктері 
R, L, C элементтерінің белгілі бір қосылыстары электр тізбегі деп 

аталады, ал тізбектің графикалық бейнесі электр тізбегі деп аталады. 
Электр тізбегі қарастырылып отырған тізбектің элементтерін қалай 

байланыстыру керектігін көрсетеді. Электрлік тізбекте элементтердің 
қосылыстары бұтақтар, түйіндер, контурлар құрайды. Бірдей мән мен 
бағыттағы тоқ өтетін электр тізбегінің бөлімі филиал деп аталады. Бір немесе 
бірнеше бұтақтардан құралған жабық электр тізбегі тізбек деп аталады, ал үш 
немесе одан да көп бұтақтардың түйісуі түйін деп аталады. Диаграммада 
түйін нүктемен бейнеленген. Электр тізбегінің графикалық бейнесі электр 
тізбегі деп аталады[21]. 

Топологиялық ерекшеліктерге сәйкес электр тізбектері бөлінеді:  
 қарапайым (бір тізбекті), екі торапты және күрделі (көп 

контурлы, көп торапты, планарлы (жазық) және көлемді);  
 екі сыртқы шығысы бар екі полюсті (екі полюсті және көп 

полюсті, екіден көп сыртқы шығысы бар (төрт полюсті, көп полюсті). 
Электр тізбегінің теориясы тұрғысынан энергия көздері мен 

қабылдағыштары (тұтынушылары) екі полюстер болып табылады, өйткені 
олардың жұмысы үшін энергияны беретін немесе қабылдайтын екі полюстер 
қажет және жеткілікті. Бір немесе басқа биполяр белсенді деп аталады, егер 
оның құрамында көзі болса немесе пассивті болса-егер оның көзі болмаса 
(сәйкесінше, тізбектің сол және оң жағы).  

Энергия көздерінен қабылдағыштарға берілетін құрылғылар төрт 
терминалды болып табылады, өйткені олар генератордан жүктемеге энергия 
беру үшін кем дегенде төрт қысқышқа ие болуы керек. Энергияны берудің 
қарапайым құрылғысы сымдар болып табылады. 

Электрлік кедергісі бар және резисторлар деп аталатын электр 
тізбегінің элементтері вольт-амперлік сипаттамамен сипатталады - 
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элементтің қысқыштарындағы кернеудің ондағы тоққа тәуелділігі немесе 
элементтегі тоқтың оның қысқыштарындағы кернеуге тәуелділігі. 

Егер элементтің кедергісі ондағы кез-келген тоқ мәнімен және оған 
қолданылатын кернеудің кез-келген мәнімен тұрақты болса, онда вольт-
ампер сипаттамасы түСҚ сызық және мұндай элемент сызықтық элемент деп 
аталады.  

Учаскелердің электрлік кедергісі тізбектегі тоқтар мен кернеулердің 
мәндері мен бағыттарына тәуелді емес электр тізбегі сызықтық электр тізбегі 
деп аталады. Мұндай тізбек тек сызықтық элементтерден тұрады және оның 
күйі сызықтық алгебралық теңдеулермен сипатталады.  

 

 
 
2.1.5-сурет - Электр тізбегінің жалпыланған эквивалентті тізбегі 
 
Егер тізбек элементінің кедергісі тоққа немесе кернеуге байланысты 

болса, онда вольт-амперлік сипаттама сызықты емес, ал мұндай элемент 
сызықты емес элемент деп аталады[21].  

Кем дегенде бір бөліктің электрлік кедергісі тізбектің осы бөлігіндегі 
тоқтар мен кернеулердің мәндеріне немесе бағыттарына байланысты болатын 
электр тізбегі сызықты емес электр тізбегі деп аталады. Мұндай тізбекте кем 
дегенде бір сызықты емес элемент бар.  

Электр тізбектерінің қасиеттерін сипаттау кезінде электр қозғаушы 
күштің (ЭҚК), тізбектегі кернеулер мен тоқтардың қарсыласу, индуктивтілік, 
сыйымдылық шамалары және тізбекті құру әдісі арасындағы байланыс 
орнатылады.  

Электр тізбектерін талдау кезінде тізбектердің келесі топологиялық 
параметрлері қолданылады:  

 тармақ-сол электр тогы өтетін электр тізбегінің бөлімі;  
 түйін-электр тізбегінің тармақтарының түйісу орны. Әдетте, екі 

тармақ қосылған жер түйін емес, қосылыс (немесе жойылатын түйін) деп 
аталады, ал түйін кем дегенде үш бұтақты байланыстырады;  

 контур-тұйық жолды құрайтын электр тізбегінің тармақтарының 
тізбегі, онда түйіндердің бірі бір уақытта жолдың басы мен соңы, ал 
қалғандары тек бір рет кездеседі (сурет.2.1.5). 
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Электр тізбектерін талдау кезінде тізбектердің келесі топологиялық 
параметрлері қолданылады:  

 тармақ-сол электр тогы өтетін электр тізбегінің бөлімі;  
 түйін-электр тізбегінің тармақтарының түйісу орны. Әдетте, екі 

тармақ қосылған жер түйін емес, қосылыс (немесе жойылатын түйін) деп 
аталады, ал түйін кем дегенде үш бұтақты байланыстырады;  

 контур-тұйық жолды құрайтын электр тізбегінің тармақтарының 
тізбегі, онда түйіндердің бірі бір уақытта жолдың басы мен соңы, ал 
қалғандары тек бір рет кездеседі (сурет.2.1.5). 

 
 

  
 

Бақылау сұрақтары 
1. Электр тізбегін анықтау 
2. Электр тізбегі элементтерінің шартты белгілері 
3. Джоуль – Ленц заңдары 
4. Көп тізбекті электр тізбектері 
5.  Электр тізбектерінің топологиясы 
6. Ұғымдар принципі: тармақ, түйін, контур 
 

2.2. Тұрақты және айнымалы тоқ тізбектері  
 
Тұрақты тоқтың бір тізбектегі электр тізбегінде теріс полюстен оңға 

бағытталған ЭҚК бүкіл тізбек үшін ОМ Заңымен анықталған сол бағыттағы I 
тоқты қоздырады: 

 
I = E / (R + Rвт),        (2.2.1) 

мұндағы R-қабылдағыштан және байланыстырушы сымдардан тұратын 
сыртқы тізбектің кедергісі, Rвт - электр энергиясының көзін қамтитын ішкі 
тізбектің кедергісі. 

Егер электр тізбегінің барлық элементтерінің кедергісі тоқ пен ЭҚК 
мәні мен бағытына тәуелді болмаса, онда олар, сондай-ақ тізбектің өзі 
сызықтық деп аталады. 

Электр энергиясының бір көзі бар тұрақты тоқтың бір тізбекті сызықты 
электр тізбегінде тоқ ЭҚК-ге тура пропорционал және тізбектің жалпы 
кедергісіне кері пропорционал (сурет.2.2.6). 

Жоғарыда келтірілген формуладан E - RвтI = RI, қайдан I = (E - PвтI) / 
R немесе I = U / R, мұндағы U = E — RвтI оң полюстен теріске бағытталған 
электр энергиясы көзінің кернеуі болып табылады. 

 

 
 

Сурет 2.2.6 . - Тұрақты тоқтың Бір тізбекті электр тізбегінің сұлбасы 
 
Тұрақты ЭҚК -де кернеу тек электр энергиясы көзінің ішіндегі RвтI 

кернеуінің төмендеуін анықтайтын тоққа байланысты болады, егер ішкі 
тізбектің кедергісі Rвт = const болса. 

I = U / R өрнегі-қысқыштарына u кернеуі қолданылатын тізбектің бөлігі 
үшін Ом заңы, сол бөліктің I тоқына сәйкес келеді. 
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Айнымалы тоқ, тұрақты тоқтан айырмашылығы, шамасы мен бағыты 
бойынша үнемі өзгеріп отырады және бұл өзгерістер мезгіл-мезгіл жүреді, 
яғни.дәл уақыт аралығында қайталанады.  

Мұндай тоқ тізбегінде пайда болу үшін айнымалы тоқ көздері 
қолданылады, олар айнымалы ЭҚК жасайды, мезгіл-мезгіл мөлшері мен 
бағыты бойынша өзгереді. Мұндай көздер айнымалы тоқ генераторлары деп 
аталады. 

Электромагниттік индукция құбылысын қолдана отырып, айнымалы 
ЭҚК, демек, айнымалы тоқ алуға болады. 

Өнеркәсіптік мақсаттар мен жарықтандыру үшін айнымалы тоқ бу 
немесе су турбиналары мен ішкі жану қозғалтқыштарымен басқарылатын 
қуатты генераторлармен шығарылады. 

Тұрақты жəне айнымалы тоқтардың графикалық бейнесі 
Графикалық әдіс уақытқа байланысты белгілі бір айнымалы шаманың 

өзгеру процесін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. 
Уақыт өте келе өзгеретін айнымалы шамалардың графиктерін құру 

графиктің осьтері деп аталатын екі өзара перпендикуляр сызық салудан 
басталады. Содан кейін уақыт сегменттері белгілі бір масштабтағы көлденең 
осьте, ал тік осьте, сонымен қатар белгілі бір масштабта, графигі құрылатын 
шаманың мәндері (ЭҚК, кернеу немесе тоқ) салынады. 

Сурет 2.2.7 тұрақты және ауыспалы тоқтар графикалық түрде 
бейнеленген. Бұл жағдайда біз тоқ мәндерін кейінге қалдырамыз, ал O 
осьтерінің қиылысу нүктесінен тігінен жоғары қарай бір бағыттағы тоқ 
мәндері кейінге қалдырылады, олар әдетте оң деп аталады, ал осы нүктеден 
төмен қарай — теріс деп аталатын қарама-қарсы бағыт. 

 

 
 

 
2.2.7-сурет-Тұрақты және айнымалы тоқтың графикалық бейнесі 

 
О нүктесінің өзі бір уақытта тоқ мәндерін (тігінен төмен және жоғары) 

және уақытты (көлденеңінен оңға) есептеудің басы ретінде қызмет етеді. 
Басқаша айтқанда, бұл нүкте тоқтың нөлдік мәніне және болашақта тоқтың 
қалай өзгеретінін бақылағымыз келетін уақыттың бастапқы сәтіне сәйкес 
келеді. 

Период, амплитуда және жиілік - айнымалы тоқ параметрлері. 
Айнымалы тоқ екі параметрмен сипатталады - период пен амплитуда, біле 



49
  

 

Айнымалы тоқ, тұрақты тоқтан айырмашылығы, шамасы мен бағыты 
бойынша үнемі өзгеріп отырады және бұл өзгерістер мезгіл-мезгіл жүреді, 
яғни.дәл уақыт аралығында қайталанады.  

Мұндай тоқ тізбегінде пайда болу үшін айнымалы тоқ көздері 
қолданылады, олар айнымалы ЭҚК жасайды, мезгіл-мезгіл мөлшері мен 
бағыты бойынша өзгереді. Мұндай көздер айнымалы тоқ генераторлары деп 
аталады. 

Электромагниттік индукция құбылысын қолдана отырып, айнымалы 
ЭҚК, демек, айнымалы тоқ алуға болады. 

Өнеркәсіптік мақсаттар мен жарықтандыру үшін айнымалы тоқ бу 
немесе су турбиналары мен ішкі жану қозғалтқыштарымен басқарылатын 
қуатты генераторлармен шығарылады. 

Тұрақты жəне айнымалы тоқтардың графикалық бейнесі 
Графикалық әдіс уақытқа байланысты белгілі бір айнымалы шаманың 

өзгеру процесін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. 
Уақыт өте келе өзгеретін айнымалы шамалардың графиктерін құру 

графиктің осьтері деп аталатын екі өзара перпендикуляр сызық салудан 
басталады. Содан кейін уақыт сегменттері белгілі бір масштабтағы көлденең 
осьте, ал тік осьте, сонымен қатар белгілі бір масштабта, графигі құрылатын 
шаманың мәндері (ЭҚК, кернеу немесе тоқ) салынады. 

Сурет 2.2.7 тұрақты және ауыспалы тоқтар графикалық түрде 
бейнеленген. Бұл жағдайда біз тоқ мәндерін кейінге қалдырамыз, ал O 
осьтерінің қиылысу нүктесінен тігінен жоғары қарай бір бағыттағы тоқ 
мәндері кейінге қалдырылады, олар әдетте оң деп аталады, ал осы нүктеден 
төмен қарай — теріс деп аталатын қарама-қарсы бағыт. 

 

 
 

 
2.2.7-сурет-Тұрақты және айнымалы тоқтың графикалық бейнесі 

 
О нүктесінің өзі бір уақытта тоқ мәндерін (тігінен төмен және жоғары) 

және уақытты (көлденеңінен оңға) есептеудің басы ретінде қызмет етеді. 
Басқаша айтқанда, бұл нүкте тоқтың нөлдік мәніне және болашақта тоқтың 
қалай өзгеретінін бақылағымыз келетін уақыттың бастапқы сәтіне сәйкес 
келеді. 

Период, амплитуда және жиілік - айнымалы тоқ параметрлері. 
Айнымалы тоқ екі параметрмен сипатталады - период пен амплитуда, біле 

  
 

отырып, біз оның қандай айнымалы тоқ екенін анықтап, тоқ графигін құра 
аламыз.  

Тоқтың өзгеруінің толық циклі орындалатын уақыт кезеңі период деп 
аталады. Кезең Т әрпімен белгіленеді және секундпен өлшенеді. Ағымдағы 
өзгерістің толық циклінің жартысы орындалатын уақыт кезеңі жартылай 
кезең деп аталады. Сондықтан тоқтың өзгеру кезеңі (ЭҚК немесе кернеу) екі 
жарты кезеңнен тұрады. Бір айнымалы тоқтың барлық кезеңдері бір-біріне 
тең екендігі айқын. 

Графиктен көріп отырғанымыздай, оның өзгеруінің бір кезеңінде тоқ 
екі есе максималды мәнге жетеді. Айнымалы тоқтың максималды мәні (ЭҚК 
немесе кернеу) оның амплитудасы немесе амплитудасы деп аталады.  

Сонымен, график уақыт өте келе тізбектегі тоқтың қалай өзгеретінін 
және уақыттың әр сәті тоқтың мәні мен бағытының бір ғана нақты мәніне 
сәйкес келетінін көрсетеді. Бұл жағдайда тізбектің бір нүктесіндегі уақыттың 
мәні осы тізбектің кез-келген нүктесінде дәл болады, сурет.2.2.8.  

1 секундтық тоқпен орындалатын толық кезеңдердің саны айнымалы 
жиілік деп аталады және f латын әрпімен белгіленеді.  

Айнымалы тоқ жиілігін анықтау үшін, яғни тоқтың 1 секунд ішінде 
қанша өзгеріс болғанын білу үшін 1 секундты f = 1/T бір кезеңінің уақытына 
бөлу керек. Айнымалы тоқ жиілігін біле отырып, периодты анықтауға 
болады: T = 1 / f 

Айнымалы тоқ жиілігі Герц деп аталатын бірлікпен өлшенеді.  
Егер өзгеру жиілігі 1 Герцке тең болатын айнымалы тоқ болса, онда 

мұндай тоқтың периоды 1 секундқа тең болады. Керісінше, егер тоқтың 
өзгеру кезеңі 1 секундқа тең болса, онда мұндай тоқтың жиілігі 1 Герцке тең 
болады.  

 

 
 

Сурет 2.2.8. - Синусоидальды тоқ қисығы 
 
Сонымен, айнымалы тоқ параметрлері — период, амплитуда және 

жиілік әртүрлі айнымалы тоқтарды, ЭҚК мен кернеулерді бір-бірінен 
ажыратуға және қажет болған кезде олардың графиктерін құруға мүмкіндік 
береді.  
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Әр түрлі тізбектердің айнымалы тоққа кедергісін анықтаған кезде 
бұрыштық немесе дөңгелек жиілік деп аталатын айнымалы тоқты 
сипаттайтын тағы бір көмекші шаманы қолданыңыз.  

Дөңгелек жиілік f жиілігіне байланысты 2πif коэффициентімен 
белгіленеді. 

Бұл тәуелділікті түсіндірейік. ЭҚК айнымалысын құру кезінде раманың 
бір толық айналымы кезінде ЭҚК өзгеруінің толық циклі болатындығын 
көруге болады. Басқаша айтқанда, жақтауды бір айналдыру үшін, яғни 360° 
бұрылу үшін бір кезеңге тең уақыт қажет, яғни. Т секунд. Содан кейін 1 
секундта рамка 360°/T айналым жасайды. Демек, 360°/T-бұл рамка 1 
секундта айналатын бұрыш және әдетте бұрыштық немесе дөңгелек 
жылдамдық деп аталатын раманың айналу жылдамдығын білдіреді. 

Бірақ т кезеңі F жиілігімен f = 1/T арақатынасымен байланысты 
болғандықтан, дөңгелек жылдамдықты жиілік арқылы білдіруге болады және 
360°f-қа тең болады.  

Сонымен, біз 360°f деген қорытындыға келеміз. Алайда, барлық 
есептеулерде дөңгелек жиілікті қолданудың ыңғайлылығы үшін бір 
айналымға сәйкес келетін 360° бұрышы оны 2pi радианға тең радиалды 
өрнекпен алмастырады, мұндағы π = 3,14. Осылайша, біз 2πif аламыз. 
Сондықтан айнымалы тоқтың дөңгелек жиілігін (ЭҚК немесе кернеу) 
анықтау үшін герцтегі жиілікті тұрақты санға көбейту керек 6,28.  

 
Бақылау сұрақтары 

1. Тұрақты тоқтың электр тізбегі  
2. Ом Заңы 
3. Тұрақты және айнымалы тоқ ұғымдары 
4. Айнымалы тоқ параметрлері 
5. Бұрыштық немесе дөңгелек жиілік ұғымы 

 
2.3. Сызықтық, сызықты емес тізбектер  
 
Электротехникада, жіктеулердің біріне сәйкес, электр тізбектері екі 

түрге бөлінеді – сызықты және сызықты емес. Жаңадан бастаушылар үшін 
бұл ұғымдар біршама шатастырады және бір қарағанда қай тізбекті сызықтық 
және қайсысы сызықты емес деп бөлу анық емес. 

Сызықтық тізбектер 
Қарапайым сөзбен айтқанда, сызықтық сұлба – бұл тізбектің 

параметрлері (қарсылық, индуктивтілік, сыйымдылық, сигналдар, жиілік 
және т.б.) тұрақты болатын электр тізбегі. Басқаша айтқанда, параметрлері 
тоқ пен кернеуге қатысты өзгермейтін тізбек сызықтық тізбек деп аталады, 
сурет.2.3.1.  Шын мәнінде, "сызықтық" сөзі сөзбе-сөз "түзу сызық" 
дегенді білдіреді. Атауынан көрініп тұрғандай, сызықтық сұлба тоқ пен 
кернеу арасындағы сызықтық байланысты қамтамасыз етеді, яғни тізбектен 
өтетін тоқ қолданылатын кернеуге тура пропорционал. Егер қолданылатын 
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Әр түрлі тізбектердің айнымалы тоққа кедергісін анықтаған кезде 
бұрыштық немесе дөңгелек жиілік деп аталатын айнымалы тоқты 
сипаттайтын тағы бір көмекші шаманы қолданыңыз.  

Дөңгелек жиілік f жиілігіне байланысты 2πif коэффициентімен 
белгіленеді. 

Бұл тәуелділікті түсіндірейік. ЭҚК айнымалысын құру кезінде раманың 
бір толық айналымы кезінде ЭҚК өзгеруінің толық циклі болатындығын 
көруге болады. Басқаша айтқанда, жақтауды бір айналдыру үшін, яғни 360° 
бұрылу үшін бір кезеңге тең уақыт қажет, яғни. Т секунд. Содан кейін 1 
секундта рамка 360°/T айналым жасайды. Демек, 360°/T-бұл рамка 1 
секундта айналатын бұрыш және әдетте бұрыштық немесе дөңгелек 
жылдамдық деп аталатын раманың айналу жылдамдығын білдіреді. 

Бірақ т кезеңі F жиілігімен f = 1/T арақатынасымен байланысты 
болғандықтан, дөңгелек жылдамдықты жиілік арқылы білдіруге болады және 
360°f-қа тең болады.  

Сонымен, біз 360°f деген қорытындыға келеміз. Алайда, барлық 
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өрнекпен алмастырады, мұндағы π = 3,14. Осылайша, біз 2πif аламыз. 
Сондықтан айнымалы тоқтың дөңгелек жиілігін (ЭҚК немесе кернеу) 
анықтау үшін герцтегі жиілікті тұрақты санға көбейту керек 6,28.  

 
Бақылау сұрақтары 

1. Тұрақты тоқтың электр тізбегі  
2. Ом Заңы 
3. Тұрақты және айнымалы тоқ ұғымдары 
4. Айнымалы тоқ параметрлері 
5. Бұрыштық немесе дөңгелек жиілік ұғымы 

 
2.3. Сызықтық, сызықты емес тізбектер  
 
Электротехникада, жіктеулердің біріне сәйкес, электр тізбектері екі 

түрге бөлінеді – сызықты және сызықты емес. Жаңадан бастаушылар үшін 
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және қайсысы сызықты емес деп бөлу анық емес. 

Сызықтық тізбектер 
Қарапайым сөзбен айтқанда, сызықтық сұлба – бұл тізбектің 

параметрлері (қарсылық, индуктивтілік, сыйымдылық, сигналдар, жиілік 
және т.б.) тұрақты болатын электр тізбегі. Басқаша айтқанда, параметрлері 
тоқ пен кернеуге қатысты өзгермейтін тізбек сызықтық тізбек деп аталады, 
сурет.2.3.1.  Шын мәнінде, "сызықтық" сөзі сөзбе-сөз "түзу сызық" 
дегенді білдіреді. Атауынан көрініп тұрғандай, сызықтық сұлба тоқ пен 
кернеу арасындағы сызықтық байланысты қамтамасыз етеді, яғни тізбектен 
өтетін тоқ қолданылатын кернеуге тура пропорционал. Егер қолданылатын 

  
 

кернеуді арттырсақ, онда тізбектен өтетін тоқ та артады және керісінше. Егер 
біз тоқтың кернеуге тәуелділігінің сипаттамалық Шығыс қисығын жасасақ, 
онда ол төмендегі суретте көрсетілгендей түзу сызыққа ұқсайды. 

 

 
Егер Ом заңына жүгінетін болсақ, егер қолданылатын кернеу 

жоғарыласа, онда қарсылық тұрақты болған жағдайда тоқ бірдей көтеріледі 
деп айта аламыз. Басқаша айтқанда, сызықтық тізбекте тізбектің шығысы 
кіріске тура пропорционал. Мысалы, "f" жиілігі бар синусоидальды кернеу 
қолданылатын тізбекте осы тізбектің шығысы (компонент арқылы өтетін тоқ 
немесе екі нүкте арасындағы кернеу) "f" жиілігі бар синусоидальды болады. 
Классикалық сызықтық тізбектерге резистивті тізбектер, индуктивті 
тізбектер және сыйымдылық тізбектері жатады, [21]. 

Сызықты емес тізбектер 
Сызықты емес тізбек – бұл электр тізбегі, оның параметрлері тоқ пен 

кернеуге қатысты өзгереді, сурет.2.3.2.  
Басқаша айтқанда, тізбектің параметрлері (кедергі, индуктивтілік, 

сыйымдылық, сигналдар, жиілік және т.б.) тұрақты емес электр тізбегі 
сызықты емес тізбек деп аталады. 

Сызықты емес тізбектерде диод, транзистор, тиристор, трансформатор 
және т.б. сияқты белсенді компоненттер болуы мүмкін. 

 

 
 

Сурет 2.3.2 - Сызықты емес тізбек 

 
 

Сурет 2.3.1-Сызықтық тізбек 
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Сызықты емес тізбекті есептеу сызықтық тізбектерге қарағанда 
біршама күрделі. Сызықтық тізбекті қарапайым әдістер мен ғылыми 
калькулятор арқылы есептеуге болады. Сызықтық емес сұлбаларды шешу 
үшін көптеген мәліметтер мен ақпарат қажет. Бірақ қазіргі уақытта 
технологиялық өзгерістер мен прогрестің арқасында біз PSpice, MATLAB, 
Multisim және т. б. сияқты сұлбалық модельдеу құралдарын қолдана отырып, 
сызықтық және сызықты емес тізбектерді оңай еліктеп, талдай аламыз. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Сызықты тізбектің сипаттамасы. 
2. Сызықты емес тізбектің сипаттамасы. 
3. Сызықты емес тізбек қандай элементтерден тұруы мүмкін? 
 
2.4. Әртүрлі жартылай өткізгіш аспаптардың құрылысы, жұмыс 

істеу принципі, негізгі техникалық параметрлері, таңбалануы, шартты 
белгілері және қолданылу саласы 

 
Жартылай өткізгіштер - бұл электр өткізгіштікте өткізгіштер мен 

диэлектриктер арасындағы аралық позицияны алатын заттардың қасиеттерін 
пайдалануға негізделген құрылғылар. Жартылай өткізгіштердің меншікті 
электр өткізгіштігі s = 102...10-8 См/м (өткізгіштерде s = 104...103 См/м, 
диэлектриктерде s < 10-8 См / м). Аймақтық теорияға сәйкес, жартылай 
өткізгіштерге DW тыйым салынған аймағының ені 3 эВ-дан аспайтын заттар 
жатады [25]. 

Жартылай өткізгіштердің электрлік қасиеттері сыртқы жағдайларға 
байланысты: температура, жарық, сыртқы өрістер және т. б. Жартылай 
өткізгіштердің тән ерекшелігі-температураның жоғарылауымен және 
қоспаларды енгізумен олардың электр өткізгіштігінің жоғарылауы. 

Жартылай өткізгіш құрылғыларды жасау үшін қолданылатын заттар 
ретінде германий Ge, кремний Si (периодтық кестенің төртінші тобының 
элементтері) және галлий Арсениді GaAs кеңінен қолданылады. Олардың 
монокристалды құрылымы және гауһар тәрізді кристалл торы бар: әр атом 
тұрақты тетраэдрдің шыңдарында орналасқан төрт атоммен қоршалған. 
Атомдар валенттілік электрондарының әсерінен тор түйіндерінде ұсталады. 

Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі, басқа қатты заттар 
сияқты, сыртқы электр өрісінің әсерінен электрондардың бағытталған 
қозғалысымен анықталады. 

Электронды тесік өткелдері 
Электронды тесік (p-n) - бұл әртүрлі өткізгіштігі бар жартылай 

өткізгіштің екі аймағынан құралған ауысу: электронды және тесік. 
Электронды тесік өткелін n - және p-типті жартылай өткізгіш тақталардың 
қарапайым байланысы арқылы жасауға болмайды, өйткені байланыс орнында 
ақауларсыз жалпы кристалды торды қамтамасыз ету мүмкін емес. Іс жүзінде, 
мысалы, диффузия немесе эпитаксия арқылы өткізгіштіктің қарама-қарсы 
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Сызықты емес тізбекті есептеу сызықтық тізбектерге қарағанда 
біршама күрделі. Сызықтық тізбекті қарапайым әдістер мен ғылыми 
калькулятор арқылы есептеуге болады. Сызықтық емес сұлбаларды шешу 
үшін көптеген мәліметтер мен ақпарат қажет. Бірақ қазіргі уақытта 
технологиялық өзгерістер мен прогрестің арқасында біз PSpice, MATLAB, 
Multisim және т. б. сияқты сұлбалық модельдеу құралдарын қолдана отырып, 
сызықтық және сызықты емес тізбектерді оңай еліктеп, талдай аламыз. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Сызықты тізбектің сипаттамасы. 
2. Сызықты емес тізбектің сипаттамасы. 
3. Сызықты емес тізбек қандай элементтерден тұруы мүмкін? 
 
2.4. Әртүрлі жартылай өткізгіш аспаптардың құрылысы, жұмыс 

істеу принципі, негізгі техникалық параметрлері, таңбалануы, шартты 
белгілері және қолданылу саласы 

 
Жартылай өткізгіштер - бұл электр өткізгіштікте өткізгіштер мен 

диэлектриктер арасындағы аралық позицияны алатын заттардың қасиеттерін 
пайдалануға негізделген құрылғылар. Жартылай өткізгіштердің меншікті 
электр өткізгіштігі s = 102...10-8 См/м (өткізгіштерде s = 104...103 См/м, 
диэлектриктерде s < 10-8 См / м). Аймақтық теорияға сәйкес, жартылай 
өткізгіштерге DW тыйым салынған аймағының ені 3 эВ-дан аспайтын заттар 
жатады [25]. 

Жартылай өткізгіштердің электрлік қасиеттері сыртқы жағдайларға 
байланысты: температура, жарық, сыртқы өрістер және т. б. Жартылай 
өткізгіштердің тән ерекшелігі-температураның жоғарылауымен және 
қоспаларды енгізумен олардың электр өткізгіштігінің жоғарылауы. 

Жартылай өткізгіш құрылғыларды жасау үшін қолданылатын заттар 
ретінде германий Ge, кремний Si (периодтық кестенің төртінші тобының 
элементтері) және галлий Арсениді GaAs кеңінен қолданылады. Олардың 
монокристалды құрылымы және гауһар тәрізді кристалл торы бар: әр атом 
тұрақты тетраэдрдің шыңдарында орналасқан төрт атоммен қоршалған. 
Атомдар валенттілік электрондарының әсерінен тор түйіндерінде ұсталады. 

Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі, басқа қатты заттар 
сияқты, сыртқы электр өрісінің әсерінен электрондардың бағытталған 
қозғалысымен анықталады. 

Электронды тесік өткелдері 
Электронды тесік (p-n) - бұл әртүрлі өткізгіштігі бар жартылай 

өткізгіштің екі аймағынан құралған ауысу: электронды және тесік. 
Электронды тесік өткелін n - және p-типті жартылай өткізгіш тақталардың 
қарапайым байланысы арқылы жасауға болмайды, өйткені байланыс орнында 
ақауларсыз жалпы кристалды торды қамтамасыз ету мүмкін емес. Іс жүзінде, 
мысалы, диффузия немесе эпитаксия арқылы өткізгіштіктің қарама-қарсы 

  
 

түрі бар қоспаны жартылай өткізгішке енгізу арқылы p-n ауысуын алу әдісі 
кеңінен қолданылады. 

Электронды - тесік өткелдері көптеген жартылай өткізгіш 
құрылғыларда қолданылады (диодтар мен өріс транзисторларында бір p-n 
өткелі, биполярлы транзисторларда екі p - n өткелі, тиристорларда үш p-n 
өткелі қолданылады). Сондықтан p-n ауысуының физикалық құбылыстары 
мен электрлік қасиеттерін түсіну өте маңызды. 

P-n-өтуді қалыптастыру 
P - n өткелі донорлық және акцепторлық қоспалардың бірдей 

концентрациясы бар n - және p-типті жартылай өткізгіштердің электр 
байланысы арқылы түзіледі делік (сурет. 2.3.12, a). Аймақтардың 
шекарасында электрондар мен тесіктердің концентрациясының градиенттері 
пайда болады. n -аймақтағы электрондардың концентрациясы p-аймаққа 
қарағанда жоғары болғандықтан, р-аймақтан n-аймаққа электрондардың 
диффузиялық тогы пайда болады. Ал p-аймағындағы тесіктердің 
концентрациясы n-аймаққа қарағанда жоғары болғандықтан, p-аймағынан n-
аймаққа дейінгі тесіктердің диффузиялық тогы пайда болады. Негізгі заряд 
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Донорлар мен акцепторлар концентрациясының жоғарылауы 
потенциалдар арасындағы байланыс айырмашылығының жоғарылауына 
және p-n ауысу қалыңдығының төмендеуіне әкелетіні анық. 

P-n өтуінің Вольт-амперлік сипаттамасы p-n өтуінен өтетін тоқтың 
қолданылатын кернеудің шамасы мен полярлығына тәуелділігі деп 
аталады.2.1.12 [25].  

Жартылай өткізгіш аспаптар 
Электрондық құрылғыларды қолданудың қарқынды дамуы мен кеңеюі 

жартылай өткізгіш құрылғылардың негізін құрайтын элементтер базасының 
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жақсаруына байланысты. Сондықтан электронды құрылғылардың жұмыс 
істеу процестерін түсіну үшін құрылғыны және жартылай өткізгіш 
құрылғылардың негізгі түрлерінің жұмыс принципін білу қажет. Жартылай 
өткізгіш материалдар өздерінің кедергісі бойынша өткізгіштер мен 
диэлектриктер арасында аралық орын алады. Жартылай өткізгіштердің 
электр өткізгіштігі қоспалардың болуына және сыртқы энергетикалық 
әсерлерге (температура, сәулелену, қысым және т.б.) байланысты. Тоқтың 
ағымы заряд тасымалдаушылардың екі түрін анықтайды-электрондар мен 
тесіктер. Химиялық құрамына байланысты таза және қоспалы жартылай 
өткізгіштер ажыратылады, [25]. 

 

 
 

 
Сурет 2.4.12-Р-n-ауысу қалыптастыру 

. 
 Сурет 2.4.13-ВАС p-n-өту 

 
Электрондық құрылғыларды жасау үшін кристалды құрылымы бар 

қатты жартылай өткізгіштер қолданылады. 
Жартылай өткізгіш құрылғылар – бұл әрекеті жартылай өткізгіш 

материалдардың қасиеттерін пайдалануға негізделген құрылғылар. 
Жартылай өткізгіштер негізінде жартылай өткізгіш резисторлар 

жасалады: 
Сызықтық резистор – нақты қарсылық кернеу мен тоққа аз тәуелді, 

интегралды сұлбалардың "элементі" болып табылады. 
Варистордың кедергісі қолданылатын кернеуге байланысты. 
Термистордың кедергісі температураға байланысты. Екі түрі бар: 

термистор (температураның жоғарылауымен қарсылық төмендейді) және 
позисторлар (температураның жоғарылауымен қарсылық артады). 

Фоторезистор-қарсылық жарықтандыруға (сәулеленуге) байланысты. 
Тензорезистор-кедергі механикалық деформацияларға байланысты. 

Көптеген жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмыс принципі p-n – 
өтпелі электронды тесіктің қасиеттеріне негізделген. 

 Жартылай өткізгіш диодтар 
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 Жартылай өткізгіш диодтар 
  

 

Жартылай өткізгіш диод дегеніміз – бір p-n өткелі бар екі терминалы 
бар құрылғы (екі полюсті элемент). Іс жүзінде германий, кремний және 
арсенид-галлий жартылай өткізгіш диодтар кеңінен қолданылады. Жартылай 
өткізгіш диодтар электронды шамдарға қарағанда бірқатар артықшылықтарға 
ие: шағын өлшемді өлшемдер, салмағы аз, тиімділігі жоғары, электронды 
көздің болмауы, ұзақ қызмет ету мерзімі, жоғары сенімділік, [25].  

Жартылай өткізгіш диодтардың маңызды қасиеті - бір жақты 
өткізгіштік - электр сигналдарын түзетуге, шектеуге және түрлендіруге 
арналған құрылғыларда кеңінен қолданылады. Кері кернеу әсерінен p-n 
өтпесінің кедергі сыйымдылығының өзгеруі варикаптар деп аталатын 
құрылғыларда қолданылады. Pn қосылысының қайтымды электрлік бұзылуы 
құбылысы кернеуді тұрақтандыруға арналған құрылғыларда қолданылады. 
Бұл құрылғылар стабилитрондар деп аталады. 

Диодтың шартты-графикалық белгіленуі (ШГБ) аспап арқылы өтетін 
тоқтың бағытын көрсететін бағыттаманың пішініне ие. 

Құрылымдық жағынан, диод корпусқа салынған p-n-ауысудан 
(микромодульсіз қоршауды қоспағанда) және екі тұжырымнан тұрады: p-
аймағынан – анод, n-аймақтан – катод. 

Диод – бұл тоқты тек бір бағытта-анодтан катодқа өткізетін жартылай 
өткізгіш құрылғы. 

Аспап арқылы өтетін тоқтың қолданылатын кернеуге тәуелділігі I=f (U) 
аспабының вольт-амперлік сипаттамасы (ВАС) деп аталады. Диодтың бір 
жақты өткізгіштігі оның ВАС-тан көрінеді (сурет. 2.4.14). Мақсатына 
байланысты жартылай өткізгіш диодтар түзеткіш, әмбебап, импульсті, 
стабилитрон мен стабисторларға, туннельді және кері диодтарға, жарық 
диодтарына және фотодиодтарға бөлінеді. 

Бір жақты өткізгіштік диодтың түзеткіш қасиеттерін анықтайды. 
Тікелей қосылған кезде (анодқа " + "және катодқа" -") диод ашық және ол 
арқылы өте үлкен тікелей тоқ өтеді. Кері қосылғанда (анодқа " - "және 
катодқа"+") диод құлыпталады, бірақ аз кері тоқ ағып кетеді. 

 

 
 

Сурет 2 4.14 - Диодтың Вольт-амперлік сипаттамасы 
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Түзеткіш диодтар төмен жиілікті айнымалы тоқты (әдетте 50 кГц-тен 
аз) тұрақты тоққа, яғни түзетуге арналған. Олардың негізгі параметрлері 
максималды рұқсат етілген тікелей тоқ Iпр mах және максималды рұқсат 
етілген кері кернеу Uкері max болып табылады. Бұл параметрлер шекті деп 
аталады - олардың асып кетуі құрылғыны ішінара немесе толығымен істен 
шығаруы мүмкін. 

Осы параметрлерді арттыру үшін диодтық тіректер, жинақтар, 
матрицалар жасалады, олар параллель, көпір немесе p-n-өтулердің басқа 
қосылыстары болып табылады. 

Әмбебап диодтар тоқтарды кең жиілік диапазонында түзетуге қызмет 
етеді (бірнеше жүз мегагерцке дейін). Бұл диодтардың параметрлері 
түзеткіштермен бірдей, тек қосымша енгізіледі: максималды жұмыс жиілігі 
(мГц) және диодтың сыйымдылығы (пФ). 

Импульстік диодтар импульстік сигналды түрлендіруге арналған, 
жылдам әрекет ететін импульстік тізбектерде қолданылады. Бұл диодтарға 
қойылатын талаптар құрылғының берілген кернеудің импульстік сипатына 
жылдам реакциясын қамтамасыз етумен байланысты – диодтың жабық 
күйден ашық күйге және керісінше ауысуының аз уақыты. 

Стабилитрондар - бұл жартылай өткізгіш диодтар, олардағы кернеудің 
төмендеуі ағып жатқан тоққа аз тәуелді. Кернеуді тұрақтандыруға қызмет 
етеді. 

Варикаптар - жұмыс принципі p-n-ауысу қасиетіне негізделген, онда 
кері кернеудің мәні өзгерген кезде тосқауыл сыйымдылығының мәнін 
өзгерту. Олар кернеумен басқарылатын айнымалы конденсаторлар ретінде 
қолданылады. Сұлбаларда варикаптар кері бағытта қосылады. 

Жарық диодтары - бұл жартылай өткізгіш диодтар, олардың жұмыс 
принципі тікелей тоқ өткен кезде жарықтың p-n-ауысуының сәулеленуіне 
негізделген. 

Фотодиодтар - кері тоқ p-n-өтпелі жарыққа байланысты болады. 
Шоттки диодтары – металл – жартылай өткізгіштің ауысуына 

негізделген, соның арқасында олар қарапайым диодтарға қарағанда 
әлдеқайда жоғары жылдамдыққа ие. 

 

 
 
2.4.15 – сурет-Диодтың шартты – графикалық белгіленуі 
 
Транзистор - бұл электр сигналдарын күшейтуге, құруға және 

түрлендіруге, сондай-ақ электр тізбектерін ауыстыруға арналған жартылай 
өткізгіш құрылғы. 
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қойылатын талаптар құрылғының берілген кернеудің импульстік сипатына 
жылдам реакциясын қамтамасыз етумен байланысты – диодтың жабық 
күйден ашық күйге және керісінше ауысуының аз уақыты. 

Стабилитрондар - бұл жартылай өткізгіш диодтар, олардағы кернеудің 
төмендеуі ағып жатқан тоққа аз тәуелді. Кернеуді тұрақтандыруға қызмет 
етеді. 

Варикаптар - жұмыс принципі p-n-ауысу қасиетіне негізделген, онда 
кері кернеудің мәні өзгерген кезде тосқауыл сыйымдылығының мәнін 
өзгерту. Олар кернеумен басқарылатын айнымалы конденсаторлар ретінде 
қолданылады. Сұлбаларда варикаптар кері бағытта қосылады. 

Жарық диодтары - бұл жартылай өткізгіш диодтар, олардың жұмыс 
принципі тікелей тоқ өткен кезде жарықтың p-n-ауысуының сәулеленуіне 
негізделген. 

Фотодиодтар - кері тоқ p-n-өтпелі жарыққа байланысты болады. 
Шоттки диодтары – металл – жартылай өткізгіштің ауысуына 

негізделген, соның арқасында олар қарапайым диодтарға қарағанда 
әлдеқайда жоғары жылдамдыққа ие. 

 

 
 
2.4.15 – сурет-Диодтың шартты – графикалық белгіленуі 
 
Транзистор - бұл электр сигналдарын күшейтуге, құруға және 

түрлендіруге, сондай-ақ электр тізбектерін ауыстыруға арналған жартылай 
өткізгіш құрылғы. 

  
 

Транзистордың ерекшелігі - кернеу мен тоқты күшейту мүмкіндігі-
транзистордың кірісіне әсер ететін кернеулер мен тоқтар оның шығысындағы 
кернеулер мен тоқтардың едәуір үлкен болуына әкеледі. 

Транзистор өз атауын екі ағылшын сөзінің қысқаруынан алды tran (sfer) 
(re)sistor - басқарылатын резистор. Бұл атау кездейсоқ емес, өйткені 
транзисторға Қолданылатын кіріс кернеуінің әсерінен оның шығыс 
қысқыштары арасындағы қарсылықты өте кең шектерде реттеуге болады. 

Транзистор тізбектегі тоқты нөлден максималды мәнге дейін реттеуге 
мүмкіндік береді. 

Транзисторлардың жіктелуі: 
 әрекет принципі бойынша: өріс (униполярлы), биполярлы, аралас; 
 таратылатын қуаттың мәні бойынша: кіші, орта және үлкен; 
 шекті жиіліктің мәні бойынша: төмен-, орташа -, жоғары-және аса 

жоғары жиілікті; 
 жұмыс кернеуінің мәні бойынша: төмен және жоғары вольтты; 
 функционалдық мақсаты бойынша: әмбебап, күшейткіш, негізгі 

және т. б; 
 конструктивтік орындалуы бойынша: корпустық емес және 

корпустық орындалуы, қатаң және икемді қорытындылары бар. 
Орындалатын функцияларға байланысты транзисторлар үш режимде 

жұмыс істей алады: 
1) белсенді режим - Аналогты құрылғылардағы электр сигналдарын 

күшейту үшін қолданылады. Транзистордың кедергісі нөлден максималды 
мәнге дейін өзгереді-транзистор "сәл ашылады" немесе "жабылады" дейді»; 

2) қанықтыру режимі - транзистордың кедергісі нөлге ұмтылады. Бұл 
жағдайда транзистор реленің жабық контактісіне тең; 

3) кесу режимі-транзистор жабық және жоғары қарсылыққа ие, яғни ол 
ашық релелік контактіге тең. 

Қанықтыру және кесу режимдері сандық, импульстік және 
коммутациялық тізбектерде қолданылады.  

Биполярлы транзистор-бұл электр сигналдарының қуатын арттыруды 
қамтамасыз ететін екі p-n және үш шығысы бар жартылай өткізгіш құрылғы. 

Биполярлық транзисторларда тоқ заряд тасымалдаушылардың екі 
түрінің қозғалысына байланысты: электрондар мен тесіктер, олардың атауын 
анықтайды. 

Сұлбаларда транзисторларды шеңберде де, онсыз да бейнелеуге рұқсат 
етіледі (сурет. 2.4.16). Көрсеткі транзистордағы тоқтың бағытын көрсетеді. 

Транзистордың негізі жартылай өткізгіш тақтайша болып табылады, 
онда өткізгіштіктің ауыспалы түрі бар үш бөлім пайда болады - электронды 
және тесіктік. Қабаттардың ауысуына байланысты транзисторлар 
құрылымының екі түрі бөлінеді: n-p-n (сурет. 2.4.16, а) және p-n-p (сурет. 
2.4.16, б). 
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2.4.16-сурет-N-p-n (а) және p-n-p (б) транзисторлардың шартты-графикалық 
белгілері) 

 
Эмиттер (Э) - заряд тасымалдаушылардың (электрондардың немесе 

тесіктердің) көзі болып табылатын және аспаптың тогын құратын қабат; 
Коллектор (К) – эмитенттен келетін заряд тасымалдаушыларды 

қабылдайтын қабат; 
База (B) - транзистордың тогын басқаратын орта қабат. 
Транзистор электр тізбегіне қосылған кезде оның электродтарының бірі 

кіріс (кіріс айнымалы сигнал көзі қосылады), екіншісі шығыс (жүктеме 
қосылады), үшінші электрод кіріс пен шығысқа қатысты жалпы болып 
табылады. Көп жағдайда ортақ эмитенті бар сұлба қолданылады (2.4-
сурет..17). Базаға 1 В аспайтын, коллекторға 1 В артық кернеу беріледі, 
мысалы +5 В, +12 В, +24 В және т. б.  

Коллектор тогы тек IBS базасының тогы болған кезде пайда болады 
(Uбэ анықтайды). Іб неғұрлым көп болса, соғұрлым көп пайда әкеледі. Іб мА 
бірлігімен өлшенеді, ал коллектор тогы ондаған және жүздеген мА, яғни ІбІк. 
Сондықтан, базаға кіші амплитудасы бар айнымалы сигнал берілген кезде 
кіші Іб өзгереді және оған пропорционалды түрде үлкен қуат өзгереді. 
Коллектордың тізбегіне жүктеме кедергісі қосылған кезде, кіріс түрінде 
қайталанатын сигнал шығады,бірақ үлкен амплитудасы, яғни күшейтілген 
сигнал. 

 
2.4.17-сурет - Ортақ эмиттері бар биполярлы транзисторды қосу сұлбасы 

 
Транзисторлардың рұқсат етілген шекті параметрлерінің қатарына 

бірінші кезекте мыналар жатады: Рк.mах коллекторында таратылатын 
максималды рұқсат етілген қуат Рк.mах,  коллектор мен Uкэ.mах, эмиттері 
арасындағы кернеу. Iк.mах. 
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2.4.16-сурет-N-p-n (а) және p-n-p (б) транзисторлардың шартты-графикалық 
белгілері) 

 
Эмиттер (Э) - заряд тасымалдаушылардың (электрондардың немесе 

тесіктердің) көзі болып табылатын және аспаптың тогын құратын қабат; 
Коллектор (К) – эмитенттен келетін заряд тасымалдаушыларды 

қабылдайтын қабат; 
База (B) - транзистордың тогын басқаратын орта қабат. 
Транзистор электр тізбегіне қосылған кезде оның электродтарының бірі 

кіріс (кіріс айнымалы сигнал көзі қосылады), екіншісі шығыс (жүктеме 
қосылады), үшінші электрод кіріс пен шығысқа қатысты жалпы болып 
табылады. Көп жағдайда ортақ эмитенті бар сұлба қолданылады (2.4-
сурет..17). Базаға 1 В аспайтын, коллекторға 1 В артық кернеу беріледі, 
мысалы +5 В, +12 В, +24 В және т. б.  

Коллектор тогы тек IBS базасының тогы болған кезде пайда болады 
(Uбэ анықтайды). Іб неғұрлым көп болса, соғұрлым көп пайда әкеледі. Іб мА 
бірлігімен өлшенеді, ал коллектор тогы ондаған және жүздеген мА, яғни ІбІк. 
Сондықтан, базаға кіші амплитудасы бар айнымалы сигнал берілген кезде 
кіші Іб өзгереді және оған пропорционалды түрде үлкен қуат өзгереді. 
Коллектордың тізбегіне жүктеме кедергісі қосылған кезде, кіріс түрінде 
қайталанатын сигнал шығады,бірақ үлкен амплитудасы, яғни күшейтілген 
сигнал. 

 
2.4.17-сурет - Ортақ эмиттері бар биполярлы транзисторды қосу сұлбасы 

 
Транзисторлардың рұқсат етілген шекті параметрлерінің қатарына 

бірінші кезекте мыналар жатады: Рк.mах коллекторында таратылатын 
максималды рұқсат етілген қуат Рк.mах,  коллектор мен Uкэ.mах, эмиттері 
арасындағы кернеу. Iк.mах. 

  
 

Шекті параметрлерді арттыру үшін транзисторлық жинақтар 
шығарылады, олар бір корпуста бірнеше жүзге дейін параллель қосылған 
транзисторларды қамтуы мүмкін. 

Биполярлы транзисторлар аз және аз қолданылады, әсіресе импульстік 
күш техникасында. Олардың орнын MOSFET өріс транзисторлары және 
IGBT біріктірілген транзисторлары алады, олар электрониканың осы 
саласында сөзсіз артықшылықтарға ие. 

Өріс транзисторларында тоқ тек бір белгінің тасымалдаушыларының 
қозғалысымен анықталады (электрондар немесе тесіктер). Биполярлықтан 
айырмашылығы, транзистордың тогы өткізгіш каналдың қимасын өзгертетін 
электр өрісі арқылы басқарылады. 

Кіріс тізбегінде тоқ ағымы болмағандықтан, осы тізбектен қуат тұтыну 
іс жүзінде нөлге тең, бұл сөзсіз өріс транзисторының артықшылығы болып 
табылады. 

Құрылымдық жағынан, транзистор N - немесе p-типті өткізгіш арнадан 
тұрады, оның ұштарында аймақтар орналасқан: заряд тасымалдаушыларын 
шығаратын көз және тасымалдаушыларды қабылдайтын ағын. Каналдың 
көлденең қимасын реттеуге қызмет ететін электрод қақпа деп аталады, [25]. 

Өрістік транзистор - бұл жартылай өткізгішті прибор, реттеуші тоқ 
тізбегіндегі өзгерту есебінен қимасының жүргізетін арна. 

P-n өтпелі және оқшауланған ысырмасы бар өріс транзисторлары бар. 
Жартылай өткізгіш канал мен металл қақпа арасында оқшауланған 

қақпасы бар өріс транзисторларында диэлектриктің оқшаулағыш қабаты 
орналасқан - МДП транзисторлары (металл диэлектрик-жартылай өткізгіш), 
ерекше жағдай - кремний оксиді – МОП -транзисторлары. 

МДП транзисторларындағы негізгі элементтердің бірқатар 
артықшылықтары бар: сигнал тізбегі басқару әсерінің көзімен гальваникалық 
түрде байланысты емес, басқару тізбегі тоқты тұтынбайды және екі жақты 
өткізгіштікке ие. Өріс транзисторлары, биполярлықтан айырмашылығы, 
қызып кетуден қорықпайды, [25]. 

Транзисторлардың қасиеттері мен қолданылуы 
Транзисторлар операциялық параметрлермен сипатталады, олардың 

шекті мәндері оларды тәжірибелік қолдану мүмкіндіктерін көрсетеді. 
Күшейткіш ретінде жұмыс істеу кезінде биполярлы және өрістік 
транзисторлардың сипаттамаларының жұмыс аймақтары қолданылады.: 

Максималды рұқсат етілген шығыс тогы;  
Максималды рұқсат етілген кернеу ; 
Максималды рұқсат етілген қуат; 
Транзисторлардың жиілік қасиеттері.; 
Шудың қасиеттері. 
Тиристорлар 
Тиристор – екі тұрақты күйде жұмыс істейтін жартылай өткізгіш 

құрылғы – төмен өткізгіштік (тиристор жабық) және жоғары өткізгіштік 
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(тиристор ашық). Құрылымдық жағынан тиристорда үш немесе одан да көп 
p-n өтулері және үш шығысы бар.  

Анод пен катодтан басқа, тиристордың дизайнында үшінші қорғасын 
(электрод) бар, оны басқарушы деп атайды. 

Тиристор электр тізбектерін контактісіз ауыстыруға (қосу және өшіру) 
арналған. Олар жоғары жылдамдықпен және өте маңызды тоқтарды 
ауыстыру қабілетімен сипатталады (1000 А дейін). Біртіндеп коммутациялық 
транзисторлар ығыстырылады. 

Динисторлар (екі электрод) - қарапайым түзеткіш диодтар сияқты анод 
пен катод бар. Белгілі бір мәнмен тікелей кернеудің жоғарылауымен Ua = 
Uвкл динистор ашылады. 

Тиристорлар (тринисторлар - үш электрод) - Қосымша басқару 
электродына ие; Uвкл басқару электродынан өтетін басқару тогымен 
өзгереді. 

Тиристорды жабық күйге ауыстыру үшін кері кернеуді қолдану керек (- 
анодқа, + катодқа) немесе тікелей тоқты ұстап тұру тогы Iудер деп аталатын 
мәннен төмен азайту керек. 

Құлыптанатын тиристор-кері полярлықтың басқару импульсін беру 
арқылы жабық күйге ауыстырылуы мүмкін. 

Тиристорлар: жұмыс принципі, құрылымы, түрлері және қосу әдістері 
Симисторлар (симметриялы тиристорлар) - екі бағытта да тоқ өткізеді. 
 

 
2.4.18 - сурет - тиристорлардың шартты-графикалық белгіленуі 

 
Тиристорлар автоматика құрылғыларында және электр тогын 

түрлендіргіштерде байланыссыз ажыратқыштар мен басқарылатын 
түзеткіштер ретінде қолданылады. Айнымалы және импульстік тоқтардың 
тізбектерінде тиристордың ашық күйінің уақытын өзгертуге болады, демек 
жүктеме арқылы тоқтың өту уақыты. Бұл жүктемеде бөлінетін қуатты 
реттеуге мүмкіндік береді. 

Тиристорларда ампер фракцияларынан мың амперге дейін жұмыс 
тоқтарымен және бірліктерден мың вольтке дейін қосу кернеулерімен 
шығарылатын (басқарылатын түзеткіштер, импульстік генераторлар және 
т.б.) кең ауқымды қосымшалар бар, [25]. 

Фотоэлектрлік жəне сəуле шығаратын құрылғылар 
Фотоэлектрлік  деп сәулелі энергияны электр энергиясына 

түрлендіруге арналған құрылғылар аталады. Энергияның кері түрленуі сәуле 
шығаратын құрылғылармен жүзеге асырылады. Фотоэлектрлік құрылғылар 
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(тиристор ашық). Құрылымдық жағынан тиристорда үш немесе одан да көп 
p-n өтулері және үш шығысы бар.  
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Динисторлар (екі электрод) - қарапайым түзеткіш диодтар сияқты анод 
пен катод бар. Белгілі бір мәнмен тікелей кернеудің жоғарылауымен Ua = 
Uвкл динистор ашылады. 

Тиристорлар (тринисторлар - үш электрод) - Қосымша басқару 
электродына ие; Uвкл басқару электродынан өтетін басқару тогымен 
өзгереді. 
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арқылы жабық күйге ауыстырылуы мүмкін. 

Тиристорлар: жұмыс принципі, құрылымы, түрлері және қосу әдістері 
Симисторлар (симметриялы тиристорлар) - екі бағытта да тоқ өткізеді. 
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тоқтарымен және бірліктерден мың вольтке дейін қосу кернеулерімен 
шығарылатын (басқарылатын түзеткіштер, импульстік генераторлар және 
т.б.) кең ауқымды қосымшалар бар, [25]. 

Фотоэлектрлік жəне сəуле шығаратын құрылғылар 
Фотоэлектрлік  деп сәулелі энергияны электр энергиясына 

түрлендіруге арналған құрылғылар аталады. Энергияның кері түрленуі сәуле 
шығаратын құрылғылармен жүзеге асырылады. Фотоэлектрлік құрылғылар 

  
 

оптикалық диапазондағы электромагниттік сәулеленуді қабылдағыштар 
ретінде кеңінен қолданылады: 

инфрақызыл: λ = 300...0,78 мкм, ν = 1012...4×1014 Гц; көрінетін: λ = 
0,78...0,35 мкм, ν = 4×1014...7,6×1014 Гц; ультракүлгін: λ = 0,35...0,01 мкм, ν 
= (7,6×1014...1016) Гц. 

Фотоэлектрлік құрылғылардың жұмыс принципі ішкі немесе сыртқы 
Фото эффектілердің құбылыстарын қолдануға негізделген, [25]. 

Ішкі фото эффект жартылай өткізгіштер мен диэлектриктерде 
байқалады. Оларда сәулелену әсерінен электрондардың қозуы жүреді. 
Электрондардың жоғары энергия деңгейіне ауысуы бос заряд 
тасымалдаушыларының концентрациясының өзгеруіне және  заттың 
электрлік қасиеттеріне әкеледі. Жартылай өткізгішке сәулелі энергия әсер 
еткенде, валенттілік электрондарының бір бөлігінде энергия соншалықты 
артады, олар тыйым салынған аймақты жеңіп, өткізгіштік аймағына өтеді. 

Ішкі фотоэффект фоторезисторларда, фотодиодтарда, 
фототрансисторларда қолданылады. 

Сыртқы фотоэффект кез-келген заттарда байқалуы мүмкін. Ол 
фотоэлектрондық эмиссия құбылысына негізделген. Мұнда сәулелену 
әсерінен заттардың бетінен тыс электрондардың шығуы қолданылады. 
Мысалы, металдарда WKВ квантының энергиясы металынан электронның 
шығуынан асып кетсе, сыртқы әсер пайда болады. Цезий үшін WKВ кем 
дегенде 1,2 эВ, алтын үшін — 5 эВ болуы керек. 

Сыртқы әсер электронды және иондық фотоэлементтерде, 
фотоэлектрондық көбейткіштерде қолданылады. 

Шығарылатын жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмыс принципі 
бөлшектердің жоғары энергетикалық күйден төмен күйге ауысуы кезінде 
электромагниттік энергия кванттарының сәулеленуіне негізделген. Сәулелі 
энергияның кванттары шығарылатын өтулер сәуле деп аталады. Олар 
люминесценция және индукцияланған сәулелену құбылыстарын туындатады. 

Люминесценция деп берілген температурада жылулық сәулелер 
шығарудан басым және жарық шығару ұзақтығы жарық тербелістерінің 
периодынан ұзақ болатын тепе - тең емес сәулелерді айтады. Люминесценция 
кезінде салыстырмалы түрде кең спектрлі (шамамен 10-2 мкм) когерентті 
емес оптикалық сәулелену шығарылады. Люминесценция құбылысы 
когерентті емес сәулелі жартылай өткізгіш аспаптарда кеңінен қолданылады. 

Индукцияланған сәулелену құбылысы кванттық құрылғылардың 
жұмысының негізі болып табылады. Іс жүзінде электронды тесік өткелі бар 
жартылай өткізгіш кристалды қоздыру әдістері кеңінен қолданылады: Алға 
бағытта қосылған сыртқы кернеу көзінің әсерінен негізгі емес 
тасымалдаушыларды енгізу; кері кернеуді қосу кезінде p-n түйіспесіндегі 
көшкін және т. б. 

Әдетте жартылай өткізгіштерде радиациялық ауысулармен қатар 
радиациясыз ауысулар да байқалады, сондықтан жартылай өткізгіштің 
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қозуына жұмсалған энергия ішінара люминесцентті сәулелену энергиясына 
айналады.  

Кең таралған сәуле шығаратын құрылғы-жарық диоды. Жарық 
диодтарын жасау үшін материалдар ретінде SiC кремний карбиді 
қосылыстары, gap галлий фосфиді, GaAs галлий арсениді  қолданылады[25]. 

Бір өнімде эмитент пен жарық қабылдағышты біріктіру оптрон деп 
аталатын құрылғыны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қарапайым оптрон 
жалпы корпуста орналастырылған жарықдиодты және фотодиодтан тұрады. 
Диодтық оптрондардан басқа, электронды өнеркәсіп резистор, транзистор 
және тиристор оптрондарын шығарады. Жарық көзінен қабылдағышқа жарық 
сәулесінің бір бағыты басқару тізбегі кіріс тізбегінен электрлік 
ажыратылатын басқарылатын электрондық элементтерді жасауға мүмкіндік 
береді, өйткені көрсетілген тізбектер арасындағы байланыс оптикалық түрде 
жүзеге асырылады. 

Индикаторлық аспаптардың ерекше тобын сұйық кристалды 
индикаторлар құрайды. Бұл құрылғыларда қатты кристалл мен сұйықтықтың 
қасиеттері арасындағы аралық қасиеттері бар заттар қолданылады. Бұл 
қасиеттер белгілі бір температура диапазонында зат тамшылар түзе 
алатындығында, үлкен көлемге ие емес, сонымен қатар әртүрлі қасиеттердің 
анизотропиясына ие: ол әртүрлі бағыттар үшін әртүрлі қарсылықтармен, 
диэлектрлік тұрақты сыну көрсеткіштерімен және т. б. сипатталады. 

Сұйық кристалды заттардың ерекшелігі - реттелген кристалл 
құрылымын құра отырып, параллель тізбектерде орналасуы мүмкін (5 ... 55 ° 
C температура аралығында) таяқша тәрізді молекулалардың болуы. Сұйық 
кристалдардағы электр өрісінің әсерінен молекулалардың бағыты бұзылады. 
Бұл жағдайда затта сұйықтықтың мөлдірлігінің өзгеруімен қатар жүретін 
динамикалық шашырау әсері пайда болады. Бұл әсер индикаторларды жасау 
үшін қолданылады. 

Сұйық кристалды индикаторлардың перспективалы түрі-электр 
өрісінің әсерінен жарықтың поляризация жазықтығының айналу әсерін 
қолданатын индикаторлар. Қолданылатын электр өрісі молекулалардың 
осьтерінің электр өрісінің векторына параллель айналуын тудырады. Бұл 
жағдайда қиылысқан поляризаторларда орналасқан учаске қараңғы, мөлдір, 
ал параллель поляризаторларда ашық, мөлдір болады. 

Сұйық кристалды индикаторлардың тиімділігі контрастпен бағаланады. 
Бұл көрсеткіш кернеу болмаған кезде индикатор арқылы өтетін жарық 
қарқындылығының кернеу берілген кезде шашыраған сұйық кристалдан 
өткен Жарық қарқындылығына қатынасы арқылы анықталады. Басқару 
кернеуінің шекті мәннен жоғары жоғарылауымен контраст мәнінің 
монотонды жоғарылауы байқалады, ол 20...50 рет жетуі мүмкін 

Поляризация жазықтығының айналу әсерін қолданатын сұйық 
кристалды индикаторлар интегралды сұлбалармен жақсы үйлесімділікті 
қамтамасыз ететін энергияны аз тұтынады және динамикалық дисперсиясы 
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қозуына жұмсалған энергия ішінара люминесцентті сәулелену энергиясына 
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Кең таралған сәуле шығаратын құрылғы-жарық диоды. Жарық 
диодтарын жасау үшін материалдар ретінде SiC кремний карбиді 
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Бір өнімде эмитент пен жарық қабылдағышты біріктіру оптрон деп 
аталатын құрылғыны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қарапайым оптрон 
жалпы корпуста орналастырылған жарықдиодты және фотодиодтан тұрады. 
Диодтық оптрондардан басқа, электронды өнеркәсіп резистор, транзистор 
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жүзеге асырылады. 

Индикаторлық аспаптардың ерекше тобын сұйық кристалды 
индикаторлар құрайды. Бұл құрылғыларда қатты кристалл мен сұйықтықтың 
қасиеттері арасындағы аралық қасиеттері бар заттар қолданылады. Бұл 
қасиеттер белгілі бір температура диапазонында зат тамшылар түзе 
алатындығында, үлкен көлемге ие емес, сонымен қатар әртүрлі қасиеттердің 
анизотропиясына ие: ол әртүрлі бағыттар үшін әртүрлі қарсылықтармен, 
диэлектрлік тұрақты сыну көрсеткіштерімен және т. б. сипатталады. 

Сұйық кристалды заттардың ерекшелігі - реттелген кристалл 
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динамикалық шашырау әсері пайда болады. Бұл әсер индикаторларды жасау 
үшін қолданылады. 

Сұйық кристалды индикаторлардың перспективалы түрі-электр 
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Сұйық кристалды индикаторлардың тиімділігі контрастпен бағаланады. 
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өткен Жарық қарқындылығына қатынасы арқылы анықталады. Басқару 
кернеуінің шекті мәннен жоғары жоғарылауымен контраст мәнінің 
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Поляризация жазықтығының айналу әсерін қолданатын сұйық 
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бар индикаторлармен салыстырғанда төмен кернеулерде жоғары контраст 
мәндеріне ие.  

Сұйық кристалды индикаторлар электрондық сағаттарда, бақылау және 
басқару жүйелерінде және тағы басқаларында кеңінен қолданылады. Аз қуат 
тұтынуына байланысты оларды пайдалану әсіресе шектеулі қуат көзі бар 
құрылғылар маңызды. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Жартылай өткізгіш құрылғысы дегеніміз не?  
2. Жартылай өткізгіш құрылғыларды дайындайтын материалдар 
3. Диодтың вольт-амперлік сипаттамасы нені көрсетеді? 
4. Транзисторлардың  негізгі қасиеттері 
5. Тиристордың жұмыс істеу принципі. 
6. Фотоэлектрлік құрылғылардың қолданылуы. 
 
2.5. Күшейткіш каскадтардың, импульсті құрылғылардың, қуат 

көздерінің, түрлендіргіш құрылғылардың сұлбаларын құру принципі 
 
Электронды күшейткіш - бұл электр сигналының кернеуін, тогын және 

қуатын күшейтуге арналған құрылғылар. 
Қарапайым күшейткіш – транзисторға негізделген тізбек. 

Күшейткіштерді пайдалану, әдетте, электронды құрылғыларға кіретін 
электрлік сигналдардың (кернеулер мен тоқтар) амплитудасы аз 
болғандықтан және оларды одан әрі пайдалану үшін жеткілікті (түрлендіру, 
беру, жүктемені беру) қажетті мәнге дейін арттыру қажеттілігі туындайды. 

2.5.1-суретте күшейткіштің жұмысына қажетті құрылғылар 
көрсетілген. Күшейткіштің жүктемесінде шығарылатын қуат оның қуат 
көзінің түрлендірілген қуаты болып табылады және кіріс сигналы оны 
басқарады. Күшейткіштер кернеу көздерінен қоректенеді, [25]. 

 

 
 

Сурет 2.5.1-Күшейткішті қосу сұлбасы 
 

Әдетте күшейткіш бірнеше күшейту сатыларынан тұрады (сурет.2.5.2). 
Негізінен сигнал кернеуін күшейтуге арналған алғашқы күшейту каскадтары 
алдын ала болжамдық деп аталады. Олардың тізбегі кіріс көзінің түрімен 
анықталады. 
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Сурет 2.5.2-Күшейткіш құрылымы 

 
 
Сигналдың қуатын күшейту үшін қызмет ететін каскад терминалды 

немесе шығыс деп аталады. Сондай-ақ күшейткіштің құрамына күшейтілетін 
сигналдың қажетті күшейту коэффициентін алуға және (немесе) қажетті 
сипаттамаларын қалыптастыруға арналған аралық каскадтар кіруі 
мүмкін[25]. 

Күшейткіштердің жіктелуі: 
1) күшейтілген параметрге байланысты кернеу, тоқ, қуат 

күшейткіштері 
2) күшейтілетін сигналдардың түрі бойынша: 

 гармоникалық (үздіксіз) сигналдарды күшейткіштер; 
 импульстік күшейткіштер (сандық күшейткіштер). 

3) күшейтілетін жиіліктер жолағы бойынша: 
 тұрақты тоқ күшейткіштері; 
 айнымалы тоқ күшейткіштері 
 төмен жиілікті, жоғары, ультра жоғары және т. б. 

4) жиілік сипаттамасының сипаты бойынша: 
 резонанстық (тар жиілік диапазонындағы сигналдарды күшейтеді); 
 жолақты (белгілі бір жиілік диапазонын күшейтеді); 
 кең жолақты (барлық жиілік диапазонын күшейтеді). 

5) күшейткіш элементтердің типі бойынша: 
 арналған электр вакуум шамдарына; 
 жартылай өткізгіш аспаптарда; 
 интегралды микросұлбаларда. 

Күшейткішті таңдағанда күшейткіш параметрлерінен шығады: 
Шығыс қуаты Ваттпен өлшенеді. Шығыс қуаты күшейткіштің 

мақсатына байланысты әр түрлі болады, мысалы, дыбыстық күшейткіштерде 
- құлаққаптағы милливаттан бастап аудио жүйелердегі ондаған және 
жүздеген Ваттқа дейін. 

Жиілік диапазоны Герцпен өлшенеді. Мысалы, бірдей дыбыстық 
күшейткіш, әдетте, 20-20 000 Гц жиілік диапазонында, теледидар 
сигналының күшейткіші (сурет + дыбыс) – 20 Гц – 10 МГц және одан жоғары 
жиілікте күшейтуді қамтамасыз етуі керек. 

Сызықтық емес бұрмаланулар % пайызбен өлшенеді. Күшейтілген 
сигнал пішінінің бұрмалануын сипаттаңыз.  
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жиілікте күшейтуді қамтамасыз етуі керек. 

Сызықтық емес бұрмаланулар % пайызбен өлшенеді. Күшейтілген 
сигнал пішінінің бұрмалануын сипаттаңыз.  

  
 

ПӘК (пайдалы əсер коэффициенті), % пайызбен өлшенеді. Қуат көзі 
энергиясының қай бөлігі жүктеме кезінде қуат бөлуге жұмсалатынын 
көрсетеді, [25].  

2.5.3-суретте биполярлы транзистордағы арматураның алдын-ала 
каскадының типтік сұлбасы көрсетілген. Кіріс сигналы Uвх кернеу көзінен 
келеді. Ср1 және Ср2 бөлгіш конденсаторлары айнымалы, яғни күшейтілген 
сигнал береді және тұрақты тоқ өткізбейді, бұл дәйекті қосылған күшейткіш 
сатыларында тұрақты тоқтың тәуелсіз жұмыс режимдерін құруға мүмкіндік 
береді.   

Rb1 және Rb2 резисторлары базалық бөлгіш болып табылады, олар Iб0 
транзисторының негізгі тогын қамтамасыз етеді, Rк резисторы Iк0 
коллекторының бастапқы тогын қамтамасыз етеді. Бұл токтар тыныштық 
тогы деп аталады. Кіріс сигналы болмаған кезде олар тұрақты болады. 4-
суретте күшейткіштің уақыттық диаграммалары көрсетілген. Уақыт 
диаграммасы-кез-келген параметрдің уақыт бойынша өзгеруі. 

 

 
 

Сурет 2.5.3-Биполярлық транзистордағы күшейту каскадының сұлбасы 
 
Rэ резисторы тоқ бойынша теріс кері байланысты (ТКБ) қамтамасыз 

етеді. 
Кері байланыс (КБ) - шығыс сигналының бір бөлігін күшейткіштің 

кіріс тізбегіне беру. Егер кіріс сигналы мен кері байланыс сигналы фазада 
қарама-қарсы болса, кері байланыс теріс деп аталады. ТКБ кірісті азайтады, 
бірақ сызықты емес бұрмалануды азайтып,  күшейткіштің тұрақтылығын 
арттырады. Ол барлық күшейткіштерде қолданылады. Қуат күшейткіштері 
күшейту сатыларында қолданылады және жүктемеде қажетті қуатты құруға 
арналған. 

Олардың басты ерекшелігі - кіріс сигналының үлкен деңгейлерінде 
және үлкен шығыс тоқтарында жұмыс істеу, бұл қуатты күшейткіштерді 
қолдануды қажет етеді, [25]. 

Күшейткіштер А, AB, B, C және D режимдерінде жұмыс істей алады. 
А шығыс тоғы режимінде күшейткіш құрылғы (транзистор немесе 

радиоэлектрондық шам) күшейтілген сигналдың бүкіл кезеңінде (яғни 
тұрақты) ашық болады және шығыс тогы ол арқылы өтеді. А класындағы 
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күшейткіштер күшейтілген сигналға минималды бұрмалануды енгізеді, бірақ 
тиімділігі өте төмен. 

В режимінде ығыс тоғы екіге бөлінеді, бір күшейткіш сигналдың оң 
жарты толқындарын, екіншісі теріс толқындарын күшейтеді. Нәтижесінде А 
режиміне қарағанда тиімділігі жоғары, бірақ транзисторларды ауыстыру 
кезінде пайда болатын үлкен сызықтық емес бұрмаланулар. 

АВ режимі В режимін қайталайды, бірақ бір жарты толқыннан 
екіншісіне ауысу кезінде екі транзистор да ашық, бұл жоғары тиімділікті 
сақтау кезінде бұрмалануды азайтуға мүмкіндік береді. AB режимі аналогтық 
күшейткіштер үшін ең көп таралған. 

С режимі күшейту кезінде сигнал пішінінің бұрмалануы болмаған 
жағдайда қолданылады, өйткені күшейткіштің шығыс тоғы кезеңнің 
жартысынан аз уақытқа созылады, бұл үлкен бұрмалануларға әкеледі. 

D режимі кіріс сигналдарын импульстарға түрлендіруді, осы 
импульстарды күшейтуді, содан кейін кері түрлендіруді қолданады. Бұл 
жағдайда күшейткіштің тиімділігі 100% құрайды. D режимінде жұмыс 
істейтін күшейткіштер сандық күшейткіштер деп аталады. 

Екі сатылы сұлбада күшейту (В және АВ режимі) екі циклде жүреді. 
Бірінші жарты цикл кезінде кіріс сигналы бір транзистормен күшейтіледі, ал 
екіншісі осы жарты циклде немесе оның бөлігінде жабылады. Екінші жарты 
циклде сигнал екінші транзистормен күшейтіледі, ал біріншісі жабық, [25]. 

ИМС күшейткіштері туралы жалпы мəліметтер 
Радиоэлектрондық аппаратура орындалған арналған ИМС 

ерекшеленеді жоғары сенімділігі, шағын салмағы мен габариттері, болмашы 
қуатты тұтыну. ИМС әмбебап құрылғы ретінде жасалынған және қол жетімді 
және оны әртүрлі сұлбаларды жасау кезінде қолдануға болады: генератор, 
жиілік түрлендіргіш күшейткіш және т. б. Қазіргі ИМС-не қатысушылардың 
әр түрлі белгілері бойынша : 
 өндіріс технологиялары; 
 қолдану бойынша; 
 атқарылатын функциялардың түрі бойынша; 
 оның корпусындағы элементтердің саны бойынша. 

Әрбір ИМС-тің өзіндік белгісі бар.  
Операциялық күшейткіштердің ерекшеліктері 
Операциялық күшейткіштер (ОК) өндірілген ИМС-тің көп бөлігін 

құрайды. OК құрылымдық сұлбасында бірнеше каскадтар бар, әдетте 2 
немесе 3. 2.5.4 суретте үш каскадтан тұратын ОК-ның көрсетілген 
құрылымдық сұлбасы көрсетілген. 
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фототиристорларда, оптрондарда және арнайы күштік логикалық 
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Қуат күшейткіштері тізбектерде кернеуді одан әрі арттырмай 
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және катодты қайталағыш сұлбасы қолданылады. Импульстік 
күшейткіштердің каскадтары қайталанатын негізгі каскадтарға ұқсас. Қазіргі 
уақытта импульстік күшейткіштердің көпшілігі интегралды микросұлбалар 
(ИМС) және операциялық күшейткіштер негізінде орындалады. Бөлгіш 
конденсаторлар тек кіріс сигналының көзімен байланыс үшін қолданылады. 
ИМС ОК-де төменгі шекаралық күшейту жиілігі нөлге жақын. Жоғарғы 
шекаралық жиіліктің ұлғаюына жоғары жиілікті интегралды транзисторлар 
мен күшейткіш каскадтарының ішіндегі кішкене паразиттік сыйымдылықтар 
алуды қамтамасыз ететін технологиялық әдістермен қол жеткізіледі. 
Күшейткіштердің интегралды нұсқасында түзету элементтерін орнатпай-ақ 
жасауға болады. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Электрондық күшейткішті анықтау. 
2. Күшейткіш құрылымы 
3. Күшейткіштің жұмыс режимдері. 
4. Операциялық күшейткіштің жұмыс принципі 
5. Күшейткіштердің түрлері 
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6. Импульстік күшейткіштерді қолдану 
7. Замануи электронды техникада күшейткіштер қандай нұсқада 

қолданылады?   
 
2.6. Негізгі сандық құрылғылардың жұмыс істеу принципі 
 
Негізгі элементтерде жүзеге асырылатын логикалық функциялар 
Конъюнкция, ажырату, теріске шығару және модуль бойынша қосу 

(ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС) сияқты логикалық операциялар негізгі типтердің 
логикалық элементтерінде орындалатын негізгі операциялар болып 
табылады.2.6.1, [34].  
Логикалық сұлбалардың төрт класы: 

1. Шығу айнымалысының мәні белгілі бір уақытта кіріс 
айнымалыларының мәндеріне ғана байланысты болатын комбинациялық 
тізбектер. 

2. Шығу айнымалысының мәні қазіргі уақытта кіріс 
айнымалыларының мәндеріне ғана емес, сонымен қатар жад элементтерінің 
күйіне де байланысты болатын тізбекті тізбектер. 

3. Параллель - кіріс айнымалыларының барлық разрядтары кіріске 
берілетін және шығыс айнымалыларының барлық разрядтары бір уақытта 
шығудан шығарылатын құрылғы деп аталады. 

4. Ретті - кіріс айнымалылары кіріске берілетін және шығыс бір 
уақытта емес, қатарынан, разрядтан кейін шығарылатын құрылғы деп 
аталады. 

5. Логикалық элементтердің жүктеме қабілеті: 
6. кіріс бойынша біріктіру коэффициенті  Коб кіруіндегі біріктіру 

коэффициенті сандық түрде осы логикалық элементтің кірісіне қосыла 
алатын бір типтегі логикалық элементтердің шығыстарының максималды 
санына тең, оның сигналының пішіні мен амплитудасы бұрмаланбайды; 

7. тармақталу коэффициенті Краз шығысы бойынша берілген 
логикалық элементтің шығысына оның сигналының пішіні мен 
амплитудасының бұрмалануын тудырмай қосыла алатын бір типті логикалық 
элементтердің шығуының максималды санына сандық тең. 

8. N интеграциясының дəрежесі N=Log k интегралды сұлбасының 
бір кристалында орналасқан элементар логикалық элементтердің санын 
сипаттайды, мұндағы K-интегралдық сұлбадағы элементтер саны, [34]. 

Логикалық операциялардың үлкендігі ережесі: 
1 Теріске шығару - бірінші кезеңнің логикалық әрекеті. 
2 Конъюнкция - екінші кезеңнің логикалық әрекеті. 
3 Ажырату -үшінші сатының логикалық әрекеті. 
Егер әр түрлі сатылардың әрекеттері логикалық өрнекте кездессе, онда 

алдымен бірінші саты, содан кейін екінші және осы үшінші сатыдан кейін 
ғана орындалады.  Осы тәртіптен кез келген ауытқу жақшалармен белгіленуі 
керек [41]. 
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Кесте 2.6.1-Негізгі логикалық функциялар 
 
№ Атауы 

негізгі логикалық 
функциясы 

Логикалық 
элементтің 
атауы 

Графикалық 
шартты 
белгісі 

Логикалық 
функцияның 
формуласы 

Ақиқат кестесі 
  кіріс шығыс 
X1 X2 Y 

1.  Инверсия (бас 
тарту) 

    ЕМЕС 
(түгендеу)   

Y X  0 
1 

 1 
0 

2.  Конъюнкция     ЖӘНЕ 
(сәйкестік 
сұлбасы) 

 
1 2Y X X   0 

0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
1 

3.  Дизъюнкция  НЕМЕСЕ 
  (қосу)  

1 2Y X X   0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
1 
1 

4.  Шеффер элементі   ЖӘНЕ-ЖОҚ 
 

1 2Y X X   0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
0 

5.  Пирс элементі НЕМЕСЕ-
ЖОҚ  1 2Y X X   0 

0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
0 
0 
0 

6.  Терістеу НЕМЕСЕ Ипликатор 
 

1 2Y X X   0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
0 
1 
1 

7.  Тең емес мәнді 
шығармау  ЖӘНЕ -
НЕМЕСЕ 

Эквивалентті 
емес  

1 2
1 2

Y X X
X X
  

 
 0 

0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
0 
0 
1 

 ТТЛ топтамасының логикалық элементтеріндегі тәжірибелік 
комбинациялық сұлбалар (tз=29 нс), мысалы, К155ЛАЗ микросұлбасы, 
сурет.2.6.1: 

 

 
 
Сурет 2.6.1. - K155laz сұлбасы 
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2.6.2 Сандық құрылғыларды синтездеу негіздері 
 
Комбинациялық типтегі сандық құрылғыларды синтездеудегі 

операциялардың реттілігі 
1 Комбинациялық сандық құрылғының (КСҚ) шынайылық кестесін 

оның анықтамасына, мақсатына, жұмыс принципінің ауызша сипаттамасына 
сәйкес құру. 

2 Ақиқат кестесіне сәйкес логикалық формула құру. 
3 Әр түрлі нұсқаларды құру және белгілі бір критерийлер бойынша 

олардың ең жақсысын табу үшін алынған формуланы талдау. 
4 ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС элементтерден КСҚ функционалдық 

сұлбасын жасау. 
КСҚ логикалық формуласының аналитикалық жазбасы  
ЖДҚФ түріндегі жазба (жетілген дизъюнктивті қалыпты форма). 
ЖДҚФ-да логикалық формула бірнеше логикалық туындылардың 

логикалық қосындысы болып табылады, олардың әрқайсысына теріс немесе 
онсыз барлық тәуелсіз айнымалылар кіреді. 

Формула екі кезеңде алынады: 
а) туындылардың логикалық қосындысы жазылады, олардың 

әрқайсысына барлық тәуелсіз айнымалылар кіреді. Терминдер саны 
шынайылық кестесінің жиындарының санына тең, онда логикалық функция 
«1»; 

б) инверсия белгісі қарастырылып отырған жиынтықтағы "0" - ге тең 
тәуелсіз айнымалылардың үстіне қойылады. 

ЖКҚФ түріндегі жазба (жетілген конъюнктивтік қалыпты форма). 
ЖҚҚФ формула бірнеше логикалық сомалардың логикалық 

көбейтіндісі болып табылады, олардың әрқайсысында барлық тәуелсіз 
айнымалылар теріске шығарылады немесе жоқ. 

 
 

Алдыңғы жағдайдағыдай, формула екі кезеңде алынады: 
а) барлық факторлардың логикалық көбейтіндісі жазылады; 

факторлардың саны шынайылық кестесінің жиынтықтарының санына тең, 
онда логикалық функция «0»; 

б) инверсия белгісі қарастырылып отырған жиынтықтағы "1" - ге тең 
тәуелсіз айнымалылардың үстіне қойылады. 

ЖДҚФ және ЖҚҚФ түріндегі құрылымдық формулалар эквивалентті 
және алгебра заңдарының көмегімен логиканы бір-біріне айналдыруға 
болады, [34]. 

Мысал: көпшілік логикалық элементті үш кіріске синтездеу. 
Көпшілік-бұл шығыс күйі кіріс сигналдарының көпшілігімен сәйкес 

келетін логикалық элемент. 
Мажоритарлық элементтің осы логикалық  сипаттамасының негізінде 

оның ақиқат кестесі жасалды (2.6.2-кесте).  
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2.6.2 Сандық құрылғыларды синтездеу негіздері 
 
Комбинациялық типтегі сандық құрылғыларды синтездеудегі 

операциялардың реттілігі 
1 Комбинациялық сандық құрылғының (КСҚ) шынайылық кестесін 

оның анықтамасына, мақсатына, жұмыс принципінің ауызша сипаттамасына 
сәйкес құру. 

2 Ақиқат кестесіне сәйкес логикалық формула құру. 
3 Әр түрлі нұсқаларды құру және белгілі бір критерийлер бойынша 

олардың ең жақсысын табу үшін алынған формуланы талдау. 
4 ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС элементтерден КСҚ функционалдық 

сұлбасын жасау. 
КСҚ логикалық формуласының аналитикалық жазбасы  
ЖДҚФ түріндегі жазба (жетілген дизъюнктивті қалыпты форма). 
ЖДҚФ-да логикалық формула бірнеше логикалық туындылардың 

логикалық қосындысы болып табылады, олардың әрқайсысына теріс немесе 
онсыз барлық тәуелсіз айнымалылар кіреді. 

Формула екі кезеңде алынады: 
а) туындылардың логикалық қосындысы жазылады, олардың 

әрқайсысына барлық тәуелсіз айнымалылар кіреді. Терминдер саны 
шынайылық кестесінің жиындарының санына тең, онда логикалық функция 
«1»; 

б) инверсия белгісі қарастырылып отырған жиынтықтағы "0" - ге тең 
тәуелсіз айнымалылардың үстіне қойылады. 

ЖКҚФ түріндегі жазба (жетілген конъюнктивтік қалыпты форма). 
ЖҚҚФ формула бірнеше логикалық сомалардың логикалық 

көбейтіндісі болып табылады, олардың әрқайсысында барлық тәуелсіз 
айнымалылар теріске шығарылады немесе жоқ. 

 
 

Алдыңғы жағдайдағыдай, формула екі кезеңде алынады: 
а) барлық факторлардың логикалық көбейтіндісі жазылады; 

факторлардың саны шынайылық кестесінің жиынтықтарының санына тең, 
онда логикалық функция «0»; 

б) инверсия белгісі қарастырылып отырған жиынтықтағы "1" - ге тең 
тәуелсіз айнымалылардың үстіне қойылады. 

ЖДҚФ және ЖҚҚФ түріндегі құрылымдық формулалар эквивалентті 
және алгебра заңдарының көмегімен логиканы бір-біріне айналдыруға 
болады, [34]. 

Мысал: көпшілік логикалық элементті үш кіріске синтездеу. 
Көпшілік-бұл шығыс күйі кіріс сигналдарының көпшілігімен сәйкес 

келетін логикалық элемент. 
Мажоритарлық элементтің осы логикалық  сипаттамасының негізінде 

оның ақиқат кестесі жасалды (2.6.2-кесте).  

  
 

Ақиқат  кестесіне сүйене отырып, ЖДҚФ немесе ЖКҚФ функциялары 
жазылады, содан кейін элементтің функционалды диаграммасы жасалады. 

 
 
Кесте 2.62-мажоритарлық элементтің ақиқат кестесі 

X1 X2 X3 Y 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1  1 0 1 
1 1 1 1 

 

ЖДҚФ:  

ЖКҚФ:  
 

Мажоритарлық элементтің ЖДҚФ функциясы негізінде жасалған 
элементтің функционалды диаграммасы 2.6.2-суретте көрсетілген. Сұлба 
кірістердің жалпы саны 19 болатын 8 элементтен тұрады. Кіріс саны 
тізбектің күрделілігін сипаттайды және "Квайн бойынша сан"деп аталады. 
ЖКҚФ функциясы негізінде жасалған сұлба 19 кіріске ие болады.  

Комбинациялық логикалық құрылғылардың типтік функционалды 
түйіндері 

Мультиплексор - бұл бірнеше ақпарат көздерінен бір шығыс арнасына 
басқарылатын деректерді беруге арналған комбинациялық логикалық 
құрылғы. 

 

 
 

2.6.2 - сурет-Мжоритарлық элементтің функционалдық сұлбасы 
 
Атаулы кірістерге берілетін код қазіргі уақытта шығысына қандай 

ақпараттық кіріс қосылғанын анықтайды. 



72
  

 

n-биттік екілік код 2n мәндерін қабылдай алатындықтан, егер 
мультиплексордың адрестік кірістерінің саны n болса, оның ақпараттық 
кірістерінің саны 2-ге тең болуы керек, [34]. 

Демультиплексорлар 
Демультиплексор - бұл бірнеше шығу арналарында бір ақпарат көзінен 

басқарылатын деректерді беруге арналған комбинациялық логикалық 
құрылғы. 

Осы анықтамаға сәйкес, демульплексордың жалпы жағдайда бір 
ақпараттық кірісі, n атаулы кірісі және 2n шығысы бар. 

Дешифратор 
Дешифратор - сандарды екілік есептеу жүйесінен ондыққа 

түрлендіруге арналған комбинациялық логикалық құрылғы. 
Код түрлендіргіші - кодталған ақпараттың түрін түрлендіруге арналған 

комбинациялық логикалық құрылғы. 
Триггер. 
Триггер-бұл екілік ақпарат жазылатын, сақталатын және оқылатын 

электрондық сериялық құрылғы. Триггердің екі тұрақты күйі бар: 1 немесе 0. 
Ақпараттық кірістерді жіктеу: 
R-триггерді қалпына келтірудің бөлек кірісі (Q=0); 
S-триггер қондырғысының бөлек кірісі (Q=1); 
K-әмбебап триггерді қалпына келтіру кірісі (Q=0); 
J-әмбебап триггерді орнату кірісі (Q=1); 
T-триггерді санау кірісі; 
D-триггердің ақпараттық кірісі; 
C-синхрондалған триггер кірісі; 
V-триггердің блоктау кірісі. 
Триггерлерді ажыратыңыз: RS, D, T, JK, VD, және VT, [41]. 
Кіріс сигналына реакция кезінде триггерлер асинхронды және 

синхронды болып бөлінеді.   
Асинхронды триггер өзінің ақпараттық шығуларындағы сигнал 

өзгерген кезде оның күйін тікелей өзгертеді. 
Синхронды триггер өзінің күйін тек С сигналы болған кезде уақыттың 

қатаң белгіленген сағаттарында өзгертеді. 
Белсенді логикалық сигналдың түрі бойынша статикалық - деңгеймен 

басқарылатын, ал динамикалық – кіріс сигналының ауысуымен басқарылады. 
Есептегіштер 
Есептегіштердің негізгі параметрлері мен жіктелуі. 
Оқшаулаудың құрылғысы деп атайды, ол есебін жүргізеді түсетін оның 

кіру импульс. 
Есептегіштің негізгі параметрі М санау модулі, ол импульстардың 

максималды санын сипаттайды, келгеннен кейін есептегіш бастапқы 
позицияға орнатылады. 

Есептегіштің жылдамдығын анықтайтын негізгі динамикалық 
параметр-бұл tk , шығыс кодын орнату уақыты , кіріс сигналының берілу сәті 
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кірістерінің саны 2-ге тең болуы керек, [34]. 

Демультиплексорлар 
Демультиплексор - бұл бірнеше шығу арналарында бір ақпарат көзінен 

басқарылатын деректерді беруге арналған комбинациялық логикалық 
құрылғы. 

Осы анықтамаға сәйкес, демульплексордың жалпы жағдайда бір 
ақпараттық кірісі, n атаулы кірісі және 2n шығысы бар. 

Дешифратор 
Дешифратор - сандарды екілік есептеу жүйесінен ондыққа 

түрлендіруге арналған комбинациялық логикалық құрылғы. 
Код түрлендіргіші - кодталған ақпараттың түрін түрлендіруге арналған 

комбинациялық логикалық құрылғы. 
Триггер. 
Триггер-бұл екілік ақпарат жазылатын, сақталатын және оқылатын 

электрондық сериялық құрылғы. Триггердің екі тұрақты күйі бар: 1 немесе 0. 
Ақпараттық кірістерді жіктеу: 
R-триггерді қалпына келтірудің бөлек кірісі (Q=0); 
S-триггер қондырғысының бөлек кірісі (Q=1); 
K-әмбебап триггерді қалпына келтіру кірісі (Q=0); 
J-әмбебап триггерді орнату кірісі (Q=1); 
T-триггерді санау кірісі; 
D-триггердің ақпараттық кірісі; 
C-синхрондалған триггер кірісі; 
V-триггердің блоктау кірісі. 
Триггерлерді ажыратыңыз: RS, D, T, JK, VD, және VT, [41]. 
Кіріс сигналына реакция кезінде триггерлер асинхронды және 

синхронды болып бөлінеді.   
Асинхронды триггер өзінің ақпараттық шығуларындағы сигнал 

өзгерген кезде оның күйін тікелей өзгертеді. 
Синхронды триггер өзінің күйін тек С сигналы болған кезде уақыттың 

қатаң белгіленген сағаттарында өзгертеді. 
Белсенді логикалық сигналдың түрі бойынша статикалық - деңгеймен 

басқарылатын, ал динамикалық – кіріс сигналының ауысуымен басқарылады. 
Есептегіштер 
Есептегіштердің негізгі параметрлері мен жіктелуі. 
Оқшаулаудың құрылғысы деп атайды, ол есебін жүргізеді түсетін оның 

кіру импульс. 
Есептегіштің негізгі параметрі М санау модулі, ол импульстардың 

максималды санын сипаттайды, келгеннен кейін есептегіш бастапқы 
позицияға орнатылады. 

Есептегіштің жылдамдығын анықтайтын негізгі динамикалық 
параметр-бұл tk , шығыс кодын орнату уақыты , кіріс сигналының берілу сәті 

  
 

мен шығудағы жаңа кодты орнату сәті арасындағы уақыт аралығын 
сипаттайды. 

Модульдің мәні бойынша есептегіштер бөлінеді: 
Екілік, санау модулі 2 санының бүтін дәрежесіне тең екілік (М=2n) 
Екілік кодталған, онда шот модулі 2 санының бүтін дәрежесіне тең 

емес кез келген мәнді қабылдай алады 
Бағыты бойынша есептегіштер бөлінеді: 
қосындылаушы, сақталатын код сөзінен микрооперацияны орындайтын 

жинақтаушылар; 
азайтушы, сақталатын кодтық сөздің үстінен декременттің 

микрооперациясын орындайтын шегерімдер;  
реверсивтік, сақталатын код сөзінің үстінен басқару сигналының 

мәніне байланысты, не декремент немесе өсім микрооперациясы. 
Есептегіштің  разрядаралық байланыстарын ұйымдастыру әдісіне 

сәйкес олар бөлінеді: 
Разряд тізбектерінің триггерлерін ауыстыру бірінен соң бірі жүзеге 

асырылатын дәйекті берілісі бар есептегіштер; 
Разрядтық тізбектердің барлық триггерлерін ауыстыру синхрондау 

сигналы бойынша бір уақытта жүзеге асырылатын параллельді тасымал 
есептеуіштері; тасымалдау әдістерінің әртүрлі комбинациялары 
пайдаланылатын аралас сериялы-параллельді тасымал есептеуіштері, [25]. 

Регистрлер 
Регистр - бұл көп биттік екілік код түрінде берілген ақпаратты жаСҚға, 

сақтауға және жылжытуға арналған сериялық құрылғы. 
Регистр келесі әрекеттерді орындай алады: 
1. Бастапқы күйіне орнату; 
2. Кіріс ақпаратын дәйекті түрде жазу; 
3. Кіріс ақпаратын параллельді түрде жазу; 
4. Ақпаратты сақтау; 
5. Сақталған ақпаратты оңға немесе солға жылжыту; 
6. Сақталатын ақпаратты дәйекті нысанда беру; 
7. Параллельді нысанда ақпарат беру. 
Ақпаратты қабылдау тәсілі бойынша тіркелімдер мыналарға бөлінеді: 
Параллельдң ақпарат тек параллель түрде жазылады және оқылады; 
Ақпарат тек дәйекті түрде жазылатын және оқылатын дәйекті 

(жылжитын); 
Жүйелі-параллельді, онда ақпарат параллель де, дәйекті түрде де 

жазылады немесе оқылады. 
Ақпаратты беру арналарының саны бойынша тіркелімдер мыналарға 

бөлінеді: 
Ақпарат тікелей (Q) және кері (Q ) кодтарда жазылатын және оқылатын 

парафазиялық;Q  
Ақпарат тікелей (Q) және кері (Q ) кодтарда жазылатын және оқылатын 

бір фазалы;Q  
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Тактациялау тәсілі бойынша тіркелімдер мыналарға бөлінеді: 
Біртактілі, импульстардың бір тізбегімен басқарылады; 
Көптактілі, бірнеше импульстар тізбегімен басқарылады.  
Арифметикалық-логикалық құрылғылар (АЛҚ) - бұл ақпаратты 

өңдеудің логикалық жəне арифметикалық амалдарын жүзеге асыруға 
арналған функционалды түрде аяқталған түйін. 

Кіріс айнымалыларында арифметикалық және логикалық 
операцияларды орындау үшін олар АЛҚ-ға енгізілуі керек, сондықтан ол 
бастапқы деректерді де, белгілі бір операцияны орындау нәтижелерін де 
аралық сақтауға арналған көмекші құрылғылармен толықтырылады. Бұл 
құрылғылардың функциялары қосымша регистрлерге жүктеледі. АЛҚ негізгі 
элементі – қосындылағыштар.  

Саны бойынша қорытындылар ажыратады: жартылай қоспалар, бір 
таңбалы қосылғыштар, көп биттік қоспа [25].  

Бір таңбалы қосындылағыштар - бұл екі кіріс жəне екі шығысы бар 
жəне кіріс терминдері мен қосынды сигналдары мен үлкен разрядқа 
ауысатын екі бір таңбалы кодты қосуға арналған құрылғы. 

Бір таңбалы қосындылағыштар - бұл екі бір таңбалы кодты қосуға 
арналған, үш кірісі мен екі шығысы бар жəне кіріс терминдері мен 
сигналдардан кіші разрядтардан ауысу сигналдарын құрайтын жəне үлкен 
разрядқа ауысатын құрылғы. 

Көп разрядты қосынды - екі көп разрядты кодты қосуға арналған 
құрылғы, егер қосылым нәтижесі термин кодтарының бит тереңдігімен 
сәйкес келетін кодпен көрсетілмесе, шығу кезінде қосынды кодын және беру 
сигналын құрайды. 

Өз кезегінде көп разрядты қосқыштар сериялық және параллель болып 
бөлінеді. Бірізді қосқыштарда қосу операциясы кішіден бастап біртіндеп 
разрядтан кейін орындалады. Параллель - кіріс кодтарының барлық 
разрядтары бір уақытта қосылады, [25]. 

Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғылары (ЕСҚ) 
ЕСҚ сыйымдылығы - онда сақталатын ақпараттың максималды көлемін 

анықтайды. 
Ақпарат мөлшерін өлшеу бірлігі-бір бит болып табылады. Бұл екілік 

код сөзінің бір разрядына немесе бір логикалық тұрақтыға сәйкес келетін 
ақпарат мөлшері. Сандық бит журнал мәндерін қабылдай алады. 0 немесе 
журнал.1. Әдетте 1 битке тең ақпарат бір Элементарлық сақтау элементінде 
(ЭЭЭ) сақталады. 

8 биттік код сөзі байт деп аталады.   
1 Кбайт=103 байт 
1 Мб=106 байт 
1 Гб=109 байт 
ЕСҚ құрылымын неғұрлым егжей-тегжейлі анықтау үшін СҚ ұйымы 

(N  L) ұғымы қолданылады, ол арқылы СҚ-да сақталатын кодтық сөздердің 
саны(N) олардың ұзындығын (разраядтылығы) (L) көрсете отырып түсініледі. 
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Тактациялау тәсілі бойынша тіркелімдер мыналарға бөлінеді: 
Біртактілі, импульстардың бір тізбегімен басқарылады; 
Көптактілі, бірнеше импульстар тізбегімен басқарылады.  
Арифметикалық-логикалық құрылғылар (АЛҚ) - бұл ақпаратты 

өңдеудің логикалық жəне арифметикалық амалдарын жүзеге асыруға 
арналған функционалды түрде аяқталған түйін. 

Кіріс айнымалыларында арифметикалық және логикалық 
операцияларды орындау үшін олар АЛҚ-ға енгізілуі керек, сондықтан ол 
бастапқы деректерді де, белгілі бір операцияны орындау нәтижелерін де 
аралық сақтауға арналған көмекші құрылғылармен толықтырылады. Бұл 
құрылғылардың функциялары қосымша регистрлерге жүктеледі. АЛҚ негізгі 
элементі – қосындылағыштар.  

Саны бойынша қорытындылар ажыратады: жартылай қоспалар, бір 
таңбалы қосылғыштар, көп биттік қоспа [25].  

Бір таңбалы қосындылағыштар - бұл екі кіріс жəне екі шығысы бар 
жəне кіріс терминдері мен қосынды сигналдары мен үлкен разрядқа 
ауысатын екі бір таңбалы кодты қосуға арналған құрылғы. 

Бір таңбалы қосындылағыштар - бұл екі бір таңбалы кодты қосуға 
арналған, үш кірісі мен екі шығысы бар жəне кіріс терминдері мен 
сигналдардан кіші разрядтардан ауысу сигналдарын құрайтын жəне үлкен 
разрядқа ауысатын құрылғы. 

Көп разрядты қосынды - екі көп разрядты кодты қосуға арналған 
құрылғы, егер қосылым нәтижесі термин кодтарының бит тереңдігімен 
сәйкес келетін кодпен көрсетілмесе, шығу кезінде қосынды кодын және беру 
сигналын құрайды. 

Өз кезегінде көп разрядты қосқыштар сериялық және параллель болып 
бөлінеді. Бірізді қосқыштарда қосу операциясы кішіден бастап біртіндеп 
разрядтан кейін орындалады. Параллель - кіріс кодтарының барлық 
разрядтары бір уақытта қосылады, [25]. 

Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғылары (ЕСҚ) 
ЕСҚ сыйымдылығы - онда сақталатын ақпараттың максималды көлемін 

анықтайды. 
Ақпарат мөлшерін өлшеу бірлігі-бір бит болып табылады. Бұл екілік 

код сөзінің бір разрядына немесе бір логикалық тұрақтыға сәйкес келетін 
ақпарат мөлшері. Сандық бит журнал мәндерін қабылдай алады. 0 немесе 
журнал.1. Әдетте 1 битке тең ақпарат бір Элементарлық сақтау элементінде 
(ЭЭЭ) сақталады. 

8 биттік код сөзі байт деп аталады.   
1 Кбайт=103 байт 
1 Мб=106 байт 
1 Гб=109 байт 
ЕСҚ құрылымын неғұрлым егжей-тегжейлі анықтау үшін СҚ ұйымы 

(N  L) ұғымы қолданылады, ол арқылы СҚ-да сақталатын кодтық сөздердің 
саны(N) олардың ұзындығын (разраядтылығы) (L) көрсете отырып түсініледі. 

  
 

Жедел есте сақтау құрылғылары (ЖЕСҚ). Тұрақты есте сақтау 
құрылғылары (ТСҚ). 

 
2.6.2-кесте-СҚ белгісі. 

Халықаралық белгілеу  Орысша / қазақша аудармасы  Микросұлбалардағы 
белгілеу 

Random Access Memory 
(RAM) 

Еркін үлгідегі есте сақтау 
құрылғылары (ОЗУ) 

РУ 

Read Only Memory 
(ROM) 

Жад тек оқумен 
(ПЗУ) 

РЕ 

Programable Read  
Only Memory 
(PROM) 

Бағдарламаланатын тұрақты есте 
сақтау құрылғылары 
(ППЗУ) 

РТ 

Errasable Programable Read 
Only Memory 
(EPROM) 

Тек оқумен өшірілетін 
бағдарламаланатын жады 
(ЭРПЗУ () 

РР 

ПЗУ ультракүлгін өшірумен және 
ақпаратты электрлік жазу 

РФ 

Жедел жад құрылғылары құрылғы процесінде алынған және оны оқу 
мен жазудың салыстырмалы уақытын қамтамасыз ететін ақпаратты сақтау 
үшін қолданылады. 

ЖЖҚ бөлінеді: 
Статикалық жазылған ақпарат оған бөлінген жерде үнемі сақталады 

және ол оқылған кезде бұзылмайды. Ақпараттың бұзылуы электр қуатын 
мәжбүрлеп өшіру немесе қабылдамау кезінде ғана мүмкін болады. 

Динамикалық - жазылған ақпарат оны сақтауға арналған массивте 
үнемі айналып отырады. Бұл жағдайда ақпаратты оқу оның жойылуымен 
бірге жүреді. Ақпаратты сақтау үшін оны қайта жазу керек.  

Тұрақты жад құрылғының бүкіл жұмыс уақытында өзгеріссіз қалатын 
ақпаратты сақтауға арналған. 

ПЗУ 3 топқа бөлінеді: 
маскалық ПЗУ  
бағдарламаланатын ПЗУ 
кері-бағдарламаланатын ПЗУ 
Сандық жəне аналогтық құрылғыларды жұптастыру 
Аналогты-сандық түрлендіргіш (АСТ) - уақыт өте келе өзгеретін 

аналогты физикалық шаманы сандық кодтардың эквивалентті мәндеріне 
түрлендіруге арналған құрылғы [34]. 

Сандық-аналогтық түрлендіргіш (САТ)-сандық кодтардың реттілігімен 
берілген кіріс шамасын берілген физикалық шаманың эквивалентті немесе 
мәндеріне түрлендіруге арналған құрылғы. 

Барлық АСТ құрылғыларына бөлінеді: 
 тізбекті есептеу; 
 разрядты кодтау; 
 есептеу әдісі. 
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Сериялық санау әдісімен жұмыс істейтін аналогты-сандық 
түрлендіргіштер кіріс аналогтық шаманы бірдей стандарттардың 
қосындысымен теңестіреді. Осы шамалардың теңдік моменті салыстыру 
құрылғысымен белгіленеді. Шығу кезінде мұндай АСТ дәйекті бірлік кодын 
қалыптастырады. Әрі қарай, бұл кодты кез-келген қажетті түрге түрлендіруге 
болады. 

Таңқаларлық кодтау әдісімен жұмыс істейтін аналогты-сандық 
түрлендіргіштер бірнеше стандарттарды қолданады. 

Оқу әдісімен жұмыс істейтін аналогты-сандық түрлендіргіштер N 
стандарттарын қолданады (N — кванттау деңгейлерінің саны). Бұл жағдайда 
кіші стандарт h (кванттау қадамы), келесі 2h және т. б. Кіріс мәні салыстыру 
құрылғысымен әр эталонмен салыстырылады, нәтижесінде құрылғының 
шығысында параллель бірлік коды пайда болады, онда бірліктер саны кіріс 
сигналынан аз эталондар санына сәйкес келеді [34]. 

Микропроцессорлар жəне микропроцессорлық жүйелер туралы жалпы 
мəліметтер 

Микропроцессорлық жүйелерді барлық дерлік электр құрылғыларында 
қолдану қазіргі қоғамның техникалық инфрақұрылымының маңызды белгісі 
болып табылады. Электр энергетикасы, өнеркәсіп, көлік, байланыс жүйелері 
компьютерлік басқару жүйелеріне айтарлықтай тәуелді. Микропроцессорлық 
жүйелер өлшеу құралдарына, электр құрылғыларына, жарықтандыру 
қондырғыларына және басқаларға салынған, [34]. 

Микропроцессорлық жүйелердің негізгі түрлері: микроконтроллерлер-
бұл қарапайым Түрі, онда жүйенің барлық немесе көптеген түйіндері бір 
микросұлба түрінде ұсынылған; контроллерлер — жеке модульдер түрінде 
жасалған МПЖ басқарушылары; микрокомпьютерлер-сыртқы 
құрылғылармен дамыған жұптастыру құралдары бар неғұрлым қуатты МПЖ; 
кез-келген типтегі компьютерлер-ең қуатты және әмбебап МПЖ. 

Микроконтроллерлер - бұл қарапайым түрі, онда жүйенің барлық 
немесе көптеген түйіндері бір чип түрінде ұсынылған 

Микропроцессорлық жүйелер ақпаратты өңдеуді автоматтандыруға 
және әртүрлі процестерді басқаруға арналған. 

«Микропроцессорлық жүйелер» ұғымы өте кең және "Электронды 
есептеу машинасы (ЭЕМ)", "басқарушы ЭЕМ", "Компьютер" және т.б. 
сияқты ұғымдарды біріктіреді. 

Микропроцессорлық жүйеге аппараттық hardware немесе ағылшынша-
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) - software кіреді. 

Микропроцессорлық жүйенің негізін ақпаратты өңдеу және басқару 
функцияларын орындайтын микропроцессор (процессор) құрайды. 
Микропроцессорлық жүйені құрайтын қалған құрылғылар процессорға 
қызмет етеді, оған жұмыс істеуге көмектеседі. 

Микропроцессорлық жүйені құрудың міндетті құрылғылары-
енгізу/шығару порттары және жады. Енгізу/шығару порттары процессорды 
сыртқы әлеммен байланыстырады, өңдеу нәтижелерін немесе басқару 
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қолдану қазіргі қоғамның техникалық инфрақұрылымының маңызды белгісі 
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Микроконтроллерлер - бұл қарапайым түрі, онда жүйенің барлық 
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есептеу машинасы (ЭЕМ)", "басқарушы ЭЕМ", "Компьютер" және т.б. 
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әрекеттерін өңдеу және шығару үшін ақпарат енгізуді қамтамасыз етеді. Кіріс 
порттарына түймелер (пернетақта), түрлі датчиктер қосылады; шығыс 
порттарына - электрлік басқаруға мүмкіндік беретін құрылғылар: 
индикаторлар, дисплейлер, контакторлар, электр клапандары, электр 
қозғалтқыштары және т. б. 

Жады, ең алдымен, процессордың жұмысына қажетті бағдарламаны 
(немесе бағдарламалар жиынтығын) сақтау үшін қажет.  

Бағдарлама - бұл адам (көбінесе бағдарламашы) жазған процессорға 
түсінікті командалар тізбегі. 

Микропроцессорлық жүйенің құрылымы 2.6 3 суретте көрсетілген. 
Қарапайым түрде процессор сандық ақпаратты өңдеуді жүзеге асыратын 
арифметикалық-логикалық құрылғыдан (АЛҚ) және басқару құрылғысынан 
(БҚ) тұрады. 

Жады, әдетте, өзгермейтін және ақпаратты (мысалы, бағдарламаларды) 
ұзақ уақыт сақтауға арналған тұрақты жад құрылғысын (ТЖҚ) және 
деректерді уақытша сақтауға арналған жедел жад құрылғысын (ЖДҚ) 
қамтиды. 

Процессор, порттар және жад шиналар арқылы өзара әрекеттеседі. 
Шина  - бұл функционалды негізде біріктірілген өткізгіштер жиынтығы. 
Жүйелік шиналардың бірыңғай жиынтығы ішкі жүйе деп аталады, онда олар 
бөлінеді: 

 процессор, жад және порттар арасында мәліметтер алмасу 
жүргізілетін DB (Data Bus) деректер шинасы; 

 жад ұяшықтары мен порт процессорымен адрестеу үшін 
пайдаланылатын AB адрестік шинасы (Address Bus); 

 CB басқару шинасы (Control Bus), процессордан сыртқы 
құрылғыларға және керісінше әртүрлі басқару сигналдарын беретін желілер 
жиынтығы. 

 

 
Сурет 2.6.3-Микропроцессорлық жүйенің құрылымы 
 
Микропроцессор - сандық ақпаратты өңдеуге және осы өңдеу процесін 

басқаруға арналған, электрондық элементтерді интеграциялаудың жоғары 
дәрежесі бар бір (немесе бірнеше) интегралды сұлба түрінде жасалған 
бағдарламалық басқарылатын құрылғы [34]. 

Микропроцессор көптеген параметрлермен сипатталады, өйткені ол бір 
уақытта күрделі бағдарламалық жасақтама және электронды құрылғы 
(микросұлба) болып табылады. Сондықтан, микропроцессор үшін корпустың 
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түрі де, процессордың командалық жүйесі де маңызды. Микропроцессордың 
мүмкіндіктері микропроцессор архитектурасы ұғымымен анықталады. 

Процессор атауындағы "микро" қосымшасы оның микрондық 
технологиямен орындалатынын білдіреді. 

Жұмыс барысында микропроцессор жадтан немесе енгізу портынан 
бағдарлама командаларын оқиды және оларды орындайды. Әр команда нені 
білдіреді, процессордың командалық жүйесімен анықталады. Командалар 
жүйесі микропроцессордың архитектурасына енгізілген және команда 
кодының орындалуы процессордың ішкі элементтерімен белгілі бір 
микрооперацияларды жүзеге асыруда көрінеді. 

Микропроцессордың архитектурасы - бұл оның логикалық ұйымы; 
микропроцессордың микропроцессорлық жүйені құруға қажетті 
функцияларды аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 
мүмкіндіктерін анықтайды. 

Микропроцессорлардың негізгі сипаттамалары: 
1) сағат жиілігі (өлшем бірлігі МГц немесе ГГц) – 1 секундтағы сағат 

импульстарының саны. Сағат импульстары көбінесе процессордың ішінде 
болатын сағат генераторын шығарады. Барлық операциялар (нұсқаулықтар) 
сағат бойынша орындалатындықтан, жұмыстың өнімділігі (уақыт бірлігінде 
орындалатын операциялардың саны) сағат жиілігінің мәніне байланысты 
болады. Процессордың жиілігін белгілі бір шектерде өзгертуге болады. 

2) процессордың разрядтылығы (8, 16, 32, 64 бит және т.б.) – бір 
тактіде өңделетін деректер байтының санын анықтайды. Процессордың 
сыйымдылығы оның ішкі регистрлерінің тереңдігімен анықталады. 
Процессор 8 биттік, 16 биттік, 32 биттік, 64 биттік және т.б. болуы мүмкін, 
яғни деректер 1, 2, 4, 8 байт бөліктерімен өңделеді. Бит тереңдігі неғұрлым 
көп болса, жұмыс өнімділігі соғұрлым жоғары болатыны түсінікті. 

 
Микропроцессордың ішкі архитектурасы 
8 биттік типтік микропроцессордың қарапайым ішкі архитектурасы 

2.6.4 суретте көрсетілген. Микропроцессор құрылымында үш негізгі бөлікті 
бөлуге болады: 

1) командаларды, деректерді және мекенжайларды уақытша сақтауға 
арналған регистрлер; 

2) арифметикалық және логикалық операцияларды жүзеге асыратын 
арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ); 

3) басқару және синхрондау сұлбасы - командаларды іріктеуді 
қамтамасыз етеді, АЛҚ жұмысын ұйымдастырады, барлық 
микропроцессорлық регистрлерге қол жетімді қамтамасыз етеді, сыртқы 
басқару сигналдарын қабылдайды және жасайды. 

Процессордың негізі арнайы (белгілі бір мақсатқа ие) және жалпы 
мақсаттағы регистрлерге бөлінетін регистрлерден тұрады. 
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арналған регистрлер; 

2) арифметикалық және логикалық операцияларды жүзеге асыратын 
арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ); 

3) басқару және синхрондау сұлбасы - командаларды іріктеуді 
қамтамасыз етеді, АЛҚ жұмысын ұйымдастырады, барлық 
микропроцессорлық регистрлерге қол жетімді қамтамасыз етеді, сыртқы 
басқару сигналдарын қабылдайды және жасайды. 

Процессордың негізі арнайы (белгілі бір мақсатқа ие) және жалпы 
мақсаттағы регистрлерге бөлінетін регистрлерден тұрады. 

  
 

Бағдарламалық есептеуіш  (БЕ) - келесі командалық байттың мекен-
жайынан тұратын регистр. Процессор келесіде қай команда орындалатынын 
білуі керек. 

Аккумулятор -логикалық және арифметикалық өңдеу командаларының 
көпшілігінде қолданылатын регистр; ол сонымен бірге АЛҚ операциясы 
үшін қажет байт деректерінің бірінің көзі және АЛҚ операциясының 
нәтижесі орналастырылатын орын болып табылады. 

Белгілер тіркелімі (немесе жалаулар тіркелімі) микропроцессордың 
ішкі жай-күйі туралы, атап айтқанда, соңғы АЛҚ операциясының нәтижесі 
туралы ақпаратты қамтиды. Жалаушалар регистрі әдеттегі мағынада Регистр 
емес, жай ғана триггер ілмектерінің жиынтығы (жалауша көтерілген немесе 
түсірілген. Әдетте нөлдік, толып кету, теріс нәтиже және тасымалдау 
құсбелгілері бар. 

Стек көрсеткіші (SP) - стектің орнын бақылайды, яғни оның соңғы 
пайдаланылған ұяшығының мекен-жайын қамтиды. Стек - деректерді 
сақтауды ұйымдастыру тәсілі. 

Команда регистрінде команданың декодері декодтайтын ағымдағы 
командалық байт бар. 

Сыртқы шина сызықтары буферлер арқылы ішкі шина сызықтарынан 
оқшауланған, ал негізгі ішкі элементтер жылдам жұмыс істейтін ішкі 
деректер шинасымен байланысқан. 

Мультипроцессорлық жүйенің жұмысын жақсарту үшін орталық 
процессордың функцияларын бірнеше процессорлар арасында бөлуге 
болады. Орталық процессорға көмектесу үшін компьютерге кез-келген нақты 
функцияларды тиімді орындауға бағытталған копроцессорлар жиі енгізіледі. 
Математикалық және графикалық, кіріс-шығыс процессорлары кең таралған, 
олар орталық процессорды сыртқы құрылғылармен қарапайым, бірақ 
көптеген өзара әрекеттесу операцияларынан босатады. 

Қазіргі кезеңде өнімділікті арттырудың негізгі бағыты көп ядролы 
процессорларды әзірлеу, яғни параллель (бір уақытта) бірнеше 
операцияларды орындау мақсатында бір корпуста екі немесе одан да көп 
процессорларды біріктіру болып табылады. 

Микропроцессордың жұмыс алгоритмі-белгілі бір кластағы міндеттер 
жиынтығын шешуге және қажетті нәтиже алуға мүмкіндік беретін бастапқы 
ақпаратты операциялар тізбегіне айналдыру процесін нақты анықтайтын 
нақты рецепт. 

Бүкіл микропроцессорлық жүйенің негізгі басқару элементі процессор 
болып табылады. Ол бірнеше ерекше жағдайларды қоспағанда, барлық басқа 
құрылғыларды басқарады. ОЗУ, ПЗУ және енгізу/шығару порттары сияқты 
басқа құрылғылар құл болып табылады. 

Қосылғаннан кейін бірден процессор бағдарламаларды сақтауға 
арналған жад аймағынан сандық кодтарды оқи бастайды. Оқу бірінші 
ұяшықтан бастап ұяшықтың артындағы ұяшыққа сәйкес келеді. Ұяшықта 
деректер, мекенжайлар және командалар жазылады. Команда-бұл 
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микропроцессор жасай алатын қарапайым әрекеттердің бірі. 
Микропроцессордың барлық жұмысы дәйекті оқуға және командаларды 
орындауға келеді. 

Сыртқы құрылғыларға процессордан тыс (жедел жадтан басқа) және 
енгіСҚ/шығару порттары арқылы қосылған барлық құрылғылар жатады. 
Сыртқы құрылғыларды үш топқа бөлуге болады: 

1) адам-ЭЕМ байланысына арналған құрылғылар (пернетақта, монитор, 
принтер және т. б.); 

2) басқару объектілерімен байланысуға арналған құрылғылар 
(датчиктер, атқарушы механизмдер, АСТ және САТ); 

3) сыйымдылығы үлкен сыртқы сақтау құрылғылары (қатты диск, 
дискілер). 

 
 

2.6.4-сурет- 8 биттік микропроцессордың жеңілдетілген ішкі сәулеті 
Сыртқы құрылғылар микропроцессорлық жүйеге физикалық түрде - 

қосқыштар арқылы және логикалық түрде - порттар (контроллерлер) арқылы 
қосылады. 

Процессор мен сыртқы құрылғылардың өзара әрекеттесуі үшін үзіліс 
жүйесі (механизмі) қолданылады. 

Үзілулер жүйесі 
Бұл кез-келген уақытта сыртқы сигнал арқылы процессорды негізгі 

бағдарламаның орындалуын кідіртуге, үзіліс тудыратын оқиғаға байланысты 
операцияларды орындауға, содан кейін негізгі бағдарламаның орындалуына 
оралуға мүмкіндік беретін арнайы механизм. 

Кез - келген микропроцессорда кемінде бір INT сұранысы бар (Interrupt 
сөзінен-үзіліс). 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Негізгі логикалық функциялар 
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микропроцессор жасай алатын қарапайым әрекеттердің бірі. 
Микропроцессордың барлық жұмысы дәйекті оқуға және командаларды 
орындауға келеді. 

Сыртқы құрылғыларға процессордан тыс (жедел жадтан басқа) және 
енгіСҚ/шығару порттары арқылы қосылған барлық құрылғылар жатады. 
Сыртқы құрылғыларды үш топқа бөлуге болады: 

1) адам-ЭЕМ байланысына арналған құрылғылар (пернетақта, монитор, 
принтер және т. б.); 

2) басқару объектілерімен байланысуға арналған құрылғылар 
(датчиктер, атқарушы механизмдер, АСТ және САТ); 

3) сыйымдылығы үлкен сыртқы сақтау құрылғылары (қатты диск, 
дискілер). 

 
 

2.6.4-сурет- 8 биттік микропроцессордың жеңілдетілген ішкі сәулеті 
Сыртқы құрылғылар микропроцессорлық жүйеге физикалық түрде - 

қосқыштар арқылы және логикалық түрде - порттар (контроллерлер) арқылы 
қосылады. 

Процессор мен сыртқы құрылғылардың өзара әрекеттесуі үшін үзіліс 
жүйесі (механизмі) қолданылады. 

Үзілулер жүйесі 
Бұл кез-келген уақытта сыртқы сигнал арқылы процессорды негізгі 

бағдарламаның орындалуын кідіртуге, үзіліс тудыратын оқиғаға байланысты 
операцияларды орындауға, содан кейін негізгі бағдарламаның орындалуына 
оралуға мүмкіндік беретін арнайы механизм. 

Кез - келген микропроцессорда кемінде бір INT сұранысы бар (Interrupt 
сөзінен-үзіліс). 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Негізгі логикалық функциялар 

  
 

2. Логикалық элементтер, ШГБ, ақиқат кестелері 
3. Логикалық функцияның жазылу формалары 
4. Логикалық сұлбалардың кластары 
5. Сандық құрылғыларды синтездеудегі операциялардың реттілігі 

 комбинациялық түрі 
6. Комбинациялық логикалық құрылғылардың  типтік 

функционалды тораптары  
7. Сандық және аналогтық құрылғыларды топтастыру құрылғылары 
8. Микропроцессорлық жүйелердің түрлері 
9. Микропроцессордың архитектурасы 
 
2.7. Байланыс техникасында қолданылатын электронды 

құрылғылар 
 
Ақпаратты беру, түрлендіру және сақтау мақсаттары үшін электронды 

құрылғылар қолданылады. Олардың жұмысы зарядталған бөлшектердің 
электромагниттік өрістермен өзара әрекеттесуіне негізделген, олар арқылы 
белгілі бір мақсаттарға қызмет ететін электр энергиясын түрлендіру жүреді. 

Бұл құрылғылар, мысалы, электромагниттік тербелістерді тудыруы 
немесе күшейтуі, есептеу құралы ретінде қызмет етуі немесе ақпаратты 
сақтау құралы (жад) болуы мүмкін [25]. 

Қазіргі әлемде электронды құрылғылардың қолданылу аясы шексіз, 
және кез-келген заманауи электрлік құрылғы өз дизайнында бар. 

Электронды құрылғылар екі топқа бөлінеді: аналогты және 
сандық. Аналогтық құрылғылар үздіксіз өзгеретін сигналдармен жұмыс 
істейді, ал сандық құрылғылар сандық түрде сигналдармен жұмыс істейді, 
яғни дискретті импульстар түрінде, шын мәнінде, екілік код арқылы берілген 
ақпараттармен. 

Аналогтық құрылғылар ол сипаттайтын физикалық процеске сәйкес 
сигналдың үздіксіз өзгеруімен сипатталады. Шын мәнінде, мұндай сигнал 
уақыттың әртүрлі сәттерінде шексіз саны бар үздіксіз функция болып 
табылады. 

Мысалы: ауа температурасы өзгереді және аналогтық сигнал кернеудің 
төмендеуі түрінде сәйкесінше өзгереді немесе маятник гармоникалық 
тербелістер жасай отырып, орнын өзгертеді, ал шығарылатын аналогтық 
сигнал синусоид түрінде болады. Мұнда электр сигналы процесс туралы 
толық ақпарат береді. 

Аналогтық құрылғылар қарапайым, сенімді және жоғары жылдамдыққа 
ие, бұл сигналдарды өңдеудің ең жоғары дәлдігіне қарамастан, оларды 
кеңінен қолдануға мүмкіндік берді. Дегенмен, аналогты құрылғылардың 
кемшіліктері: шуылға төзімділіктің төмендігі, сыртқы факторларға қатты 
тәуелділік (температура, элементтердің қартаюы, сыртқы өрістер), сондай-ақ 
трансмиссияның бұрмалануы және төмен энергия тиімділігі, [31]. 

Аналогтық құрылғыларға мыналар жатады: 
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 қуат көзі, 
 түзеткіштер, 
 күшейткіштер, 
 компаратор, 
 фазоинвертор, 
 генератор, 
 араластырғыш, 
 мультивибратор, 
 магниттік күшейткіштер 
 сүзгі, 
 аналогтық көбейткіш, 
 аналогтық компьютер, 
 импеданс келістірушісі және т. б. 

Сандық электронды  құрылғылар дискретті сигналдармен жұмыс 
істейді. Әдетте, мұндай сандық сигнал импульстар тізбегінен тұрады, 
олардың мәні тек екі – "жалған" немесе "ақиқат" (0 немесе 1). Жалпы 
алғанда, сандық құрылғыларды әртүрлі элементтік базаларда қолдануға 
болады: электромагниттік релелерде, транзисторларда, оптоэлектрондық 
элементтерде немесе микрокестелерде[37]. 

Негізінен, қазіргі сандық тізбектер логикалық элементтерден жасалады 
және оларды триггерлер мен есептегіштер арқылы байланыстыруға болады. 
Олар автоматтандыру және робототехника жүйелерінде, өлшеу 
құралдарында, сондай-ақ радио және телекоммуникация жүйелерінде кеңінен 
қолданылады. 

Сандық сигнал кедергіге төзімді, оны өңдеу және жазу оңай, сонымен 
қатар бұрмалаусыз беріледі, бұл электронды құрылғыларға аналогтық 
құрылғыларға қарағанда сөзсіз артықшылық береді. 

 
Сандық  құрылғыларға мыналар жатады: 

 триггер, 
 логикалық элемент, 
 санауыш, 
 компаратор, 
 тактілік импульс генераторы, 
 дешифратор, 
 шифратор, 
 мультиплексор, 
 демультиплексор, 
 сумматор, 
 жартылай сумматор, 
 регистр, 
 арифметикалық - логикалық құрылғы, 
 микропроцессор, 
 микроконтроллер, 
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 қуат көзі, 
 түзеткіштер, 
 күшейткіштер, 
 компаратор, 
 фазоинвертор, 
 генератор, 
 араластырғыш, 
 мультивибратор, 
 магниттік күшейткіштер 
 сүзгі, 
 аналогтық көбейткіш, 
 аналогтық компьютер, 
 импеданс келістірушісі және т. б. 

Сандық электронды  құрылғылар дискретті сигналдармен жұмыс 
істейді. Әдетте, мұндай сандық сигнал импульстар тізбегінен тұрады, 
олардың мәні тек екі – "жалған" немесе "ақиқат" (0 немесе 1). Жалпы 
алғанда, сандық құрылғыларды әртүрлі элементтік базаларда қолдануға 
болады: электромагниттік релелерде, транзисторларда, оптоэлектрондық 
элементтерде немесе микрокестелерде[37]. 

Негізінен, қазіргі сандық тізбектер логикалық элементтерден жасалады 
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Сандық  құрылғыларға мыналар жатады: 

 триггер, 
 логикалық элемент, 
 санауыш, 
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 жады және т. б. 
Байланыс техникасында қолданылатын электрондық сандық 
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3. Сандық құрылғылардың негізгі түрлері. 
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құрылғылардың артықшылықтары мен кемшіліктері    
5. Сандық құрылғылар қандай сигналдармен жұмыс істейді? 

 
2.8 Электрлік өлшеулер және стандарттау негіздері  
 
Ағылшын тілінен аударғанда "стандарт" сөзі басқа ұқсас объектілерді 
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жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда 
министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі 
комитеті(бұдан әрі – Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі 
Комитет) жүзеге асырады. 

Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитет 
салааралық үйлестіруді, сондай-ақ стандарттау, метрология, сертификаттау 
және аккредиттеу саласындағы функционалдық реттеуді жүзеге асыратын 
атқарушы биліктің мемлекеттік органы болып табылады. Қазақстан 
Республикасының "Стандарттау туралы" Заңына сәйкес» 

Кәсіпорындар мен ұйымдардағы стандарттау жөніндегі қызметтер 
өнімдерді, көрсетілетін қызметтерді, өндірістік процестерді стандарттау және 
біріздендіру жөніндегі ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және 
басқа да жұмыстарды орындай отырып, өз құзыреті шегінде стандарттау 
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саласында ұйымдастырушылық-әдістемелік және ғылыми-техникалық 
басшылықты жүзеге асырады. 

Қайта шығару және (немесе) пайдалану перспективасы бар және олар 
үшін қандай да бір нормалар, талаптар, сипаттамалар, параметрлер, ережелер 
және т.б. әзірленетін өнім, процестер (жұмыстар), көрсетілетін қызметтер 
стандарттау объектілері (объектілері) болып табылады. Мысалы, 
машиналарға қатысты дизайн сипаттамалары мен қауіпсіздік талаптары екі 
стандартта көрсетілуі мүмкін. Стандарттау саласы өзара байланысты 
стандарттау объектілерінің жиынтығы деп аталады. 

Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың міндетті 
талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалауды "Стандарттау туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңы негізінде стандарттау, метрология және 
сертификаттау жөніндегі Комитет және оның аумақтық бөлімшелері жүзеге 
асырады. 

"Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 
қазандағы № 183-VI Заңының қабылдануымен Институт стандарттау 
жөніндегі барлық процестерді үйлестіретін және барлық мүдделі 
тараптардың консенсусы негізінде стандарттарды қабылдау үшін жағдай 
жасауға ықпал ететін Ұлттық стандарттау органы болып айқындалды. Темір 
жол көлігі саласындағы стандарттау мәселелерімен "ҚТЖ" ҰК "АҚ 
базасындағы "темір жол көлігі" Стандарттау жөніндегі техникалық комитет 
(ТК 40) айналысады. 

"Стандарттау туралы" ҚР Заңының негізгі мақсаты - талаптарды, 
қағидаларды, нормаларды белгілейтін стандарттау жөніндегі нормативтік 
құжаттарды әзірлеу және қолдану және оларды қолдану кезінде 
стандарттардың міндетті талаптарының орындалуын мемлекеттік бақылау 
арқылы өнімнің, процестердің (жұмыстардың) және көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі мәселелерінде тұтынушылар мен 
мемлекеттің мүдделерін мемлекеттік қорғау шараларын белгілеу. 

Заңның ережелері меншік нысанына қарамастан барлық мемлекеттік 
басқару органдарының, шаруашылық немесе өзге де қызмет субъектілерінің 
және қоғамдық бірлестіктердің орындауы үшін міндетті болып табылады. 

"Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттау жүйесінде 
"стандарттау" терминінің анықтамасы мынадай: "Стандарттау – бұл 
стандарттау объектілерінің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге және 
іс жүзіндегі және ықтимал міндеттерге қатысты жалпыға бірдей, көп мәрте 
пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы стандарттау объектілеріне 
қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізуге 
бағытталған қызмет". 

Стандарттау жөніндегі жұмыстың ауқымына байланысты ол 
халықаралық, мемлекетаралық, өңірлік және Ұлттық болуы мүмкін. 

Халықаралық стандарттау - бұл стандарттау жөніндегі жұмыс, оған 
қатысу кез келген елдің тиісті органдары үшін ашық. 
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Халықаралық стандарттау жөніндегі жұмыстың нәтижесі қатысушы 
елдер тікелей немесе ұлттық стандарттарды әзірлеу немесе қайта қарау 
кезінде пайдаланатын халықаралық стандарттар болып табылады. 

Мемлекетаралық стандарттау - бұл мемлекетаралық қызығушылық 
тудыратын объектілерді стандарттау жөніндегі қызмет. 

Аймақтық стандарттау - бұл әлемнің тек бір географиялық, саяси 
немесе экономикалық аймағындағы елдердің тиісті органдарына ашық 
болатын стандарттау. 

Аймақтық және халықаралық стандарттауды тиісті аймақтар мен 
халықаралық ұйымдарда ұсынылған елдердің мамандары жүзеге асырады. 

Ұлттық стандарттау - нақты бір мемлекеттегі стандарттау. Сонымен 
қатар, ұлттық стандарттау әр түрлі деңгейлерде де жүзеге асырылуы мүмкін: 
мемлекеттік, салалық деңгейлерде қауымдастықтар, өндірістік фирмалар, 
кәсіпорындар мен мекемелер деңгейінде. 

Халықаралық стандарттау ұйымы келесі анықтаманы қабылдады:" 
Стандарт – бұл белгілі бір салада оңтайлы тәртіпке қол жеткізуге 
бағытталған, танылған орган бекіткен консенсус негізінде жасалған 
нормативтік құжат " (терминнің анықтамасы 2 ИСО / МЭК, 1991 нұсқауына 
сәйкес берілген). 

Стандарт-мүдделі тараптардың келісімі негізінде әзірленген, онда 
әртүрлі қызмет түрлеріне немесе олардың нәтижелеріне қатысты ережелер, 
жалпы қағидаттар немесе сипаттамалар жалпыға ортақ және көп мәрте 
пайдалану үшін белгіленеді. 

Стандарт ғылыми зерттеулердің, техникалық жетістіктердің және 
тәжірибелік тәжірибенің жалпыланған нәтижелеріне негізделуі керек, содан 
кейін оны пайдалану қоғам үшін оңтайлы пайда әкеледі. 

Стандарттау құжаты - бұл стандарттарды, ережелерді, сипаттамаларды 
белгілейтін құжат, стандарттау саласындағы әртүрлі қызмет түрлеріне немесе 
оның нәтижелеріне қатысты нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды, 
қағидаларды белгілейтін құжат. 

Стандарттау жүйесі - бұл стандарттау қатысушыларының жиынтығы, 
өнімге, процестерге, жұмыстарға, қызметтерге қойылатын талаптарды 
белгілейтін нормативтік құжаттар. 

Стандарттаудың негізгі мақсаты нақты бар, жоспарланған немесе 
ықтимал міндеттерді шешу үшін белгіленген ережелерді, талаптарды, 
нормаларды кең және бірнеше рет пайдалану арқылы белгілі бір салада 
оңтайлы тәртіпке қол жеткізу болып табылады. 

Стандарттау жөніндегі қызметтің бірінші кезектегі нәтижелері өнімнің, 
көрсетілетін қызметтердің, процестердің, жұмыстардың олардың 
функционалдық мақсатына сәйкестік дәрежесін арттыру, халықаралық тауар 
алмасудағы техникалық кедергілерді жою, әртүрлі салалардағы ғылыми-
техникалық прогреске және ынтымақтастыққа жәрдемдесу болуға тиіс. 

Стандарттаудың мақсаттарын сәйкестікті қамтамасыз етуге қатысты 
жалпы және тар, нақты деп бөлуге болады. 
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Жалпы мақсаттар, ең алдымен, "стандарттау" ұғымының мазмұнынан 
туындайды. Стандарттаудың жалпы мақсаттарын нақтылау міндетті 
стандарттардың талаптарын орындаумен байланысты. 

Стандарттаудың нақты мақсаттары белгілі бір қызмет саласына, 
тауарлар мен қызметтерді өндіру саласына, кәсіпорынға, өнімнің, 
процестердің (жұмыстардың), қызметтердің және т. б. белгілі бір түріне 
жатады. 

Өлшем бірлігін жəне оның мақсатын қамтамасыз ету 
 Өлшем бірлігі - бұл олардың нәтижелері заңдастырылған өлшем 

бірліктерінде көрсетілетіндігімен сипатталатын өлшем жағдайы және өлшеу 
қателігі берілген ықтималдылықпен белгіленген шекараларда болады.  Бұл 
көптеген өлшеулердің барлық нәтижелері өлшенетін шамалардың 
қайталанатын бірліктеріне әкеліп, олардың дәлдігін көрсетіп, қажетті 
дәлдікке кепілдік беруі керек дегенді білдіреді. 

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету (ӨБҚ) – бұл метрологиялық 
қызметтердің заңнамалық актілерге, сондай-ақ өлшем бірлігін қамтамасыз 
ету жөніндегі мемлекеттік стандарттарда және басқа да нормативтік 
құжаттарда белгіленген ережелер мен нормаларға сәйкес өлшем бірлігіне қол 
жеткізуге және оны қолдауға бағытталған қызметі. 

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің негізгі мақсаты – Қазақстан 
Республикасының азаматтары мен экономикасының мүдделерін өлшемнің 
дұрыс емес нәтижелерінің салдарынан қорғау. 

Өлшем бірлігі туралы " ҚР Заңы» 
 Елімізде және халықаралық деңгейде өлшем бірлігін қамтамасыз ету 

мемлекеттің басты міндеттерінің бірі болып табылады. 
Жоғарыда көрсетілген міндеттерді іске асыру үшін 1993 жылғы 18 

қаңтарда "өлшем бірлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды, ол республиканың метрологиялық инфрақұрылымын басқаруды 
заңнамалық қағидаттарға көшіруге және мемлекеттік қадағалаудың мынадай 
нысандарын белгілеуге мүмкіндік берді: 

 өлшем құралдарының типін мемлекеттік сынау және бекіту; 
 өлшем құралдарын мемлекеттік метрологиялық аттестаттау; 
 өлшем құралдарын мемлекеттік тексеру; 
 өлшем құралдарын дайындау, тексеру, жөндеу, сату және жалға беру 

жөніндегі қызметті лицензиялау; 
 сату және өлшеп-орау кезінде кез келген түрдегі қаптамалардағы 

өлшеп-оралған тауарлардың санын мемлекеттік қадағалау; 
 айналысқа шығаруды, өлшем құралдарының жай-күйі мен 

қолданылуын, өлшемдерді орындау әдістемелерін, метрологиялық ережелер 
мен нормалардың сақталуын мемлекеттік қадағалау. 

Осы Заң Қазақстан Республикасында өлшем бірлігін қамтамасыз етудің 
құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерін белгілейді, Мемлекеттік 
басқару органдары, жеке және заңды тұлғалар арасындағы метрологиялық 
қызмет саласындағы қатынастарды реттейді және Қазақстан Республикасы 
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азаматтарының құқықтары мен заңды мүдделерін және экономикасын 
өлшемнің анық емес нәтижелері салдарынан қорғауға бағытталған. 

Заңның қолданылу аясы мемлекеттік басқару органдарына, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының аумағында өлшем бірлігін қамтамасыз етуге 
байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға 
қолданылады. 

Қазақстан Республикасының "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" 
Заңы 7 тараудан және 31 баптан тұрады. 

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнама Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді және "өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету туралы" Заңнан және өлшем бірлігін қамтамасыз ететін 
әртүрлі жұмыс түрлерін ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін айқындайтын 
өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.  

Электрлік өлшеулердің түрлері мен əдістері 
Байланыс техникасында сіз электрлік, магниттік және механикалық 

шамалармен айналысып, осы шамаларды өлшеуіңіз керек. Электрлік, 
магниттік немесе басқа шаманы өлшеңіз - бұл оны бірлік ретінде 
қабылданған басқа біртекті шамамен салыстыруды білдіреді.  

Электрлік өлшеу түрлері 
Өлшеу нәтижесін алудың жалпы әдістеріне байланысты келесі түрлерге 

бөлінеді: тікелей, жанама және бірлескен. 
Тікелей өлшеулерге нәтижесі тікелей тәжірибелік мәліметтерден 

алынатындар жатады. Тікелей өлшеуді шартты түрде Y = X формуласымен 
білдіруге болады, мұндағы Y - өлшенетін шаманың қажетті мәні; X — 
тәжірибелік мәліметтерден тікелей алынған мән. Өлшеудің бұл түріне 
әртүрлі физикалық шамаларды белгіленген бірліктерде аяқталған 
құрылғылардың көмегімен өлшеу жатады.  

Жанама - бұл шаманың қажетті мәні осы шама мен тікелей өлшеулерге 
жататын шамалар арасындағы белгілі тәуелділік негізінде табылған Өлшем. 
Жанама өлшеулердің мысалы ретінде тұрақты тоқ тізбектеріндегі қуатты 
амперметрмен және вольтметрмен өлшеуге болады. 

Бірлескен өлшемдер дегеніміз - әр түрлі шамалардың қажетті мәндері 
қажетті шамалардың мәндерін тікелей өлшенген шамалармен 
байланыстыратын теңдеулер жүйесін шешу арқылы анықталатын өлшемдер.  

 Электрлік өлшеу əдістері 
Принциптер мен өлшеу құралдарын қолдану әдістерінің жиынтығына 

байланысты барлық әдістер тікелей бағалау әдісі мен салыстыру әдістеріне 
бөлінеді. 

Тікелей бағалау әдісінің мәні өлшенетін шаманың мәні өлшенетін 
шаманың бірліктерінде немесе өлшенетін шама тәуелді болатын басқа 
шамалардың бірліктерінде алдын ала бағдарламаланған бір (тікелей 
өлшеулер) немесе бірнеше (жанама өлшеулер) аспаптардың көрсеткіші 
бойынша бағаланады.  
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Тікелей бағалау әдісінің қарапайым мысалы-кез-келген шаманы бір 
құрылғымен өлшеу, оның шкаласы тиісті бірліктерде бағдарламаланған. 

Электрлік өлшеу әдістерінің екінші үлкен тобы салыстыру әдістерінің 
жалпы атауымен біріктірілген. Оларға электрлік өлшеудің барлық әдістері 
кіреді, онда өлшенетін шама өлшеммен көбейтілетін шамамен 
салыстырылады. Осылайша, салыстыру әдістерінің ерекшелігі өлшеу 
процесіне шаралардың тікелей қатысуы болып табылады. 

Салыстыру әдістері келесідей бөлінеді: нөлдік, дифференциалды, 
ауыстыру және сәйкестік. 

Өлшеу құралдары 
Өлшеу құралдары-өлшеу кезінде пайдаланылатын және нормаланған 

метрологиялық қасиеттері бар техникалық құралдар. 
Мақсаты бойынша өлшеу құралдары үлгілі және жұмысшыларға 

бөлінеді, ал құрылымы мен метрологиялық сипаттамалары бойынша олар 
ұқсас болуы мүмкін. Үлгілі өлшеу құралдарын тәжірибелік өлшеу үшін 
қолдануға тыйым салынады, олар басқа өлшеу құралдарын - жұмысшылар 
мен төменгі дәлдіктегі үлгілерді тексеруге арналған. 

Жұмыс Өлшеу құралдары-физикалық" шамалар " бірліктерінің 
өлшемдерін берумен байланысты емес өлшеу үшін қолданылатын құралдар. 

Жұмыс өлшеу құралының дұрыс көрсетілгеніне сенімді болу үшін оны 
дәлірек өлшеу құралының көмегімен ғана тексеруге болады. Өлшеу 
құралдарын тексеруді, яғни өлшеу құралдарының қателіктерін анықтауды 
және оның қолдануға жарамдылығын анықтауды тиісті рұқсаты бар 
метрологиялық қызмет органдары ғана жүргізеді. 

Өлшеу құралдарына шаралар, өлшеу құралдары, түрлендіргіштер, 
қондырғылар мен жүйелер, өлшеу құралдары жатады. 

Өлшем дегеніміз - берілген өлшемнің физикалық шамасын көбейтуге 
арналған өлшеу құралы. Бір өлшемнің физикалық шамасын көбейтетін 
Өлшем бір мәнді деп аталады, ал әртүрлі мөлшердегі бірдей шамалардың 
қатарын көбейтетін Өлшем көп мәнді деп аталады. Бір мәнді өлшемнің 
мысалдары-қалыпты элемент (ЭМӨ өлшемі), үлгілі катушка (қарсылық 
өлшемі), ал көп мәнді - миллиметрлік сызғыш, индуктивтілік вариометрі, 
айнымалы сыйымдылық конденсаторы, қарсылық дүкені. 

Өлшеу түрлендіргіші-Бұл өлшеу ақпаратының сигналын беруге, одан 
әрі түрлендіруге, өңдеуге және (немесе) сақтауға ыңғайлы, бірақ 
бақылаушының тікелей қабылдауына болмайтын нысанда шығаруға арналған 
өлшеу құралы. 

Өлшеу түрлендіргіші - өлшенетін шаманы басқа шамаға түрлендіруге 
немесе өңдеуге, сақтауға, одан әрі түрлендіруге, көрсетуге және беруге 
ыңғайлы өлшеу сигналына қызмет ететін нормативтік метрологиялық 
сипаттамалары бар техникалық құрал. Өлшеу түрлендіргіші қандай да бір 
өлшеу құрылғысының (өлшеу құралының, датчиктің) құрамына кіреді немесе 
қандай да бір өлшеу құралымен бірге қолданылады. 
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Тікелей бағалау әдісінің қарапайым мысалы-кез-келген шаманы бір 
құрылғымен өлшеу, оның шкаласы тиісті бірліктерде бағдарламаланған. 

Электрлік өлшеу әдістерінің екінші үлкен тобы салыстыру әдістерінің 
жалпы атауымен біріктірілген. Оларға электрлік өлшеудің барлық әдістері 
кіреді, онда өлшенетін шама өлшеммен көбейтілетін шамамен 
салыстырылады. Осылайша, салыстыру әдістерінің ерекшелігі өлшеу 
процесіне шаралардың тікелей қатысуы болып табылады. 

Салыстыру әдістері келесідей бөлінеді: нөлдік, дифференциалды, 
ауыстыру және сәйкестік. 

Өлшеу құралдары 
Өлшеу құралдары-өлшеу кезінде пайдаланылатын және нормаланған 

метрологиялық қасиеттері бар техникалық құралдар. 
Мақсаты бойынша өлшеу құралдары үлгілі және жұмысшыларға 

бөлінеді, ал құрылымы мен метрологиялық сипаттамалары бойынша олар 
ұқсас болуы мүмкін. Үлгілі өлшеу құралдарын тәжірибелік өлшеу үшін 
қолдануға тыйым салынады, олар басқа өлшеу құралдарын - жұмысшылар 
мен төменгі дәлдіктегі үлгілерді тексеруге арналған. 

Жұмыс Өлшеу құралдары-физикалық" шамалар " бірліктерінің 
өлшемдерін берумен байланысты емес өлшеу үшін қолданылатын құралдар. 

Жұмыс өлшеу құралының дұрыс көрсетілгеніне сенімді болу үшін оны 
дәлірек өлшеу құралының көмегімен ғана тексеруге болады. Өлшеу 
құралдарын тексеруді, яғни өлшеу құралдарының қателіктерін анықтауды 
және оның қолдануға жарамдылығын анықтауды тиісті рұқсаты бар 
метрологиялық қызмет органдары ғана жүргізеді. 

Өлшеу құралдарына шаралар, өлшеу құралдары, түрлендіргіштер, 
қондырғылар мен жүйелер, өлшеу құралдары жатады. 

Өлшем дегеніміз - берілген өлшемнің физикалық шамасын көбейтуге 
арналған өлшеу құралы. Бір өлшемнің физикалық шамасын көбейтетін 
Өлшем бір мәнді деп аталады, ал әртүрлі мөлшердегі бірдей шамалардың 
қатарын көбейтетін Өлшем көп мәнді деп аталады. Бір мәнді өлшемнің 
мысалдары-қалыпты элемент (ЭМӨ өлшемі), үлгілі катушка (қарсылық 
өлшемі), ал көп мәнді - миллиметрлік сызғыш, индуктивтілік вариометрі, 
айнымалы сыйымдылық конденсаторы, қарсылық дүкені. 

Өлшеу түрлендіргіші-Бұл өлшеу ақпаратының сигналын беруге, одан 
әрі түрлендіруге, өңдеуге және (немесе) сақтауға ыңғайлы, бірақ 
бақылаушының тікелей қабылдауына болмайтын нысанда шығаруға арналған 
өлшеу құралы. 

Өлшеу түрлендіргіші - өлшенетін шаманы басқа шамаға түрлендіруге 
немесе өңдеуге, сақтауға, одан әрі түрлендіруге, көрсетуге және беруге 
ыңғайлы өлшеу сигналына қызмет ететін нормативтік метрологиялық 
сипаттамалары бар техникалық құрал. Өлшеу түрлендіргіші қандай да бір 
өлшеу құрылғысының (өлшеу құралының, датчиктің) құрамына кіреді немесе 
қандай да бір өлшеу құралымен бірге қолданылады. 

  
 

Өлшеу тізбегінде орналасқан жердегі түрлендіргіштер бастапқы, 
таратушы және аралық болып бөлінеді. Бастапқы түрлендіргіштің кірісіне 
тікелей өлшенетін шама әсер етеді, ал аралық өлшеу тізбегінде бастапқы 
мәннен кейін орын алады. Таратушы түрлендіргіш өлшеу ақпаратын 
қашықтан беру үшін қолданылады және сонымен бірге бастапқы болуы 
мүмкін. 

Өлшеу тізбегінде әрекет ететін шамалардың біреуінің мәнін оның 
физикалық сипатын өзгертпестен белгілі бір рет өзгерту үшін масштабты 
түрлендіргіштер қолданылады (өлшеу тогының трансформаторлары, 
күшейткіштер және т.б.). 

Өлшеу құралы бақылаушының тікелей қабылдауына қол жетімді 
нысанда өлшеу ақпаратының сигналын шығаруға арналған. 

Көрсеткіш өлшеу құралы тек оқуды санауға мүмкіндік береді. 
Көрсеткіштер санау құрылғысының көрсеткіші жылжитын өлшеу құралының 
шкаласы бойынша немесе сандық көрсету аспаптарында санау 
құрылғысында пайда болатын жарқыраған сандар бойынша визуалды 
есептеледі. 

Тіркеу өлшеу құралында көрсеткіштерді тіркеу механизмі бар. Егер 
құрылғы көрсеткіштерді диаграмма түрінде жазса, онда ол өзін-өзі жазу деп 
аталады. 

Өлшеу қондырғысы бақылаушының тікелей қабылдауына ыңғайлы 
нысанда өлшеу ақпаратының сигналдарын әзірлеуге арналған және бір жерде 
орналасқан функционалдық біріктірілген өлшеу құралдарының (шаралардың, 
өлшеу аспаптарының, өлшеу түрлендіргіштерінің) және қосалқы 
құрылғылардың жиынтығы болып табылады. Мысал ретінде қалыпты 
элементтерді тексеруге арналған өлшеу қондырғыларын келтіруге болады. 

 

 
Сурет 2.8. 1. - Электрлік өлшеу құралдары (электрлік шамаларды өлшеу 

құралдары) 
  
Электр өлшеу аспаптарының жіктелуі, аспаптар шкаласындағы 

шартты белгілер 
Электр қондырғыларының дұрыс жұмыс істеуін бақылау, оларды 

сынау, электр тізбектерінің параметрлерін анықтау, тұтынылатын электр 
энергиясын есептеу және т.б. үшін әртүрлі электрлік өлшеулер жүргізіледі. 
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Байланыс техникасында, сондай-ақ күшті тоқ техникасында Электрлік 
өлшеулер өте маңызды. Әр түрлі электр шамалары өлшенетін құрылғылар: 
тоқ, кернеу, қарсылық, қуат және т.б. — электрлік өлшеу құралдары деп 
аталады. 

Көптеген электр өлшеу құралдары бар. Электрлік өлшеулерді өндіруде 
жиі қолданылады: амперметрлер, вольтметрлер, гальванометрлер, 
ваттметрлер, электр есептегіштер, фазометрлер, фазалық көрсеткіштер, 
синхроноскоптар, жиілік өлшегіштер, омметрлер, мегомметрлер, жерге 
тұйықтау кедергісі өлшегіштер, сыйымдылық және индуктивтілік 
өлшегіштер, осциллографтар, өлшеу көпірлері, аралас аспаптар және өлшеу 
жиынтықтары. 

Жұмыс принципі бойынша электр өлшеу құралдары келесі негізгі 
түрлерге бөлінеді: 

1. Катушканың тоқпен және тұрақты магнит шығаратын сыртқы магнит 
өрісінің өзара әрекеттесу принципіне негізделген магнитоэлектрлік жүйенің 
құрылғылары. 

2. Екі катушканың тоқпен электродинамикалық өзара әрекеттесу 
принципіне негізделген электродинамикалық жүйенің құрылғылары, 
олардың біреуі тұрақты, ал екіншісі жылжымалы. 

3. Бекітілген катушканың магнит өрісінің тоқпен және осы өріспен 
магниттелген жылжымалы темір тақтайшамен әрекеттесу принципін 
қолданатын электромагниттік жүйенің құрылғылары. 

4. Электр тогының жылу әсерін қолданатын жылу өлшеу құралдары. 
Тоқпен қыздырылған сым созылады, салбырап кетеді, нәтижесінде 
құрылғының жылжымалы бөлігі пайда болған сымның бос орнын таңдап, 
серіппенің әсерінен бұрылуға мүмкіндік алады.  

5. Айналмалы магнит өрісінің жылжымалы металл цилиндрде осы 
өріспен индукцияланған тоқтармен әрекеттесу принципіне негізделген 
индукциялық жүйенің құрылғылары. 

6. Әр түрлі электр зарядтарымен зарядталған жылжымалы және 
қозғалмайтын металл пластиналардың өзара әрекеттесу принципіне 
негізделген электростатикалық жүйенің құрылғылары. 

7. Термоэлектрлік жүйенің құрылғылары, бұл кез-келген сезімтал 
құрылғысы бар термопараның жиынтығы, мысалы, магнитоэлектрлік жүйе. 
Термопара арқылы өтетін өлшенген тоқ магнитоэлектрлік құрылғыға әсер 
ететін жылу ағынының пайда болуына ықпал етеді. 

8. Діріл денелерінің механикалық резонанс принципіне негізделген 
діріл жүйесінің құралдары. Берілген тоқ жиілігінде электромагнит 
якорьдерінің бірі ең қарқынды дірілдейді, оның тербеліс кезеңі енгізілген 
тербелістер кезеңімен сәйкес келеді. 

9. Электрондық өлшеу аспаптары - өлшеу тізбектерінде электрондық 
элементтер бар аспаптар. Олар барлық дерлік электр шамаларын, сондай-ақ 
электрлік шамаларға алдын-ала айналдырылған электрлік емес шамаларды 
өлшеу үшін қолданылады. 



91
  

 

Байланыс техникасында, сондай-ақ күшті тоқ техникасында Электрлік 
өлшеулер өте маңызды. Әр түрлі электр шамалары өлшенетін құрылғылар: 
тоқ, кернеу, қарсылық, қуат және т.б. — электрлік өлшеу құралдары деп 
аталады. 

Көптеген электр өлшеу құралдары бар. Электрлік өлшеулерді өндіруде 
жиі қолданылады: амперметрлер, вольтметрлер, гальванометрлер, 
ваттметрлер, электр есептегіштер, фазометрлер, фазалық көрсеткіштер, 
синхроноскоптар, жиілік өлшегіштер, омметрлер, мегомметрлер, жерге 
тұйықтау кедергісі өлшегіштер, сыйымдылық және индуктивтілік 
өлшегіштер, осциллографтар, өлшеу көпірлері, аралас аспаптар және өлшеу 
жиынтықтары. 

Жұмыс принципі бойынша электр өлшеу құралдары келесі негізгі 
түрлерге бөлінеді: 

1. Катушканың тоқпен және тұрақты магнит шығаратын сыртқы магнит 
өрісінің өзара әрекеттесу принципіне негізделген магнитоэлектрлік жүйенің 
құрылғылары. 

2. Екі катушканың тоқпен электродинамикалық өзара әрекеттесу 
принципіне негізделген электродинамикалық жүйенің құрылғылары, 
олардың біреуі тұрақты, ал екіншісі жылжымалы. 

3. Бекітілген катушканың магнит өрісінің тоқпен және осы өріспен 
магниттелген жылжымалы темір тақтайшамен әрекеттесу принципін 
қолданатын электромагниттік жүйенің құрылғылары. 

4. Электр тогының жылу әсерін қолданатын жылу өлшеу құралдары. 
Тоқпен қыздырылған сым созылады, салбырап кетеді, нәтижесінде 
құрылғының жылжымалы бөлігі пайда болған сымның бос орнын таңдап, 
серіппенің әсерінен бұрылуға мүмкіндік алады.  

5. Айналмалы магнит өрісінің жылжымалы металл цилиндрде осы 
өріспен индукцияланған тоқтармен әрекеттесу принципіне негізделген 
индукциялық жүйенің құрылғылары. 

6. Әр түрлі электр зарядтарымен зарядталған жылжымалы және 
қозғалмайтын металл пластиналардың өзара әрекеттесу принципіне 
негізделген электростатикалық жүйенің құрылғылары. 

7. Термоэлектрлік жүйенің құрылғылары, бұл кез-келген сезімтал 
құрылғысы бар термопараның жиынтығы, мысалы, магнитоэлектрлік жүйе. 
Термопара арқылы өтетін өлшенген тоқ магнитоэлектрлік құрылғыға әсер 
ететін жылу ағынының пайда болуына ықпал етеді. 

8. Діріл денелерінің механикалық резонанс принципіне негізделген 
діріл жүйесінің құралдары. Берілген тоқ жиілігінде электромагнит 
якорьдерінің бірі ең қарқынды дірілдейді, оның тербеліс кезеңі енгізілген 
тербелістер кезеңімен сәйкес келеді. 

9. Электрондық өлшеу аспаптары - өлшеу тізбектерінде электрондық 
элементтер бар аспаптар. Олар барлық дерлік электр шамаларын, сондай-ақ 
электрлік шамаларға алдын-ала айналдырылған электрлік емес шамаларды 
өлшеу үшін қолданылады. 

  
 

Санақ құрылғысының түрі аналогтық және сандық құрылғыларды 
ажыратады. Аналогты құрылғыларда өлшенетін немесе пропорционалды мән 
санау құрылғысы орналасқан жылжымалы бөліктің жағдайына тікелей әсер 
етеді. Сандық құрылғыларда жылжымалы бөлік жоқ, ал өлшенетін немесе 
пропорционалды мән сандық индикатормен тіркелген сандық баламаға 
айналады. 

Көптеген электр өлшеу механизмдеріндегі жылжымалы бөліктің 
ауытқуы олардың катушкаларындағы тоқтардың мәндеріне байланысты. 
Сондықтан алынған моментті өлшенетін шамаға және қуат көзінің кернеуіне 
тәуелді емес етіп жасау керек. 

Мұндай өлшеулер үшін жылжымалы бөліктің ауытқуы оның екі 
катушкасындағы тоқтардың қатынасы арқылы ғана анықталатын және 
олардың мәндеріне тәуелді емес механизм қолданылады. Осы жалпы 
принципке сәйкес жасалған құрылғылар логометрлер деп аталады. Кез - 
келген электр өлшеу жүйесінің логометриялық механизмін тән ерекшелігі-
серіппелер мен созылу белгілерінің бұралуы нәтижесінде пайда болатын 
механикалық қарама-қарсы моменттің болмауы мүмкін. 

Электрлік өлшеу құралдары олар өлшейтін шаманың түріне қарай 
жіктеледі, өйткені бірдей жұмыс принципі бар, бірақ әртүрлі шамаларды 
өлшеуге арналған құрылғылар құрылғының шкаласын айтпағанда, олардың 
дизайнында бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. 

Құрылғының абсолютті қателігі - бұл құрылғының көрсеткіші мен 
өлшенетін шаманың нақты мәні арасындағы айырмашылық. 

Құрылғының келтірілген қателігі - абсолютті қатенің құрылғы 
индикаторының мүмкін болатын ең үлкен ауытқуына қатынасы (құрылғының 
номиналды көрсеткіші). 

Құрылғының сезімталдығы - өлшенетін шаманың бірлігіне келетін 
құрылғы көрсеткішінің бұрыштық немесе сызықтық қозғалысының 
қатынасы. Егер құрылғының шкаласы біркелкі болса, онда оның 
сезімталдығы бүкіл шкала бойынша бірдей. 

Егер құрылғының шкаласы біркелкі болмаса, онда масштабтың әртүрлі 
аймақтарындағы құрылғының сезімталдығы әр түрлі болады, өйткені 
құрылғы индикаторының бұрыштық немесе сызықтық қозғалысының әртүрлі 
өсуі бірдей өсуге сәйкес келеді (мысалы, тоқ). 

Құрылғының сезімталдығының кері мәні тұрақты құрылғы деп 
аталады. Демек, аспаптың тұрақтысы-бұл өлшенетін шаманы алу үшін 
құрылғыны бөлудің бағасы, немесе, әйтпесе, бөлімдердегі шкала бойынша 
санау көбейтілуі керек шама. 

Өлшеу құралдарын калибрлеу-шкаланың жеке мәндерінің әртүрлі 
комбинацияларында бір-бірімен салыстыру арқылы құрылғы шкаласының 
мәндерінің жиынтығы үшін қателер мен түзетулерді анықтау. Салыстыру 
үшін шкаланың мәндерінің бірі алынады. Калибрлеу дәл метрологиялық 
жұмыс тәжірибесінде кеңінен қолданылады. 
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Электр өлшеу құралдары жұмыс кезінде энергияны тұтынады, олар 
әдетте жылу энергиясына айналады. Шығындардың қуаты тізбектегі 
режимге, сондай-ақ жүйенің және құрылғының дизайнына байланысты. Егер 
өлшенген қуат салыстырмалы түрде аз болса, сондықтан тізбектегі тоқ 
немесе кернеу салыстырмалы түрде аз болса, онда құрылғылардың өзіндегі 
энергия жоғалту қуаты зерттелетін тізбектің режиміне айтарлықтай әсер етуі 
мүмкін және құрылғылардың көрсеткіштері айтарлықтай үлкен қателікке ие 
болуы мүмкін. 

Дамыған қуат салыстырмалы түрде аз тізбектерде дәл өлшеу кезінде 
құрылғылардағы энергия шығындарының қуатын білу қажет. 

Кестеде. 2.8.1 электр өлшеу аспаптарының әртүрлі жүйелеріндегі 
энергия шығыны қуатының орташа шамалары келтірілген. 

Өлшеу құралының дәлдік класы-бұл рұқсат етілген негізгі және 
қосымша қателіктердің шектерімен, сондай-ақ дәлдікке әсер ететін басқа 
қасиеттермен анықталатын жалпыланған сипаттама, олардың мәні өлшеу 
құралдарының жекелеген түрлеріне стандарттарда белгіленген. Өлшеу 
құралдарының дәлдік класы олардың қасиеттерін дәлдікке қатысты 
сипаттайды, бірақ бұл құралдармен орындалатын өлшеу дәлдігінің тікелей 
көрсеткіші емес. 

 
Кесте 2.8.1. - Өлшем бірліктерін, олардың еселік және үлестік мәндерін 

белгілеу мысалдары 
Атауы Белгісі Атауы Белгісі 
Килоампер kA Қуат коэффициенті cos φ 
Ампер A Реактивті қуат коэффициенті sin φ 
Миллиампер mA Тераом TΩ 
Микроампер μA Мегаом MΩ 
Киловольт kV Килоом kΩ 
Вольт V Ом Ω 
Милливольт mV Миллиом mΩ 
Мегаватт MW Микром μΩ 
Киловатт kW Милливебер mWb 
Ватт W Микрофарад mF 
Мегавар MVAR Пикофарада pF 
Киловар kVAR Генри H 
№вар .  VAR Миллигенри mH 
Мегагерц MHz Микрогенри μH 
Килогерц kHz Градустық температура шкаласы oC 
Герц Hz   
Фазалық ығысу бұрышының дәрежесі φo   
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Электр өлшеу құралдары жұмыс кезінде энергияны тұтынады, олар 
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құрылғылардағы энергия шығындарының қуатын білу қажет. 
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Өлшеу құралының дәлдік класы-бұл рұқсат етілген негізгі және 
қосымша қателіктердің шектерімен, сондай-ақ дәлдікке әсер ететін басқа 
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құралдарының жекелеген түрлеріне стандарттарда белгіленген. Өлшеу 
құралдарының дәлдік класы олардың қасиеттерін дәлдікке қатысты 
сипаттайды, бірақ бұл құралдармен орындалатын өлшеу дәлдігінің тікелей 
көрсеткіші емес. 

 
Кесте 2.8.1. - Өлшем бірліктерін, олардың еселік және үлестік мәндерін 

белгілеу мысалдары 
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Осы өлшеу құралының нәтижеге әкелетін қателігін алдын-ала бағалау 
үшін қателіктің нормаланған мәндері қолданылады. Олар осы типтегі өлшеу 
құралдарының шекті қателіктерін түсінеді. 

Осы типтегі жеке өлшеу құралдарының қателіктері әртүрлі болуы 
мүмкін, олар бір-бірінен ерекшеленетін жүйелі және кездейсоқ 
компоненттерге ие, бірақ тұтастай алғанда бұл өлшеу құралының қателігі 
нормаланған мәннен аспауы керек. Негізгі қателіктің шекаралары және әсер 
ету коэффициенттері әр өлшеу құралының паспортына енгізіледі. Көрсеткіш 
өлшеу құралдары: вольтметрлер, амперметрлер, омметрлер және т.б. - 
таразыларға ие. 

Масштаб-бөліністер қолданылатын жебе қозғалатын тегіс немесе 
цилиндрлік бет. 

Кейде құрылғының шкаласы тек бір, ал кейде бірнеше, ал өлшеу 
индикаторы-тек бір көрсеткі. Келіңіздер, бұл қандай таразылар және оларды 
қалай пайдалану керек, ештеңе шатастырмау үшін. 

 
2.8.2-кесте-энергия шығыны қуатының орташа шамасы 

Аспап жүйесі 100 В, Вт вольтметрлер 5А амперметрлер, Вт 
Магнитоэлектрлік 0,1 - 1,0 0,2 - 0,4 
Электромагниттік 2,0 - 5,0 2,0 - 8,0 
Индукциялық 2,0 - 5,0 1,0 - 4,0 
Электродинамикалық 3,0 - 6,0 3,5 - 10 
Жылу 8,0 - 20,0 2,0 - 3,0 

 
Алдымен, бұл таразылар әртүрлі екенін атап өтеміз. Ең көп 

тарағандары-аталған таразылар, яғни бөлімдер өлшенетін шамалардың тиісті 
бірліктерімен бағдарламаланатын таразылар, олар аяқталған таразылар. 

Шартты шкалалар бар, 2.8.3 сурет. Егер құрылғыда бірнеше ауыспалы 
өлшеу шегі болса, онда масштаб сөзсіз шартты болады және бірдей бөлімдер 
пайдаланушы белгілеген шектердің әрқайсысында әр түрлі болады. 

 

  
 

Сурет 2.8.2-Амперметр шкаласы 
 

2.8.3-сурет-Шартты шкалалар 
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Құрылғының шартты шкаласы бойынша қазіргі уақытта өлшенетін 
шаманың нақты мәнін анықтау үшін бөлу бағасын, бөлінген жерге дейінгі 
бөлімдер санын және көрсеткі қай жерде тоқтағанын біліп, бөлу бағасына 
көбейту керек. Егер шкалада нөл белгісі болса, онда масштаб нөл деп 
аталады. Егер нөл болмаса, онда масштаб нөлдік емес деп аталады. 

 
2.8.1 зертханалық жұмыстар 
№ 1 зертханалық жұмыс 
Нақты өткізгіштердің кедергісінің олардың геометриялық 

параметрлеріне және материалдардың нақты кедергісіне тәуелділігін 
зерттеу. 

Мақсаты: өткізгіштің кедергісін анықтау және оны кестелік мәнмен 
салыстыр. 

 Жұмысты орындау тәртібі 
1.Орнату үстелінде 2.8.4 суретте көрсетілген электр тізбегін жинаңыз 
2.Журналдағы нұсқаңызға сәйкес Explorer материалын таңдаңыз: 
L = 100 м; S = 0.1 мм2;  
 

 

 
 

Сурет .2.8.4. 
 
1‑кесте. Тапсырма нұсқалары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ө

 нұсқа №  Материал     нұсқа №  Материал    

1 Алюминий 9 Молибден 

2 Висмут 10 Никель 

3 Вольфрам 11 Нихром 

4 Темір 12 Қалайы 

5 Константин 13 Платина 

6 Жез 14 Қорғасын 

7 Манганин 15 Күміс 

8 Мыс 16 Мырыш 
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Құрылғының шартты шкаласы бойынша қазіргі уақытта өлшенетін 
шаманың нақты мәнін анықтау үшін бөлу бағасын, бөлінген жерге дейінгі 
бөлімдер санын және көрсеткі қай жерде тоқтағанын біліп, бөлу бағасына 
көбейту керек. Егер шкалада нөл белгісі болса, онда масштаб нөл деп 
аталады. Егер нөл болмаса, онда масштаб нөлдік емес деп аталады. 

 
2.8.1 зертханалық жұмыстар 
№ 1 зертханалық жұмыс 
Нақты өткізгіштердің кедергісінің олардың геометриялық 

параметрлеріне және материалдардың нақты кедергісіне тәуелділігін 
зерттеу. 

Мақсаты: өткізгіштің кедергісін анықтау және оны кестелік мәнмен 
салыстыр. 

 Жұмысты орындау тәртібі 
1.Орнату үстелінде 2.8.4 суретте көрсетілген электр тізбегін жинаңыз 
2.Журналдағы нұсқаңызға сәйкес Explorer материалын таңдаңыз: 
L = 100 м; S = 0.1 мм2;  
 

 

 
 

Сурет .2.8.4. 
 
1‑кесте. Тапсырма нұсқалары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ө

 нұсқа №  Материал     нұсқа №  Материал    

1 Алюминий 9 Молибден 

2 Висмут 10 Никель 

3 Вольфрам 11 Нихром 

4 Темір 12 Қалайы 

5 Константин 13 Платина 

6 Жез 14 Қорғасын 

7 Манганин 15 Күміс 

8 Мыс 16 Мырыш 

  
 

ткізгіштегі кернеуді мультиметр көмегімен эксперименталды 
түрде анықтаңыз. 

4. Мұны істеу үшін полярлықты сақтай отырып, тұрақты кернеуді 
өлшеу режимінде өткізгішке параллель мультиметрді қосу керек. 
Мультиметрдің көрсеткіштерін жазып алыңыз. 

5. Тізбектегі тоқ күшін мультиметрмен тәжірибелік түрде анықтаңыз. 
Мультиметрді тұрақты тоқты өлшеу режимінде полярлықты сақтай отырып 
тізбекке қосыңыз. Мультиметрдің көрсеткіштерін жазып алыңыз. 

6. Өткізгіштің кедергісін есептеңіз . 
7. Материалдың нақты кедергісін анықтаңыз . 
8. Rөлденең қимасы мен өткізгіш материалын өзгертпестен ұзындығын 

өзгерту 
9. Өлшеу нәтижелерін кестеге енгізіңіз: 
10. Кедергінің  орташа мәнін тауып, оны кестелік мәнмен 

салыстырыңыз  
 

 
тәжірибе 
№  

Ұзындығы, 
м Кернеу, В Тоқ күші, 

А Кедергі, Ом 
Нақты 
кедергі,  
Ом * мм2 / м 

1           

2           

  
 (2.10) Өткізгіштің кедергісін омметрмен тікелей өлшеңіз. Нәтижелерді 
салыстырыңыз. 

 Атқарылған жұмыстар бойынша шешім шығарыңыз. 
  
№ 2 зертханалық жұмыс 
Тізбекті және параллель қосылыстардағы резисторлардың 

кедергісін зерттеу. 
Жұмыстың мақсаты: резисторлардың тізбекті және параллель 

қосылыстары бар электр тізбегінің заңдылықтарын тәжірибе арқылы 
тексеру.  

 Тапсырма: 1.Резисторлардың тізбектелген қосылысының электр 
тізбегін құрастыру (2.8.5-сурет) 

 

  
 

Сурет 2.8.5 
 

Сурет 2.8.6 
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2.Резисторлардың параллель қосылысының электр тізбегін жинаңыз 
(2.8.6-сурет) .  

3.Аспаптардың көрсеткіштерін алу және оларды кестеге жазу 
 
№ 3 зертханалық жұмыс 
Аралас қосылыстағы өткізгіштердің кедергісін зерттеу. 
Жұмыстың мақсаты: электр тізбектерін құрастыру, электр тізбегінің 

жекелеген учаскелерінде Тоқтар мен кернеулерді өлшеу дағдыларын алу; 
тармақталған желілік электр тізбегінде Кирхгоф заңдарының сақталуына көз 
жеткізу, Кирхгоф заңдарын графикалық түрде қолдануды үйрену. 

Тапсырма: тұрақты электр тізбектеріндегі элементтердің аралас 
қосылыстарының ерекшеліктерін зерттеу. 

Резисторлардың аралас қосылысы бар тізбекті жинаңыз (сурет . 2.8.7). 
Берілген нұсқаға сәйкес тізбек элементтері мен қуат кернеуінің мөлшерін 
таңдап, резисторлардың аралас байланысы бар тізбекті жинаңыз (кесте. 1). 
Сұлбаны оқытушы тексергеннен кейін-E2 қуат көзін қосыңыз және қуат 
кернеуінің берілген мәнін орнатыңыз және U тізбегінің кірісі мен тізбектің 
барлық бөліктеріндегі кернеуді өлшеңіз. Нәтижелерді  1‑кестеге орналастыру  
Тиісті қосқышты пайдаланып, R2 резисторының жаңа мәнін орнатыңыз және 
тізбектегі кернеулер мен тоқтарды қайтадан өлшеңіз. E2 қуат көзін өшіріңіз. 
Өлшеу нәтижелері бойынша тізбектің әр бөлігінің қуатын есептеңіз, есептеу 
нәтижелерін кестеге енгізіңіз. 2. Қуат көзін өшіріңіз.  

 1‑кесте. 
 нұсқа 1 2 3 4 5 6 
Е2, В 12 10 8 12 10 8 
R1 R2 R3 R2 R3 R2 R3 
R2 R4-1 R4-1 R4-1 R4-2 R4-2 R4-3 
R3 R7 R7 R7 R9 R9 R9 

   

 
 

Сурет 2.8.7 
 
R2 резисторының кедергісінің өзгеруінің бүкіл тізбек пен жеке 

тұтынушылардың жұмыс режиміне әсерін талдаңыз. Мұның не үшін екенін 
түсіндіріңіз. Қуат балансының орындалуын тексеріңіз. 

2‑кесте. 
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2.Резисторлардың параллель қосылысының электр тізбегін жинаңыз 
(2.8.6-сурет) .  

3.Аспаптардың көрсеткіштерін алу және оларды кестеге жазу 
 
№ 3 зертханалық жұмыс 
Аралас қосылыстағы өткізгіштердің кедергісін зерттеу. 
Жұмыстың мақсаты: электр тізбектерін құрастыру, электр тізбегінің 

жекелеген учаскелерінде Тоқтар мен кернеулерді өлшеу дағдыларын алу; 
тармақталған желілік электр тізбегінде Кирхгоф заңдарының сақталуына көз 
жеткізу, Кирхгоф заңдарын графикалық түрде қолдануды үйрену. 

Тапсырма: тұрақты электр тізбектеріндегі элементтердің аралас 
қосылыстарының ерекшеліктерін зерттеу. 

Резисторлардың аралас қосылысы бар тізбекті жинаңыз (сурет . 2.8.7). 
Берілген нұсқаға сәйкес тізбек элементтері мен қуат кернеуінің мөлшерін 
таңдап, резисторлардың аралас байланысы бар тізбекті жинаңыз (кесте. 1). 
Сұлбаны оқытушы тексергеннен кейін-E2 қуат көзін қосыңыз және қуат 
кернеуінің берілген мәнін орнатыңыз және U тізбегінің кірісі мен тізбектің 
барлық бөліктеріндегі кернеуді өлшеңіз. Нәтижелерді  1‑кестеге орналастыру  
Тиісті қосқышты пайдаланып, R2 резисторының жаңа мәнін орнатыңыз және 
тізбектегі кернеулер мен тоқтарды қайтадан өлшеңіз. E2 қуат көзін өшіріңіз. 
Өлшеу нәтижелері бойынша тізбектің әр бөлігінің қуатын есептеңіз, есептеу 
нәтижелерін кестеге енгізіңіз. 2. Қуат көзін өшіріңіз.  

 1‑кесте. 
 нұсқа 1 2 3 4 5 6 
Е2, В 12 10 8 12 10 8 
R1 R2 R3 R2 R3 R2 R3 
R2 R4-1 R4-1 R4-1 R4-2 R4-2 R4-3 
R3 R7 R7 R7 R9 R9 R9 

   

 
 

Сурет 2.8.7 
 
R2 резисторының кедергісінің өзгеруінің бүкіл тізбек пен жеке 

тұтынушылардың жұмыс режиміне әсерін талдаңыз. Мұның не үшін екенін 
түсіндіріңіз. Қуат балансының орындалуын тексеріңіз. 

2‑кесте. 
 

  
 

  тәжірибе 
№  

Өлшенген Есептелген 
U U1 U2.3 I1 I2 I3 P1 P2 P3 P Rэк 
В В В А А А Вт Вт Вт Вт Ом 

1                       
 
 Қуат балансының орындалуын тексеріңіз. 
Электр қорегін қосу.  Кіріс кернеуінің шамасын потенциометр 

көмегімен біртіндеп өзгерте отырып, тізбектің барлық бөліктеріндегі кернеу 
мен тоқтардың мәндерін үш түрлі кіріс кернеуімен өлшеңіз. Өлшеу 
нәтижелерін кестеге енгізіңіз. Қуат көзін өшіріңіз. Өлшеу нәтижелері 
бойынша R1, R2, R3 резисторларының вольтампер сипаттамаларын бір 
координаталық жүйеде құрыңыз. Оларды қолдана отырып, бүкіл тізбектің 
вольтты сипаттамасын жасаңыз. Мұнда тізбектің эксперименттік 
вольтамперлік сипаттамасын құрыңыз, оны бүкіл тізбектің есептелген 
вольтамперлік сипаттамасымен салыстырыңыз.  

 
№4 зертханалық жұмыс 
 Кирхгоф заңдарын зерттеу 
 Жұмыстың мақсаты: Кирхгоф заңдарының әділдігін тәжірибелік  түрде 

тексеру. 
 Тапсырма:  
Зерттеу сызбасын жинау (1-сурет). Көрсеткіштерді алу және оларды 

есепке алу. Есептеу. Жасалған жұмыс туралы қорытынды жасау. 
 Сұлбалық сұлбаны құрастыру  

Сұлбаны, суретті жинау.1 .  
 

 
  

1-сурет-электрлік сұлба 
 
5В батареясының ЭҚК орнатыңыз. Резисторлардың кедергісін орнатыңыз 

R1 = 30 Ом + N, R2 = 50 Ом + N, R3 = 100 Ом + N, мұндағы n - журналдағы 
оқушының нөмірі.  S2 кілті өшірілген кезде S1 кілтін жауып, I1 және I3 
тоқтарын өлшеңіз.Оларды кестеге жазыңыз. S1 кілті өшірулі және S2 жабық 
болған кезде I2 және I3 тоқтарын өлшеңіз. Оларды кестеге жазыңыз.. S1 және 
S2 кілттерін де жабыңыз. Барлық I1, I2, I3 амперметрлерінің көрсеткіштерін 
кестеге жазыңыз. ABEFA контуры үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша 
теңдеу жасаңыз және Ro1 анықтаңыз. BCDEB тізбегі үшін Кирхгофтың 
екінші заңы бойынша теңдеу жасаңыз және r02.3.9 анықтаңыз. ABCDEFA 
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контуры үшін теңдеу жасаңыз және бірінші Заңның дұрыстығын тексеріңіз. 
 

1-кесте - өлшенген параметрлер 

 Р/н 
E1 Е2 I1 I2 I3 Ro1 Ro2 R1 R2 R3 
В В А А А Ом Ом Ом Ом Ом 

1    -       
 
   Бақылау сұрақтары  
1. Негізгі логикалық элементтер 
2. Байланыс техникасында қолданылатын сандық құрылғылар 
3. Электр тізбегінің элементтері 
4. Электр тізбегіндегі "сызықты емес элемент" дегеніміз не? 
5. Электр тізбектерінің сызықты емес элементтеріне мысалдар 

келтіріңіз. 
6. Тоқ көздеріне не жатады? 
7. Тізбекті және параллель қосылу сұлбалары. 
8. Ом Заңы 
9. Вольт-амперлік сипаттаманы не сипаттайды 
 
Қорытынды: осы бөлімнің материалын игеру үшін ұсынылған 

оқулықтарға сәйкес материалды егжей-тегжейлі зерделеу қажет, сұлбалық 
монтажды орындау электрлік оқыту тәжірибесіне бекітілуі керек. Өндірістік 
қызметте қолданылатын өлшеу құралдарымен жұмыс істеудің тұрақты 
дағдыларын игеруге ерекше назар аудару керек. Бұл бөлімнің материалы оқу 
бағдарламасының кәсіби модульдерін зерттеудің теориялық негізі және 
болашақ электр байланысы маманының негізі болып табылады. 

 
Қосымша әдебиеттер 
 
1. Кучумов А. И.  "Электротехника және схемотехника", 2005  
2. "Тізбектер теориясының негіздері" - М.: Жоғары.мек., 2005 
3. Карлащук В. И. "IBM PC электрондық зертханасы", М., 2004  
4. Прянишников В. Электроника. Дәрістердің толық курсы, 2004 ж 
5. Байланыс техникасындағы Өлшемдер: оқулық . М.: 2012 
6. Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапа менеджменті 

негіздері. Оқу құралы. – Алматы: Қазақстандық маркетинг қауымдастығы, 
2003. 
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контуры үшін теңдеу жасаңыз және бірінші Заңның дұрыстығын тексеріңіз. 
 

1-кесте - өлшенген параметрлер 

 Р/н 
E1 Е2 I1 I2 I3 Ro1 Ro2 R1 R2 R3 
В В А А А Ом Ом Ом Ом Ом 

1    -       
 
   Бақылау сұрақтары  
1. Негізгі логикалық элементтер 
2. Байланыс техникасында қолданылатын сандық құрылғылар 
3. Электр тізбегінің элементтері 
4. Электр тізбегіндегі "сызықты емес элемент" дегеніміз не? 
5. Электр тізбектерінің сызықты емес элементтеріне мысалдар 

келтіріңіз. 
6. Тоқ көздеріне не жатады? 
7. Тізбекті және параллель қосылу сұлбалары. 
8. Ом Заңы 
9. Вольт-амперлік сипаттаманы не сипаттайды 
 
Қорытынды: осы бөлімнің материалын игеру үшін ұсынылған 

оқулықтарға сәйкес материалды егжей-тегжейлі зерделеу қажет, сұлбалық 
монтажды орындау электрлік оқыту тәжірибесіне бекітілуі керек. Өндірістік 
қызметте қолданылатын өлшеу құралдарымен жұмыс істеудің тұрақты 
дағдыларын игеруге ерекше назар аудару керек. Бұл бөлімнің материалы оқу 
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болашақ электр байланысы маманының негізі болып табылады. 
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3. БӨЛІМ. ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ, ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ҚАҒИДАЛАРЫН ОРЫНДАУ 

 
Осы бөлімнің мақсаты теміржол саласы туралы негізгі білім алу, оқу-
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талаптарын орындау, сондай-ақ оқу бағдарламасының кәсіби модульдерін 
игеру болып табылады . 
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3.1.1 .Темір жол көлігі туралы жалпы мәліметтер 
3.1.2 Темір жол көлігін техникалық пайдалану жөніндегі негізгі ережелер 
мен нұсқаулықтар 
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3.2.1. Еңбекті қорғау негіздері 
3.2.2. Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік техникасының негіздері 

 
3.1. Темір жолдарды техникалық пайдаланудың негізгі 

принциптері 
 
3.1.1. Темір жол көлігі туралы жалпы мәліметтер 
Теміржол көлігі - Қазақстанның маңызды саласы тармақталған жолдар 

желісіне ие. Еліміздің темір жолдарының ұзындығы 15 341 шақырымды 
құрайды. Оның 6 мыңы екі жолды, ал 5 мыңға жуығы электрлендірілген. 
Қазақстан темір жол саласының басты жолдарының ұзындығы 18,8 мың км – 
ге, ал арнайы және станциялық жолдардың ұзындығы 6,7 мың км-ге тең. 

Көлік өнімі - бұл тасымалдау, яғни жолаушылар мен жүктердің 
қозғалысы. Көлік тауарлар мен қызметтерді өндірушілер мен тұтынушылар 
арасындағы байланыс болып табылады. Тасымалдау жұмысын бағалау үшін 
бірқатар көрсеткіштер қолданылады. Негізгі көрсеткіш ретінде - тоннамен (т) 
өлшенетін жүктерді тасымалдау (жөнелту) көлемі, әдетте бір жыл ішінде 
белгіленген. Бұл көрсеткіш жүк айналымы көрсеткішімен салыстырғанда 
өндіріс жоспарларының бір өлшеммен - тоннамен тасымалдау 
жоспарларымен жақсы теңгерімділігін (байланыстыруды) қамтамасыз етеді. 

Жүк айналымы - тонна - километрмен (т-км), тасымалданған жүктер 
массасының қашықтыққа (қашықтыққа)/тасымалдауға көбейтіндісінің 
сомасын білдіреді. 
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Ең маңызды көрсеткіштердің қатарына әдетте бір жыл ішінде 
тасымалданған жолаушылар саны да жатады. 

Жолаушылар айналымы - (жолаушы-км) тасымалдау қашықтығына 
тасымалданған жолаушылар санының көбейтіндісінің сомасын білдіреді. 

Сондай-ақ, темір жолдар жұмысының маңызды көрсеткіштерінің 
қатарына L3KC пайдалану ұзындығының 1 км-ге келетін орындалған тонна-
километрдің немесе келтірілген тонна-километрдің орташа санымен 
сипатталатын жүк қауырттылығы жатады, 

Вагонның айналымы вагонды тиеу аяқталғаннан бастап оны келесі тиеу 
аяқталғанға дейінгі уақыт деп аталады. 

Көлік жұмысының негізгі экономикалық көрсеткіштеріне Еңбек 
өнімділігі, тасымалдау құны, сондай-ақ кірістер пен пайда кіреді. 

Еңбек өнімділігі пайдалану штатының бір қызметкеріне келетін 
келтірілген тонна-километрмен, жолаушы-километрмен немесе тонна-
километрмен орындалған өнім көлемімен, ал тасымалдаудың өзіндік құны — 
тасымалдау жөніндегі пайдалану шығыстарының орындалған өнім көлеміне 
қатынасымен айқындалады. 

Пайда - бұл жолдың, бөлінудің жалпы кірістері мен тасымалдауды 
жүзеге асыруға жұмсалған шығындар арасындағы айырмашылық. 

Соңғы жылдары жүк және жолаушылар пойыздарының жылдамдығы 
айтарлықтай өсті. "Тұлпар - Тальго" жүрдек пойыздары магистральдарда 
белсенді жұмыс істей бастады. 

Темір жолдар ауданаралық және ауданішілік қатынастарда жүктердің 
барлық түрлерін тасымалдауға арналған көліктің әмбебап түрі болып 
табылады, бірақ темір жолдарды салу топографиялық, климаттық және 
экологиялық жағдайларға байланысты үлкен капиталды қажет етеді. 

Қазақстан темір жолдарының тарихы  
Темір жол алғаш рет қазіргі Қазақстан аумағы арқылы 1893-1894 

жылдары өтті. Бұл Покровская Слобода - Орал тар табанды (1000 мм) 
теміржол желісі болды, ұзындығы 369 км, оның 113 км Қазақстанда өтті. 
Сонымен қатар, Транссібірдің 190 шақырымы Қазақстан арқылы Петропавл 
қаласының ауданында да өтті. 

Қазақстанда темір жол көлігінің құрылған жылы 1904 жыл болып 
есептеледі, ол кезде ұзындығы 1668 км Орынбор-Ташкент темір жолының 
құрылысы басталды. Бұл магистраль 1905-1906 жылдары еуропалық Ресейді 
Орта Азиямен байланыстыра отырып пайдалануға берілді. Темір жол желісі 
бойында Ақтөбе, Жаңа Қазалы, Түркістан, Қызылорда, Арал және басқа да 
қалалар мен өнеркәсіп орталықтары өсті. 

1914-1924 жылдары болашақ Түрксібтің бөлігі - Арыс - Пишпек Жетісу 
жолы, 1915 жылы - Челябинск - Троицк - Қостанай магистралі салынды.  
Қазақстан жері бойынша 1915-1917 жылдары салынған Алтай темір 
жолының (Новосибирск-Семей) 122 шақырымы жатыр. Бұдан басқа, 
Қазақстанның солтүстік-шығысында 1918 жылға дейін қалыпты ені 
Екібастұз-Воскресенск айлағы (Ермак, қазіргі Ақсу) 117 шақырымдық 
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Воскресенск жолы, ал орталық Қазақстанда 40 шақырымдық тар табанды 
Қарағанды-Спасск зауыты жолы және 120 шақырымдық Байқоңырдың көмір 
шахталары-Қарсақпай жұмыс істеді. 

Қазақстан аумағындағы темір жолдардың жалпы ұзындығы 1918 жылға 
қарай 2 575 км-ге жетті. 

Кеңес кезеңіндегі алғашқы темір жол құрылысы 1920-1922 жылдары 
салынған Петропавл-Көкшетау учаскесі болды. Содан кейін 1926-1931 
жылдары Курорт-Бурабай және Ақмола станциялары арқылы Қарағандыға 
дейін жалғасты, оның жалпы ұзындығы 700 км асты. 1924 жылы Құлынды — 
Павлодар теміржол желісі құрылды. Ембі мұнай кәсіпшілігін дамыту үшін 
1926 жылы Гурьев — Доссор тар табанды жолы салынды. 

1927-1930 жылдары жалғасқан ұзындығы 1444 км Түркістан-Сібір 
магистралінің құрылысы дәуірлік оқиға болды. Ол Қазақстанды Сібірмен 
байланыстырды және республиканың экономикалық дамуына және көптеген 
шөлді жерлердің игерілуіне ықпал етті. 

1930-шы жылдары Қарағанды — Балқаш (490 км) (Орталық Қазақстан), 
Шымкент-Ленгер (Қазақстанның оңтүстігі), Локоть-Защита (235 км) 
(Қазақстан Алтайы), одан кейін Лениногор және Зыряновскіге дейін 
созылған учаскелері салынды. 

1936-1939 жылдары Қазақстан Орталық Ресеймен, Орал - Илецк 
арқылы Саратовқа шығатын учаске салынды. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Ембінің мұнай кәсіпшілігін Оралмен 
байланыстырған және Ресейдің бірқатар өңірлері арасындағы қатынасты 
жақсартқан Гурьев - Қандағаш-Орск (1936-1944) магистралі; атап айтқанда, 
Қарағанды көмірін Оңтүстік Оралға тиімді жеткізуді қамтамасыз еткен 
Ақмола-Қарталы (1939-1943) желісі; Көксу-Текелі-Талдықорған және Атасу-
Қаражал учаскелері сияқты стратегиялық маңызды темір жол 
магистральдарының құрылысы жалғастырылды. Қазақстандық болат 
магистральдардың ұзындығы 10 мың шақырымға жетті. Ұлы Отан соғысы 
жылдары Қазақстан темір жолдарында жылжымалы құрам мен Жол 
шаруашылығын жөндеу бойынша өндірістік база құрылуымен де атап өтілді. 

Трансқазақстандық магистраль Шу (Шу) станциясындағы Түрксібпен 
қосылады. 1950 жылға қарай Мойынты-Шу (440 км) учаскесі салынды. 
Осылайша. Транссібір магистралы Түркістан-Сібір магистралімен 
біріктіріліп, республиканың бүкіл аумағы арқылы өткен алғашқы 
меридиандық желі – трансқазақстандық теміржол магистралі (Петропавл - 
Көкшетау - Ақмола - Қарағанды - Шу) құрылды. 

1950 жылдары Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында 
темір жол құрылысы қарқынды жүрді. 1955-1961 жылдары Есіл - Арқалық 
(224 км), 1959 жылға қарай Қостанай - Тобыл, 1960 жылға қарай Тобыл - 
Жетіқара желілері құрылды. 1950 жылдары Қазақстанның теміржол желісінің 
тығыздығы екі есе өсті. Осылайша, XX ғасырдың бірінші жартысында 
Қазақстан темір жолдарының желісі заманауи түрде қалыптасты. 
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1960 жылдары Мақат - Маңғышлақ және Маңғышлақ - Өзен учаскелері 
салынды (жалпы ұзындығы шамамен 900 км). 

1964 жылы Қазақстандағы алғашқы жол учаскесі электрлендірілді 
(Целиноград - Қарағанды). Осыдан Қазақстан темір жолдарын белсенді 
электрлендіру басталды. 

Степногорскте Қалалық электр пойызы іске қосылды. 
1969-1970 жылдары Қарағанды – Магнитогорск (1180 км) бүкіл 

учаскесі электр тартымына ауыстырылды. 
1977 ж. сәуірде Қазақ темір жолының негізінде тың, Алматы және 

Батыс Қазақстан Үш жолы құрылды. 
1980 – ші жылдардан бастап Оңтүстік магистральдар: Мойынты – Шу, 

Шеңгелді – Арыс, Арыс-Түлкібас электрлендірілді. Электрлендірілген 
желілердің жалпы ұзындығы 4 мың шақырымға жетті. 

1990 ж. қыркүйекте Қазақстан мен Қытай теміржолдары Қазақстан 
Дружба станциясын Қытай Алашанькоу станциясымен жалғастырған 
шекаралық өткелде түйіскен. 

1991 ж. - Трансазиялық теміржол магистралінің Солтүстік дәлізі 
бойынша жүк құрамдарының қозғалысы ашылды 

1997 жылы "Қазақстан темір жолы"республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнын құру арқылы салада қайта құрудың бірінші кезеңі басталды. 

2001 жылы "темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңы және Қазақстан Республикасының темір жол көлігін қайта 
құрылымдаудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. 

2002 жылы "Қазақстан темір жолы" РМК базасында 100% мемлекеттік 
акциялар пакетімен "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" жабық 
акционерлік қоғамы құрылды. 

2002-2004 жылдар аралығында "Әскерилендірілген темір жол күзеті", 
"Жолжөндеуші", "жөндеу", "Казтранссервис", "Кедентранссервис", 
"Транстелеком", "Көліктік сервис орталығы" акционерлік қоғамдары 
құрылды. 

2004 жылы "ҚТЖ "ҰК" ЖАҚ "Қазақстан темір жолы" ұлттық 
компаниясы " акционерлік қоғамы болып қайта құрылды» 

2001 жылы ұзындығы 187 км жаңа "Ақсу-Дегелең" темір жол желісі 
іске қосылды. Жаңа жол Семей өңірінен Павлодарға ең қысқа жолды ашты. 

2004 жылы Қостанай және Ақтөбе облыстарын жалғаған ұзындығы 404 
км "Хромтау-Алтынсарин" теміржол желісінің құрылысы аяқталды. 

2008 жылы ұзындығы 150 км "Шар-Өскемен" теміржол желісі 
Қазақстан шекарасы шегінде Ұлттық теміржол желісін қосуды аяқтады. 

2010 жылы ҚР Үкіметі көлік инфрақұрылымын дамытудың 2014 жылға 
дейінгі жаңа бағдарламасын қабылдады. 

2011 жылдан бастап Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес 
"ҚТЖ "ҰК" АҚ бизнесі қарқынды трансформациялануда. 
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"ҚТЖ" ҰК " АҚ темір жол компаниясынан Қазақстанның транзиттік 
әлеуетін дамыту және Жаһандық инфрақұрылымдық ықпалдасу міндетімен 
көлік-логистикалық холдинг болып қайта құрылды. 

2012 жылы "Жетіген-Алтынкөл" (Қорғас) теміржол желісінің іске 
қосылуы Қытаймен шекарадағы екінші теміржол өткелін қамтамасыз етті. 

2014 жылы Қазақстан, Түрікменстан және Иран басшылары "Өзен - 
Берекет - Горган"халықаралық көлік дәлізі бойынша қозғалысты ашты. 
 2016 жылы ұзындығы 14 шақырым болатын Боржақты - Ерсай жаңа 
желісі салынды, ол Иран, Қытай, Ресей, ЕО елдері бағытында жүк 
тасымалдарын ұлғайту бойынша қолайлы жағдай жасайды. Бұл Каспийдегі 
порттар арқылы батыс бағытта экспорттық әлеуетті арттыруға қызмет етеді. 
 2017-2018 жылдары ұзындығы 113,7 шақырым болатын Алматы-1 – 
Шу учаскесінде екінші жол салынды, бұл поездардың жүру уақытын 
қысқартуға, учаскенің өткіСҚ және тасымалдау қабілетін арттыруға 
мүмкіндік берді.  Қазір жол, сигнализация және байланыс, электрмен 
жабдықтау шаруашылықтарынан тұратын теміржол инфрақұрылымы 21 мың 
шақырымдық жолға қызмет көрсетеді, оның ішінде электрлендірілген – 4 
мың шақырымнан астам (26%). 

Компания "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
инфрақұрылымдық жобаларды іске асырады, "100 нақты қадам" Ұлт 
жоспарын іске асыруға қатысады, көлік активтерін жаңғыртуды 
жалғастыруда, құрғақ жүк және паромдық флотты өсіруде, халықаралық 
көлік дәліздерін институционалдық дамытуға және тасымалдарды жүзеге 
асыру кезінде физикалық емес кедергілерді жоюға қатысады 

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректеріне 
сәйкес 2019 жылдың қорытындысы бойынша елдегі жалпы жүк айналымы 
609341 миллион тонна-километрді, оның ішінде темір жол көлігімен – 
289174 миллион тонна-километрді немесе 47,5% - ды құрады. Бұл көрсеткіш 
теміржол желілері ел экономикасында маңызды рөл атқаратынын растайды 
 "Қазақстан темір жолы" компаниясы "цифрлық трансформация" 
бағдарламасын белсенді жүзеге асыруда. Цифрландыру-бұл уақыт талабы, 
бізде бағдарлама аясында үш жоба іске асырылуда. Олардың бірі - 
"Магистраль" АБЖ шеңберінде мобильді диагностикалық құралдарды 
енгіСҚ". 2019 жылдың мамыр айынан бастап ауытқулар мен ақаулардың 
пайда болу қаупін анықтауда адам факторын азайту мақсатында жол 
шаруашылығының диагностикалық блогы дамуда. Мобильді диагностикалық 
кешендер теміржол жолын кешенді диагностикалауға, рельсті жол 
геометриясының жай-күйін бақылауға арналған, мұндай диагностика жолда 
болып жатқан өзгерістердің себебін көруге және түсінуге, сондай-ақ осы 
өзгерістерді сапалы және сандық бағалауға, жолды күтіп ұстау және жөндеу 
бойынша жұмыстардың қашан және қандай көлемде қажет екендігі туралы 
шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде пойыздардың 
қауіпсіздігін жақсартуға тікелей әсер етеді. 
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 Сондай-ақ, "поездар қозғалысын басқару орталығы" жобасы 
шеңберінде Орал жол бөлімшесі мен Іле теміржол торабы учаскелерінде (38 
бөлек пункт) микропроцессорлық диспетчерлік орталықтандыру (Абдо МП) 
енгізілді. 
 Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген жүйелер заманауи 
микропроцессорлық құрылғылармен алмастырылды. Бұл жылжымалы 
құрамның жай-күйін орталықтандырылған бақылауды жүзеге асыруға, 
ақпаратты тезірек жинауға, өңдеуге мүмкіндік береді. 
 Бұдан басқа, 2019 жылы магистральдық желінің Павлодар бөлімшесі 
шекарасының шегінде "ТОиР" АБЖ тәжірибелік пайдалануға енгізілді. 
Қазірдің өзінде осы жүйеге пайдаланылған материалдарды SAP жүйесінде 
автоматты түрде есептен шығара отырып, МТЖ объектілеріне техникалық 
қызмет көрсетуге және жөндеуге 52 мыңға жуық тапсырыс енгізіліп, 
орындалды. 
 2019 жылғы желтоқсанда ҚР Үкіметі 2020-2025 жылдарға арналған 
Инфрақұрылымдық дамудың мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Аталған 
мемлекеттік бағдарламаға 2023 жылы іске асырыла бастаған Достық - 
Ақтоғай - Мойынты учаскесін жаңғырту енгізілді. Бұл учаске Қазақстан 
аумағы бойынша Қытай – Еуропа негізгі транзиттік дәлізінің бір бөлігі болып 
табылады. Сондықтан оның инфрақұрылымының даму деңгейі Қытай – 
Еуропа транзиттік жүк ағынын тартудағы стратегиялық фактор болып 
табылады. 

Мамандардың айтуынша, 2019 жылдан бастап 2024 жылға дейін 
Достық станциясы бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы тасымалдау 
көлемі жыл сайын 2,5-тен 4,5% - ға дейін артып келеді. Бұдан басқа, осы 
мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылуы 2022 жылы 
басталатын ұзындығы 526,7 шақырым Мойынты - Ақтоғай теміржол 
учаскесін электрлендіру көзделген. 

Басқару құрылымы 
Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым 

бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді 
перспективаға арналған негізгі бағдарларын белгілейді, қойылған 
мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адами ресурстардың 
болуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі "ҚТЖ "ҰК"АҚ атқарушы 
органының қызметін бақылауды жүзеге асырады. 

Директорлар Кеңесі құрамының құрылымы Жалғыз акционердің 
мүдделерін әділ және объективті білдіруді қамтамасыз етеді. 

Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. 
"ҚТЖ "ҰК" АҚ Директорлар кеңесі 9 мүшеден тұрады, олардың 4-уі 

тәуелсіз болып табылады. 
Директорлар кеңесі жалғыз акционердің алдында компания қызметін 

тиімді басқару және тиісті бақылау үшін жауапты болады. 
Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым 

бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді 
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 Сондай-ақ, "поездар қозғалысын басқару орталығы" жобасы 
шеңберінде Орал жол бөлімшесі мен Іле теміржол торабы учаскелерінде (38 
бөлек пункт) микропроцессорлық диспетчерлік орталықтандыру (Абдо МП) 
енгізілді. 
 Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген жүйелер заманауи 
микропроцессорлық құрылғылармен алмастырылды. Бұл жылжымалы 
құрамның жай-күйін орталықтандырылған бақылауды жүзеге асыруға, 
ақпаратты тезірек жинауға, өңдеуге мүмкіндік береді. 
 Бұдан басқа, 2019 жылы магистральдық желінің Павлодар бөлімшесі 
шекарасының шегінде "ТОиР" АБЖ тәжірибелік пайдалануға енгізілді. 
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орындалды. 
 2019 жылғы желтоқсанда ҚР Үкіметі 2020-2025 жылдарға арналған 
Инфрақұрылымдық дамудың мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Аталған 
мемлекеттік бағдарламаға 2023 жылы іске асырыла бастаған Достық - 
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аумағы бойынша Қытай – Еуропа негізгі транзиттік дәлізінің бір бөлігі болып 
табылады. Сондықтан оның инфрақұрылымының даму деңгейі Қытай – 
Еуропа транзиттік жүк ағынын тартудағы стратегиялық фактор болып 
табылады. 

Мамандардың айтуынша, 2019 жылдан бастап 2024 жылға дейін 
Достық станциясы бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы тасымалдау 
көлемі жыл сайын 2,5-тен 4,5% - ға дейін артып келеді. Бұдан басқа, осы 
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Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым 

бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді 
перспективаға арналған негізгі бағдарларын белгілейді, қойылған 
мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адами ресурстардың 
болуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі "ҚТЖ "ҰК"АҚ атқарушы 
органының қызметін бақылауды жүзеге асырады. 

Директорлар Кеңесі құрамының құрылымы Жалғыз акционердің 
мүдделерін әділ және объективті білдіруді қамтамасыз етеді. 

Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. 
"ҚТЖ "ҰК" АҚ Директорлар кеңесі 9 мүшеден тұрады, олардың 4-уі 

тәуелсіз болып табылады. 
Директорлар кеңесі жалғыз акционердің алдында компания қызметін 

тиімді басқару және тиісті бақылау үшін жауапты болады. 
Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым 

бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді 

  
 

перспективаға арналған негізгі бағдарларын белгілейді, қойылған 
мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адами ресурстардың 
болуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі "ҚТЖ "ҰК"АҚ атқарушы 
органының қызметін бақылауды жүзеге асырады. 

Директорлар Кеңесі құрамының құрылымы Жалғыз акционердің 
мүдделерін әділ және объективті білдіруді қамтамасыз етеді. 

Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. 
"ҚТЖ "ҰК" АҚ Директорлар кеңесі 9 мүшеден тұрады, олардың 4-уі 

тәуелсіз болып табылады. Директорлар кеңесі жалғыз акционердің алдында 
компания қызметін тиімді басқару және тиісті бақылау үшін жауапты 
болады. 

 

 
 

 
Сурет .3.1.1- Басқару құрылымы 

 
3.1.2 Темір жол көлігін техникалық пайдалану жөніндегі негізгі 

ережелер мен нұсқаулықтар  
"Темір жол көлігін техникалық пайдалану ережелері", бұдан әрі ТПЕ" 

темір жол көлігі туралы " Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
әзірленді және темір жол көлігін техникалық пайдалану тәртібін 
айқындайды. 

Темір жол көлігінің қауіпсіз жұмысы ТПЕ мен нұсқаулықтардың 
барлық талаптарын темір жол көлігі жұмысының барлық сатыларында, 
тасымалдау процесінің барлық буындарында пайдаланудың барлық кезеңі 
ішінде әрбір қызметкер қатаң сақтаған жағдайларда қамтамасыз етілуі және 
қамтамасыз етілуі мүмкін.  

 Темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық. 
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Темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық поездар 
қозғалысына және маневрлік жұмысқа қатысты бұйрықтар мен нұсқауларды 
беруге арналған көрінетін және дыбыстық сигналдар жүйесін және осы 
сигналдар берілетін сигналдық аспаптардың типтерін, сондай-ақ тәуліктің 
жарық немесе қараңғы уақытына байланысты қызметте болған кезде поездар 
қозғалысымен байланысты қызметкерлердің өздерімен бірге сигналдық 
аспаптары болуы тиіс сигналдық аспаптарды беру шарттарын белгілейді. 
 Осы нұсқаулықта белгіленген сигналдардың талаптарын орындау 
поездар қозғалысының және маневрлік жұмыстың үздіксіздігі мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.  

Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидалары. 
Осы темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидалары "темір жол көлігі 

туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді. Ереже 
тасымалдау процесіне қатысушыларға, Меншік нысанына қарамастан 
теміржол көлігі саласындағы қызметті жүзеге асыратын теміржол көлігінің 
көмекші қызметтеріне қолданылады [12]. 

3) Қауіпсіздікті басқару жүйесі – операцияларды жоспарлау, дайындау 
және орындау, мониторинг, бақылау, талдау процестерін қамтитын және 
тасымалдау процесінің қауіпсіздігі бойынша белгіленген талаптардың 
орындалуын қамтамасыз етуге және адамның өміріне немесе денсаулығына, 
қоршаған ортаға зиян келтіру, тасымалдау процесіне қатысушылардың және 
үшінші тұлғалардың мүлкіне залал келтіру тәуекелдерін төмендетуге 
бағытталған тасымалдаушының өзара байланысты және өзара іс-қимыл 
жасайтын басқару компоненттерінің жиынтығы [13]. 
 
 Бақылау сұрақтары 

1. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерінің мәні. 
2. ҚР Заңына сәйкес теміржол көлігін техникалық пайдалану ережелері 

қандай? 
3. Автоматика, телемеханика мен телекоммуникацияның техникалық 

құралдарын пайдалану тәртібі. 
4. Теміржол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық қандай 

сигналдарды сипаттайды? 
5. Қоршау сигналдары нені қамтиды? 
6. Негізгі сигналдық көрсеткіштер мен белгілер. 
7. Дыбыстық сигналдардың түрлері. 
8. Дабылдар мен арнайы көрсеткіштер. 
9. Тасымалдау процесіне қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар 
10. Теміржол көлігіндегі қауіпсіздікті басқару жүйесі нені қамтиды? 
11. Темір жол көлігіндегі тасымалдаушының қауіпсіздік сертификатын 

беру тәртібі. 
12. Қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуын есепке алу қалай жүзеге 

асырылады? 
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Темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық поездар 
қозғалысына және маневрлік жұмысқа қатысты бұйрықтар мен нұсқауларды 
беруге арналған көрінетін және дыбыстық сигналдар жүйесін және осы 
сигналдар берілетін сигналдық аспаптардың типтерін, сондай-ақ тәуліктің 
жарық немесе қараңғы уақытына байланысты қызметте болған кезде поездар 
қозғалысымен байланысты қызметкерлердің өздерімен бірге сигналдық 
аспаптары болуы тиіс сигналдық аспаптарды беру шарттарын белгілейді. 
 Осы нұсқаулықта белгіленген сигналдардың талаптарын орындау 
поездар қозғалысының және маневрлік жұмыстың үздіксіздігі мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.  

Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидалары. 
Осы темір жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидалары "темір жол көлігі 

туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді. Ереже 
тасымалдау процесіне қатысушыларға, Меншік нысанына қарамастан 
теміржол көлігі саласындағы қызметті жүзеге асыратын теміржол көлігінің 
көмекші қызметтеріне қолданылады [12]. 

3) Қауіпсіздікті басқару жүйесі – операцияларды жоспарлау, дайындау 
және орындау, мониторинг, бақылау, талдау процестерін қамтитын және 
тасымалдау процесінің қауіпсіздігі бойынша белгіленген талаптардың 
орындалуын қамтамасыз етуге және адамның өміріне немесе денсаулығына, 
қоршаған ортаға зиян келтіру, тасымалдау процесіне қатысушылардың және 
үшінші тұлғалардың мүлкіне залал келтіру тәуекелдерін төмендетуге 
бағытталған тасымалдаушының өзара байланысты және өзара іс-қимыл 
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3. Автоматика, телемеханика мен телекоммуникацияның техникалық 
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4. Теміржол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық қандай 
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5. Қоршау сигналдары нені қамтиды? 
6. Негізгі сигналдық көрсеткіштер мен белгілер. 
7. Дыбыстық сигналдардың түрлері. 
8. Дабылдар мен арнайы көрсеткіштер. 
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11. Темір жол көлігіндегі тасымалдаушының қауіпсіздік сертификатын 

беру тәртібі. 
12. Қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуын есепке алу қалай жүзеге 

асырылады? 
 

  
 

3.1.3 Құрылыстар мен құрылғылар туралы жалпы мәліметтер. 
Теміржол және жол шаруашылығы 

 Темір жол көлігіндегі құрылғылар мен құрылыстар кешені және 
басқару құрылымы туралы түсінік 

Темір жол көлігі күрделі көп салалы шаруашылықты білдіреді, оның 
құрамына темір жолдар мен кәсіпорындар, сондай-ақ әкімшілік-
шаруашылық, мәдени-тұрмыстық және медициналық мекемелер, ғылыми 
жоғары оқу орындары, институттар, техникумдар, мектептер кіреді. 

Тасымалдау процесін орындау үшін темір жолдарда жылжымалы 
құрам мен инфрақұрылымнан - теміржол құрылыстары мен құрылғыларынан 
тұратын техникалық құралдар болады, оларға мыналар кіреді: 

 поездарды қабылдау, будандастыру, басып озу, тарату, 
қалыптастыру және жөнелту және басқа да операцияларды орындау үшін 
бөлек пункттерде қажетті жол дамытумен темір жол; 

 жолаушыларды отырғызуға, түсіруге және оларға қызмет көрсетуге 
арналған құрылыстар; 

 жүктерді сақтауға, тиеуге және түсіруге арналған құрылғылар; 
 поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және 

өндірістік процестерді жеделдетуге арналған автоматика, телемеханика, 
байланыс және есептеу техникасы құрылғылары; 

 локомотивтер мен вагондарды жабдықтауға және жөндеуге арналған 
құрылыстар; 

 электрлендірілген желілердегі тарту қосалқы станцияларын және 
байланыс желісін қоса алғанда, электрмен жабдықтау құрылғылары; 

 сумен жабдықтау құрылғылары; 
 материалдық-техникалық қамтамасыз ету құрылғылары. 
Техникалық пайдалану ережелеріне (ТПЕ) "арнайы жылжымалы 

құрам" ұғымы енгізілді. Оған теміржол жүрісіндегі алынбайтын жылжымалы 
бірліктер жатады: 

 арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрам-мотовоздар, 
дрезиналар, материалдарды тасымалдауға немесе кәсіпорын қызметкерлерін 
жұмыс өндірісі орнына жеткізуге арналған арнайы автомотриссалар, көлік 
режимінде тартқыш жетегі бар автономды қозғалтқышы бар темір жол 
құрылыс машиналары; 

 өздігінен жүрмейтін арнайы жылжымалы құрам көлік режимінде 
тартқыш жетегі жоқ темір жол-құрылыс машиналары, тіркемелер және 
шаруашылық поездарына қосылатын темір жол құрылыстары мен 
құрылғыларын күтіп ұстау, қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі 
жұмыстарды жүргізуге арналған басқа да арнайы жылжымалы құрам. 

Поездар қозғалысының қауіпсіздігі үшін локомотивтер мен вагондар, 
сондай-ақ ашық жылжымалы құрамдағы жүктер құрылғылар мен 
құрылыстардың жанынан оларды тигізбестен, сондай-ақ көршілес жолдармен 
келе жатқан жылжымалы құрамның жанынан еркін өтуі талап етіледі. Бұл 
талап мемлекеттік стандартта белгіленген құрылыстардың жақындау 
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габариттері мен жылжымалы құрам габариттерін сақтаумен қамтамасыз 
етіледі.  Ғимараттардың жақындау өлшемі-бұл көлденең (жолдың осіне 
перпендикуляр) пішін, оның ішіне жылжымалы құрамнан басқа, құрылымдар 
мен құрылғылардың ешқандай бөліктері кірмеуі керек. Олардың 
жылжымалы құраммен тікелей өзара әрекеттесуіне арналған құрылғылар 
ғана ерекшелік болып табылады (жұмыс жағдайындағы вагон 
баяулатқыштары, бекіту бөлшектері бар байланыс сымдары, су жинау 
кезінде бағанның айналмалы бөлігі және т.б.). 

Жылжымалы құрамның өлшемі-көлденең көлденең (жолдың осіне 
перпендикуляр) пішін, онда сыртқа шықпастан, тікелей көлденең жолда 
орнатылған бос және бос жылжымалы құрамды орналастыру керек. 

Темір жол көлігінде қозғалыс жылдамдығы 160 км/сағ аспайтын 
желілер үшін құрылыстар мен жылжымалы құрамның жақындау габариттері 
(поездар қозғалысының жылдамдығы 160 км/сағ асатын желілер мен 
учаскелер үшін габариттік нормалар арнайы нұсқаулармен белгіленеді. 
МЕМСТ 1520 мм (1524 мм) жалпы желінің темір жолдарына, сондай-ақ темір 
жолдар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарына қолданылады. 

Құрылыстардың жақындау габариті С (сурет. 3.1.2) жаңа желілерді 
салу, екінші жолдарды салу, темір жолдарды электрлендіру және жалпы 
желілер мен кірме жолдарда (олардың жанасу станциясынан кәсіпорын 
аумағына дейін) басқа да қайта құру іс-шараларын жүзеге асыру кезінде 
қолданылады. Биіктік бойынша габариттік қашықтық рельс басының 
жоғарғы деңгейінен, көлденең қашықтық — жол осінен қабылданады. I—II—
III кескіні аралықтар үшін, сондай-ақ жылжымалы құрамның тұрағы 
көзделмеген станциялардағы жолдар үшін (жасанды құрылыстар шегінде) 
белгіленген. 1а-а-а-ТУа сызбасы - станциялардың қалған жолдары үшін. 
Өлшемнің биіктігі суретте көрсетілген. 3.1.2 бөлшекпен: алымы-көтергіш 
арқанмен жанаспалы аспа үшін, бөлімі — көтергіш арқансыз жанаспалы аспа 
үшін. С құрылыстарының жақындау габаритінің ені 4900 мм құрайды. 1100 
мм өлшемі рельстің басынан қашықтықты білдіреді.  Аралықтардағы 
габаритте жол осінен 1745 мм қашықтықта көпірлердегі, эстакадалардағы 
және басқа да жасанды құрылыстардағы таяныштарға арналған рельс 
басынан биіктігі 1070 мм жиек көзделген. 

Жол осінен құрылыстардың жақындау сызығына дейінгі қашықтық 
(жаңадан салынып жатқан ғимараттар, қоршаулар, байланыс желісі тіректері 
және байланыс желілері) 3100 мм. Іргетастарды, құбыржолдарды, кәбілдерді 
және құрылысқа қатысы жоқ басқа да құрылыстарды рельс басжиегінің 
деңгейінен 1000 мм шегінде тігінен және жол осінен 2900 мм қашықтықта 
көлденеңінен төсеуге жол берілмейді. 

Мемлекеттік стандарт сондай-ақ жекелеген өлшемдері бар габариттен 
ерекшеленетін Сп құрылыстарының жақындау габаритін белгілейді (мысалы, 
Сп габариті үшін 5500 мм құрайтын биіктігі бойынша). Бұл көлемнің 
талаптары деполардың, шеберханалардың, жүк аудандарының, қоймалардың, 
порттардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылыстары мен 
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габариттері мен жылжымалы құрам габариттерін сақтаумен қамтамасыз 
етіледі.  Ғимараттардың жақындау өлшемі-бұл көлденең (жолдың осіне 
перпендикуляр) пішін, оның ішіне жылжымалы құрамнан басқа, құрылымдар 
мен құрылғылардың ешқандай бөліктері кірмеуі керек. Олардың 
жылжымалы құраммен тікелей өзара әрекеттесуіне арналған құрылғылар 
ғана ерекшелік болып табылады (жұмыс жағдайындағы вагон 
баяулатқыштары, бекіту бөлшектері бар байланыс сымдары, су жинау 
кезінде бағанның айналмалы бөлігі және т.б.). 

Жылжымалы құрамның өлшемі-көлденең көлденең (жолдың осіне 
перпендикуляр) пішін, онда сыртқа шықпастан, тікелей көлденең жолда 
орнатылған бос және бос жылжымалы құрамды орналастыру керек. 

Темір жол көлігінде қозғалыс жылдамдығы 160 км/сағ аспайтын 
желілер үшін құрылыстар мен жылжымалы құрамның жақындау габариттері 
(поездар қозғалысының жылдамдығы 160 км/сағ асатын желілер мен 
учаскелер үшін габариттік нормалар арнайы нұсқаулармен белгіленеді. 
МЕМСТ 1520 мм (1524 мм) жалпы желінің темір жолдарына, сондай-ақ темір 
жолдар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарына қолданылады. 

Құрылыстардың жақындау габариті С (сурет. 3.1.2) жаңа желілерді 
салу, екінші жолдарды салу, темір жолдарды электрлендіру және жалпы 
желілер мен кірме жолдарда (олардың жанасу станциясынан кәсіпорын 
аумағына дейін) басқа да қайта құру іс-шараларын жүзеге асыру кезінде 
қолданылады. Биіктік бойынша габариттік қашықтық рельс басының 
жоғарғы деңгейінен, көлденең қашықтық — жол осінен қабылданады. I—II—
III кескіні аралықтар үшін, сондай-ақ жылжымалы құрамның тұрағы 
көзделмеген станциялардағы жолдар үшін (жасанды құрылыстар шегінде) 
белгіленген. 1а-а-а-ТУа сызбасы - станциялардың қалған жолдары үшін. 
Өлшемнің биіктігі суретте көрсетілген. 3.1.2 бөлшекпен: алымы-көтергіш 
арқанмен жанаспалы аспа үшін, бөлімі — көтергіш арқансыз жанаспалы аспа 
үшін. С құрылыстарының жақындау габаритінің ені 4900 мм құрайды. 1100 
мм өлшемі рельстің басынан қашықтықты білдіреді.  Аралықтардағы 
габаритте жол осінен 1745 мм қашықтықта көпірлердегі, эстакадалардағы 
және басқа да жасанды құрылыстардағы таяныштарға арналған рельс 
басынан биіктігі 1070 мм жиек көзделген. 

Жол осінен құрылыстардың жақындау сызығына дейінгі қашықтық 
(жаңадан салынып жатқан ғимараттар, қоршаулар, байланыс желісі тіректері 
және байланыс желілері) 3100 мм. Іргетастарды, құбыржолдарды, кәбілдерді 
және құрылысқа қатысы жоқ басқа да құрылыстарды рельс басжиегінің 
деңгейінен 1000 мм шегінде тігінен және жол осінен 2900 мм қашықтықта 
көлденеңінен төсеуге жол берілмейді. 

Мемлекеттік стандарт сондай-ақ жекелеген өлшемдері бар габариттен 
ерекшеленетін Сп құрылыстарының жақындау габаритін белгілейді (мысалы, 
Сп габариті үшін 5500 мм құрайтын биіктігі бойынша). Бұл көлемнің 
талаптары деполардың, шеберханалардың, жүк аудандарының, қоймалардың, 
порттардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылыстары мен 

  
 

құрылғыларына сәйкес келуі керек. қозғалыс жылдамдығы салыстырмалы 
түрде төмен жерлерде. 

Ғимараттардың жақындау габаритінің сақталуын тексеру үшін сыртқы 
контуры С габаритінің пішініне сәйкес келетін ағаш құрылым болып 
табылатын платформаға орнатылатын арнайы габаритті рамка қолданылады, 
құрылымдар мен құрылғылардың жанындағы раманың еркін өтуі с 
габаритінің сақталуын көрсетеді. 

1-Т және Т жылжымалы құрамының габариттері және 1-ВМ, 0-ВМ, 02-
ВМ және 03-ВМ габариттері белгіленген, 1-Т габаритінің жылжымалы 
құрамы темір жолдардың жалпы желісінің барлық жолдарында, өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың кірме жолдарында айналысқа жіберіледі, ал Т габариті — 
темір жолдардың жалпы желісінің жолдары бойынша, құрылыстары мен 
құрылғылары С габаритінің (электрлендірілмеген желілер үшін сыртын 
сызумен) және Сп габаритінің талаптарына жауап беретін өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың кірме жолдары бойынша. 

Габариттері 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ және 03-ВМ белгіленген жылжымалы 
құрам үшін, жолтабаны 1520 (1524) ММ, сондай-ақ жолтабаны 1435 мм. 

Т жылжымалы құрамының өлшемдері мен С құрылыстарының 
жақындауы арасындағы кеңістік (сурет. 3.1.2), сондай-ақ аралас жолдардағы 
жылжымалы құрам арасында жылжымалы құрам көлденең ығысу немесе 
еңкею кезінде құрылыстар мен құрылғылардың қандай да бір бөліктеріне 
тиіп кетпеуі үшін қажет. Жылжымалы құрамның жылжуы мен көлбеуі жол 
мазмұнындағы ауытқулардан, серіппелердегі жылжымалы құрамның 
бүйірлік ауытқуларынан туындауы мүмкін.  Темір жолдар ашық жылжымалы 
құрамға тиеліп, тиеу габаритінен тыс шығатын габаритті емес жүктерді де 
тасымалдауға қабылдайды (сурет. 3.1.4). Тиеу габариті шекті көлденең (жол 
осіне перпендикуляр) сұлба деп аталады, онда сыртқа шықпастан, жүк 
(қаптаманы және бекітуді ескере отырып) ол тік көлденең жолда болған кезде 
ашық жылжымалы құрамда орналастырылуы тиіс. 
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УГР-рельс басының жоғарғы деңгейі; х-электрлендіру алынып тасталған 
жолдардағы құрылыстар мен құрылғылар үшін 

3.1-сурет - құрылыстардың жақындау габариті 

 

 
Т-жылжымалы құрам 
габаритінің кескіні; С-
құрылыстың жақындау 

габаритінің кескіні; УГР-рельс 
басының жоғарғы деңгейі 

Габаритті емес 1, 2, 3, 4— тиісінше 
жоғарғы, бірлескен бүйір және жоғарғы, 

бүйір, төменгі 

Сурет 3.1.3.- Құрылыстар 
мен жылжымалы құрамның 

жақындау габариттері 

Сурет 3.1.4. - Жүк аймағы 

 
Габаритті емес жүктер арнайы сақтық шарттарын сақтаған кезде 

тасымалдануы мүмкін. 
Жүк тиеу габаритінен асатын биіктікке байланысты төменгі, бүйір 

және жоғарғы габаритсіздік аймақтары белгіленген (суретті қараңыз. 3.1.4). 
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Бұдан басқа, екі жолды желілерде жоғарғы габаритті емес жүктерді өткіСҚ 
шарттарын неғұрлым дәл анықтау үшін қосымша бірлескен бүйірлі және 
жоғарғы габаритті емес аймақ енгізілді. 

Жүктердің габаритсіздігін анықтау, оларды тасымалдауға қабылдау 
және поездарды тиеу, жөнелту және жүру тәртібі жолтабаны 1520 мм темір 
жолдармен габаритсіз және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау жөніндегі 
нұсқаулықта жазылған. 

Аралас жолдардың осьтері арасындағы қашықтық поездар 
қозғалысының қауіпсіздігін, жол аралықтарындағы адамдардың жеке 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарымен айқындалады (сурет. 3.1.5). Бұл 
ретте жылжымалы құрам мен құрылыстардың жақындау габариттерінің 
тиісті өлшемдері ескеріледі. 

ТПЕ сәйкес түзу учаскелердегі жолдар осьтерінің (жол аралығы) 
арасындағы қашықтық көрсетілгеннен кем болмауы тиіс: қос жолды желілер 
аралықтарында — 4100 мм; екінші және үшінші жолдар осьтерінің 
арасындағы үш жолды және төрт жолды желілерде — 5000 мм; аралас 
жолдар осьтерінің арасындағы станцияларда — 4800 мм; екінші дәрежелі 
және жүк аудандарының жолдарында — 4500 мм. 

Екінші және үшінші жолдардың осьтері арасындағы 5000 мм 
қашықтық поездардың екінші және үшінші жолдармен жүруі кезінде жолды 
жөндеуге арналған құрал-саймандар мен құралдарды жол аралығында 
қалдыруға мүмкіндік береді. Вагоннан вагонға жүктерді тікелей қайта тиеуге 
арналған жолдардың осьтері арасындағы қашықтық 3600 мм болуы мүмкін. 

Қисық учаскелерде жол аралығының өлшемдері, сондай-ақ жол осі мен 
құрылыстардың жақындау габариті арасындағы қашықтық қисықтың 
радиусына, қозғалыс жылдамдығына, қисықтың орналасқан жеріне (аралық 
немесе станция) және басқа да факторларға байланысты болады және 
құрылыстардың жақындау габариттерін қолдану жөніндегі арнайы 
нұсқауларда келтірілген нормалар бойынша белгіленеді. 

 
Сурет 3.1.5. - Аралықтың тікелей учаскелеріндегі жолдар осьтерінің 
арасындағы қашықтық 

 



112
  

 

Теміржол жəне жол шаруашылығы 
Железнодорожный путь - это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенный для пропуска по нему поездов с установленной скоростью. 
Ол теміржол көлігі инфрақұрылымының маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады. Пойыздар қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі, сондай-ақ 
темір жолдардың барлық техникалық құралдарының тиімді пайдаланылуы 
жолдың жай-күйіне байланысты. 

Теміржол көлігінің жол шаруашылығына оның барлық құрылыстары 
мен құрылғылары бар жолдың өзі, сондай-ақ теміржолдың үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз етуге және оны жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге арналған 
өндірістік бөлімшелер мен шаруашылық кәсіпорындарының кешені жатады. 
Жол шаруашылығы теміржол көлігінің маңызды салаларының бірі болып 
табылады, оған тасымалдау процесінің орындалуы айтарлықтай байланысты. 
Теміржол көлігі жүйесіндегі жол шаруашылығының үлес салмағы оның 
үлесіне темір жолдардың барлық негізгі құралдарының 50% - дан астамы 
және қызметкерлердің жалпы санының 20% - дан астамы келетіндігімен 
сипатталады. 

Темір жол (сурет. 3.1.6) өтетін поездардан үлкен жүктемелерді 
қабылдай отырып, атмосфералық және климаттық факторлардың тұрақты 
әсер ету жағдайларында жұмыс істейді. Мұндай жағдайларда темір жолдың 
барлық элементтері (жер төсемі, жоғарғы құрылыс және жасанды 
құрылыстар) беріктігі, орнықтылығы және жай-күйі бойынша осы учаске 
үшін белгіленген ең жоғары жылдамдықтағы жолаушылар және жүк 
поездарының қауіпсіз және бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз етуі, сондай-
ақ қозғалыс жылдамдығын және желінің жүк кернеулігін одан әрі арттыру 
үшін жеткілікті резервтері болуы тиіс. 

 

 
 

Сурет 3.1.6.- Темір жолдың жалпы түрі 
 
Аталған талаптарды қамтамасыз ету үшін жолдың барлық 

элементтерінің көтергіштік қабілеті мен сенімділігін күшейту бойынша 
жұмыстар үнемі жүргізіледі: ауыр типтегі термикалық нығайтылған 
рельстер, рельсті бекітпелердің жаңа конструкциялары, түйіспесіз жол, 
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темірбетон шпалдар, бағыттамалы бұрмалардың жаңа конструкциялары және 
т. б. кеңінен қолданылады. 

Теміржол трассасы төменгі және жоғарғы құрылымдардан тұрады. 
Жолдың төменгі құрылымына жер төсемі (қорғандар, ойықтар, жартылай 
құймалар, жартылай құймалар, жартылай құймалар) және жасанды 
құрылыстар (көпірлер, тоннельдер, құбырлар, тіреу қабырғалары және т.б.) 
кіреді. Жолдың жоғарғы құрылымына балласт қабаты, шпалдар, көпірлі және 
ауыспалы білеулер, рельстер, рельсті бекітпелер, айдап кетуге қарсы және 
бағыттамалы бұрмалар жатады. 

Рельсті бекіту рельстерді бір-біріне және шпалдарға қосу үшін қажет. 
Айдап кетуге қарсы рельстер мен шпалдарды жылжымалы поездардың 
әсерінен бойлық жылжудан ұстап тұру үшін қолданылады. Бағыттамалы 
бұрма-жылжымалы құрамды бір жолдан екінші жолға ауыстыру үшін қызмет 
ететін құрылғы. Теміржолдың барлық элементтері біртұтас динамикалық 
құрылым ретінде жұмыс істейді. 

Жолдың жоғарғы құрылымы 
Жер төсемі - бұл жер бетін өңдеу нәтижесінде алынған және жолдың 

жоғарғы құрылымын төсеуге, жолдың тұрақтылығын қамтамасыз етуге және 
оны атмосфералық және жер асты суларының әсерінен қорғауға арналған 
жер асты құрылыстарының кешені. Жол оның тегіс еместігіне байланысты 
тікелей жер бетіне қойылмайды. 
а) 

 
б) 

 
а) үйінділер; б) ойықтар 

 
Сурет 3.1.7-көлденең профиль  
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Балласт, шпалдар, рельстер салынған жоғарғы бөлік негізгі платформа 
деп аталады. Бір жолды сызықтарда негізгі алаң трапеция пішініне ие, оның 
үстіңгі жағының ені 2,3 м және биіктігі 0,15 м, ал қос жолды сызықтарда 
биіктігі 0,2 м теңқабырғалы үшбұрышының пішіні бар. Негізгі сайттың бұл 
құрылымы жаңбыр мен қардың еруі кезінде балласт қабатына енетін судың 
ағуына ықпал етеді. Екі және көп жолды желілерде негізгі алаңның ені шеткі 
жолдардың осьтері арасындағы қашықтыққа ұлғайтылады (екі жолды 
желілерде — 4,1 м, ал үш жолды желілерде — 9,1 м). 

Екі және көп жолды желілерде негізгі алаңның ені шеткі жолдардың 
осьтері арасындағы қашықтыққа ұлғайтылады (екі жолды желілерде — 4,1 м, 
ал үш жолды желілерде — 9,1 м). 

Үйінді орналасқан жер жолағы оның негізі болып табылады. Негізгі 
учаскенің беткеймен қиылысу сызығы жер төсемінің жиегі деп аталады, ал 
негізі бар беткей — беткейдің табаны. Жағалаудың биіктігі - бұл жиектер 
деңгейінен оның осіне дейінгі қашықтық (суретті қараңыз. 3.1.7 а). Көлбеу 
сызықтың көлденең проекциясы/оны төсеу деп аталады, ал h көлбеу 
биіктігінің 1 :p деп белгіленетін төсемге қатынасы көлбеу көлбеу деп 
аталады. Еңістердің тіктігі олардың сенімді тұрақтылығын қамтамасыз етуі 
тиіс және үйіндінің биіктігіне, топырақтың қасиеттеріне, жердің 
геологиялық, гидрологиялық және климаттық жағдайларына байланысты 
белгіленеді. Бір жарым деп аталатын 1:1,5 көлбеу беткейлері өте кең 
таралған. 

Әкелінетін топырақтан салынатын үйінділерден жер үсті суларын бұру 
түбі бойынша ені кемінде 0,6 м бойлық су бұрғыш жыралармен жүзеге 
асырылады, олар жергілікті жердің 0,04 — ке дейінгі көлденең еңісі кезінде 
екі жағынан, ал үлкен еңісі кезінде тек таулы жағынан салынады. Егер үйінді 
жағалаудың жанында алынған жергілікті топырақтан тұрғызылса, онда 
кенептен суды ағызу үшін резервтер деп аталатын жоспарланған ойықтар 
қолданылады. 

Резервтер мен су бұрғыш арықтардың түбін кемінде 0,002 бойлық еңіс 
береді. 

Беткейдің түбінен дренаждық арыққа немесе резервке дейінгі жер 
жолағы берма деп аталады. 

Болашақ екінші жол жағынан бір жолды желілерде берманың ені 
кемінде 7,1 м, ал қарама — қарсы жағынан кемінде 3 м қабылданады. 
Үйіндіден суды ағызу үшін берма 0,02-0,04 көлбеу болады. 

Суреттің типтік көлденең профилі суретте көрсетілген. 3.1.7 б. Бұл 
жағдайда негізгі алаң жағалаудағыдай мөлшерде болады. Жер төсемінің 
негізгі алаңының екі жағында ойықтарда кюветтер деп аталатын суды бұру 
үшін бойлық арықтар орналастырылған. 

Олардың тереңдігі кемінде 0,6 м, түбі бойынша ені кемінде 0,4 м және 
түбінің бойлық еңісі кемінде 0,002 болады. Қазба салу кезінде қазылған, 
басқа жерде үйінді салу үшін пайдаланылмайтын топырақ тау жағынан 
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Балласт, шпалдар, рельстер салынған жоғарғы бөлік негізгі платформа 
деп аталады. Бір жолды сызықтарда негізгі алаң трапеция пішініне ие, оның 
үстіңгі жағының ені 2,3 м және биіктігі 0,15 м, ал қос жолды сызықтарда 
биіктігі 0,2 м теңқабырғалы үшбұрышының пішіні бар. Негізгі сайттың бұл 
құрылымы жаңбыр мен қардың еруі кезінде балласт қабатына енетін судың 
ағуына ықпал етеді. Екі және көп жолды желілерде негізгі алаңның ені шеткі 
жолдардың осьтері арасындағы қашықтыққа ұлғайтылады (екі жолды 
желілерде — 4,1 м, ал үш жолды желілерде — 9,1 м). 

Екі және көп жолды желілерде негізгі алаңның ені шеткі жолдардың 
осьтері арасындағы қашықтыққа ұлғайтылады (екі жолды желілерде — 4,1 м, 
ал үш жолды желілерде — 9,1 м). 

Үйінді орналасқан жер жолағы оның негізі болып табылады. Негізгі 
учаскенің беткеймен қиылысу сызығы жер төсемінің жиегі деп аталады, ал 
негізі бар беткей — беткейдің табаны. Жағалаудың биіктігі - бұл жиектер 
деңгейінен оның осіне дейінгі қашықтық (суретті қараңыз. 3.1.7 а). Көлбеу 
сызықтың көлденең проекциясы/оны төсеу деп аталады, ал h көлбеу 
биіктігінің 1 :p деп белгіленетін төсемге қатынасы көлбеу көлбеу деп 
аталады. Еңістердің тіктігі олардың сенімді тұрақтылығын қамтамасыз етуі 
тиіс және үйіндінің биіктігіне, топырақтың қасиеттеріне, жердің 
геологиялық, гидрологиялық және климаттық жағдайларына байланысты 
белгіленеді. Бір жарым деп аталатын 1:1,5 көлбеу беткейлері өте кең 
таралған. 

Әкелінетін топырақтан салынатын үйінділерден жер үсті суларын бұру 
түбі бойынша ені кемінде 0,6 м бойлық су бұрғыш жыралармен жүзеге 
асырылады, олар жергілікті жердің 0,04 — ке дейінгі көлденең еңісі кезінде 
екі жағынан, ал үлкен еңісі кезінде тек таулы жағынан салынады. Егер үйінді 
жағалаудың жанында алынған жергілікті топырақтан тұрғызылса, онда 
кенептен суды ағызу үшін резервтер деп аталатын жоспарланған ойықтар 
қолданылады. 

Резервтер мен су бұрғыш арықтардың түбін кемінде 0,002 бойлық еңіс 
береді. 

Беткейдің түбінен дренаждық арыққа немесе резервке дейінгі жер 
жолағы берма деп аталады. 

Болашақ екінші жол жағынан бір жолды желілерде берманың ені 
кемінде 7,1 м, ал қарама — қарсы жағынан кемінде 3 м қабылданады. 
Үйіндіден суды ағызу үшін берма 0,02-0,04 көлбеу болады. 

Суреттің типтік көлденең профилі суретте көрсетілген. 3.1.7 б. Бұл 
жағдайда негізгі алаң жағалаудағыдай мөлшерде болады. Жер төсемінің 
негізгі алаңының екі жағында ойықтарда кюветтер деп аталатын суды бұру 
үшін бойлық арықтар орналастырылған. 

Олардың тереңдігі кемінде 0,6 м, түбі бойынша ені кемінде 0,4 м және 
түбінің бойлық еңісі кемінде 0,002 болады. Қазба салу кезінде қазылған, 
басқа жерде үйінді салу үшін пайдаланылмайтын топырақ тау жағынан 

  
 

қазылған еңістің артына кавальерлер деп аталатын дұрыс призмаларға 
салынады.   

  Жер төсемінің ақаулары мен деформациялары жəне олармен күрес 
Жер төсемі - ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған инженерлік құрылым. 

Онда ақаулар мен деформациялар пайда болуы және жинақталуы мүмкін. 
Ақаулар - бұл жер төсемін жобалау кезіндегі кемшіліктер, құрылыс 
технологиясының бұзылуы және желіні уақытша пайдалану, теміржолды 
қанағаттанарлықсыз күтіп ұстау және жөндеу. 

Ақаулар мен деформациялардың салдары - жер төсемінің зақымдануы 
және бұзылуы. Жер төсемінің негізгі алаңының ақаулары мен 
деформациялары негізгі алаңдағы ойықтар және тұңғиық түрінде болады. 

Тереңдіктер - бұл топырақтың көтерілуі, оған кешіктірілген немесе 
төменгі жылы қабаттардан келетін судың қатып қалуына байланысты. 

Беткейлердің зақымдануы топырақтың атмосфералық сулармен 
шайылуы, қорытпалар, яғни, оның жалпы тұрақтылығын сақтай отырып, 
беткей топырағының бір бөлігінің жергілікті ығысуы, негізгі алаңды тартып 
ала отырып, көлбеу бөліктің бөлінуі орын алатын көшкіндер түрінде болады. 
Жер төсемінің көрсетілген және басқа да ақаулары мен деформацияларын 
жою тәртібі темір жолдың жер төсемін күтіп ұстау жөніндегі нұсқаулықпен 
айқындалады. 

Жолдың жоғарғы құрылымы 
Жолдың жоғарғы құрылымы жылжымалы құрамның қозғалысын 

бағыттауға, оның доңғалақтарынан күш әсерін қабылдауға және оларды 
төменгі құрылымға беруге қызмет етеді. 

Жолдың жоғарғы құрылымы (сурет. 3.1.8) балласт қабатын, 
шпалдарды, рельстер мен рельс бекітпелерін, айдап кетуге қарсы, 
бағыттамалы бұрмаларды, көпірлі және ауыстырмалы брустарды қамтитын 
кешенді конструкциядан тұрады. Шпалдармен байланысқан рельстер рельс 
шпалдарын (жол) құрайды. Бұл ретте шпалдар бойлық және көлденең 
ығысуларды болдырмау үшін жер төсемінің негізгі алаңына төселетін 
балласт қабатына көміледі. 

 

 
1-рельстер; 2-шпалдар; 3-аралық рельсті бекітпелер; 4-қиыршық тасты 

балласт; 5-құмды жастық 
 

4.7 сурет- Жолдың жоғарғы құрылысының элементтері 
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Балласт қабаты 
Балласт қабатының негізгі тағайындалуы шпалдардан қысымды 

қабылдау және оны жер төсемінің негізгі алаңына біркелкі бөлу, тік және 
көлденең күштердің әсерінен шпалдардың тұрақтылығын қамтамасыз ету, 
рельс негізінің серпінділігін және рельс шпалдарын жоспар мен профильде 
түзету мүмкіндігін қамтамасыз ету, одан жер үсті суларын бұру болып 
табылады. Балласт қабаты өз бетінде суды ұстап қалмауы, негізгі алаңды 
батпақтанудан қорғауы тиіс. Пайдалану кезінде балласт ластанады, бұл оның 
құрғату қасиеттерін нашарлатады. Осыған байланысты қиыршық тасты 
балласт мезгіл-мезгіл тазаланып, қиыршық тастар мен құмдар ауыстырылып, 
толықтырылады.  

Шпалдар 
Шпалдар рельс астындағы негіздердің негізгі түрі болып табылады 

және рельстерден қысымды қабылдауға және оны балласт қабатына беруге 
қызмет етеді. Сонымен қатар, шпалдар сонымен қатар рельстерді бекітуге 
және жолдың енінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған. Шпалдардан 
басқа, рельс астындағы негіздерге көпір және бұрылмалы штангалар, 
жартылай шпалдар түріндегі жеке тіректер, сондай-ақ плиталар мен 
жақтаулар түріндегі қатты тіректер жатады. Шпалдар берік, серпімді, арзан 
және электр тогына жеткілікті қарсылыққа ие болуы керек. Шпалдарға 
арналған материал - ағаш, темірбетон, металл. 

Ағаш шпалдардың стандартты ұзындығы-2750 мм, ал ауыр жүк 
көтергіштері үшін ұзындығы 2800 мм шпалдар жасалады. 1967 жылға дейін 
ұзындығы 2700 мм ағаш шпалдар жасалды. 

Алдын ала кернеулі арматурасы бар темірбетон шпалдар. Олардың 
артықшылығы - беріктік (40-50 жыл), жолдың жоғары тұрақтылығын, 
пойыздардың бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз ету. 

Рельс байланысының ұзындығы бойымен шпалдардың орналасуы 
шпалдардың диаграммасы деп аталады. Темір жолдарда 1 км жолға 1600, 
1840 және 2000 шпал төсеуге сәйкес келетін үш диаграмма қолданылады. 

Рельстер 
Рельстер жылжымалы құрамның доңғалақтарының қозғалысын, одан 

жүктемені қабылдауға және оны шпалдарға беруге арналған. Сонымен қатар, 
рельстер автобұғаттауы бар учаскелерде сигнал тогының өткізгіші ретінде, ал 
электр тартымы кезінде - кері тарту тогы ретінде пайдаланылады. 

Сенімді жұмыс істеу үшін рельстер жеткілікті күшті, берік, тозуға 
төзімді, қатты және сонымен бірге сынғыш болмауы керек, өйткені олар 
соққы-динамикалық жүктемені қабылдайды. Рельстерге арналған материал-
жоғары беріктігі бар көміртекті болат. Массасы мен көлденең профиліне 
байланысты рельстер Р50, Р65 және Р75 түрлеріне бөлінеді. Р әрпі "рельс" 
дегенді білдіреді, ал Сан — бір қума метрдің килограммен дөңгелектелген 
массасы. 1962 жылға дейін Р43 типті рельстер жолға қойылды. 
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Балласт қабаты 
Балласт қабатының негізгі тағайындалуы шпалдардан қысымды 

қабылдау және оны жер төсемінің негізгі алаңына біркелкі бөлу, тік және 
көлденең күштердің әсерінен шпалдардың тұрақтылығын қамтамасыз ету, 
рельс негізінің серпінділігін және рельс шпалдарын жоспар мен профильде 
түзету мүмкіндігін қамтамасыз ету, одан жер үсті суларын бұру болып 
табылады. Балласт қабаты өз бетінде суды ұстап қалмауы, негізгі алаңды 
батпақтанудан қорғауы тиіс. Пайдалану кезінде балласт ластанады, бұл оның 
құрғату қасиеттерін нашарлатады. Осыған байланысты қиыршық тасты 
балласт мезгіл-мезгіл тазаланып, қиыршық тастар мен құмдар ауыстырылып, 
толықтырылады.  

Шпалдар 
Шпалдар рельс астындағы негіздердің негізгі түрі болып табылады 

және рельстерден қысымды қабылдауға және оны балласт қабатына беруге 
қызмет етеді. Сонымен қатар, шпалдар сонымен қатар рельстерді бекітуге 
және жолдың енінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған. Шпалдардан 
басқа, рельс астындағы негіздерге көпір және бұрылмалы штангалар, 
жартылай шпалдар түріндегі жеке тіректер, сондай-ақ плиталар мен 
жақтаулар түріндегі қатты тіректер жатады. Шпалдар берік, серпімді, арзан 
және электр тогына жеткілікті қарсылыққа ие болуы керек. Шпалдарға 
арналған материал - ағаш, темірбетон, металл. 

Ағаш шпалдардың стандартты ұзындығы-2750 мм, ал ауыр жүк 
көтергіштері үшін ұзындығы 2800 мм шпалдар жасалады. 1967 жылға дейін 
ұзындығы 2700 мм ағаш шпалдар жасалды. 

Алдын ала кернеулі арматурасы бар темірбетон шпалдар. Олардың 
артықшылығы - беріктік (40-50 жыл), жолдың жоғары тұрақтылығын, 
пойыздардың бірқалыпты қозғалысын қамтамасыз ету. 

Рельс байланысының ұзындығы бойымен шпалдардың орналасуы 
шпалдардың диаграммасы деп аталады. Темір жолдарда 1 км жолға 1600, 
1840 және 2000 шпал төсеуге сәйкес келетін үш диаграмма қолданылады. 

Рельстер 
Рельстер жылжымалы құрамның доңғалақтарының қозғалысын, одан 

жүктемені қабылдауға және оны шпалдарға беруге арналған. Сонымен қатар, 
рельстер автобұғаттауы бар учаскелерде сигнал тогының өткізгіші ретінде, ал 
электр тартымы кезінде - кері тарту тогы ретінде пайдаланылады. 

Сенімді жұмыс істеу үшін рельстер жеткілікті күшті, берік, тозуға 
төзімді, қатты және сонымен бірге сынғыш болмауы керек, өйткені олар 
соққы-динамикалық жүктемені қабылдайды. Рельстерге арналған материал-
жоғары беріктігі бар көміртекті болат. Массасы мен көлденең профиліне 
байланысты рельстер Р50, Р65 және Р75 түрлеріне бөлінеді. Р әрпі "рельс" 
дегенді білдіреді, ал Сан — бір қума метрдің килограммен дөңгелектелген 
массасы. 1962 жылға дейін Р43 типті рельстер жолға қойылды. 

  
 

Рельсте ең үлкен әсер тік жүктемеге ие болғандықтан, оны бүгуге 
тырысады, рельстің ең ұтымды түрі - қоставрлы (сурет. Сурет 3.1.9), бір 
мезгілде аз металл шығынын қамтамасыз етеді.  

 

 
 

7 — рельс басы; 2 — мойын; 3 — табан 
 

Сурет 3.1.9. - Рельс профилі 
 

Рельстердің қызмет ету мерзімі олар арқылы өтетін тоннаж санымен 
өлшенеді және оларды ауыстырғанға дейін орташа алғанда Р65 термиялық 
нығайтылған рельстері үшін шамамен 500 млн т брутто, ал Р50 үшін — 350 
млн т құрайды. Р75 рельстерінің қызмет ету мерзімі Р65-ке қарағанда 
шамамен 30% жоғары. 

Рельс жолы - бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан екі 
үздіксіз рельсті жіп. Бұл рельстерді шпалдарға және жеке рельс 
байланыстарына бекіту арқылы қамтамасыз етіледі. Рельстер шпалдарға 
аралық бекітпелер көмегімен бекітіледі, олар рельстердің шпалдармен 
сенімді және жеткілікті серпімді байланысын қамтамасыз етуі, жолтабан 
енінің тұрақтылығын сақтауы тиіс. Аралық байланыстар үш негізгі түрге 
бөлінеді: бөлінбейтін, аралас және бөлек. 

Теміржол байланыстарын бір-бірімен байланыстыру бірлескен 
бекітпелер көмегімен жүзеге асырылады, олардың негізгі элементтері-
төсеніштер, жаңғақтар мен серіппелі шайбалар. Бірлескен төсемдер 
рельстерді жалғауға және иілу және көлденең күштердің түйіскен жерінде 
қабылдауға арналған. Соңғы уақытта негізінен алты қырлы төсемдер 
қолданылады. 

Түйіспесіз жол кезінде қамшыдағы жекелеген буындарды дәнекерлеу 
есебінен түйіспелі бекіткіштер санының күрт қысқаруы жолдың әрбір 
километріне металды 1,8 тоннаға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді, жолды 
күтіп ұстауға және жөндеуге жұмсалатын шығындарды азайтуға мүмкіндік 
береді. Түйіспесіз жол рельстерінің қызмет ету мерзімі түйіспелі жолмен 
салыстырғанда шамамен 20% - ға, ағаш шпалдармен салыстырғанда - 8-13% - 
ға, балластпен (тазартуға дейін) - 25% - ға өседі, ал жолды ағымдағы ұстауға 
жұмсалатын еңбек шығындары 10-30% - ға азаяды. 
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Жолдарды қосу жəне кесіп өту 
Жылжымалы құрамның бір жолдан екінші жолға өтуі үшін жоғарғы 

құрылысқа жататын жолдарды қосу және кесіп өту құрылғылары қызмет 
етеді. Жолдардың өзара қосылуы бағыттамалы бұрмалармен, ал жолдардың 
қиылысуы тұйық қиылыстармен жүзеге асырылады. Бағыттамалық бұрмалар 
мен бітеу қиылыстарды қолдана отырып, бағыттамалық көшелер мен 
құламалар деп аталатын жолдардың қосылыстары орнатылады. 

Жолдардың бір-бірімен қосылу мақсатына және шарттарына 
байланысты бағыттамалық бұрмалар бір, екі және айқас болып бөлінеді. Бір 
аудармалар қарапайым, симметриялы және асимметриялы болып бөлінеді. 

Қарапайым бағыттық бұрма (сурет. 3.1.10) екі жолды қосу үшін қызмет 
етеді. Ол оң немесе сол жақты болуы мүмкін және бүйір жолы тура жолдан 
бір немесе басқа жаққа ауытқыған кезде қолданылады. Аударманың бұл түрі 
ең көп таралған. Бағыттамалы бұрманың құрамына бағыттаманың өзі, 
контррельстері бар айқастырма, олардың арасындағы жалғағыш бөлігі және 
ауыстырмалы брустар кіреді. 

Бағыттауыш екі рамалы рельстен, жылжымалы құрамды түзу немесе 
бүйір жолға бағыттауға арналған екі үшкірден және аудару механизмінен 
тұрады. 

Үшкірлер өзара көлденең бағыттамалы тартқыштармен жалғанады, 
олардың көмегімен үшкірлердің бірі рамалық рельске тығыз тартылады, ал 
екіншісі басқа рамалық рельстен дөңгелектер жоталарының еркін өтуі үшін 
қажетті шамаға алыстайды. Бұл үшкірдің бірінші тарту осінен кету шамасы 
үшкір қадам деп аталады. 

 
1-ауыстыру механизмі; 2, 4 - рамалық рельстер; 3 - үшкір; 5, 8-

контррельстер; 6-мұртша; 7-айқастырма өзекшесі; 9-ауыстыру брустары 
 

1.119-сурет. Қарапайым бағыттамалы бұрманың сұлбасы 
 
 Құламалар, тұйық қиылыстар, бағыттамалы көшелер 
Жолдарды жалғауға арналған тағы бір кең таралған құрылғы - бұл 

розеткалар. Қосылатын жолдардың орналасуына байланысты шығулар 
қарапайым, көлденең және қысқартылған. Кәдімгі құлама екі жеке 
бағыттамалық бұрмадан және олардың айқастырмаларының тамырлары 
арасына салынатын f жалғағыш жолынан тұрады. 
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Жолдарды қосу жəне кесіп өту 
Жылжымалы құрамның бір жолдан екінші жолға өтуі үшін жоғарғы 

құрылысқа жататын жолдарды қосу және кесіп өту құрылғылары қызмет 
етеді. Жолдардың өзара қосылуы бағыттамалы бұрмалармен, ал жолдардың 
қиылысуы тұйық қиылыстармен жүзеге асырылады. Бағыттамалық бұрмалар 
мен бітеу қиылыстарды қолдана отырып, бағыттамалық көшелер мен 
құламалар деп аталатын жолдардың қосылыстары орнатылады. 

Жолдардың бір-бірімен қосылу мақсатына және шарттарына 
байланысты бағыттамалық бұрмалар бір, екі және айқас болып бөлінеді. Бір 
аудармалар қарапайым, симметриялы және асимметриялы болып бөлінеді. 

Қарапайым бағыттық бұрма (сурет. 3.1.10) екі жолды қосу үшін қызмет 
етеді. Ол оң немесе сол жақты болуы мүмкін және бүйір жолы тура жолдан 
бір немесе басқа жаққа ауытқыған кезде қолданылады. Аударманың бұл түрі 
ең көп таралған. Бағыттамалы бұрманың құрамына бағыттаманың өзі, 
контррельстері бар айқастырма, олардың арасындағы жалғағыш бөлігі және 
ауыстырмалы брустар кіреді. 

Бағыттауыш екі рамалы рельстен, жылжымалы құрамды түзу немесе 
бүйір жолға бағыттауға арналған екі үшкірден және аудару механизмінен 
тұрады. 

Үшкірлер өзара көлденең бағыттамалы тартқыштармен жалғанады, 
олардың көмегімен үшкірлердің бірі рамалық рельске тығыз тартылады, ал 
екіншісі басқа рамалық рельстен дөңгелектер жоталарының еркін өтуі үшін 
қажетті шамаға алыстайды. Бұл үшкірдің бірінші тарту осінен кету шамасы 
үшкір қадам деп аталады. 

 
1-ауыстыру механизмі; 2, 4 - рамалық рельстер; 3 - үшкір; 5, 8-

контррельстер; 6-мұртша; 7-айқастырма өзекшесі; 9-ауыстыру брустары 
 

1.119-сурет. Қарапайым бағыттамалы бұрманың сұлбасы 
 
 Құламалар, тұйық қиылыстар, бағыттамалы көшелер 
Жолдарды жалғауға арналған тағы бір кең таралған құрылғы - бұл 

розеткалар. Қосылатын жолдардың орналасуына байланысты шығулар 
қарапайым, көлденең және қысқартылған. Кәдімгі құлама екі жеке 
бағыттамалық бұрмадан және олардың айқастырмаларының тамырлары 
арасына салынатын f жалғағыш жолынан тұрады. 

  
 

Тоғысқан  немесе қос жол - бұл екі жеке жолдардың қиылысы. Онда 
төрт бағыттауыш және көлденең қиылысу бар, олар құрылңылардың түбіне 
және арасына орналастырылған. Мұндай жолдар екі жеке жолдардың дәйекті 
орналасуы үшін жеткілікті ұзындықтағы учаске болмаған кезде тығыз 
жағдайда орналастырылады. 

Қысқартылған қосылыстар қосылыстың жалпы ұзындығын азайту 
үшін бір-бірінен алыс орналасқан екі жолды жалғау кезінде қолданылады. 

Параллель жолдарға апаратын бағыттамалық бұрмалар қатар 
орналасқан жол бағыттамалық көше деп аталады 

Жолдардың өрімі екі жолдың белгілі бір ұзындықта орналасуы қажет 
болған жағдайда, мысалы, көпірді немесе басқа құрылымды жөндеу 
жағдайында, тек бір жолдың ені бар. 

Жол шаруашылығы 
Жол шаруашылығының негізгі мақсаты осы учаске үшін белгіленген ең 

жоғары жылдамдықтағы поездардың қауіпсіз және бірқалыпты қозғалысын 
қамтамасыз ету мақсатында жол мен жол құрылғыларын тұрақты 
жарамдылықта ұстау болып табылады.  

Жасанды құрылыстар, олардың түрлері мен мақсаты - темір жолдың 
су бөгеттерін, басқа темір жолдар мен автожолдарды, терең шатқалдарды, 
тау жоталарын, салынған қала аумақтарын кесіп өтуіне арналған. Жасанды 
құрылыстарға көпірлер, тоннельдер, су өткізу құбырлары, тіреу 
қабырғалары, реттеу құрылыстары, дюкерлер, галереялар, селеспускалар 
және т. б. жатады. Теміржол өзендерді, каналдарды, бұлақтарды, 
жартастарды кесіп өткен кезде көпірлер немесе құбырлар салынады (сурет. 
3.1.11 және 3.1.12).  Көпірлердің түрлері-өткелдер, виадуктер, 
эстакадалар. 

Жол өтпелері (сурет. 3.1.13) темір жол мен автомобиль жолдарының 
немесе екі темір жол желісінің қиылысу орындарында салынады. Олар әр 
түрлі деңгейдегі жолдардың қиылысында көліктің тәуелсіз және қауіпсіз 
өтуін қамтамасыз етеді.  

Виадуктер (сурет. 3..1.14) темір жол терең аңғарлар, жартастар мен 
шатқалдарды кесіп өткен кезде кәдімгі биік үйіндінің орнына тұрғызылады. 
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Сурет 3.1.13.- Жол өтпесі 

 
Сурет 3.1.14. - Виадук 

 
Эстакадалар үлкен үйінділердің орнына көшелерді қыспайтын және 

олардың астынан өтуге және өтуге кедергі жасамайтын қалаларда, сондай-ақ 
су төгілетін кең жайылымдары бар өзендер арқылы үлкен көпірлерге 
кіреберістерде орналасады. 

Тау жоталарын кесіп өткен кезде терең ойықтардың орнына 
туннельдер салынады (сурет. 3.1.15). Теміржолдар арқылы адамдардың 
қауіпсіз өтуі үшін қала маңындағы поездардың станциялары мен аялдама 
пункттерінде жаяу жүргіншілер көпірлері немесе тоннельдер көзделеді. 

Тік беткейлерде, өзендер мен теңіздердің жағалауларында жер 
төсемінің беткейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тіреу 
қабырғалары, ал үлкен көпірлерге жақындағанда олардың тіректерін су 
тасқыны және мұздың зақымдануы кезінде жуудан қорғау үшін - реттеу 
құрылыстары қызмет етеді. 

Тауларда ықтимал құлау орындарында арнайы галереялар салынады - 
балшық тас (сел) ағындары бар жерлерде - селеспуск. Су ағыны (сутартқыш) 
жолы арқылы өту қажет болған жағдайда дюкерлер орнатылады (сурет. 
3.1.16) құбырмен қосылған темір жолдың екі жағында орналасқан екі 
құдықты білдіреді. 

 

  
 

Сурет. 3.1.11. - Өзен арқылы өтетін 
көпір 

 
Сурет 3.1.12. - Құбыр 
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Сурет 3.1.13.- Жол өтпесі 

 
Сурет 3.1.14. - Виадук 

 
Эстакадалар үлкен үйінділердің орнына көшелерді қыспайтын және 

олардың астынан өтуге және өтуге кедергі жасамайтын қалаларда, сондай-ақ 
су төгілетін кең жайылымдары бар өзендер арқылы үлкен көпірлерге 
кіреберістерде орналасады. 

Тау жоталарын кесіп өткен кезде терең ойықтардың орнына 
туннельдер салынады (сурет. 3.1.15). Теміржолдар арқылы адамдардың 
қауіпсіз өтуі үшін қала маңындағы поездардың станциялары мен аялдама 
пункттерінде жаяу жүргіншілер көпірлері немесе тоннельдер көзделеді. 

Тік беткейлерде, өзендер мен теңіздердің жағалауларында жер 
төсемінің беткейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тіреу 
қабырғалары, ал үлкен көпірлерге жақындағанда олардың тіректерін су 
тасқыны және мұздың зақымдануы кезінде жуудан қорғау үшін - реттеу 
құрылыстары қызмет етеді. 

Тауларда ықтимал құлау орындарында арнайы галереялар салынады - 
балшық тас (сел) ағындары бар жерлерде - селеспуск. Су ағыны (сутартқыш) 
жолы арқылы өту қажет болған жағдайда дюкерлер орнатылады (сурет. 
3.1.16) құбырмен қосылған темір жолдың екі жағында орналасқан екі 
құдықты білдіреді. 

 

  
 

Сурет. 3.1.11. - Өзен арқылы өтетін 
көпір 

 
Сурет 3.1.12. - Құбыр 

  

  
 

 

 

 
Сурет 3.1.15. - Туннель 

 
Сурет. 3.1.16.- Дюкердің бойлық қимасы 

 
Жасанды құрылыстардың ең көп таралған түрлері көпірлер мен 

құбырлар (92% - дан астам). Жасанды құрылыстар ұзындығы бойынша 
орташа алғанда жолдың жалпы ұзындығының 1,5% - дан азын құрайды, 
алайда олардың темір жол құнындағы үлесі шамамен 10% - ға тең, сондықтан 
олар ұзақ қызмет ету мерзіміне есептеледі. Олар пайдалануда қарапайым 
және арзан болуы тиіс, сонымен бірге осы учаске үшін белгіленген ең 
жоғары жылдамдықтағы поездардың қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Аралықтардың ұзындығына, санына, аралық құрылыстың құрылымы 
мен материалына, жолдардың саны мен тіректерге қысым беру тәсіліне қарай 
көпірлер мынадай түрде жіктеледі: аралықтардың саны бойынша — бір, екі, 
үш аралықты және т. б.; басты жолдардың саны бойынша-бір, екі және көп 
жолды; төменгі, жоғарғы және орта аралықпен-аралық құрылыстың 
құрылымы бойынша; 

материал бойынша - тас, металл, темірбетон, ағаш; 
ұзындығы бойынша - шағын (25 м дейін), орташа (25-100 м), үлкен 

(100-500 м) және сыныптан тыс (500 м астам); 
қысымды тіректерге беру тәсілі бойынша (статикалық сұлба) - 

Арқалық; аркалы, рамалы, аспалы, вантты, аралас. 
Жылжымалы құрам. локомотив жəне вагон шаруашылығы 
Темір жол көлігіндегі пойыздар қозғалысы тартқыш жылжымалы 

құрамның көмегімен жүзеге асырылады. Оған локомотивтер мен 
моторвагонды жылжымалы құрам жатады. Қазіргі уақытта локомотивтер 
ретінде негізінен іштен жану қозғалтқыштарымен (дизельдермен) 
жабдықталған тепловоздар және электровоздар қолданылады. 

Тартымдық жылжымалы құрамның жіктелуі 
Жұмыс түрі бойынша локомотивтер жүк, жолаушы және маневр болып 

бөлінеді. Қала маңындағы қозғалыста қолданылатын моторвагонды 
жылжымалы құрам локомотивтерге қарағанда тіркемелі вагондарды тартуға 
ғана емес, жолаушыларды тасымалдау үшін де қолданылады.  

Электрлік тартқыш жылжымалы құрам 
Электрлік жылжымалы құрамға электровоздар мен моторлы вагондар 

жатады. Қолданылатын тоқтың түріне байланысты тұрақты, айнымалы және 
қос қуаттың электрлік жылжымалы құрамы ажыратылады. 
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Электрлік жылжымалы құрам (ЭПС) механикалық бөліктен, 
пневматикалық және электрлік жабдықтан тұрады. Механикалық бөлікке 
шанақ пен экипаж (жүріс құрылғылары) жатады.  

Электр жабдығы тартқыш электр қозғалтқыштарынан, қосалқы электр 
машиналарынан, аккумуляторлық батареядан, басқару, қорғау 
аппараттарынан, ал айнымалы тоқ пен қос қоректенудің ЭПС — да, сонымен 
қатар тартқыш трансформатордан және тоқ түрлендіргіштерінен тұрады.   

Электр пойыздары 
Электрлендірілген желілерде қала маңындағы және қалааралық 

жолаушылар қатынасы үшін моторлы және тіркемелі вагондардан тұратын 
электр пойыздары пайдаланылады. Жолаушылар ағынының көлеміне 
байланысты пойыздар 4, 6, 8, 10 немесе 12 вагоннан тұрады. 

Тепловоздар 
Қызмет түрі бойынша тепловоздар жүк, жолаушы және маневрлік 

болып бөлінеді. Тепловоз мынадай негізгі бөліктерден тұрады: бастапқы 
қозғалтқыш, беру жүйесі, шанақ, экипаж бөлігі және қосалқы жабдық. 
Тепловоздағы негізгі қозғалтқыш - дизель. Дизель білігінен локомотивтің 
доңғалақ жұптарын айналдыру үшін арнайы беріліс қажет. 

Дизель - поезд дизель - генераторлық қондырғысы бар бас вагоннан, 
мотор вагонынан (байланыс желісінен қоректену үшін) және тіркеме 
вагондарынан тұрады. Пойыздың өзгермелі құрамы (үш-сегіз вагон) оны 
нақты маршруттардың жолаушылар ағынына икемді бейімдеуге мүмкіндік 
береді. Қос қуаттың болуы оны толық электрлендіруден бас тартып, аралас 
тартқышы бар жерлерде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Рельстік автобустар шағын жолаушылар ағыны бар аз 
пайдаланылатын желілерде жолаушыларды тасымалдауға арналған. 
Негізінен құрамында екі бас вагон және бір тіркеме вагон бар. 

Автомотристар жолаушы немесе почта тасымалдарына арналған 
дизельді немесе карбюраторлы типті іштен жану қозғалтқышы бар өздігінен 
жүретін вагон болып табылады. Мотовоз - бұл теміржол станциялары мен 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарында маневр жасауға арналған 
шағын қуатты локомотив. 

Локомотив шаруашылығы  темір жолдардың тасымалдау жұмысын 
тарту құралдарымен және осы құралдарды техникалық талаптарға сәйкес 
ұстауды қамтамасыз етеді. Осы шаруашылықтың құрылыстары мен 
құрылғыларына мыналар жатады: локомотивтерді пайдалану және жөндеу 
деполары, локомотивтердің жекелеген тораптарын жөндеу жөніндегі 
мамандандырылған шеберханалар, техникалық қызмет көрсету пункттері, 
локомотивтерді жабдықтау және бригадаларды ауыстыру, локомотивтер 
қорының базалары. Жабдық дегеніміз локомотивтерді жұмысқа дайындаумен 
байланысты операциялар жиынтығы (оларды отынмен, сумен, құммен, 
маймен, сүрту материалдарымен қамтамасыз ету). 

Локомотив деполары — локомотив шаруашылығының негізгі 
өндірістік бөлімшелері болып табылады. Олар әртүрлі нұсқаларды 
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Электрлік жылжымалы құрам (ЭПС) механикалық бөліктен, 
пневматикалық және электрлік жабдықтан тұрады. Механикалық бөлікке 
шанақ пен экипаж (жүріс құрылғылары) жатады.  

Электр жабдығы тартқыш электр қозғалтқыштарынан, қосалқы электр 
машиналарынан, аккумуляторлық батареядан, басқару, қорғау 
аппараттарынан, ал айнымалы тоқ пен қос қоректенудің ЭПС — да, сонымен 
қатар тартқыш трансформатордан және тоқ түрлендіргіштерінен тұрады.   

Электр пойыздары 
Электрлендірілген желілерде қала маңындағы және қалааралық 

жолаушылар қатынасы үшін моторлы және тіркемелі вагондардан тұратын 
электр пойыздары пайдаланылады. Жолаушылар ағынының көлеміне 
байланысты пойыздар 4, 6, 8, 10 немесе 12 вагоннан тұрады. 

Тепловоздар 
Қызмет түрі бойынша тепловоздар жүк, жолаушы және маневрлік 

болып бөлінеді. Тепловоз мынадай негізгі бөліктерден тұрады: бастапқы 
қозғалтқыш, беру жүйесі, шанақ, экипаж бөлігі және қосалқы жабдық. 
Тепловоздағы негізгі қозғалтқыш - дизель. Дизель білігінен локомотивтің 
доңғалақ жұптарын айналдыру үшін арнайы беріліс қажет. 

Дизель - поезд дизель - генераторлық қондырғысы бар бас вагоннан, 
мотор вагонынан (байланыс желісінен қоректену үшін) және тіркеме 
вагондарынан тұрады. Пойыздың өзгермелі құрамы (үш-сегіз вагон) оны 
нақты маршруттардың жолаушылар ағынына икемді бейімдеуге мүмкіндік 
береді. Қос қуаттың болуы оны толық электрлендіруден бас тартып, аралас 
тартқышы бар жерлерде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Рельстік автобустар шағын жолаушылар ағыны бар аз 
пайдаланылатын желілерде жолаушыларды тасымалдауға арналған. 
Негізінен құрамында екі бас вагон және бір тіркеме вагон бар. 

Автомотристар жолаушы немесе почта тасымалдарына арналған 
дизельді немесе карбюраторлы типті іштен жану қозғалтқышы бар өздігінен 
жүретін вагон болып табылады. Мотовоз - бұл теміржол станциялары мен 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарында маневр жасауға арналған 
шағын қуатты локомотив. 

Локомотив шаруашылығы  темір жолдардың тасымалдау жұмысын 
тарту құралдарымен және осы құралдарды техникалық талаптарға сәйкес 
ұстауды қамтамасыз етеді. Осы шаруашылықтың құрылыстары мен 
құрылғыларына мыналар жатады: локомотивтерді пайдалану және жөндеу 
деполары, локомотивтердің жекелеген тораптарын жөндеу жөніндегі 
мамандандырылған шеберханалар, техникалық қызмет көрсету пункттері, 
локомотивтерді жабдықтау және бригадаларды ауыстыру, локомотивтер 
қорының базалары. Жабдық дегеніміз локомотивтерді жұмысқа дайындаумен 
байланысты операциялар жиынтығы (оларды отынмен, сумен, құммен, 
маймен, сүрту материалдарымен қамтамасыз ету). 

Локомотив деполары — локомотив шаруашылығының негізгі 
өндірістік бөлімшелері болып табылады. Олар әртүрлі нұсқаларды 

  
 

техникалық-экономикалық салыстыру негізінде таңдалған учаскелік, 
сұрыптау және жолаушылар станцияларында салынады.  

Тартылыс түрі бойынша тепловозды, электровозды, моторвагонды, 
дизельді, паровозды және аралас деполар болып бөлінеді. 
Мамандандырылған станциялары - жолаушылар және сұрыптау станциялары 
бар ірі темір жол тораптарында жүк және жолаушылар локомотивтері үшін 
жеке локомотив деполары қарастырылады. 

Айналым пункттерінде локомотивтер олармен кері жүру үшін 
поездарды күтуде болады. Осы уақыт ішінде, әдетте, оларға техникалық 
қызмет көрсетіледі, олар жабдықпен біріктіріледі. Бригадаларды ауыстыру 
пункттері негізінен учаскелік станцияларда көзделеді және бригадалар 
жұмысының қалыпты ұзақтығын қамтамасыз ету шарттарына сүйене отырып 
орналастырылады. 

Жабдықтау пункттері депо аумағында орналасқан. Кейде жабдықтау 
құрылғылары локомотивті поездан ажыратпай операцияларды жүргізу үшін 
тікелей қабылдау-жөнелту жолдарына орналастырылады. 

Локомотивтерге техникалық қызмет көрсету пункттері локомотив 
деполарында да, локомотивтердің айналымы мен жабдықтау пункттерінде де 
орналастырылады. 

Жолға немесе депоға тіркелген және олардың балансында тұрған 
барлық локомотивтер инвентарлық парк деп аталады, ол пайдаланылатын 
және пайдаланылмайтын болып бөлінеді. Пайдаланылатын парк жабдықтау, 
техникалық қызмет көрсету, қабылдау және тапсыру процесінде, сондай-ақ 
жұмысты күтіп тұрған локомотивтерден тұрады. Пайдаланылмайтын паркті 
жөндеу және резервтегі, жіберу процесінде суық күйдегі локомотивтер және 
т. б. құрайды. 

Локомотивтерге қызмет көрсету жəне олардың жұмысын 
ұйымдастыру 

Электровоздар мен тепловоздарға құрамында машинист және оның 
көмекшісі бар бригадалар қызмет көрсетеді. Моторвагонды поездарға, 
поездық және маневрлік электровоздар мен тепловоздарға машинист 
кенеттен поезды жүргізу қабілетін жоғалтқан жағдайда автоматты тоқтату 
құрылғылары болған кезде бір машинист қызмет көрсете алады. Электрлік 
және тепловоздық тартым кезінде бір локомотив бригадасы бір кабинадан 
басқарылатын бірнеше локомотивтерге немесе тұрақты қосылған 
секцияларға қызмет көрсете алады. 

Локомотивтерді ауыспалы бригадалармен қамтамасыз етумен бірге 
тепловозды және әсіресе электрлік тарту локомотивтердің айналысының 
ұзартылған учаскелерінде ең тиімді жүруді қолдануға мүмкіндік берді.  Бұл 
жағдайда локомотивтер өз және басқа жолдар бригадаларының бірнеше 
жұмыс учаскелерін қамтитын үлкен айналыммен пойыздан ағытпай жүреді. 

Локомотивтерді жабдықтау 
Электровоздарды жабдықтау оларды құммен, майлау және сүрту 

материалдарымен қамтамасыз етуден, сыртын жуудан және сүртуден тұрады. 
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Сонымен қатар, тепловоздардың жабдықтарына дизельді салқындату үшін 
дизель отыны мен сумен қамтамасыз ету кіреді. Бұл су химиялық өңделген 
бу конденсатынан дайындалады. 

Вагон 
Вагон паркі жолаушылар және жүк вагондарынан тұрады. Техникалық 

сипаттамаларына байланысты вагондар былайша бөлінеді: осьтер саны 
бойынша (төрт осьті, алты осьті, сегіз осьті және көп осьті); шанақты 
дайындау материалы мен технологиясы бойынша (тұтас металл, ағаш немесе 
металл қаптамамен, жеңіл қорытпалардан жасалған шанақпен, негізінен 
дәнекерленген); жүк көтергіштігі, вагон ыдысының салмағы, 1 м жолға 
жүктеме, жылжымалы құрамның габариті және басқа да параметрлер 
бойынша. 

Жолаушылар вагондарының паркі жолаушыларды тасымалдауға 
арналған вагондардан, мейрамхана вагондарынан, почта, багаж, почта-багаж 
вагондарынан және арнайы мақсаттағы вагондардан (вагон-клубтар, 
зертхана-вагондар, қызметтік, санитариялық және т.б.) тұрады. 

Жүру қашықтығына байланысты жолаушыларды тасымалдауға 
арналған вагондар өз құрылғыларымен ерекшеленеді. Мақсаты бойынша бұл 
вагондар алыс, облысаралық және қала маңындағы қатынаста болады. Алыс 
қашықтықтағы вагондар (сурет . 3.1.17) жұмсақ және қатты болып бөлінеді, 
ал орналасуы бойынша — купе (купеде екі немесе төрт орын) және купе емес 
болып бөлінеді. Облысаралық қатынас вагондарында жұмсақ креслолар 
жалпы жолаушылар салонында орналасқан.  

Жолаушылар вагондары жылыту (су немесе электр), желдету 
(мәжбүрлі ауа) және жарықтандыру құрылғыларымен жабдықталған. 
Жолаушылар вагондарындағы жарықтандыру электрлік. Әрбір вагон үшін 
электр энергиясын вагонның доңғалақ жұбының осінен немесе поезға 
қосылатын арнайы вагон-электр станциясынан іске қосылатын генераторлар 
өндіреді. Электр пойыздарында вагондар байланыс желісінен мотор 
вагондарындағы арнайы қондырғылар арқылы жарықтандырылады. 
Станцияларда және жүру жылдамдығы төмен болған кезде вагондарды 
электр энергиясымен қоректендіру қозғалыс кезінде қуатталатын 
аккумуляторлық батареялардан жүргізіледі.  

Жүк вагондарының паркі жабық вагондардан, платформалардан, 
жартылай вагондардан, цистерналардан, изотермиялық және арнайы 
мақсаттағы вагондардан тұрады. 

Жабық вагондар әртүрлі жүктерді тасымалдауға, оларды сақтауға және 
ауа-райынан қорғауға арналған. 

Платформаларда ұзын көлемді, көлемді және ауыр салмақты жүктер 
тасымалданады. Платформалар бөренелерді, тіректерді, тақталарды және т. б. 
тасымалдауға қажетті тіректерді орнатуға арналған төмен жиналмалы металл 
жақтарымен салынған.  
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Сонымен қатар, тепловоздардың жабдықтарына дизельді салқындату үшін 
дизель отыны мен сумен қамтамасыз ету кіреді. Бұл су химиялық өңделген 
бу конденсатынан дайындалады. 

Вагон 
Вагон паркі жолаушылар және жүк вагондарынан тұрады. Техникалық 

сипаттамаларына байланысты вагондар былайша бөлінеді: осьтер саны 
бойынша (төрт осьті, алты осьті, сегіз осьті және көп осьті); шанақты 
дайындау материалы мен технологиясы бойынша (тұтас металл, ағаш немесе 
металл қаптамамен, жеңіл қорытпалардан жасалған шанақпен, негізінен 
дәнекерленген); жүк көтергіштігі, вагон ыдысының салмағы, 1 м жолға 
жүктеме, жылжымалы құрамның габариті және басқа да параметрлер 
бойынша. 

Жолаушылар вагондарының паркі жолаушыларды тасымалдауға 
арналған вагондардан, мейрамхана вагондарынан, почта, багаж, почта-багаж 
вагондарынан және арнайы мақсаттағы вагондардан (вагон-клубтар, 
зертхана-вагондар, қызметтік, санитариялық және т.б.) тұрады. 

Жүру қашықтығына байланысты жолаушыларды тасымалдауға 
арналған вагондар өз құрылғыларымен ерекшеленеді. Мақсаты бойынша бұл 
вагондар алыс, облысаралық және қала маңындағы қатынаста болады. Алыс 
қашықтықтағы вагондар (сурет . 3.1.17) жұмсақ және қатты болып бөлінеді, 
ал орналасуы бойынша — купе (купеде екі немесе төрт орын) және купе емес 
болып бөлінеді. Облысаралық қатынас вагондарында жұмсақ креслолар 
жалпы жолаушылар салонында орналасқан.  

Жолаушылар вагондары жылыту (су немесе электр), желдету 
(мәжбүрлі ауа) және жарықтандыру құрылғыларымен жабдықталған. 
Жолаушылар вагондарындағы жарықтандыру электрлік. Әрбір вагон үшін 
электр энергиясын вагонның доңғалақ жұбының осінен немесе поезға 
қосылатын арнайы вагон-электр станциясынан іске қосылатын генераторлар 
өндіреді. Электр пойыздарында вагондар байланыс желісінен мотор 
вагондарындағы арнайы қондырғылар арқылы жарықтандырылады. 
Станцияларда және жүру жылдамдығы төмен болған кезде вагондарды 
электр энергиясымен қоректендіру қозғалыс кезінде қуатталатын 
аккумуляторлық батареялардан жүргізіледі.  

Жүк вагондарының паркі жабық вагондардан, платформалардан, 
жартылай вагондардан, цистерналардан, изотермиялық және арнайы 
мақсаттағы вагондардан тұрады. 

Жабық вагондар әртүрлі жүктерді тасымалдауға, оларды сақтауға және 
ауа-райынан қорғауға арналған. 

Платформаларда ұзын көлемді, көлемді және ауыр салмақты жүктер 
тасымалданады. Платформалар бөренелерді, тіректерді, тақталарды және т. б. 
тасымалдауға қажетті тіректерді орнатуға арналған төмен жиналмалы металл 
жақтарымен салынған.  

  
 

Жартылай вагондар   - жүк паркі вагондарының ең көп таралған түрі. 
Олар негізінен көмір, кен, кокс, қиыршық тас, қиыршық тас және т. б. сияқты 
жаппай үйілген, сусымалы жүктерді тасымалдауға қызмет етеді.  

Сұйық жүктерді (мұнай, керосин, бензин, май, қышқылдар және т.б.) 
цистерналарда тасымалдайды.  

 Изотермиялық вагондар рефрижераторлық секцияларға 5 бірліктен 
қосылады. Бұл ретте бір вагонда механиктерге қызмет көрсететін бригада, 
дизель-электр станциясы және тоңазытқыш жабдығы орналастырылады. 

Тез бүлінетін жүктерді тасымалдау үшін тоңазытқыш агрегаттармен 
және автоматты басқарылатын (қызмет көрсететін персоналы жоқ) дизель-
генераторлық қондырғылармен жабдықталған автономды рефрижераторлық 
вагондар да пайдаланылады. 

Арнайы мақсаттағы вагондар тасымалдаудың ерекше жағдайларын 
талап ететін жүктерге арналады. 

Вагондардың негізгі элементтері 
Әр вагонда, мақсатына және құрылысына қарамастан, келесі жалпы 

элементтер бар: 
вагоннан жүктемені қабылдайтын және оның қауіпсіз және бірқалыпты 

қозғалысын қамтамасыз ететін жүріс бөліктері (вагонның бір бөліктері 
доңғалақ жұптарын, мойынтіректері бар букстерді және серіппелі аспаны 
қамтиды, бұл бөліктер арбаларға біріктірілген); 

шанақтан және ондағы жүктен жүктемені қабылдайтын және вагонға 
әсер ететін тік және көлденең күштерді жүріс бөліктеріне беретін вагон 
рамасы; 

жолаушыларды немесе жүктерді орналастыруға арналған кузов; 
вагондарды бір-бірімен және локомотивпен тіркеу және локомотивтен 

және бір вагоннан екінші вагонға берілетін созу және қысу күштерін 
жұмсарту үшін қызмет ететін соққы-тарту аспаптары; 

қозғалыс жылдамдығын азайтуды немесе пойыздың тоқтауын 
қамтамасыз ететін тежегіш жабдық. 

 

 
 
Сурет. 3.1.17. - Төрт осьті тұтас металды жолаушылар вагоны 
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Автоматтан басқа, вагондар мен локомотивтер қол тежегіштерімен 
жабдықталады, қол тежегіштерінде дөңгелектерге тежегіш қалыптарын басу 
күші вагондар тамбурына орналастырылатын тежегіш тұтқасынан беріледі.  

Вагон шаруашылығы – мақсаты - жолаушылар мен жүктерді қозғалыс 
қауіпсіздігінің талаптарын қанағаттандыратын және жолаушылар үшін 
қажетті ыңғайлылықты және тасымалданатын жүктердің сақталуын 
қамтамасыз ететін жарамды вагондармен тасымалдауды қамтамасыз ету. 
Вагон паркін үздіксіз пайдалану және оны темір жолдарда ақаусыз күйде 
ұстау үшін вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің нақты 
жүйесі орнатылған. 

Автоматика, телемеханика жəне байланыс жүйелері мен 
құрылғылары 

Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау (СОБ) құралдары - 
Поездар қозғалысын басқарумен байланысты процестерді 
автоматтандыруды, поездар қозғалысы мен маневрлік жұмыстың 
қауіпсіздігін, темір жолдардың өткізу және тасымалдау қабілетін арттыруды, 
жүктер мен жолаушыларды жеткізу жылдамдығын арттыруды, еңбек 
өнімділігін арттыруды, сондай-ақ жұмыстың экономикалық көрсеткіштерін 
жақсартуды қамтамасыз етеді. 

Теміржол көлігінде СОБ құрылғылары олардың мақсатына байланысты 
екі топқа бөлінеді: аралықтардағы СОБ құрылғылары және станциялардағы 
СОБ құрылғылары. СОБ құрылғыларының қажетті сенімділігі құрылғылар 
мен байланыс желілерін резервтеумен қамтамасыз етіледі.  

Станциялық құрылғыларға сондай-ақ диспетчерлік орталықтандыру 
және дөңестік автоматика құрылғыларының кешені жатады. 

Орталықтандыру станцияда немесе оның жеке ауданында орналасқан 
барлық бағыттамалар мен сигналдарды бір пункттен - орталықтандыру 
постынан басқаруға арналған. 

Диспетчерлік орталықтандыру 
Теміржолдағы тасымалдау процесіне жедел басшылық ауысым 

кезекшілігімен диспетчерлік аппаратты орындайды және бақылайды. Пойыз 
диспетчерлері (ДНЦ) басқаратын теміржол учаскелері диспетчерлік топтар 
деп аталады, олардың ұзындығы бұрын 100-150 км болды, станциялардың 
саны 15-ке дейін, ал қазіргі уақытта 400 км-ге жетеді және одан да көп, 
әуесқой учаскелердегі станциялардың саны 40-қа дейін. Басқару 
шеңберлерінің шекаралары әдетте сұрыптау немесе учаскелік станциялар 
болып табылады. Ірі теміржол тораптары тәуелсіз шеңберлерге бөлінуі 
мүмкін. 

Темір жол көлігіндегі байланыс 
Қалыпты және нақты жұмыс істеу үшін темір жол көлігі қажетті 

байланыс құрылғыларымен жабдықталады, олардың көмегімен кез келген 
ақпаратты беру жүргізіледі. Темір жол байланысы жүйесінде әртүрлі түрлері 
бар, олар: мақсаты бойынша — жалпы технологиялық және жедел-
технологиялық; қолданылу ауданы бойынша - магистральдық, жол, бөлу, 
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Автоматтан басқа, вагондар мен локомотивтер қол тежегіштерімен 
жабдықталады, қол тежегіштерінде дөңгелектерге тежегіш қалыптарын басу 
күші вагондар тамбурына орналастырылатын тежегіш тұтқасынан беріледі.  

Вагон шаруашылығы – мақсаты - жолаушылар мен жүктерді қозғалыс 
қауіпсіздігінің талаптарын қанағаттандыратын және жолаушылар үшін 
қажетті ыңғайлылықты және тасымалданатын жүктердің сақталуын 
қамтамасыз ететін жарамды вагондармен тасымалдауды қамтамасыз ету. 
Вагон паркін үздіксіз пайдалану және оны темір жолдарда ақаусыз күйде 
ұстау үшін вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің нақты 
жүйесі орнатылған. 

Автоматика, телемеханика жəне байланыс жүйелері мен 
құрылғылары 

Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау (СОБ) құралдары - 
Поездар қозғалысын басқарумен байланысты процестерді 
автоматтандыруды, поездар қозғалысы мен маневрлік жұмыстың 
қауіпсіздігін, темір жолдардың өткізу және тасымалдау қабілетін арттыруды, 
жүктер мен жолаушыларды жеткізу жылдамдығын арттыруды, еңбек 
өнімділігін арттыруды, сондай-ақ жұмыстың экономикалық көрсеткіштерін 
жақсартуды қамтамасыз етеді. 

Теміржол көлігінде СОБ құрылғылары олардың мақсатына байланысты 
екі топқа бөлінеді: аралықтардағы СОБ құрылғылары және станциялардағы 
СОБ құрылғылары. СОБ құрылғыларының қажетті сенімділігі құрылғылар 
мен байланыс желілерін резервтеумен қамтамасыз етіледі.  

Станциялық құрылғыларға сондай-ақ диспетчерлік орталықтандыру 
және дөңестік автоматика құрылғыларының кешені жатады. 

Орталықтандыру станцияда немесе оның жеке ауданында орналасқан 
барлық бағыттамалар мен сигналдарды бір пункттен - орталықтандыру 
постынан басқаруға арналған. 

Диспетчерлік орталықтандыру 
Теміржолдағы тасымалдау процесіне жедел басшылық ауысым 

кезекшілігімен диспетчерлік аппаратты орындайды және бақылайды. Пойыз 
диспетчерлері (ДНЦ) басқаратын теміржол учаскелері диспетчерлік топтар 
деп аталады, олардың ұзындығы бұрын 100-150 км болды, станциялардың 
саны 15-ке дейін, ал қазіргі уақытта 400 км-ге жетеді және одан да көп, 
әуесқой учаскелердегі станциялардың саны 40-қа дейін. Басқару 
шеңберлерінің шекаралары әдетте сұрыптау немесе учаскелік станциялар 
болып табылады. Ірі теміржол тораптары тәуелсіз шеңберлерге бөлінуі 
мүмкін. 

Темір жол көлігіндегі байланыс 
Қалыпты және нақты жұмыс істеу үшін темір жол көлігі қажетті 

байланыс құрылғыларымен жабдықталады, олардың көмегімен кез келген 
ақпаратты беру жүргізіледі. Темір жол байланысы жүйесінде әртүрлі түрлері 
бар, олар: мақсаты бойынша — жалпы технологиялық және жедел-
технологиялық; қолданылу ауданы бойынша - магистральдық, жол, бөлу, 

  
 

жергілікті және станциялық; пайдаланылатын желілердің типі бойынша 
сымды, радио, радиорелелік, спутниктік және басқа жүйелерге бөлінеді. 

Сигнал беру жəне байланыс желілеріне қызмет көрсету 
Сигнал беру және байланыс құрылғыларын басқару үшін ақпарат пен 

пәрмендердің әртүрлі желілері қолданылады. Сигналдардың таралуының 
физикалық ортасына байланысты тарату желілері сымды (әуе және кабельдік 
желілер арқылы құрылған), талшықты-оптикалық, радиорелелік және қысқа 
толқынды және спутниктік радиолинияларға бөлінеді. 

Қашықтық, сигнал беру және байланыс қызметкерлері бағдаршамдар 
мен маршруттық көрсеткіштер сигналдарының тұрақты қалыпты көрінуін 
қамтамасыз етуге міндетті. СОБ желісі мен байланыс бүлінген жағдайда 
оларды қалпына келтіру қатаң түрде мынадай кезектілікпен жүргізілуі тиіс: 
поездық диспетчерлік байланыс сымдары; жол бұғаттауының, 
энергодиспетчерлік байланыс, электр жезлдық жүйе, поездық станцияаралық 
және бағыттамалы байланыс сымдары; электрмен жабдықтау құрылғыларын 
телебасқару сымдары; магистральдық байланыс сымдары; СОБ және 
байланыстың қалған сымдары. 
 Теміржол станцияларын жіктеу 
 Бөлек тармақ - темір жол желісі бойынша аралықтар. Бөлек пункт 
поездардың өтуін реттейді, қозғалыс қауіпсіздігін және қажетті өткізу 
қабілетін қамтамасыз етеді. Бөлек пункттер: қосымша жол дамытусыз 
пункттер (блок-бекеттер, автобұғаттау кезіндегі өту бағдаршамдары); 
қосымша жол дамытумен пункттер (станциялар, басып озу пункттері және 
разъездер) болып бөлінеді. 

Темір жол станциясы - бұл жол дамытылымы бар және поездарды 
қабылдауға, жөнелтуге, толассыз өткізуге, басып озуға және кесіп өтуге, 
сондай-ақ маневрлік жұмыстарға, вагондарды тіркеуге, ағытуға, жүк 
пункттеріне вагондарды беруге-алып кетуге арналған бөлек пункт. Теміржол 
станциялары әртүрлі белгілерге байланысты жіктеледі. 

Станцияның мақсаты мен жұмыс сипаты бойынша: 
 аралық (оның ішінде басып озу пункттері мен разъездері); 
 учаскелік; 
 сұрыптау; 
 жолаушылар; 
 жүк. 
Станцияның ерекшелігі - маневрлік жұмыстың болуы. Үш немесе одан 

да көп теміржол бағыттары түйісетін станциялар түйін деп аталады. 
Қабылдау-жөнелту жолдары мен станция парктерінің орналасуы 

бойынша: 
 бойлық; 
 жартылай бойлық; 
 көлденең 
Станциялардың негізгі жолдарының саны бойынша жіктеледі: 
 бір жолды; екі жолды; көп жолды. 
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Меншік бойынша магистральдық және магистральдық емес станциялар 
деп танылады. 

Темір жол станцияларына орындалатын жұмыс көлеміне қарай 
санаттары беріледі, оны жылдық жоспардың көрсеткіштерін немесе қол 
жеткізілген жұмыс деңгейін шартты бірліктермен (баллдармен) бағалай 
отырып белгілейді. Осы бағалау бойынша станциялар санаттан тыс және I, II, 
III, IV және V санат станцияларына бөлінеді. Сұлбаға байланысты өтпелі 
және тұйық санаттағы станциялар бөлінеді.  

Темір жол айрығы - бұл дара жолды желіде орналасқан және поездарды 
кесіп өтуге, басып озуға және өткізуге арналған қосымша жол дамытумен 
бөлек пункт (сурет. 3.2.2). Қиылысу мен басып озудан басқа, разъездер 
жолаушыларды отырғызуға және түсіруге арналған, кейбір жағдайларда 
оларға жүктерді аз көлемде тиеу және түсіру жүзеге асырылады. Осы 
операцияларды орындау үшін разъездерде негізгі жол бар, ол негізінен 
поездарды тоқтаусыз өткізу үшін пайдаланылады, бір немесе екі қабылдау - 
жөнелту жолдары басып озу немесе кесіп өту үшін пайдаланылады, 
жолаушылар ғимараты мен жолаушылар платформалары, СОБ және 
байланыс құрылғылары, жарықтандыру, бағыттамалық бекеттер. 
Электрлендірілген желілерде, сонымен қатар, байланыс желісі бар. 

Жұмыс сипаты бойынша жол айрықтары ажыратады: 
 қарсы келе жатқан жеке поездарды кесіп өту; 
 қосылған пойыздардың қиылысуы. 
Олар сондай-ақ бөлінеді: 
 тоқтаусыз өткізуге арналған разъездер; 
 тоқтаумен қиылысуға арналған разъездер. 

 Қабылдау-жөнелту немесе басып озу жолдарының орналасуы бойынша 
разъездер: бойлық; жартылай бойлық; көлденең болады. 

Сапар түрі теміржол желісінің санатына байланысты. Бір тарту 
учаскесінің шегінде бір үлгідегі разъездер орнатылады. 

 Қабылдау жолдарының орналасуына байланысты басып озу 
нүктелерінің келесі сұлбалары бөлінеді: 

 ПОП жолдарының бойлық орналасуымен; 
 жартылай бойлық; 
 көлденең. 

 Темір жолдар станциялық және арнайы мақсаттағы жолдарға бөлінеді. 
Станциялық - бұл станция ішіндегі жолдар, оларға мыналар жатады: басты; 
қабылдау-жөнелту; тиеу-түсіру; сұрыптау; сору; локомотив және вагон 
шаруашылығының жолдары (деполық); жалғау; вагондардың тұру жолдары; 
таразы; көрме және т. б. 

Арнайы мақсаттағы жолдарға аулау және сақтандыру тұйықтары, 
сондай-ақ әртүрлі кәсіпорындардың жалпы пайдаланбаған теміржолдары 
жатады. 

Ең бастысы - пойыздарды өткізуге және тоқтатуға арналған аралық 
жолдардың жалғасы, көбінесе бағыттамаларда ауытқулар болмайды. 
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Меншік бойынша магистральдық және магистральдық емес станциялар 
деп танылады. 

Темір жол станцияларына орындалатын жұмыс көлеміне қарай 
санаттары беріледі, оны жылдық жоспардың көрсеткіштерін немесе қол 
жеткізілген жұмыс деңгейін шартты бірліктермен (баллдармен) бағалай 
отырып белгілейді. Осы бағалау бойынша станциялар санаттан тыс және I, II, 
III, IV және V санат станцияларына бөлінеді. Сұлбаға байланысты өтпелі 
және тұйық санаттағы станциялар бөлінеді.  

Темір жол айрығы - бұл дара жолды желіде орналасқан және поездарды 
кесіп өтуге, басып озуға және өткізуге арналған қосымша жол дамытумен 
бөлек пункт (сурет. 3.2.2). Қиылысу мен басып озудан басқа, разъездер 
жолаушыларды отырғызуға және түсіруге арналған, кейбір жағдайларда 
оларға жүктерді аз көлемде тиеу және түсіру жүзеге асырылады. Осы 
операцияларды орындау үшін разъездерде негізгі жол бар, ол негізінен 
поездарды тоқтаусыз өткізу үшін пайдаланылады, бір немесе екі қабылдау - 
жөнелту жолдары басып озу немесе кесіп өту үшін пайдаланылады, 
жолаушылар ғимараты мен жолаушылар платформалары, СОБ және 
байланыс құрылғылары, жарықтандыру, бағыттамалық бекеттер. 
Электрлендірілген желілерде, сонымен қатар, байланыс желісі бар. 

Жұмыс сипаты бойынша жол айрықтары ажыратады: 
 қарсы келе жатқан жеке поездарды кесіп өту; 
 қосылған пойыздардың қиылысуы. 
Олар сондай-ақ бөлінеді: 
 тоқтаусыз өткізуге арналған разъездер; 
 тоқтаумен қиылысуға арналған разъездер. 

 Қабылдау-жөнелту немесе басып озу жолдарының орналасуы бойынша 
разъездер: бойлық; жартылай бойлық; көлденең болады. 

Сапар түрі теміржол желісінің санатына байланысты. Бір тарту 
учаскесінің шегінде бір үлгідегі разъездер орнатылады. 

 Қабылдау жолдарының орналасуына байланысты басып озу 
нүктелерінің келесі сұлбалары бөлінеді: 

 ПОП жолдарының бойлық орналасуымен; 
 жартылай бойлық; 
 көлденең. 

 Темір жолдар станциялық және арнайы мақсаттағы жолдарға бөлінеді. 
Станциялық - бұл станция ішіндегі жолдар, оларға мыналар жатады: басты; 
қабылдау-жөнелту; тиеу-түсіру; сұрыптау; сору; локомотив және вагон 
шаруашылығының жолдары (деполық); жалғау; вагондардың тұру жолдары; 
таразы; көрме және т. б. 

Арнайы мақсаттағы жолдарға аулау және сақтандыру тұйықтары, 
сондай-ақ әртүрлі кәсіпорындардың жалпы пайдаланбаған теміржолдары 
жатады. 

Ең бастысы - пойыздарды өткізуге және тоқтатуға арналған аралық 
жолдардың жалғасы, көбінесе бағыттамаларда ауытқулар болмайды. 

  
 

Қабылдау-жөнелту жолдары - поездарды станциядан аралыққа 
қабылдауға, қоюға және жөнелтуге арналады. 

Сұрыптау жолдары - вагондарды сұрыптауға, пойыздарды жинақтауға 
және тағайындауға арналған. 

Шығару - бұл жолдар құрамдарды немесе вагондарды бір жолдан 
екінші жолға ауыстыру үшін қолданылады. 

Ұстап қалатын тұйық ұзақ түсу бойынша қозғалыс кезінде поездың 
тежеу қабілетін жоғалтқан адамды тоқтатуға арналған. 

Сақтандыру тұйығы жылжымалы құрамның поездардың жүру 
маршруттарына шығуын болдырмайды және пайдалы ұзындығы (шекті 
бағанадан тірекке дейін) кемінде 50 м болады. 

Темір жолдарды нөмірлеу арнайы сұлба бойынша жүргізіледі. 
Станциядағы әрбір жолдың өз (оған берілген) нөмірі болуы тиіс. Бір 
станцияның шегінде, ал жеке парктері бар ірі станцияларда бір парктің 
шегінде орналасқан теміржол жолдарына бірдей нөмірлер беруге жол 
берілмейді. 

Басты жолдарды нөмірлеу рим цифрларымен (I, II, III, IV) жүргізіледі, 
бұл ретте қос жолды және көп жолды желілерде тақ поездардың жүру 
жолдарына I, III тақ нөмірлер, ал жұп поездардың жүру жолдарына – II, IV 
жұп нөмірлер беріледі. Егер қос жолды желіге дара жолды желілер жанасса, 
онда дара жолды желілердің басты жолдарына III, IV және т. б. нөмірлер 
беріледі. 

Қабылдау-жөнелту жолдары жолаушылар ғимаратынан далалық жаққа 
қарай негізгі жолдың нөмірінен кейінгі нөмірден бастап араб цифрларымен 
нөмірленеді. 

Саябақтар мен жолдарды мамандандыру 
Учаскелік станцияда жолаушылар поездары, жүк поездары (бағыттар 

бойынша жеке), локомотивтерді депоға және деподан поездарға өткізу (жүріс 
жолдары пайдаланылады) және құрамдарды тарату және қалыптастыру 
(сұрыптау және сору жолдары) бойынша маневрлер үшін жеке жолдар 
бөлінеді. 

Сұрыптау станциясында жол парктері қайта өңдеуге түсетін поездарды 
қабылдау (қабылдау паркі), вагондарды жинақтау (сұрыптау паркі) және 
қалыптасқан құрамдарды жөнелту (жөнелту паркі) үшін мамандандырылады. 
Транзиттік поездар үшін жөнелту паркінде жеке парк немесе арнайы жолдар 
бөлінеді. 

Бөлек пункттер, теміржол тораптары 
Учаске бойынша поездардың қажетті санын өткіСҚ және поездар 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін теміржол желілері 
аралықтарға немесе блок-учаскелерге бөлек пункттер болып бөлінеді. Жолды 
дамытусыз және жолды дамытумен бөлек нүктелер бар. Жол дамуы бар 
бөлек пункттерге разъездер, озу пункттері мен станциялар жатады. 

Разъездер - бұл поездарды кесіп өтуге және басып озуға арналған жол 
дамуы бар дара жолды желілердегі бөлек пункттер. 
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Басып озу пункттері — бұл поездарды басып озуға мүмкіндік беретін 
жол дамуы бар қос жолды желілердегі бөлек пункттер және қажет болған 
жағдайларда поезды бір басты жолдан екінші жолға ауыстыру. 

Станциялар деп поездарды қабылдау, жөнелту, кесіп өту және басып 
озу бойынша операцияларды, жүктерді қабылдау және беру және 
жолаушыларға қызмет көрсету бойынша операцияларды, ал дамыған жол 
құрылғыларында - поездарды тарату және қалыптастыру бойынша маневрлік 
жұмыстарды және олармен техникалық операцияларды орындауға мүмкіндік 
беретін жол дамуы бар бөлек пункттер аталады. Жұмыс сипаты бойынша 
станциялар аралық, учаскелік, сұрыптау, жолаушылар және жүк болып 
бөлінеді. Кем дегенде үш негізгі бағытпен шектесетін станциялар түйін деп 
аталады. Жұмыс көлемі мен күрделілігіне байланысты станциялар санаттарға 
бөлінеді. Үлкен жұмыс көлемін орындайтын және техникалық жарақтану 
деңгейі жоғары станциялар санаттан тыс станцияларға жатады, одан кейін I, 
II, III, IV және V санат станциялары. 

Станциялар темір жолдардың клиентурамен тікелей байланысы жүзеге 
асырылатын көліктің негізгі өндірістік-шаруашылық бірліктері 
(кәсіпорындары) болып табылады. 

Темір жолдар – әртүрлі пункттерде (3.1.18 сур.) станционды және 
арнайы мақсаттағы болып бөлінеді.  

Станционды жолдар станциялар шекараларында – басты қабылдау-
жіберу, сұрыптау, шығару, жүк тиеу-түсіру, деполық (локомотивті және 
вагонды шаруашылық); қосушы және басқа жолдар. Арнайы 
жолдарға сақтандырушы және ұстаушы тупиктар және подъезді жолдар 
жатады. Сақтандырғыш тұйықтар-жылжымалы құрамның пойыздардың жүру 
маршруттарына шығуының алдын алуға арналған тұйық жолдар. 

Ұстаушы тупиктер - бұл басқарудан айырылған поезды немесе 
станцияға жапсарлас аралықта орналасқан созылмалы еңіс бойынша 
қозғалыс кезінде поездың бір бөлігін тоқтатуға арналған тұйық жолдар. 

 

 
жолдар: I - басты; 2-4 - қабылдау-жөнелту; 5 - көрме; 6 - тиеу-түсіру; 7 - 
тарту; 8 - сақтандыру тұйығы; 9 - ұстау тұйық жолы.  

 
4.9 сурет - Бөлек пунктінің сұлбасы. 
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Басып озу пункттері — бұл поездарды басып озуға мүмкіндік беретін 
жол дамуы бар қос жолды желілердегі бөлек пункттер және қажет болған 
жағдайларда поезды бір басты жолдан екінші жолға ауыстыру. 

Станциялар деп поездарды қабылдау, жөнелту, кесіп өту және басып 
озу бойынша операцияларды, жүктерді қабылдау және беру және 
жолаушыларға қызмет көрсету бойынша операцияларды, ал дамыған жол 
құрылғыларында - поездарды тарату және қалыптастыру бойынша маневрлік 
жұмыстарды және олармен техникалық операцияларды орындауға мүмкіндік 
беретін жол дамуы бар бөлек пункттер аталады. Жұмыс сипаты бойынша 
станциялар аралық, учаскелік, сұрыптау, жолаушылар және жүк болып 
бөлінеді. Кем дегенде үш негізгі бағытпен шектесетін станциялар түйін деп 
аталады. Жұмыс көлемі мен күрделілігіне байланысты станциялар санаттарға 
бөлінеді. Үлкен жұмыс көлемін орындайтын және техникалық жарақтану 
деңгейі жоғары станциялар санаттан тыс станцияларға жатады, одан кейін I, 
II, III, IV және V санат станциялары. 

Станциялар темір жолдардың клиентурамен тікелей байланысы жүзеге 
асырылатын көліктің негізгі өндірістік-шаруашылық бірліктері 
(кәсіпорындары) болып табылады. 

Темір жолдар – әртүрлі пункттерде (3.1.18 сур.) станционды және 
арнайы мақсаттағы болып бөлінеді.  

Станционды жолдар станциялар шекараларында – басты қабылдау-
жіберу, сұрыптау, шығару, жүк тиеу-түсіру, деполық (локомотивті және 
вагонды шаруашылық); қосушы және басқа жолдар. Арнайы 
жолдарға сақтандырушы және ұстаушы тупиктар және подъезді жолдар 
жатады. Сақтандырғыш тұйықтар-жылжымалы құрамның пойыздардың жүру 
маршруттарына шығуының алдын алуға арналған тұйық жолдар. 

Ұстаушы тупиктер - бұл басқарудан айырылған поезды немесе 
станцияға жапсарлас аралықта орналасқан созылмалы еңіс бойынша 
қозғалыс кезінде поездың бір бөлігін тоқтатуға арналған тұйық жолдар. 

 

 
жолдар: I - басты; 2-4 - қабылдау-жөнелту; 5 - көрме; 6 - тиеу-түсіру; 7 - 
тарту; 8 - сақтандыру тұйығы; 9 - ұстау тұйық жолы.  

 
4.9 сурет - Бөлек пунктінің сұлбасы. 

  
 

Бірдей операцияларды орындауға арналған жолдар саябақтар деп 
аталатын жеке топтарға біріктіріледі. Олардың мақсатына байланысты 
пойыздарды қабылдау және жөнелту парктері, сұрыптау және т.б. 
ерекшеленеді. Жолдар мен парктерді бір-бірімен, сондай-ақ негізгі, шығатын 
және жүретін жолдармен байланыстыратын бағыттамалы бұрмалар салынған 
аймақ станцияның мойны деп аталады (3.1.19 сур.). Қылталардың 
конструкциясы қажетті өткізу қабілеті мен қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуі тиіс. Бір мезгілде үш қозғалысты орындауға мүмкіндік беретін мойын 
сызбасы: поездарды I және II бас жолдар бойынша өткізу және тарту 
жолындағы маневрлер 7(5; немесе поездарды қабылдау-жөнелту паркінен А 
жағына қарай жөнелту поездарды А жағынан қабылдау-жөнелту паркіне 
қабылдау және тарту жолы бойынша маневрлік қозғалыс 16. 

Жолдың толық ұзындығы жолды шектейтін бағыттамалы бұрмалардың 
рамалы рельстерінің түйісулері арасындағы қашықтық, ал тұйық жол — 
жолды шектейтін бағыттамалы бұрманың рамалы рельс түйіскен жерінен 
аялдамаға дейінгі қашықтық деп аталады. Көрші жолдардағы қозғалыс 
қауіпсіздігін бұзбай, оның шегінде жылжымалы құрам болуы мүмкін толық 
ұзындықтың бөлігі пайдалы деп саналады. Вагонның жүріс бөліктеріне 
доңғалақ жұптары, мойынтіректері бар қораптар және серіппелі аспалар 
кіреді. Бұл бөліктердің барлығы арбаларға біріктірілген. Магистральдық 
темір жол станцияларындағы жолдар стандартты пайдалы ұзындығы 1250, 
1050 және 850 м, ал техникалық-экономикалық негіздемесі бар ұзын 
пойыздар үшін — 2100 және 1700 м жобаланады. 

Бұл ретте, толассыз үлгідегі жаңа станциялар үшін (жолаушылар 
қозғалысы үлкен желілерде), егер бұл жақын перспективаға техникалық-
экономикалық есептеулермен негізделетін болса, ұзындығы 1000 м дейін 
жолаушылар платформаларын орналастыру үшін қабылдау-жөнелту 
жолдарының ұзындығын ұлғайту мүмкіндігін қарастыру қажет. 

 

 
ҚЖ - қабылдау — жөнелту паркі; с-сұрыптау паркі 

 
4.10 сурет - Станцияның бағыттамалы қылтасының сызбасы: 

 
Станциядағы маневрлік жұмыс 
Маневрлік жұмыс дегеніміз-пойыздарды тарату және қалыптастыру, 

пойыздар мен вагондарды өңдеу, вагондарды тиеу, түсіру орындарына 
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жеткізу, пойыз локомотивтерін пойыздарға жеткізу және оларды 
пойыздардың астынан депоға шығару үшін станция жолдарымен жалғыз 
локомотивтердің қозғалуымен байланысты жұмыс. Ең маңызды талап - бұл 
қозғалыс қауіпсіздігін және жүктер мен жылжымалы құрамның сақталуын 
сөзсіз қамтамасыз ету. 

Пойыздардың қозғалыс кестесі;  
Темір жол көлігінде поездар қозғалысы кесте - Поездар қозғалысын 

қамтамасыз ету бойынша барлық бөлімшелердің жұмысын регламенттейтін 
негізгі нормативтік-технологиялық құжат бойынша жүзеге асырылады. 
Қозғалыс кестесі темір жолдардың барлық пайдалану жұмыстарының 
жоспарын білдіреді және тасымалдауды ұйымдастырудың негізі болып 
табылады. Кестені әзірлеу кезінде поездарды қабылдау, жөнелту және жүру 
тәртібіне қойылатын ТПЕ талаптарын қатаң сақтау есебінен поездар 
қозғалысының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Кестеде халықаралық 
пойыздарды басым төсеу, келісілген жеткізу және шекаралық станцияларда 
пойыздарды өңдеу технологиясын қатаң сақтау қарастырылған.  

Кесте негізінде қызметтік және жалпы пайдалануға арналған поездар 
қозғалысының кестесі жасалады, онда әрбір бөлек пункт бойынша 
поездардың келу, жөнелтілу және жүріп өту уақыты көрсетіледі. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Темір жолдардың мемлекеттік, экономикалық және қорғаныс 

маңызы неде? 
2. Темір жол көлігінің негізгі құрылғылары мен шаруашылықтарының 

кешеніне не кіреді? 
3. Темір жол жұмысының негізгі көрсеткіштері қандай? 
4. Құрылыстардың жақындау габариті және жылжымалы құрамның 

габариті? 
5. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері қандай? 
8. Теміржол желісінің жоспары мен профилі дегеніміз не? 
9. Пойыздардың қозғалыс кестесі не үшін қажет? 
10. Теміржолдың негізгі элементтері және олардың мақсаты қандай? 
11. Жасанды құрылымдардың түрлері қандай және олардың мақсатын 

көрсетіңіз. 
12. Рельс түрлері.  Вагондар қалай жіктеледі?  
13. Автобұғаттаудың және автоматты локомотив сигнализациясының 

құрылымы мен жұмысының принциптері қандай? 
14. Темір жол көлігіндегі байланыс түрлерін және олардың қолданылу 

саласын көрсетіңіз. 
15. Бөлек тармақтар қалай жіктеледі? 
16. Теміржол торабы дегеніміз не?  
17. Пойыз кестесінің мәні қандай? 
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жеткізу, пойыз локомотивтерін пойыздарға жеткізу және оларды 
пойыздардың астынан депоға шығару үшін станция жолдарымен жалғыз 
локомотивтердің қозғалуымен байланысты жұмыс. Ең маңызды талап - бұл 
қозғалыс қауіпсіздігін және жүктер мен жылжымалы құрамның сақталуын 
сөзсіз қамтамасыз ету. 

Пойыздардың қозғалыс кестесі;  
Темір жол көлігінде поездар қозғалысы кесте - Поездар қозғалысын 

қамтамасыз ету бойынша барлық бөлімшелердің жұмысын регламенттейтін 
негізгі нормативтік-технологиялық құжат бойынша жүзеге асырылады. 
Қозғалыс кестесі темір жолдардың барлық пайдалану жұмыстарының 
жоспарын білдіреді және тасымалдауды ұйымдастырудың негізі болып 
табылады. Кестені әзірлеу кезінде поездарды қабылдау, жөнелту және жүру 
тәртібіне қойылатын ТПЕ талаптарын қатаң сақтау есебінен поездар 
қозғалысының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Кестеде халықаралық 
пойыздарды басым төсеу, келісілген жеткізу және шекаралық станцияларда 
пойыздарды өңдеу технологиясын қатаң сақтау қарастырылған.  

Кесте негізінде қызметтік және жалпы пайдалануға арналған поездар 
қозғалысының кестесі жасалады, онда әрбір бөлек пункт бойынша 
поездардың келу, жөнелтілу және жүріп өту уақыты көрсетіледі. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Темір жолдардың мемлекеттік, экономикалық және қорғаныс 

маңызы неде? 
2. Темір жол көлігінің негізгі құрылғылары мен шаруашылықтарының 

кешеніне не кіреді? 
3. Темір жол жұмысының негізгі көрсеткіштері қандай? 
4. Құрылыстардың жақындау габариті және жылжымалы құрамның 

габариті? 
5. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері қандай? 
8. Теміржол желісінің жоспары мен профилі дегеніміз не? 
9. Пойыздардың қозғалыс кестесі не үшін қажет? 
10. Теміржолдың негізгі элементтері және олардың мақсаты қандай? 
11. Жасанды құрылымдардың түрлері қандай және олардың мақсатын 

көрсетіңіз. 
12. Рельс түрлері.  Вагондар қалай жіктеледі?  
13. Автобұғаттаудың және автоматты локомотив сигнализациясының 

құрылымы мен жұмысының принциптері қандай? 
14. Темір жол көлігіндегі байланыс түрлерін және олардың қолданылу 

саласын көрсетіңіз. 
15. Бөлек тармақтар қалай жіктеледі? 
16. Теміржол торабы дегеніміз не?  
17. Пойыз кестесінің мәні қандай? 
 
 

  
 

3.2. Темір жол көлігінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
 
Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты 

қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау басымдығын қамтамасыз ету 
болып табылады. Ешқандай өндірістік көрсеткіштер адам қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуден жоғары қойылмауы тиіс. 

Темір жол көлігінің жұмыс аймағына түскен адам механикалық 
жарақаттанудың, электр жарақаттанушылықтың, шудың, тербелістердің, 
электромагниттік өрістердің зиянды әсерінің, теріс микроклиматтық 
факторлардың, ластанған атмосфералық ауаның және т. б. жоғары қаупіне 
ұшырайды. 

Кез келген заманауи өндіріс жағдайында қызметкердің қауіпсіздігі 
еңбекті қорғау - құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-
техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту және 
басқа да іс-шараларды қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің 
өмірі мен денсаулығын сақтау жүйесімен қамтамасыз етіледі. Еңбек 
жағдайлары-қызметкердің жұмыс қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін 
қоршаған орта мен еңбек процесінің факторларының жиынтығы. 

Зиянды өндірістік фактор - қызметкерге әсер етуі оның ауруына әкелуі 
мүмкін фактор. 

Қауіпті өндірістік фактор - қызметкерге әсер етуі оның жарақатына 
әкелуі мүмкін фактор. 

Қауіпсіз еңбек жағдайлары - жұмыс істейтіндерге зиянды және 
(немесе) қауіпті факторлардың әсері алып тасталған не олардың әсер ету 
деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек жағдайлары. 

Жұмыс орны - жұмыскер өзінің жұмысына байланысты және тікелей 
немесе жанама түрде жұмыс берушінің бақылауында болатын жерде болуы 
тиіс немесе оған келу қажет болатын орын. Қызметкерлердің жеке және 
ұжымдық қорғану құралдары-зиянды және (немесе) қауіпті факторлардың 
жұмыскерлерге әсерін болғызбау немесе азайту үшін, сондай-ақ ластанудан 
қорғау үшін пайдаланылатын техникалық құралдар. 

Өндірістік қауіпсіздік көлікте адамға қауіп төндіретін қауіптер мен 
зиянды факторлар туралы біліммен қамтамасыз етіледі. Жұмысшы осы 
факторлардың адам ағзасына, қорғаныс құралдарына әсерін білуі керек, 
қауіптерді болжай және алдын ала білуі керек. 

Әрбір қызметкер мүлдем қауіпсіз өндіріс жоқ екенін жақсы білуі керек. 
Еңбек қызметі процесінде жұмысшылардың өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл нормативтік және құқықтық 
қорғау құжаттарына тиесілі. Темір жолдарда өндірістік ортаның қауіпсіздігі 
міндетті сипаттағы құқықтық құжаттар кешенімен қамтамасыз етіледі. 

Жарақат алу және кәсіптік ауру мүмкіндігін азайту адамның осы 
құжаттармен реттелетін нормалар мен ережелерді сақтауына байланысты. 

Сондай-ақ, экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және 
санитарлық-гигиеналық шаралар кешені бар. Экономикалық іс-шаралар-
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зиянды өндірістік факторлардың параметрлерін қалыпқа келтіру есебінен 
адам өмірі мен денсаулығын қорғауға арналған алдын ала шығындар.  

Ұйымдастыру іс-шаралары қауіпті факторлардың адамға зиянды әсерін 
болдырмау жөніндегі әкімшілік шаралардың қолданылуына негізделген. 
Ұйымдастыру шараларына, мысалы, мыналар жатады: кәсіби іріктеу; 
нұсқамалар, техникалық оқу өткізу; теріс фактор жағдайында еңбек режимін 
ұтымды ету; қауіпсіздіктің техникалық шараларын ұйымдастыру, әзірлеу 
және енгізу; жұмыс орындарын аттестаттау. 

Құқықтық шаралар заңдармен, нормалармен, гигиеналық 
нормативтермен, ережелермен, регламенттермен, сертификаттармен және 
басқалармен белгіленеді. 

 
Бақылау сұрақтары 
1. Қызметкерлер мен жұмыс берушілердің еңбекті қорғау 

саласындағы міндеттері 
2. Еңбекті қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық 
3. Жұмыс уақыты режимінің ерекшеліктері. 
4. Көліктегі нұсқаулықтың түрлері. 
5. Өндірістік жарақаттану себептерін талдау, жазатайым оқиғаларды 

тергеу-тексеру тәртібі 
 
Қорытынды: осы бөлімді оқып, темір жол саласы, еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы талаптары, оқу-танысу практикасынан өту, "темір жол 
көлігін техникалық пайдалану қағидалары", "темір жол көлігіндегі 
сигнализация жөніндегі нұсқаулықтар", темір жол көлігіндегі қауіпсіздік 
қағидалары туралы негізгі білім алғаннан кейін білім алушылар оқу 
бағдарламасының кәсіби модульдерінің материалын саналы түрде 
қабылдайтын болады. Еңбекті қорғау және көліктегі қауіпсіздік техникасы 
мәселелерін неғұрлым егжей-тегжейлі дербес зерделеуге ерекше назар 
аудару қажет. 

 
Қосымша әдебиеттер 
1. Шубко в. г., Правдин Н. В., Архангельский Е. В. Теміржол 

станциялары мен тораптары: / М., 2002.  
2. Яковлева Т. Г. және т. б. Темір жол: М.: Көлік, 2001.  
3. Ю. И. Ефименко  Қазақстан темір жолдары. Жалпы курс 
4. Темір жол көлігіндегі сигнализация жөніндегі нұсқаулық. 
5. Темір жолдарды техникалық пайдалану ережесі 
6. Сапожников В. В., Кравцов, Ю. А., СапожниковВ.Л. Темір жол 

автоматикасы мен телемеханикасының теориялық негіздері: .М., 2008. 
7. ҚР "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы"Заңы., 2006. – 25 б. 

8.  Е. А.Клочкова Темір жол көлігінде еңбекті қорғау: Баспа: М.: 
Маршрут, 2004. – 412 б. 
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ұтымды ету; қауіпсіздіктің техникалық шараларын ұйымдастыру, әзірлеу 
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Құқықтық шаралар заңдармен, нормалармен, гигиеналық 
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автоматикасы мен телемеханикасының теориялық негіздері: .М., 2008. 
7. ҚР "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы"Заңы., 2006. – 25 б. 

8.  Е. А.Клочкова Темір жол көлігінде еңбекті қорғау: Баспа: М.: 
Маршрут, 2004. – 412 б. 

 

  
 

4.БӨЛІМ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 

 
Осы бөлімнің мақсаты теміржол көлігіндегі телекоммуникация және 

электр байланысы құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша негізгі жұмыстарды орындау үшін негізгі білім, білік және дағды 
алу болып табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, сұлбалық модельдеу бағдарламалық 
жасақтамасы, AutoCAD, NanoCAD, Multisim, NetCracker және басқа 
бағдарламалар. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім оқу бағдарламасының кәсіби 
модульдерін сәтті зерттеу үшін қажет, сонымен қатар өндірістік жағдайда 
телекоммуникация саласындағы барлық заманауи мамандар үшін қажет.  

Бөлім келесі тақырыптардан тұрады: 
4.1. Өндірісте пайдаланылатын негізгі электр техникалық материалдардың 
түрлері, қасиеттері, сипаттамалары және қолданылу аясы 
4.1.1 Электротехникалық материалдарды жіктеу 
4.1.2 Өткізгіш материалдар. Жартылай өткізгіш материалдар. Диэлектрлік 
материалдар. Магниттік материалдар 
4.2. Байланыс желілерін құру құрылымы 
4.3. Коммутация құрылғылары және жұмыс істеу принципі 
4.4. Телекоммуникация жүйелері 
4.5. Байланыс құрылғыларын монтаждау. Электрбайланыс жүйелерін қосу, 
жұмысқа қабілеттілігін тексеру 
4.5.1. Байланыс құрылғыларын монтаждау 
4.5.2.Шеткі кабельдік құрылғыларды монтаждау 
4.5.3.Талшықты-оптикалық байланыс желілерін монтаждау 
4.5.4.Байланыс желілерін сынауға арналған әдістер мен аспаптар 
4.6 "МиниКом DX-500" аппаратурасы.ЖТ» 

 
4.1. Өндірісте пайдаланылатын негізгі электр техникалық 

материалдардың түрлері, қасиеттері, сипаттамалары және қолданылу 
аясы 

 
Материал дегеніміз - белгілі бір функцияларды орындауға арналған 

белгілі бір құрамы, құрылымы және қасиеттері бар объект. Материалдар 
әртүрлі агрегаттық күйге ие болуы мүмкін: қатты, сұйық, газ тәрізді немесе 
плазмалық. 

Материалдардың атқаратын функциялары әртүрлі: тоқтың ағынын 
қамтамасыз ету (өткізгіш материалдарда), механикалық жүктемелер кезінде 
белгілі бір пішінді сақтау (құрылымдық материалдарда), оқшаулауды 
қамтамасыз ету (диэлектрлік материалдарда), электр энергиясын жылуға 
айналдыру (резистивті материалдарда). Әдетте материал бірнеше 
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функцияларды орындайды. Мысалы, диэлектрик міндетті түрде механикалық 
жүктемелерді сезінеді, яғни ол құрылымдық материал. 

Негізгі материалдарды бірнеше сыныптарға бөлуге болады - бұл 
өткізгіш материалдар, магниттік материалдар және диэлектрлік материалдар. 
Олар үшін ортақ нәрсе - олар кернеу жағдайында жұмыс істейді, сондықтан 
электр өрісі де бар [30]. 

Өткізгіш материалдар 
Өткізгіш материалдар деп аталады, олардың негізгі электрлік қасиеті 

басқа электр материалдарымен салыстырғанда өте айқын электр өткізгіштігі 
болып табылады. Оларды техникада қолдану негізінен қалыпты 
температурада жоғары электр өткізгіштігін анықтайтын осы қасиетке 
байланысты. 

Өткізгіш материалдардың Электротехника үшін маңызды қасиеттері 
олардың электр және жылу өткізгіштігі, сондай-ақ термо – ЭҚК генерациялау 
қабілеті болып табылады. Электр өткізгіштік заттың электр тогын өткізу 
қабілетін сипаттайды.   

Өткізгіш бөліктер ретінде мыс, алюминий, олардың қорытпалары мен 
темірден (болаттан) өткізгіштер қолданылады. 

Мыс - ең жақсы өткізгіш материалдардың бірі. Мыстың тығыздығы 20 
° C кезінде 8,95 г / см3, балқу температурасы 1083° C. мыс химиялық 
тұрғыдан аз белсенді, бірақ азот қышқылында оңай ериді, ал сұйылтылған 
тұз және күкірт қышқылдарында ол тек тотықтырғыштардың (оттегінің) 
қатысуымен ериді. Ауада мыс тез қара түсті оксидтің жұқа қабатымен 
жабылады, бірақ бұл тотығу металдың тереңдігіне енбейді және одан әрі 
коррозиядан қорғайды. Мыс қыздырусыз соғуға және илеуге жақсы 
көмектеседі. Электр өткізгіштерді дайындау үшін 99,93% таза мыс бар 
құймалардағы электролиттік мыс қолданылады. 20° C температурада мыстың 
кедергісі 0,0172-0,018 ом х мм2 / м құрайды. Өткізгіштерді дайындау үшін 
8,9, 8,95 және 8,96 г/см3 үлес салмағы бар жұмсақ, жартылай қатты немесе 
қатты мыс қолданылады [30]. 

Мыс басқа металдармен қорытпаларда тірі бөліктердің бөлшектерін 
жасау үшін кеңінен қолданылады. Ең көп қолданылатын қорытпалар: жез-
мырышы бар мыс қорытпасы, құрамында кемінде 50% мыс бар, басқа 
металдар қоспасы бар. Жездің меншікті кедергісі 0,031-0,079 ом х мм2/м; 
қола-әр түрлі металдар қоспасы бар қалайы бар мыс қорытпасы, қоланың 
меншікті кедергісі 0,021-0,052 ом х мм2/м; алюминий - өзінің қасиеттері 
бойынша мыстан кейінгі екінші өткізгіш материал, балқу температурасы 
659,8° с, меншікті кедергі 20° С кезінде 0,026 - 0,029 ом х мм2/м, [30]. 

Мысты алюминиймен алмастырған кезде өткізгіштің қимасы 
өткізгіштікке қатысты, яғни 1,63 есе ұлғайтылуы тиіс. 

Тоқ өткізгіш бөлшектердің бөлшектерін дайындау үшін басқа 
металдармен алюминий қорытпалары қолданылады, мысалы: дуралуминдер - 
мыс пен марганец қосылған алюминий қорытпасы; силумин - кремний, 
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функцияларды орындайды. Мысалы, диэлектрик міндетті түрде механикалық 
жүктемелерді сезінеді, яғни ол құрылымдық материал. 

Негізгі материалдарды бірнеше сыныптарға бөлуге болады - бұл 
өткізгіш материалдар, магниттік материалдар және диэлектрлік материалдар. 
Олар үшін ортақ нәрсе - олар кернеу жағдайында жұмыс істейді, сондықтан 
электр өрісі де бар [30]. 

Өткізгіш материалдар 
Өткізгіш материалдар деп аталады, олардың негізгі электрлік қасиеті 

басқа электр материалдарымен салыстырғанда өте айқын электр өткізгіштігі 
болып табылады. Оларды техникада қолдану негізінен қалыпты 
температурада жоғары электр өткізгіштігін анықтайтын осы қасиетке 
байланысты. 

Өткізгіш материалдардың Электротехника үшін маңызды қасиеттері 
олардың электр және жылу өткізгіштігі, сондай-ақ термо – ЭҚК генерациялау 
қабілеті болып табылады. Электр өткізгіштік заттың электр тогын өткізу 
қабілетін сипаттайды.   

Өткізгіш бөліктер ретінде мыс, алюминий, олардың қорытпалары мен 
темірден (болаттан) өткізгіштер қолданылады. 

Мыс - ең жақсы өткізгіш материалдардың бірі. Мыстың тығыздығы 20 
° C кезінде 8,95 г / см3, балқу температурасы 1083° C. мыс химиялық 
тұрғыдан аз белсенді, бірақ азот қышқылында оңай ериді, ал сұйылтылған 
тұз және күкірт қышқылдарында ол тек тотықтырғыштардың (оттегінің) 
қатысуымен ериді. Ауада мыс тез қара түсті оксидтің жұқа қабатымен 
жабылады, бірақ бұл тотығу металдың тереңдігіне енбейді және одан әрі 
коррозиядан қорғайды. Мыс қыздырусыз соғуға және илеуге жақсы 
көмектеседі. Электр өткізгіштерді дайындау үшін 99,93% таза мыс бар 
құймалардағы электролиттік мыс қолданылады. 20° C температурада мыстың 
кедергісі 0,0172-0,018 ом х мм2 / м құрайды. Өткізгіштерді дайындау үшін 
8,9, 8,95 және 8,96 г/см3 үлес салмағы бар жұмсақ, жартылай қатты немесе 
қатты мыс қолданылады [30]. 

Мыс басқа металдармен қорытпаларда тірі бөліктердің бөлшектерін 
жасау үшін кеңінен қолданылады. Ең көп қолданылатын қорытпалар: жез-
мырышы бар мыс қорытпасы, құрамында кемінде 50% мыс бар, басқа 
металдар қоспасы бар. Жездің меншікті кедергісі 0,031-0,079 ом х мм2/м; 
қола-әр түрлі металдар қоспасы бар қалайы бар мыс қорытпасы, қоланың 
меншікті кедергісі 0,021-0,052 ом х мм2/м; алюминий - өзінің қасиеттері 
бойынша мыстан кейінгі екінші өткізгіш материал, балқу температурасы 
659,8° с, меншікті кедергі 20° С кезінде 0,026 - 0,029 ом х мм2/м, [30]. 

Мысты алюминиймен алмастырған кезде өткізгіштің қимасы 
өткізгіштікке қатысты, яғни 1,63 есе ұлғайтылуы тиіс. 

Тоқ өткізгіш бөлшектердің бөлшектерін дайындау үшін басқа 
металдармен алюминий қорытпалары қолданылады, мысалы: дуралуминдер - 
мыс пен марганец қосылған алюминий қорытпасы; силумин - кремний, 

  
 

магний, марганец қоспасы бар алюминийден жасалған жеңіл құю қорытпасы 
[30]. 

Қорытпаларға қоспалар ретінде, сондай-ақ дәнекерлерді дайындау 
және өткізгіш металдардың қорғаныш жабындарын жүзеге асыру үшін 
кеңінен қолданылады: кадмий, никель , қалайы, қорғасын , күміс, сурьма, 
хром, мырыш [30]. 

Контактілі қосылыстар үшін келесі материалдар қолданылады: 
Мыс-коррозияға төзімділікті қоспағанда, жоғарыда аталған барлық 

талаптарды қанағаттандырады. Мыс оксидтері төмен өткізгіштікке ие.  
Күміс-бұл өте жақсы байланыс материалы, ол барлық талаптарға жауап 

береді, айтарлықтай тоқтардағы доғаларға төзімділікті қоспағанда. Төмен 
тоқтарда ол жақсы тозуға төзімді. Күміс оксидтері таза күміс сияқты 
өткізгіштікке ие. Күміс үлкен тоқтардағы құрылғылардағы негізгі 
контактілер үшін, ұзақ жұмыс режиміндегі барлық контактілер үшін 
қолданылады.  

Алюминий-мыспен салыстырғанда өткізгіштігі мен механикалық 
беріктігі едәуір төмен.  

Платина, алтын, молибден-шағын басу кезінде өте аз тоқтарға 
коммутациялық байланыстар үшін қолданылады. Платина мен алтын оксидті 
қабықшалар түзбейді. Бұл металдардан жасалған контактілер аз өтпелі 
кедергіге ие. 

Вольфрам және вольфрам қорытпалары-жоғары қаттылық пен жоғары 
балқу температурасы жоғары электрлік тозуға төзімді. Вольфрам және 
вольфрам - молибден, вольфрам - платина және басқа да қорытпалар шағын 
тоқтарда жоғары ажырату жиілігімен байланысу үшін қолданылады. Орташа 
және үлкен тоқтарда олар 100 кА дейін және одан да көп тоқтарға доға 
сөндіргіш контактілер ретінде пайдаланылады.  

Металл-керамика - бұл іс жүзінде ерімейтін екі металдың механикалық 
қоспасы, олардың ұнтақтарының қоспасын біріктіру немесе бірін екіншісінің 
балқымасымен сіңдіру арқылы алынады. Сонымен қатар, металдардың бірі 
жақсы өткізгіштікке ие, ал екіншісі үлкен механикалық беріктікке ие, отқа 
төзімді және доғаға төзімді [30].  

Жартылай өткізгіш материалдар 
Жартылай өткізгіштер дегеніміз - өткізгіштік пен диэлектрлік 

материалдар арасындағы аралық болып табылатын және ерекше қасиеті-
нақты өткізгіштіктің қоспалардың немесе басқа ақаулардың концентрациясы 
мен түріне, сондай-ақ көп жағдайда сыртқы энергия әсерлеріне (температура, 
жарық және т.б.) өте қатты тәуелділігі. Жартылай өткізгіштерге электронды 
өткізгіштігі бар заттардың үлкен тобы кіреді, олардың кедергісі қалыпты 
температурада өткізгіштерге қарағанда үлкен, бірақ диэлектриктерге 
қарағанда аз. 

Диэлектрлік материалдар 
Диэлектрлік материалдар деп аталады, олардың негізгі электрлік 

қасиеті поляризация қабілеті болып табылады және электростатикалық 
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өрістің болуы мүмкін. Нақты (техникалық) диэлектрик идеалға неғұрлым 
жақын болса, оның өткізгіштігі неғұрлым аз болса және электр 
энергиясының таралуы мен жылу шығарумен байланысты баяу поляризация 
механизмдері әлсіз болса. Агрегаттық күйіне сәйкес диэлектрлік 
материалдардың үш түрі бөлінеді-қатты, сұйық және газ тәрізді. 
Бейорганикалық диэлектриктер-бейорганикалық типтегі материалдар, табиғи 
және жасанды.  

Магниттік материалдар-осы өріспен тікелей әрекеттесу арқылы магнит 
өрісінде жұмыс істеуге арналған материалдар. Магниттік материалдар төмен 
магниттік және жоғары магниттік болып бөлінеді. К шала магниттікке 
жатқызады диамагнетики және парамагнетики. Жоғары магниттік-
ферромагнетиктер, олар өз кезегінде жұмсақ және магнитті қатты болуы 
мүмкін.  

Композициялық материалдар - бұл әртүрлі функцияларды орындайтын 
бірнеше компоненттерден тұратын материалдар, компоненттер арасында 
интерфейс бар. 

Электр оқшаулағыш материалдар - бұл өткізгіш бөліктерді оқшаулауды 
жүзеге асыратын материалдар. Олар: жоғары қарсылыққа, электрлік 
беріктікке - материалдың оның электр кернеуімен және электрлік 
шығындармен жойылуына төтеп беру қабілетіне, жоғалту бұрышының 
тангенсімен, жылу кедергісімен сипатталады, электр жабдықтарында ұзақ 
уақыт қолданған кезде осы диэлектрик үшін рұқсат етілген температурамен 
сипатталады. 

Электр оқшаулағыш материалдар - диэлектриктер қатты, сұйық және 
газ болуы мүмкін. 

Электрлік оқшаулау материалдарының мақсаты әртүрлі электрлік 
потенциалы бар бөліктер арасында осы бөліктер арасындағы тоқтың өтуіне 
кедергі келтіретін орта құру болып табылады.  

Диэлектриктердің сипаттамаларын ажыратыңыз. 
Көлемдік кедергі - диэлектриктің тұрақты тоқ арқылы өтетін кедергісі. 
Беттік кедергі - диэлектриктің кедергісі тоқ оның бетінен өткен кезде 
Диэлектрлік өтімділік. Конденсатордың сыйымдылығы - параллель 

орналасқан және бір-біріне қарама-қарсы орналасқан екі металл төсемдер 
(электродтар) арасында орналасқан диэлектрик.  

Диэлектрлік жоғалу бұрышы - диэлектрлік шығындар бұрышын 
мерзімді өлшеу (tgδ) және оны алдыңғы өлшеу нәтижелерімен салыстыру 
оқшаулау күйін, оның қартаю дәрежесін және қарқындылығын сипаттайды. 
Бұзылу пайда болатын кернеуді бұзылу кернеуі, ал сәйкес өрістің кернеулігін 
диэлектрлік күш деп атайды. 

Электрден басқа, диэлектриктердің келесі физико-химиялық 
сипаттамалары ажыратылады: қышқыл саны - калий гидроксиді (KOH) 
мөлшерін (мг) анықтайды; ыстыққа төзімділік - электр жабдықтарының 
қалыпты жұмысының есептік мерзімімен салыстыруға болатын уақыт ішінде 
жұмыс температурасына ұшыраған кезде материалдың өз функцияларын 
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өрістің болуы мүмкін. Нақты (техникалық) диэлектрик идеалға неғұрлым 
жақын болса, оның өткізгіштігі неғұрлым аз болса және электр 
энергиясының таралуы мен жылу шығарумен байланысты баяу поляризация 
механизмдері әлсіз болса. Агрегаттық күйіне сәйкес диэлектрлік 
материалдардың үш түрі бөлінеді-қатты, сұйық және газ тәрізді. 
Бейорганикалық диэлектриктер-бейорганикалық типтегі материалдар, табиғи 
және жасанды.  

Магниттік материалдар-осы өріспен тікелей әрекеттесу арқылы магнит 
өрісінде жұмыс істеуге арналған материалдар. Магниттік материалдар төмен 
магниттік және жоғары магниттік болып бөлінеді. К шала магниттікке 
жатқызады диамагнетики және парамагнетики. Жоғары магниттік-
ферромагнетиктер, олар өз кезегінде жұмсақ және магнитті қатты болуы 
мүмкін.  

Композициялық материалдар - бұл әртүрлі функцияларды орындайтын 
бірнеше компоненттерден тұратын материалдар, компоненттер арасында 
интерфейс бар. 

Электр оқшаулағыш материалдар - бұл өткізгіш бөліктерді оқшаулауды 
жүзеге асыратын материалдар. Олар: жоғары қарсылыққа, электрлік 
беріктікке - материалдың оның электр кернеуімен және электрлік 
шығындармен жойылуына төтеп беру қабілетіне, жоғалту бұрышының 
тангенсімен, жылу кедергісімен сипатталады, электр жабдықтарында ұзақ 
уақыт қолданған кезде осы диэлектрик үшін рұқсат етілген температурамен 
сипатталады. 

Электр оқшаулағыш материалдар - диэлектриктер қатты, сұйық және 
газ болуы мүмкін. 

Электрлік оқшаулау материалдарының мақсаты әртүрлі электрлік 
потенциалы бар бөліктер арасында осы бөліктер арасындағы тоқтың өтуіне 
кедергі келтіретін орта құру болып табылады.  

Диэлектриктердің сипаттамаларын ажыратыңыз. 
Көлемдік кедергі - диэлектриктің тұрақты тоқ арқылы өтетін кедергісі. 
Беттік кедергі - диэлектриктің кедергісі тоқ оның бетінен өткен кезде 
Диэлектрлік өтімділік. Конденсатордың сыйымдылығы - параллель 

орналасқан және бір-біріне қарама-қарсы орналасқан екі металл төсемдер 
(электродтар) арасында орналасқан диэлектрик.  

Диэлектрлік жоғалу бұрышы - диэлектрлік шығындар бұрышын 
мерзімді өлшеу (tgδ) және оны алдыңғы өлшеу нәтижелерімен салыстыру 
оқшаулау күйін, оның қартаю дәрежесін және қарқындылығын сипаттайды. 
Бұзылу пайда болатын кернеуді бұзылу кернеуі, ал сәйкес өрістің кернеулігін 
диэлектрлік күш деп атайды. 

Электрден басқа, диэлектриктердің келесі физико-химиялық 
сипаттамалары ажыратылады: қышқыл саны - калий гидроксиді (KOH) 
мөлшерін (мг) анықтайды; ыстыққа төзімділік - электр жабдықтарының 
қалыпты жұмысының есептік мерзімімен салыстыруға болатын уақыт ішінде 
жұмыс температурасына ұшыраған кезде материалдың өз функцияларын 

  
 

орындай алу қабілеті; ылғалға төзімділік, химиялық төзімділік, аязға 
төзімділік және тропикалық төзімділік.. 

Термопластикалық электрлік оқшаулау материалдары - бұл бастапқы, 
суық күйде қатты болғандықтан, олар қызған кезде жұмсарады және тиісті 
еріткіштерде ериді. Салқындағаннан кейін бұл материалдар қайтадан 
қатаяды. Қайта қыздыру кезінде олардың еріткіштерде жұмсарту және еріту 
қабілеті сақталады.  

Керісінше, термиялық деп аталатын материалдар тиісті режимде 
термиялық өңдеуден кейін қатаяды (пісіріледі). Қайта қыздыру кезінде олар 
жұмсармайды және еріткіштерде ерімейді, бұл қыздыру кезінде олардың 
молекулалық құрылымында қайтымсыз өзгерістерді көрсетеді. 

Полимерлік электр оқшаулау материалдары жəне оларды пайдалану 
"Полимер" сөзі "мономерден" шыққан, "моно" префиксін "поли" 

префиксіне ауыстыру, "көп"дегенді білдіреді. Химиялық синтез процесінде 
полимерлер мономерлерден алынады: полиэтилен — этиленнен, полистирол 
— стиролдан, поливинилхлоридтен (ПВХ, полихлорвинил) — 
винилхлоридтен (хлорвинил) және т. б. 

Термопласттар ("термо" - жылу, "қабат" - мүсінделген) - 
термопласттардың жарқын өкілдері: поливинилхлорид, полиэтилен, 
полистирол, полипропилен, полиформальдегид, полиамидтер, 
полиакрилаттар, фторопласттар және басқалар. Айтпақшы, 
фторопласттардан басқа термопласттардың барлық өкілдері оңай желімделіп, 
дәнекерленеді. 

Реактопластар, таза термопластикадан айырмашылығы, реактопластар-
бұл полимерлер, олар жылу әсерінен алдымен тұтқыр пластикалық күйге, 
содан кейін қатты, ерімейтін және ерімейтін күйге өтеді. 

Реактопласттарға: аминопласттар, силиконопласттар, фенопласттар, 
эпоксидопластар, уретан қабаттары, анилинопласттар және басқалар жатады. 
Полиэфир және эпоксид, карбид және фенлоформальдегид шайырлары-ең 
көп таралған реактопластардың негізі. Әдетте, реактопластар 
термопластикадан гөрі қиын, ал олардан жасалған бұйымдарда көбінесе күйе, 
бор, шыны талшық және т. б. сияқты толтырғыштар болады. 

Реактопласттан жасалған арнайы өнімнің мысалы-термоядролық түтік 
немесе термоядролық жең. Радиациямен өңделген полимер қызған кезде 
қысылады, бірақ сіз оны қайтадан аша алмайсыз. Мұндай түтіктер электр 
өнімдері мен сымдарды оқшаулау үшін қолданылады. 

Қабатты пластмассалар - бұл жеке парақтарды-тығыз көп қабатты 
пластиктерге айналдыратын толтырғыштар мен жабысқақ қосылыстарға 
малынған жапырақты талшықты толтырғыштар мен полимерлерден тұратын 
көптеген материалдар. Қабатты пластиктердің жарқын өкілдері-текстолит, 
гетинакс, ағаш қабатты пластмассалар, асбест-текстолит және т. б. Гетинакс 
Әртүрлі электр өнімдерінің бөлшектерін жасайды, олар сенімді оқшаулауды 
қажет етеді, мысалы, оқшаулағыш тіректер мен шайбалар. Қағазды матаға 
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ауыстыра отырып, біз гетинакс емес, текстолит - берік, тозуға төзімді 
қабатты пластик аламыз. 

Текстолит үйкеліске төзімділігі бойынша кейбір металдардан асып 
түседі, кейде олар одан механизмдердің берілістерін жасайды. Шыны 
текстолит - одан да төзімді материал-шыны мата оны ыстыққа төзімді етеді. 

Фольга шыны талшықты және фольга гетинакс дәстүрлі түрде әртүрлі 
электронды құрылғылардың ПХД жасау үшін қолданылады: мыс оксиді бір 
немесе екі жағынан осындай шыны талшықты қолданылады. Арнайы 
қосымшалар үшін фольга никель немесе хром болуы мүмкін.  

Электр оқшаулағыш полимерлердің келесі түрі-пластикалық массалар 
(пластмассалар, пластмассалар). Олар табиғи және синтетикалық 
полимерлерден жасалған, олардың қасиеттерін анықтайды. Негізгі 
полимерден басқа Пластификатор, толтырғыш, бояғыш, тұрақтандырғыш 
пластикке қосылады. 

Пластиктің диэлектрлік қасиеттері, оның жылу кедергісі мен ылғалдың 
сіңуіне минералды немесе органикалық, ұнтақ немесе талшықты, жапырақты 
немесе қабатты болуы мүмкін толтырғыш әсер етеді. Пластикке икемділік 
беру үшін оған пластификатор қосылады. Пластификатор салыстырмалы 
ұзартуды арттырады, жыртылуға төзімділікті азайтады. Қажетті түсті, дұрыс 
сәндік әсерді алу үшін-бояғыш қосыңыз. Тұрақтандырғыш өнімнің бүкіл 
қызмет ету мерзімінде пластмасса өзінің қасиеттерін сақтап, жылу немесе 
күн сәулесінің әсерінен ыдырамауы үшін қажет. 

Көбінесе пластмассалар ештеңе қоспай тек полимерден жасалады: 
плексигласс, винилпласт (хлорвинил пластмасса), полистирол, полиэтилен 
және т. б. Көбінесе пластмассалар жоғары температура жағдайында 
қысыммен қалыптарға басылады және осылайша толығымен дайын өнімдер 
алынады, [30]. 

Электротехникалық пластмассалар 
Пластикалық массалар (пластмассалар) толығымен немесе ішінара 

полимерлі қосылыстардан тұратын және олардың пластикалық 
деформацияларын қолдануға негізделген әдістермен өнімдерге құйылған 
қатты немесе серпімді материалдар тобын біріктіреді. 

Пластмассалар әртүрлі табиғи және жасанды шайырлар негізінде 
алынады, олар металдарды, фарфорды, резеңке, шыны, жібек, былғары және 
басқа материалдарды сәтті алмастырады.. 

Пластмассаны өндіруге арналған негізгі шикізат арзан және қол 
жетімді (мұнай өңдеу өнімдері, табиғи газ, ас тұзы, әк, құм және т.б.). 
Пластмассаны өнімдерге қайта өңдеу салыстырмалы түрде қарапайым және 
арзан процесс. 

Пластмассаның құрамына толтырғыш, байланыстырғыш, 
пластификаторлар, тұрақтандырғыштар және бояғыштар кіреді. 

Электрлік пластмассаларды әртүрлі қасиеттері бойынша жіктеуге 
болады: қолдану, ыстыққа төзімділік, химиялық қасиеттер, өңдеу әдісі, 
байланыстырғыш шайырлар. 
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ауыстыра отырып, біз гетинакс емес, текстолит - берік, тозуға төзімді 
қабатты пластик аламыз. 

Текстолит үйкеліске төзімділігі бойынша кейбір металдардан асып 
түседі, кейде олар одан механизмдердің берілістерін жасайды. Шыны 
текстолит - одан да төзімді материал-шыны мата оны ыстыққа төзімді етеді. 

Фольга шыны талшықты және фольга гетинакс дәстүрлі түрде әртүрлі 
электронды құрылғылардың ПХД жасау үшін қолданылады: мыс оксиді бір 
немесе екі жағынан осындай шыны талшықты қолданылады. Арнайы 
қосымшалар үшін фольга никель немесе хром болуы мүмкін.  

Электр оқшаулағыш полимерлердің келесі түрі-пластикалық массалар 
(пластмассалар, пластмассалар). Олар табиғи және синтетикалық 
полимерлерден жасалған, олардың қасиеттерін анықтайды. Негізгі 
полимерден басқа Пластификатор, толтырғыш, бояғыш, тұрақтандырғыш 
пластикке қосылады. 

Пластиктің диэлектрлік қасиеттері, оның жылу кедергісі мен ылғалдың 
сіңуіне минералды немесе органикалық, ұнтақ немесе талшықты, жапырақты 
немесе қабатты болуы мүмкін толтырғыш әсер етеді. Пластикке икемділік 
беру үшін оған пластификатор қосылады. Пластификатор салыстырмалы 
ұзартуды арттырады, жыртылуға төзімділікті азайтады. Қажетті түсті, дұрыс 
сәндік әсерді алу үшін-бояғыш қосыңыз. Тұрақтандырғыш өнімнің бүкіл 
қызмет ету мерзімінде пластмасса өзінің қасиеттерін сақтап, жылу немесе 
күн сәулесінің әсерінен ыдырамауы үшін қажет. 

Көбінесе пластмассалар ештеңе қоспай тек полимерден жасалады: 
плексигласс, винилпласт (хлорвинил пластмасса), полистирол, полиэтилен 
және т. б. Көбінесе пластмассалар жоғары температура жағдайында 
қысыммен қалыптарға басылады және осылайша толығымен дайын өнімдер 
алынады, [30]. 

Электротехникалық пластмассалар 
Пластикалық массалар (пластмассалар) толығымен немесе ішінара 

полимерлі қосылыстардан тұратын және олардың пластикалық 
деформацияларын қолдануға негізделген әдістермен өнімдерге құйылған 
қатты немесе серпімді материалдар тобын біріктіреді. 

Пластмассалар әртүрлі табиғи және жасанды шайырлар негізінде 
алынады, олар металдарды, фарфорды, резеңке, шыны, жібек, былғары және 
басқа материалдарды сәтті алмастырады.. 

Пластмассаны өндіруге арналған негізгі шикізат арзан және қол 
жетімді (мұнай өңдеу өнімдері, табиғи газ, ас тұзы, әк, құм және т.б.). 
Пластмассаны өнімдерге қайта өңдеу салыстырмалы түрде қарапайым және 
арзан процесс. 

Пластмассаның құрамына толтырғыш, байланыстырғыш, 
пластификаторлар, тұрақтандырғыштар және бояғыштар кіреді. 

Электрлік пластмассаларды әртүрлі қасиеттері бойынша жіктеуге 
болады: қолдану, ыстыққа төзімділік, химиялық қасиеттер, өңдеу әдісі, 
байланыстырғыш шайырлар. 

  
 

Термопластикалық пластмассалар (термопласттар) температура мен 
қысымның әсерінен балқу және салқындату кезінде қажетті пішінді қабылдай 
отырып қатаю қабілетіне ие. Термопластикадан жасалған бұйымдар бірнеше 
рет өңделуі мүмкін. 

Термореактивті пластмассалар температура мен қысымның әсерінен 
жұмсарады және одан әрі қызған кезде олар алынған пішінді сақтай отырып, 
ерімейтін және ерімейтін күйге айналады. Термореактивті пластмассалар 
қайта өңделмейді, [30]. 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Негізгі материалдардың санаттары. 
2. Өткізгіш материалдардың сипаттамасы. 
3. Электр оқшаулау материалдарының түрлері. 
4.  Диэлектриктердің негізгі электрлік сипаттамалары. 
5. Реактопластардың қолданылуы. 
 
4.2. Байланыс желілерін ұйымдастыру құрылымы 
 
Байланыс желісі - сигнал беру үшін бағыттаушы жүйені құрайтын 

құрылғылар жиынтығы. 
Жіктелуі: 
1.Радио (тарату ортасы ашық кеңістік). 
2.Сымды (әуе және кабельдік байланыс желілері). 
3.Талшықты – оптикалық, [19]. 
Радио: 
 радиолиниялар (ДВ, СВ, КВ, УКВ) 
 УҚТ радиорелелік желілер (РРЛ) ; 
 УҚТ спутниктік желілері (СЛ). 
Сигнал жиілігі ҰТ (103105 Гц) 
                         ОТ (105106 Гц) 
                          ҚТ (106107 Гц) 
                          УҚТ (1081012 Гц) 
Теміржолда. көліктегі барлық заманауи радиобайланыс құралдарын үш 

топқа жатқызуға болады: 
 төменгі технологиялық радиобайланыс (поездық, станциялық, 

жөндеу-жедел); ҚТ және УҚТ диапазоны 
 жол және бөлу радиобайланысы (радиорелелік желілер); 
 қысқа толқынды радиолиниялар бойынша жүзеге асырылатын 

магистральдық радиобайланыс. 
Спутниктік байланыс желілерін ұйымдастыру үшін Жердің жасанды 

серіктері (ЖЖС) қолданылады. 
Сымды 
Электр сигналдарын беру үшін металл өткізгіштер қолданылады: 
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1.Әуе байланыс желілері (ӘБЖ) (болат, мыс, биметалл оқшауланбаған 
сымдар) арматураның (оқшаулағыштар, ілгектер, траверстер) көмегімен ағаш 
немесе темірбетон тіректерге ілінеді) 

2.кәбілдік байланыс желілері (КБЖ) (мыс, алюминий, талсымдар бір-
бірінен және жерден оқшауланған және ортақ қорғаныс қабығына 
қоршалған) кәбілдік арматура мен кәбілдік құрылыстардың көмегімен 
төселеді. 

3.Жарық сигналын беру үшін талшықты-оптикалық. Таралу ортасы 
оптикалық талшық (кварц). C. байланыс желілерінің үлкен саны 

Әуе байланыс желілері 
Мақсаты бойынша үш санат: 
1. I Магистральдық желі 
2. II жол және бөлу желісі 
3. III жергілікті (станциялық) байланыс 
 ӘЖ жұмысына ауданның метеорологиялық және климаттық 

жағдайлары, найзағай белсенділігінің қарқындылығы, электр беру желілері 
және электрлендірілген жолдардың тарту желісі айтарлықтай әсер етеді. 
Метеорологиялық факторлардың ішінде ең үлкен әсер-көктайғақ және жел. 
Көктайғақ шөгінділерінің қарқындылығына байланысты сымдарда 
беріктіктің төрт түрі ажыратылады: 

1. О жеңілдетілген (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы 5 мм) 
2.  Н қалыпты (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы 10 мм) 
3.  Күшейтілген У (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы = 15 мм) 
4. Аса күшейтілген ОУ (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы =20 

мм) 
 

Кесте 4.2.1 
Сызық түрі  Туралы Н У Туралы 
Тірек саны 1 км 20 20 20 25 
Аралық ұзындығы 50 50 40 35,7 

 
Кабельдік байланыс желілері 
Мақсаты бойынша: магистральдық және жергілікті байланыс. 
Төсеу әдісіне байланысты олар бөлінеді: жер асты, су асты, ауа. 
 

 
а симметриялық б коаксиалды  

 
Сурет 4.2.1-байланыс тізбегінің дизайны 
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1.Әуе байланыс желілері (ӘБЖ) (болат, мыс, биметалл оқшауланбаған 
сымдар) арматураның (оқшаулағыштар, ілгектер, траверстер) көмегімен ағаш 
немесе темірбетон тіректерге ілінеді) 

2.кәбілдік байланыс желілері (КБЖ) (мыс, алюминий, талсымдар бір-
бірінен және жерден оқшауланған және ортақ қорғаныс қабығына 
қоршалған) кәбілдік арматура мен кәбілдік құрылыстардың көмегімен 
төселеді. 

3.Жарық сигналын беру үшін талшықты-оптикалық. Таралу ортасы 
оптикалық талшық (кварц). C. байланыс желілерінің үлкен саны 

Әуе байланыс желілері 
Мақсаты бойынша үш санат: 
1. I Магистральдық желі 
2. II жол және бөлу желісі 
3. III жергілікті (станциялық) байланыс 
 ӘЖ жұмысына ауданның метеорологиялық және климаттық 

жағдайлары, найзағай белсенділігінің қарқындылығы, электр беру желілері 
және электрлендірілген жолдардың тарту желісі айтарлықтай әсер етеді. 
Метеорологиялық факторлардың ішінде ең үлкен әсер-көктайғақ және жел. 
Көктайғақ шөгінділерінің қарқындылығына байланысты сымдарда 
беріктіктің төрт түрі ажыратылады: 

1. О жеңілдетілген (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы 5 мм) 
2.  Н қалыпты (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы 10 мм) 
3.  Күшейтілген У (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы = 15 мм) 
4. Аса күшейтілген ОУ (сымдағы мұз қабырғасының қалыңдығы =20 

мм) 
 

Кесте 4.2.1 
Сызық түрі  Туралы Н У Туралы 
Тірек саны 1 км 20 20 20 25 
Аралық ұзындығы 50 50 40 35,7 

 
Кабельдік байланыс желілері 
Мақсаты бойынша: магистральдық және жергілікті байланыс. 
Төсеу әдісіне байланысты олар бөлінеді: жер асты, су асты, ауа. 
 

 
а симметриялық б коаксиалды  

 
Сурет 4.2.1-байланыс тізбегінің дизайны 

  
 

Симметриялы кабельдерде екі сымды тізбек екі бірдей өзектен тұрады. 
Коаксиалды кабельдерде мұндай тізбек мыс таспадан жасалған қуыс 

цилиндр тәрізді икемді түтіктен және осы түтіктің ортасында орналасқан мыс 
немесе биметалл сымнан жасалған үздіксіз цилиндрлік өткізгіштен тұрады 
[19]. 

Кабель жобалау: 
1. Өткізгіштер (талсымдар) мыс сым  
      жергілікті желілер үшін d=0,4;0,5;0,6;0,7 мм,  
      d = 0,8 1,2 мм магистральдық желілер үшін.  
Кабельдердің өткізгіш өткізгіштері жақсы электр өткізгіштікке, 

икемділікке және жеткілікті механикалық беріктікке ие болуы керек. 
2. Кабель өткізгіштерін оқшаулау (оқшаулау үшін кабельдің түріне 

және мақсатына байланысты кабельдік қағаз, пластикалық оқшаулау, кеуекті 
қағаз массасы және т.б. қолданылады): құбырлы (спиральды түтік түрінде 
қолданылады; кордель (өзек кордель спиральымен (турникетпен) оралған); 
қатты. 

Өткізгіштердің полиэтилен және полистирол оқшаулауымен көп 
арналы байланыс кәбілдері кордельнобумажды оқшауламасы бар 
кәбілдерден ерекшеленеді, өйткені осы кәбілдердің екі сымды тізбектерінде 
электр сыйымдылығы аз және диэлектриктегі шығындар осы тізбектер 
арқылы берілетін тоқ жиілігіне тәуелді емес. 252 кГц және одан жоғары 
жолақта жоғары жиілікті тоқтарды кабельдік тізбектер арқылы беру кезінде 
қолданылады. 

Жекелеген оқшауланған кәбіл желістері повиваларға бұралады. 
Қарапайым және күрделі бұралуды ажыратыңыз. Сигналдық блоктау 
кабельдерінде қолданылатын қарапайым кабельді бұрау кезінде кабель 
ілгектері бұрын топтарға бұралған оқшауланған өткізгіштерден тұрады. 
Кабель өзектерін топтарға бұраудың (бұраудың) бірнеше әдісі бар, олардың 
ішіндегі ең көп тарағаны - жұптасқан бұралу және төрт (жұлдызды) бұралу  

Кабельдің жалпы бұралуы кабельді ылғалдың енуінен қорғайтын және 
тасымалдау, төсеу және пайдалану кезінде кабельдің бұралуын механикалық 
әсерлерден қорғайтын герметикалық қабыққа салынған. Қорғаныс қабықтары 
ретінде алюминий, қорғасын, гофрленген Болат қабықтары, сондай-ақ 
пластмасса және металл пластик қабықтар қолданылады. Қорғасынның, 
әсіресе алюминийдің пластикалық қабықтарымен салыстырғанда, кабельдік 
тізбектерді сыртқы электромагниттік әсерлерден қорғайды, яғни экрандар 
болып табылады, [19]. Кабельдің жалпы көрінісі суретте көрсетілген. 4.2.2 

МКАПАБ магистральдық байланыс кабельдерінің түрлері (Мкмагистр 
кәбілі, құбырлы полиэтиленді изоляция талсымы, екі болат таспамен 
Бброндалған алюминий қабықпен АЖ. 

МХАБАБ (кордильқағазды бизоляция оқшаулауда өмір сүрді, 
қалғандары МКАПАБПЕН бірдей).  МКАПАБ маркалы кәбілдері 
сыйымдылығы 4;7 және 14 төрттен; сигналдық жұптарды және бақылау 
талсымын дайындайды. Бақылау өзегі үздіксіз емес, үзіліссіз (жұқа) 
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оқшауланған. Егер кабельдің тығыздығы бұзылса және оған ылғал енсе, 
зақымдану сигналы тезірек келеді, бұл ақаулықты табуды жеңілдетеді. 

Жергілікті байланыс кабельдері ТГ, ТБ, ТБГ, ТК, ТПП. 
Т - телефонды, Г қорғасын қабатымен,  Бқорғасын қабында екі болат 

таспамен брондалған, кабельдік иірілген жіптің сыртқы орамымен, БГ   екі 
болат таспамен брондалған, қорғасын қабығымен, тұтқыр қосылыстың 
немесе лактың сыртқы орамымен, К дөңгелек болатпен брондалған 
кабельдік иірілген жіптің сыртқы қабаты бар мырышталған сымдар, ПП - 
полиэтилен қабығында полиэтилен оқшаулаумен. TГ және TПП маркалы 
кабельдер телефон арнасында және шахталарда, ТБ жерде, ТБГ - үй-
жайларда арналар мен туннельдерде, ТК жер мен су астында салынады. 

1) талшықты-оптикалық байланыс желілері; 
Оптикалық кабель-бұл жалпы қабыққа салынған бірқатар оптикалық 

талшықтардан тұратын кабельдік өнім, оның үстіне жұмыс жағдайларына 
байланысты қорғаныс жабыны қолданылуы мүмкін. Оптикалық кабельдің 
негізгі элементі – оптикалық толқын өткізгіш-оптикалық мөлдір 
диэлектриктің дөңгелек өзегі, оның құрылымы оның бойымен Жарық 
сигналдарының таралуын қамтамасыз етеді. Оптикалық кабельдерді өз 
мақсатына қарай төрт топқа бөлуге болады: қалааралық; қалалық; 
Объектілік; су асты. 

Орнату оптикалық кабельдері бөлек топқа бөлінеді. 
Оптикалық кабельдердің техникалық ерекшеліктері: 
1. Талшық кварцтан жасалған, оның негізі кремний диоксиді, кең 

таралған, сондықтан мысқа қарағанда арзан материал [19]. 
2. Оптикалық талшықтардың диаметрі шамамен 100 мкм, яғни өте 

жинақы және жеңіл, бұл оларды кабельдік техникада қолдануға 
перспективалы етеді. 

3. Шыны талшықтар металл емес, сондықтан байланыс жүйелерін салу 
кезінде сегменттердің гальваникалық бөлінуіне автоматты түрде қол 
жеткізіледі. Әсіресе берік пластикті қолдана отырып, кабельдік зауыттарда 
металлсыз және сол арқылы электрлік тұрғыдан қауіпсіз өздігінен жүретін 
аспалы кабельдер жасалады. Мұндай кабельдерді, мысалы, байланыс 
желісінің тіректеріне орнатуға болады, кабель төсеуге және өзендер мен 
басқа да кедергілерден өтуге көп ақша үнемдейді.  

4. Оптикалық талшықтарға негізделген байланыс жүйелері 
электромагниттік өрістерге төзімді, ал жарық өткізгіштер арқылы берілетін 
ақпарат рұқсатсыз кіруден қорғалған. 

5. Оптикалық талшықтың маңызды қасиеті-беріктік. Талшықтың өмір 
сүру ұзақтығы 25 жылдан асады, бұл оптикалық-талшықты кабельді бір рет 
төсеуге және қажет болған жағдайда таратқыштар мен қабылдағыштарды 
жылдам жұмыс істейтіндерге ауыстыру арқылы арнаның өткізу қабілетін 
арттыруға мүмкіндік береді.  

Ең арзаны-жарық пен толқындық байланыс, содан кейін коаксиалды 
кабель, ал ең қымбаты-әуе желілері арқылы байланыс. Оптикалық 
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оқшауланған. Егер кабельдің тығыздығы бұзылса және оған ылғал енсе, 
зақымдану сигналы тезірек келеді, бұл ақаулықты табуды жеңілдетеді. 

Жергілікті байланыс кабельдері ТГ, ТБ, ТБГ, ТК, ТПП. 
Т - телефонды, Г қорғасын қабатымен,  Бқорғасын қабында екі болат 

таспамен брондалған, кабельдік иірілген жіптің сыртқы орамымен, БГ   екі 
болат таспамен брондалған, қорғасын қабығымен, тұтқыр қосылыстың 
немесе лактың сыртқы орамымен, К дөңгелек болатпен брондалған 
кабельдік иірілген жіптің сыртқы қабаты бар мырышталған сымдар, ПП - 
полиэтилен қабығында полиэтилен оқшаулаумен. TГ және TПП маркалы 
кабельдер телефон арнасында және шахталарда, ТБ жерде, ТБГ - үй-
жайларда арналар мен туннельдерде, ТК жер мен су астында салынады. 

1) талшықты-оптикалық байланыс желілері; 
Оптикалық кабель-бұл жалпы қабыққа салынған бірқатар оптикалық 

талшықтардан тұратын кабельдік өнім, оның үстіне жұмыс жағдайларына 
байланысты қорғаныс жабыны қолданылуы мүмкін. Оптикалық кабельдің 
негізгі элементі – оптикалық толқын өткізгіш-оптикалық мөлдір 
диэлектриктің дөңгелек өзегі, оның құрылымы оның бойымен Жарық 
сигналдарының таралуын қамтамасыз етеді. Оптикалық кабельдерді өз 
мақсатына қарай төрт топқа бөлуге болады: қалааралық; қалалық; 
Объектілік; су асты. 

Орнату оптикалық кабельдері бөлек топқа бөлінеді. 
Оптикалық кабельдердің техникалық ерекшеліктері: 
1. Талшық кварцтан жасалған, оның негізі кремний диоксиді, кең 

таралған, сондықтан мысқа қарағанда арзан материал [19]. 
2. Оптикалық талшықтардың диаметрі шамамен 100 мкм, яғни өте 

жинақы және жеңіл, бұл оларды кабельдік техникада қолдануға 
перспективалы етеді. 

3. Шыны талшықтар металл емес, сондықтан байланыс жүйелерін салу 
кезінде сегменттердің гальваникалық бөлінуіне автоматты түрде қол 
жеткізіледі. Әсіресе берік пластикті қолдана отырып, кабельдік зауыттарда 
металлсыз және сол арқылы электрлік тұрғыдан қауіпсіз өздігінен жүретін 
аспалы кабельдер жасалады. Мұндай кабельдерді, мысалы, байланыс 
желісінің тіректеріне орнатуға болады, кабель төсеуге және өзендер мен 
басқа да кедергілерден өтуге көп ақша үнемдейді.  

4. Оптикалық талшықтарға негізделген байланыс жүйелері 
электромагниттік өрістерге төзімді, ал жарық өткізгіштер арқылы берілетін 
ақпарат рұқсатсыз кіруден қорғалған. 

5. Оптикалық талшықтың маңызды қасиеті-беріктік. Талшықтың өмір 
сүру ұзақтығы 25 жылдан асады, бұл оптикалық-талшықты кабельді бір рет 
төсеуге және қажет болған жағдайда таратқыштар мен қабылдағыштарды 
жылдам жұмыс істейтіндерге ауыстыру арқылы арнаның өткізу қабілетін 
арттыруға мүмкіндік береді.  

Ең арзаны-жарық пен толқындық байланыс, содан кейін коаксиалды 
кабель, ал ең қымбаты-әуе желілері арқылы байланыс. Оптикалық 

  
 

кабельдерді 1000 немесе одан да көп арналар қажет болған жағдайда 
қолданған жөн. Оптикалық талшықтарды келесі түрлерге бөлуге болады: 
кварц, кварц-полимер және полимер. Кварцты оптикалық талшықтар жоғары 
таза кварц шынысынан (өзек және жарық шағылыстырғыш қабық) 
дайындалады және алыс, объектішілік және объектаралық байланыс 
жүйелері үшін қолданылады.  

Полимерлі оптикалық талшықтар жоғары оптикалық қасиеттері бар 
полимерлі материалдардан жасалған және кейбір объектішілік байланыс, 
жарықтандыру, сәндік дизайн жүйелері үшін және медицинада қолданылады. 

Қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын симметриялық және коаксиалды 
кабельдерде энергия тізбектің тікелей және кері өткізгіштерін қолдана 
отырып, екі сымды тізбек арқылы өткізгіш тоқтармен беріледі. Жарық 
өткізгіштерде, толқындарда, оптикалық талшықтарда екі өткізгіш жоқ. Ал 
энергияның берілуі толқынның қоршаған ортаның интерфейсінен толқынның 
бірнеше рет шағылысу Заңына сәйкес жүреді (IPR емес, Ісм-нің ығысу 
тоқтарына негізделген), сурет. 4.2.3. 

 

 
 

Сурет 4.2.2- Кабельдің құрылысы 
 
Жарық беру үшін екі диэлектрлік ортаның интерфейсінде толық ішкі 

шағылысу құбылысы қолданылады, сондықтан n1 > n2 қажет. (N1 қабықтың 
сыну көрсеткіші, ядро n2), [19]. 

 
 
 
 

4.2.3 - сурет- Энергияны талшық арқылы беру 
 
Талшықты-оптикалық кабельдің құрылысы суретте көрсетілген.4.2.4  
Жарық өткізгіштермен байланыс үшін көрінетін сәулелер (0,4...0,75 

мкм) және инфрақызыл сәулелердің жақын диапазоны (0,85;1,3;1,55...6 мкм) 
қолданылады. Бұл жағдайда әртүрлі толқындардың көптеген түрлерінің 
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берілуі мүмкін-MOD (m). Жарықтың қос табиғатына сүйене отырып (Сәуле 
және толқын) әр түрлі толқындар – режимдер әр түрлі сәулелерге сәйкес 
келеді. Бір режимді беріліс бір сәулеге сәйкес келеді (сурет.4.2.5 а), ал 
мультимод, мысалы, үш (сурет.4.2.5 б). 

Бір режимді режим d, < D кезінде мүмкін. 
Бір режимді жүйелердің артықшылықтары: 
- шағын дисперсия (сигналдардың бұрмалануы); 
- үлкен өткізу қабілеті; 
- үлкен тарату диапазоны; 
- модтың бұрмалануы жоқ (мультимодтарда – əртүрлі сəулелер 

(режимдер) əртүрлі бұрыштарда жарыққа шығады, əртүрлі жолдан өтеді 
жəне соңында əртүрлі уақыт кезеңдеріне келеді).  

 
 
 

 
Сурет 4.2.4- Талшықты-оптикалық кабельдің құрылысы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) бірмодты  тарату 

 
б) көпмодты тарату 

 
Сурет 4.2.5-  Мод түрлері 

 
ТОБЖ принципиалды сызбасы 4.2.6. суретте көрсетілген. 
Электр сигналы (ЭС) код түрлендіргішінен (ДК) кейін электро-

оптикалық түрлендіргіште (ЭӨП) оптикалық тасымалдаушыны 
модуляциялайды, яғни электр сигналының амплитудасы сәулелену қуатына 
байланысты болады. Бұдан әрі оптикалық сигнал (ОС) талшыққа оптикалық 
сәулеленуді тиімді енгізуге мүмкіндік беретін келісуші құрылғы (СС) арқылы 
оптикалық кабель арқылы беріледі. Беру процесінде сигнал сөніп, 
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берілуі мүмкін-MOD (m). Жарықтың қос табиғатына сүйене отырып (Сәуле 
және толқын) әр түрлі толқындар – режимдер әр түрлі сәулелерге сәйкес 
келеді. Бір режимді беріліс бір сәулеге сәйкес келеді (сурет.4.2.5 а), ал 
мультимод, мысалы, үш (сурет.4.2.5 б). 

Бір режимді режим d, < D кезінде мүмкін. 
Бір режимді жүйелердің артықшылықтары: 
- шағын дисперсия (сигналдардың бұрмалануы); 
- үлкен өткізу қабілеті; 
- үлкен тарату диапазоны; 
- модтың бұрмалануы жоқ (мультимодтарда – əртүрлі сəулелер 

(режимдер) əртүрлі бұрыштарда жарыққа шығады, əртүрлі жолдан өтеді 
жəне соңында əртүрлі уақыт кезеңдеріне келеді).  

 
 
 

 
Сурет 4.2.4- Талшықты-оптикалық кабельдің құрылысы 
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Электр сигналы (ЭС) код түрлендіргішінен (ДК) кейін электро-

оптикалық түрлендіргіште (ЭӨП) оптикалық тасымалдаушыны 
модуляциялайды, яғни электр сигналының амплитудасы сәулелену қуатына 
байланысты болады. Бұдан әрі оптикалық сигнал (ОС) талшыққа оптикалық 
сәулеленуді тиімді енгізуге мүмкіндік беретін келісуші құрылғы (СС) арқылы 
оптикалық кабель арқылы беріледі. Беру процесінде сигнал сөніп, 
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кедергілердің әсерінен өтеді, сигналды қалпына келтіру үшін сызықтық 
регенераторлар (LR) қолданылады. Қабылдау жағында оптикалық - 
электронды түрлендіргіштің (ЭӨЖ) көмегімен оптикалық сигналды 
электрлік сигналға кері түрлендіру жүзеге асырылады [12].  

Оптикалық тарату жүйелері сандық болып табылады, өйткені 
аналогтық сигналдарды беру оптикалық жүйелерде қамтамасыз ету қиын 
болатын аралық күшейткіштердің жоғары сызықтық дәрежесін қажет етеді. 
Оптикалық цифрлық жүйелердің ерекшелігі-беріліс тек оптикалық 
тасымалдаушыны модуляциялайтын электр сигналының бір полярлы 
импульстарымен жүзеге асырылады. Бұл амплитудасы емес, оптикалық 
сәулелену қуаты модуляцияланғандығына байланысты. 

 

 
 

Сурет 4.2.6-ТОБЖ принципиалды сұлбасы  
 

 
Бақылау сұрақтары  
1.Байланыс желілері қалай жіктеледі? 
2.Әуе байланыс желілерінің жұмысына метеожағдайлар қалай әсер 

етеді? 
3. Симметриялық кабельдің  коаксиальды кабельден айырмашылығы 

қандай? 
4.Байланыс кабелінде қандай оқшаулау қолданылады? 
5.ТОБЖ артықшылықтарын атаңыз. 
 
4.3 Коммутация құрылғылары және жұмыс істеу принципі 
 
"Коммутациялық құрылғылар" (КҚ) терминінің әзірге жалпыға бірдей 

танылған анықтамасы жоқ. Жалпы жағдайда, бұл оның алдыңғы өзгеру 
Заңына қарамастан, кіріс параметрінің (басқару сигналының) белгілі бір 
(шекті) мәні кезінде өзінің шығу параметрлерінің мәнін Секіртпелі түрде 
өзгерту қасиеті бар құрылғылар деп түсініледі. Электр тізбектерін 
коммутациялауға арналған құрылғыларда бұл қасиет электр кедергісін 
немесе олардың атқарушы жүйелерінің (коммутациялық элементтердің) 
өткізгіштігін лезде өзгерту арқылы жүзеге асырылады. 
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Атқарушы жүйелердің жұмыс принципі және коммутациялық 
құрылғыларды басқару үшін қолданылатын энергия түрлері физикалық 
сипатта әр түрлі болуы мүмкін, бұл олардың кең функционалдығын 
анықтайды. 

Функционалдық мақсаты, әрекет ету принципі, конструкциялық 
орындалуы, схемотехникалық параметрлері және олардың техникалық 
мүмкіндіктері мен қолданылу саласын айқындайтын басқа да белгілері 
бойынша ерекшеленетін коммутациялық құрылғылар. 

Коммутациялық құрылғылар - бұл тоқ астындағы тізбектерді мезгіл-
мезгіл жабуға/ашуға арналған құрылғылар, [6]. 

Коммутациялық құрылғылар қолмен немесе электрмен басқарылуы 
мүмкін. Коммутациялық құрылғылар бөлінеді: 

- контактілі - екі түйіспелі бөліктің механикалық байланысын 
қолданыңыз; 

- контактісіз - механикалық қосылым/ажыратусыз коммутацияны 
жүзеге асырады. 

Коммутациялық құрылғыны оның алдыңғы өзгеру заңына қарамастан, 
кіріс параметрінің шекті мәні кезінде шығыс сипаттамаларын күрт өзгерте 
алатын құрылғы деп санауға болады. 

Жіктелуі. 
Коммутациялық құрылғыларды жіктеуге болады. 
Басқару сигналының түрі бойынша: 
1-электрлік басқару; 
2-механикалық (қолмен) басқару. 
Әрекет принципі бойынша: 
1- контактілі; 
2- контактісіз. 
Әрекет принципі бойынша: 
1-контактілі типті; 
2-механикалық; 
3-электрмагниттік;  
4-магнитті басқарылатын; 
5-магнитогидродинамикалық; 
6-электростатикалық; 
7-электр жылулық; 
8-электромагнитті; 
9-контактісіз типі; 
10-электрондық; 
11-магниттік; 
12-гальваномагниттік; 
13-оптоэлектрондық; 
14-электрлік; 
15-пьезоэлектрлік; 
16-криотронды; 
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Атқарушы жүйелердің жұмыс принципі және коммутациялық 
құрылғыларды басқару үшін қолданылатын энергия түрлері физикалық 
сипатта әр түрлі болуы мүмкін, бұл олардың кең функционалдығын 
анықтайды. 

Функционалдық мақсаты, әрекет ету принципі, конструкциялық 
орындалуы, схемотехникалық параметрлері және олардың техникалық 
мүмкіндіктері мен қолданылу саласын айқындайтын басқа да белгілері 
бойынша ерекшеленетін коммутациялық құрылғылар. 

Коммутациялық құрылғылар - бұл тоқ астындағы тізбектерді мезгіл-
мезгіл жабуға/ашуға арналған құрылғылар, [6]. 

Коммутациялық құрылғылар қолмен немесе электрмен басқарылуы 
мүмкін. Коммутациялық құрылғылар бөлінеді: 

- контактілі - екі түйіспелі бөліктің механикалық байланысын 
қолданыңыз; 

- контактісіз - механикалық қосылым/ажыратусыз коммутацияны 
жүзеге асырады. 

Коммутациялық құрылғыны оның алдыңғы өзгеру заңына қарамастан, 
кіріс параметрінің шекті мәні кезінде шығыс сипаттамаларын күрт өзгерте 
алатын құрылғы деп санауға болады. 

Жіктелуі. 
Коммутациялық құрылғыларды жіктеуге болады. 
Басқару сигналының түрі бойынша: 
1-электрлік басқару; 
2-механикалық (қолмен) басқару. 
Әрекет принципі бойынша: 
1- контактілі; 
2- контактісіз. 
Әрекет принципі бойынша: 
1-контактілі типті; 
2-механикалық; 
3-электрмагниттік;  
4-магнитті басқарылатын; 
5-магнитогидродинамикалық; 
6-электростатикалық; 
7-электр жылулық; 
8-электромагнитті; 
9-контактісіз типі; 
10-электрондық; 
11-магниттік; 
12-гальваномагниттік; 
13-оптоэлектрондық; 
14-электрлік; 
15-пьезоэлектрлік; 
16-криотронды; 

  
 

17-халькогенидті; 
18-оптикалық. 
Жетекті басқару әдісіне сәйкес барлық механикалық қосқыштар 

бөлінеді: 
1- басу (түймешік); 
2-айналдыру (ауыстырғыш); 
3-айналмалы (галет); 
4-қозғалтқыш; 
5-сенсорлық. 
Жетекті басқару әдісіне сәйкес барлық механикалық қосқыштар 

бөлінеді: 
1-басу (түймешік); 
2-айналдыру (ауыстырғыш); 
3-айналмалы (галет); 
4-қозғалтқыш; 

5-сенсорлық. 
1  
Электрлік басқарылатын коммутациялық құрылғылар (реле): 
1-электромагниттік; 
2-магнитпен басқарылатын (қамыс қосқышы); 
3-магнитодинамикалық; 
4-электростатикалық; 
5-электромагнитті; 
6-электр жылу; 
7-Электрондық; 
8-гальваномагниттік; 
9-электрлік; 
10-магниттік; 
11-пьезоэлектрлік; 
12-криотронды; 
13-халькогенидті; 
14-оптикалық. 
Атқарушы жүйенің түріне сәйкес оптикалық реле – оптрондар бөлінеді: 

резистор; диод; транзистор; бір өтпелі транзисторлар; тиристор. 
Коммутациялық құрылғылар мен қосқыштарға қойылатын талаптардың 

әртүрлілігі олардың функционалды мақсатына, әрекет ету принципіне, 
құрылысына, параметрлеріне, техникалық мүмкіндіктеріне және қолдану 
саласына байланысты ерекшеленетін көптеген түрлерінің пайда болуына 
әкелді. 

Реленің негізгі параметрлері: 
1. Байланыс кедергісі - R к. 
2. Байланыс кедергісінің статикалық тұрақсыздығы - Rст. 
3. Байланыс кедергісінің динамикалық тұрақсыздығы - Rdin. 
4. Максималды жұмыс кернеуі - Umax 
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5. Оқшаулау кедергісі - R. 
6. Коммутациялық қуат  -P к. 
7. Коммутациялық кернеу -U к. 
8. Коммутациялық тоқтар - I к. 
9. Тозуға төзімділік. 
Коммутатордың жоғары жиіліктерінде паразиттік параметрлер пайда 

болады. Коммутациялық құрылғы екі күйде болуы мүмкін: бастапқы және 
жұмыс.  

 

 
Сурет 4.3.1- Коммутациялық құрылғының құрамы 

 
Коммутациялық құрылғыларда энергияның бір түрін екіншісіне 

түрлендіру жүреді. 
Коммутациялық құрылғылардың тән ерекшелігі - жабдықтың жұмыс 

істеу процесінде бірнеше рет ауысу, яғни тозуға төзімділікке жоғары 
талаптар қоятын тоқтар мен кернеулер болған кезде. Көп еселі тұйықталу 
және размыкании электр байланыстары жүреді, жай-күйін өзгерту 
байланыста болатын беттерді байланыс бөлшектер және олардың қирауы. 
Коммутациялық құрылғылардың қызмет ету мерзімі шамамен 15-25 жыл. 
Коммутациялық құрылғылар мен қосқыштардың барлық параметрлері 
кездейсоқ ауытқуларға ие және кездейсоқ шамалар ретінде қарастырылуы 
керек. Сонымен қатар, олардың параметрлері температураның, механикалық 
әсердің, ылғалдылықтың және т. б. әсерінен кездейсоқ өзгереді. [6] 

 
Бақылау сұрақтары 

1. Коммутациялық құрылғының анықтамасы 
2. Коммутациялық құрылғылардың жіктелуі 
3. Коммутациялық құрылғыларға қойылатын негізгі параметрлер мен 

талаптар 
 
4.4. Телекоммуникация жүйелері 
 
Телефон станцияларының жіктелуі 
Телефон станциясы - бұл абоненттік телефон аппараттары арасында 

уақытша (абоненттер арасында тек сөйлесу кезінде ғана бар) қосылуды 
қамтамасыз ететін құрылғылар кешені. 

Телефон станцияларын келесі белгілер бойынша жіктеуге болады:  
1. Қолдану саласы бойынша жергілікті және қалааралық. Жергілікті 

телефон станциялары елді мекен, теміржол торабы, станция аумағында 
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5. Оқшаулау кедергісі - R. 
6. Коммутациялық қуат  -P к. 
7. Коммутациялық кернеу -U к. 
8. Коммутациялық тоқтар - I к. 
9. Тозуға төзімділік. 
Коммутатордың жоғары жиіліктерінде паразиттік параметрлер пайда 

болады. Коммутациялық құрылғы екі күйде болуы мүмкін: бастапқы және 
жұмыс.  

 

 
Сурет 4.3.1- Коммутациялық құрылғының құрамы 

 
Коммутациялық құрылғыларда энергияның бір түрін екіншісіне 

түрлендіру жүреді. 
Коммутациялық құрылғылардың тән ерекшелігі - жабдықтың жұмыс 

істеу процесінде бірнеше рет ауысу, яғни тозуға төзімділікке жоғары 
талаптар қоятын тоқтар мен кернеулер болған кезде. Көп еселі тұйықталу 
және размыкании электр байланыстары жүреді, жай-күйін өзгерту 
байланыста болатын беттерді байланыс бөлшектер және олардың қирауы. 
Коммутациялық құрылғылардың қызмет ету мерзімі шамамен 15-25 жыл. 
Коммутациялық құрылғылар мен қосқыштардың барлық параметрлері 
кездейсоқ ауытқуларға ие және кездейсоқ шамалар ретінде қарастырылуы 
керек. Сонымен қатар, олардың параметрлері температураның, механикалық 
әсердің, ылғалдылықтың және т. б. әсерінен кездейсоқ өзгереді. [6] 

 
Бақылау сұрақтары 

1. Коммутациялық құрылғының анықтамасы 
2. Коммутациялық құрылғылардың жіктелуі 
3. Коммутациялық құрылғыларға қойылатын негізгі параметрлер мен 

талаптар 
 
4.4. Телекоммуникация жүйелері 
 
Телефон станцияларының жіктелуі 
Телефон станциясы - бұл абоненттік телефон аппараттары арасында 

уақытша (абоненттер арасында тек сөйлесу кезінде ғана бар) қосылуды 
қамтамасыз ететін құрылғылар кешені. 

Телефон станцияларын келесі белгілер бойынша жіктеуге болады:  
1. Қолдану саласы бойынша жергілікті және қалааралық. Жергілікті 

телефон станциялары елді мекен, теміржол торабы, станция аумағында 
  

 

орналасқан телефон аппараттары арасында, ал бір-бірінен алыс қашықтықта 
орналасқан қалааралық абоненттер арасында (әртүрлі қалаларда) қосылуды 
қамтамасыз етеді [10]. 

2. Қолданылатын іздеушілер мен қосқыштардың түрі бойынша: 
(сурет.4.4.1). электромеханикалық, онда электромеханикалық іздегіштер мен 
қосқыштар қолданылады; 

квази-электронды, онда қосқыштар қамыс қосқыштарына, ал басқару 
құрылғылары электронды элементтерге салынған  

электрондық, онда қосқыштар мен басқару құрылғылары электронды 
элементтерге салынған. 

3. Қосылу процесін басқару әдісі бойынша: 
іздеушілерді тікелей басқару (декадты қадамды АТС) 
іздеушілерді жанама басқару (координаттық, квазиэлектрондық, 

электрондық). 
Іздеушілерді тікелей басқаратын АТС абонент жіберген теру 

импульстарының іздеушінің басқару құрылғысына әсер ететіндігімен 
сипатталады (сурет.4.4.2), ол щеткалардың байланыс өрісі бойымен 
қозғалысын тікелей басқарады.  

 

 
 

Сурет.4.4.1 

 
 

Сурет.4.4.2- Тікелей басқарылатын АТС 
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                                              Қосқыштарды жанама басқарумен 
Іздеушілерді тікелей басқарумен 
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Осының арқасында коммутация процесі теру кезінде бір уақытта 
жүзеге асырылады. Іздеушілерді тікелей басқару декадты қадамдық жүйесі 
АТС-да қолданылады, онда әр іздеуші үшін релелік жиынтықтан және 
қозғалатын электромагниттерден тұратын жеке басқару құрылғысы бар. 

Жанама жиынтығы бар АТС - да (сурет.4.4.3) теру импульстарын 
алдымен регистрлер деп аталатын арнайы құрылғылар қабылдайды, олар 
қабылданған нөмір туралы ақпаратты UU басқару құрылғысына жібереді, ал 
соңғысы коннектордың жұмысын басқарады. Осылайша, жанама басқарумен 
шақырылатын абоненттің нөмірі туралы ақпаратты қабылдау және қосқышты 
орнату процестері уақыт бойынша бөлінеді 

 

 
Сурет.4.4.3- Жанама жиынтығы бар АТС 

 
 
. 
Қосылу процесін жеделдету үшін регистр мен басқару құрылғысы 

арасында ақпарат алмасу жылдам әрекет ететін кодпен жүзеге асырылады. 
Декадты-қадамдық жүйелі  АТС  
Декадты-қадамдық жүйенің АТС құру үшін іздеудің келесі кезеңдері 

бар: алдын-ала іздеу (PИ), топтық іздеу (ГИ) және Сызықтық іздеу (ЛИ). Пи 
ретінде ШИ11 типті қадамдық іздеушілер, ал ГИ және ЛИ ретінде ДШИ 
типті декадты-қадамдық іздеушілер қолданылады.  Станциялардың бұл түрі 
ескірген,  желілерді салу кезінде қолданылмайды. 

Координаттық жүйелі  АТС 
Жоғарыда қарастырылған декадты қадамдық жүйесінің АТС 

коммутациялық құрылғылардың техникалық сипаттамаларына байланысты 
бірқатар кемшіліктерге ие (дизайнның күрделілігі, зақымданудың көп 
мөлшері, айтарлықтай импульсті шу), қазіргі уақытта моральдық тұрғыдан 
ескірген. Координаталық АТС-та коммутациялық құрал ретінде көпретті 
координаталық қосқыштар (ККҚ) қолданылады, мұнда сенімсіз жылжымалы 
контактінің орнына "щетка  ламель" электромагниттермен басқарылатын 
қысым контактілерін пайдаланады.  ККҚ  тікбұрышты координаттар жүйесі 
бойынша басқарылады.  ККҚ  негізгі құрылымдық торабы-тік блок немесе 
тік. 

ККҚ коммутациялық параметрлеріне мыналар жатады: саны, 
вертикальдардың сыйымдылығы және коммутацияланған желілердің 
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Осының арқасында коммутация процесі теру кезінде бір уақытта 
жүзеге асырылады. Іздеушілерді тікелей басқару декадты қадамдық жүйесі 
АТС-да қолданылады, онда әр іздеуші үшін релелік жиынтықтан және 
қозғалатын электромагниттерден тұратын жеке басқару құрылғысы бар. 

Жанама жиынтығы бар АТС - да (сурет.4.4.3) теру импульстарын 
алдымен регистрлер деп аталатын арнайы құрылғылар қабылдайды, олар 
қабылданған нөмір туралы ақпаратты UU басқару құрылғысына жібереді, ал 
соңғысы коннектордың жұмысын басқарады. Осылайша, жанама басқарумен 
шақырылатын абоненттің нөмірі туралы ақпаратты қабылдау және қосқышты 
орнату процестері уақыт бойынша бөлінеді 

 

 
Сурет.4.4.3- Жанама жиынтығы бар АТС 

 
 
. 
Қосылу процесін жеделдету үшін регистр мен басқару құрылғысы 

арасында ақпарат алмасу жылдам әрекет ететін кодпен жүзеге асырылады. 
Декадты-қадамдық жүйелі  АТС  
Декадты-қадамдық жүйенің АТС құру үшін іздеудің келесі кезеңдері 

бар: алдын-ала іздеу (PИ), топтық іздеу (ГИ) және Сызықтық іздеу (ЛИ). Пи 
ретінде ШИ11 типті қадамдық іздеушілер, ал ГИ және ЛИ ретінде ДШИ 
типті декадты-қадамдық іздеушілер қолданылады.  Станциялардың бұл түрі 
ескірген,  желілерді салу кезінде қолданылмайды. 

Координаттық жүйелі  АТС 
Жоғарыда қарастырылған декадты қадамдық жүйесінің АТС 

коммутациялық құрылғылардың техникалық сипаттамаларына байланысты 
бірқатар кемшіліктерге ие (дизайнның күрделілігі, зақымданудың көп 
мөлшері, айтарлықтай импульсті шу), қазіргі уақытта моральдық тұрғыдан 
ескірген. Координаталық АТС-та коммутациялық құрал ретінде көпретті 
координаталық қосқыштар (ККҚ) қолданылады, мұнда сенімсіз жылжымалы 
контактінің орнына "щетка  ламель" электромагниттермен басқарылатын 
қысым контактілерін пайдаланады.  ККҚ  тікбұрышты координаттар жүйесі 
бойынша басқарылады.  ККҚ  негізгі құрылымдық торабы-тік блок немесе 
тік. 

ККҚ коммутациялық параметрлеріне мыналар жатады: саны, 
вертикальдардың сыйымдылығы және коммутацияланған желілердің 

  
 

өткізгіштігі. Тік сыйымдылықтың жоғарылауымен іздеудің қол жетімділігі 
артады, яғни коммутациялық тізбектің кірісі шығулардың көп санына қол 
жетімді болады. 

ККҚ коммутациялық мүмкіндіктері оның белгілеуінде көрсетіледі, 
онда үш сан бар вертикальдар саны, олардың сыйымдылығы және 
өткізгіштігі. Сонымен,  ККҚ  20x10x6-да 20 тік бар, олардың әрқайсысы он 
алты сымды желіні қосуға мүмкіндік береді. Белгілеудегі бірінші Сан 
вертикальдардың (кірістердің) санын, әр вертикальдағы контактілі топтардың 
(шығулардың) екінші санын, топтағы коммутацияланған сымдардың санына 
сәйкес келетін контактілі серіппелердің үшінші санын көрсетеді. Коммутация 
нүктелерінің жалпы саны-20х10=200. 

Шығыс сызықты таңдау үшін бір таңдау электромагнитін (көлденең 
анықтау үшін) және бір ұстап тұрған электромагнитті (вертикалды анықтау 
үшін) қосу керек. 

Қосылу процесі 150 мс созылады. 
Координаталық АТС-тың негізгі ерекшеліктері: коммутациялық іздеу 

жүйелерін құрудың байланыстырушы принципі; қосылым орнатуды жанама 
басқару, онда шақырылатын абоненттің нөмірі туралы ақпарат 
коммутациялық аспаптардың жұмысын басқаратын құрылғыларға тікелей 
емес, координаталық станциялардың арнайы құрылғыларына түседі. 

 

 
 

Сурет.4.5.4- Координаттық типтегі АТС 
 

 
АТСк жұмысын басқару арнайы құралдармен маркерлермен жүзеге 

асырылады. Маркер  ККҚ -пен байланысты және регистр жіберген басқару 
сигналдарының әсерінен жұмыс істейді. Координаталық АТС-тың едәуір 
бөлігі іздеу сатылары бойынша басқарылатын АТС-қа жатады. Мұндай 
станциялардың құрамына (сурет.4.5.4) АИ абоненттік іздеу, ГИ топтық іздеу 
және ИР регистрлік іздеу сатылары кіреді. Әр кезеңнің жабдықтары жеке 
коммутациялық блоктардан тұрады. 

АИ сатыларының блоктарында үш іздену буыны болады: А, В, С. 
абоненттерге кіретін қосылыстар барлық үш Каскад арқылы жүргізіледі, 
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абоненттерден тек А және В каскадтары арқылы шығатын қосылыстар. ГИ 
сатысының блоктары А және В екі буынына ие және 20-дан 10-ға дейінгі 
сызықтар саны бар 10-нан 20-ға дейін шығыс сәулелерін қосуға мүмкіндік 
береді. 

Абоненттен қоңырауды АК абоненттік жиынтығы қабылдайды. 
Абоненттік іздеу маркері шақырушы абоненттің абоненттік желісін, ШҚ бос 
Шнур жинағын анықтайды және онымен шақырылатын абоненттің желісін 
қосады, хақ-тың барлық осы функцияларын орындағаннан кейін босатылады. 
ШК қоңырауды МРИ тіркеу іздеуінің маркеріне жібереді, ол еркін регистрді 
табады және РИ арқылы онымен ШК және қоңырау шалушының желісін 
қосады. Тіркелім абонентке станцияның жауап сигналын береді және 
абоненттен терілген нөмір туралы ақпаратты қабылдайды және оны есте 
сақтайды.  Содан кейін регистр ШК арқылы МГИ-нің топтық іздеу 
сатысының маркеріне қосылады және оған осы станциядағы қосылу бағытын 
анықтайтын нөмірдің алғашқы белгілері туралы ақпарат береді. МГИ қажетті 
бағыттың бос сызығын тауып, онымен ШК байланыстырады, содан кейін 
босатылады. ГИ арқылы Шнур жиынтығы абоненттік іздеу сатысымен (кіріс 
байланысы) жалғанады.  

Тіркелім нөмірдің соңғы екі белгісі туралы ақпаратты МАИ маркеріне 
береді. Маркер шақырылатын сызықты табады, егер ол бос болса, 
шақырылатын АҚ-ны қосады. сызық оны ШК арқылы шақырушымен 
байланыстырады және босатылады; онымен бірге регистр босатылады.  ШК 
шақырылатын абонентке шақыру сигналын және шақырушыға шақыру 
сәлемдемесін бақылау сигналын жібереді. Шақырылатын абоненттің 
жауабынан кейін ШК сигналдарды жіберуді тоқтатады және абоненттік 
желілер арасында сөйлесу жолын орнатады. Тоқтағаннан кейін ШК 
ажыратуды жүзеге асырады. 

К АТС түрлері  
Атск100 / 2 000 сыйымдылығы 3 000 нөмірге дейін (т. д.) 
АТСКУ сыйымдылығы 10 000 нөмірге дейін (ГТҚ) 
КРЖ102, 202 сыйымдылығы 50 Нөмір немесе 100 нөмір 

(сыйымдылығы аз АТС). 
Квазиэлектрондық АТС (АТСКЭ) 
"Квази" префиксі "дерлік" дегенді білдіреді. АТСКЭ-де сөйлесу 

тізбектерін коммутациялау магнитті басқарылатын контактілері бар реле 
(қамыс қосқышы, феррид) және оларды басқаратын электрондық құрылғылар 
арқылы жүзеге асырылады. Электромеханикалық жүйенің АТС-мен 
салыстырғанда АТСКЭ бірқатар артықшылықтарға ие:  

– жұмыста үлкен сенімділік;  
– жоғары сапалы байланыс байланыстары;  
– қызмет көрсетудің қосымша түрлерін ұсыну мүмкіндігі; 
– жабдықты орналастыруға арналған бөлменің кіші өлшемдері. 
Басқарудың ыңғайлылығы үшін коммутациялық жүйелер бір-біріне 

қосылған контактілері мен орамалары бар көлденең және тік қатарлары бар 
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абоненттерден тек А және В каскадтары арқылы шығатын қосылыстар. ГИ 
сатысының блоктары А және В екі буынына ие және 20-дан 10-ға дейінгі 
сызықтар саны бар 10-нан 20-ға дейін шығыс сәулелерін қосуға мүмкіндік 
береді. 

Абоненттен қоңырауды АК абоненттік жиынтығы қабылдайды. 
Абоненттік іздеу маркері шақырушы абоненттің абоненттік желісін, ШҚ бос 
Шнур жинағын анықтайды және онымен шақырылатын абоненттің желісін 
қосады, хақ-тың барлық осы функцияларын орындағаннан кейін босатылады. 
ШК қоңырауды МРИ тіркеу іздеуінің маркеріне жібереді, ол еркін регистрді 
табады және РИ арқылы онымен ШК және қоңырау шалушының желісін 
қосады. Тіркелім абонентке станцияның жауап сигналын береді және 
абоненттен терілген нөмір туралы ақпаратты қабылдайды және оны есте 
сақтайды.  Содан кейін регистр ШК арқылы МГИ-нің топтық іздеу 
сатысының маркеріне қосылады және оған осы станциядағы қосылу бағытын 
анықтайтын нөмірдің алғашқы белгілері туралы ақпарат береді. МГИ қажетті 
бағыттың бос сызығын тауып, онымен ШК байланыстырады, содан кейін 
босатылады. ГИ арқылы Шнур жиынтығы абоненттік іздеу сатысымен (кіріс 
байланысы) жалғанады.  

Тіркелім нөмірдің соңғы екі белгісі туралы ақпаратты МАИ маркеріне 
береді. Маркер шақырылатын сызықты табады, егер ол бос болса, 
шақырылатын АҚ-ны қосады. сызық оны ШК арқылы шақырушымен 
байланыстырады және босатылады; онымен бірге регистр босатылады.  ШК 
шақырылатын абонентке шақыру сигналын және шақырушыға шақыру 
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желілер арасында сөйлесу жолын орнатады. Тоқтағаннан кейін ШК 
ажыратуды жүзеге асырады. 

К АТС түрлері  
Атск100 / 2 000 сыйымдылығы 3 000 нөмірге дейін (т. д.) 
АТСКУ сыйымдылығы 10 000 нөмірге дейін (ГТҚ) 
КРЖ102, 202 сыйымдылығы 50 Нөмір немесе 100 нөмір 

(сыйымдылығы аз АТС). 
Квазиэлектрондық АТС (АТСКЭ) 
"Квази" префиксі "дерлік" дегенді білдіреді. АТСКЭ-де сөйлесу 

тізбектерін коммутациялау магнитті басқарылатын контактілері бар реле 
(қамыс қосқышы, феррид) және оларды басқаратын электрондық құрылғылар 
арқылы жүзеге асырылады. Электромеханикалық жүйенің АТС-мен 
салыстырғанда АТСКЭ бірқатар артықшылықтарға ие:  

– жұмыста үлкен сенімділік;  
– жоғары сапалы байланыс байланыстары;  
– қызмет көрсетудің қосымша түрлерін ұсыну мүмкіндігі; 
– жабдықты орналастыруға арналған бөлменің кіші өлшемдері. 
Басқарудың ыңғайлылығы үшін коммутациялық жүйелер бір-біріне 

қосылған контактілері мен орамалары бар көлденең және тік қатарлары бар 

  
 

коммутациялық матрицалар түрінде орнатылады.  - Сур.4.6 феррид 
негізіндегі қосқыш бар. Квазиэлектрондық АТС-ның құрылымдық сұлбасы 
суретте көрсетілген.4.7 және функционалды байланысты блоктар: 

Телефон перифериясы:   
 АК абоненттік жиынтықтар; 
 Шнур жиынтықтары; 
 Регистр; 
 Коммутациялық өрістің КП 
 ИКСЛ қосу желілерінің Шығыс жиынтықтары; 
 Қосылу желілерінің кіріс жиынтықтары; 
Электрондық басқару машинасының ЭУМ: 
 ПУУ перифериялық басқару құрылғысы; 
 Орталық басқару құрылғысы ЦУУ. 
Мысалы," КВАНТ "4000 нөмірге дейін," ESK " 3000 нөмірге дейін. 
 Электрондық (цифрлық) АТС (АТСЦ)  
АТСЦ-да коммутациялық құрылғылар ретінде электронды құрылғылар 

қолданылады: диодтар мен транзисторлар.  
Сөйлеу сигналын сандық түрде беру үшін сөйлеу сигналын сандық 

өңдеу қолданылады. Импульстік кодты модуляциясы (ИКМ) арқылы сөйлеу 
сигналы сандық кодқа айналады. 

 

 
 

Сурет.4.5.4- Квазиэлектрондық үлгідегі АТС 
 
АТСЦ құрылымдық сұлбасы суретте көрсетілген. 4.5.5 
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Сурет 4.5.5-АТСЦ құрылымдық сұлбасы 
 
Сандық АТС түрлері: М20/25 (21/22; 71/72) 20 000 нөмірге дейін 
"КВАНТ СИС" сыйымдылығы 4 000 нөмірге дейін. 
Телефон жүктемесі туралы түсінік 
Телефон жүктемесі абоненттердің кешіктірілген уақыт аралығында, 

мысалы, бір сағат немесе тәулік ішінде қосылу құрылғыларын алу уақыты 
(сағаттық-сабақ). 

Телефон жүктемесінің қарқындылығы Эрлангтың уақыт бірлігіне 
(сағатына) қанша телефон жүктемесінің келетінін көрсететін Y мәні. 

Тәулік ішінде абоненттерден қоңыраулар біркелкі емес. Станцияға 
тәулік сағаттары бойынша жүктемені бөлу тәуліктік кестемен сипатталады 
(сурет.4.9). Ең үлкен жүктеме түсетін күннің сағаты ең үлкен жүктеме сағаты 
(ЧНН) деп аталады. Коммутациялық құрылғылардың санын есептеу ЧНН-
дегі жүктеме негізінде жүргізіледі.  

АТС сыйымдылығын бағалау үшін мынадай бастапқы деректер болуы 
қажет: 

 телефон жүктемесі; 
 қызмет көрсету жүйесі; 
 қызмет көрсету сапасының көрсеткіші. 
Қызмет көрсету жүйелері: 
1. Айқын шығындары бар жүйе (қазіргі уақытта бос қосылу жолы 

болмаған жағдайда, абонент қосылудан бас тартады. Абоненттерге қызмет 
көрсету сапасы шығындар коэффициентімен бағаланады:  

 
 р=(СпСи) / Сп,%,                                          (4.5.1) 

 
мұндағы Сп ЧНН-ге келіп түскен шақырулар саны,  
       Si орындалған қоңыраулар саны.  
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Егер Р=2%, қалааралық р=10% болса, жергілікті желілерде қызмет 
көрсетудің қанағаттанарлық сапасы. 

2. Күту жүйесі (абонент қосылу құрылғысы бос болмаған кезде 
оның босатылуын күтуі тиіс, яғни қызмет көрсету кідіріспен жүреді. 
Критерий-белгілі бір уақыттан жоғары қызмет күту ықтималдығы р (>t). 

Қалааралық телефон байланысы 
Байланысты орнату әдістері: 
1. Қолмен қосу - қалааралық коммутаторлардың көмегімен 

телефоншылар орнатады  
2. Жартылай автоматты - қосылым телефон арқылы қалааралық 

коммутатордың және алыс жиынтық жиынтығының (КДН) көмегімен 
орнатылады. 

3. Автоматты-қалааралық қосылысты абоненттер алыс жиынтық 
арқылы тікелей орнатады. 

 
Бақылау сұрақтары  
1. Телефон аппараттары қалай жіктеледі? 
2.Сөйлесу құрылғыларын қосудың ауыспалы сұлбасы нені білдіреді? 
3.Телефон қандай блоктардан тұрады? 
4.Тональды жиынтық қалай жүзеге асырылады? 
5.Телефон станциялары қалай жіктеледі? 
6.Іздеушілерді тікелей басқару нені білдіреді? 
7.Жанама коннекторларды басқару нені білдіреді? 
8.АТС-ДШ ПИ сатысы не үшін енгізіледі? 
9. ДШИ-100 типті іздеушілер іздеудің қай кезеңінде қолданылады? 
10.Бірнеше координаталық қосқыш дегеніміз не? 
11.АТС-К жұмыс принципін түсіндіріңіз? 
12.Квазиэлектрондық АТС-да қандай құрылғылар коммутацияны 

жүзеге асырады? 
13.Сандық АТС артықшылықтары қандай? 
14.Телефон жүктемесі дегеніміз не? 
15.Қалааралық байланысқа қосылу әдістерін атаңыз. 
 
4.5. Байланыс құрылғыларын монтаждау. Электрбайланыс 

жүйелерін қосу, жұмысқа қабілеттілігін тексеру 
 
4.5.1. Байланыс құрылғыларын монтаждау 
1. Электромонтаждық жұмыстар 
.Жұмыс орнын ұйымдастыру 
Радиомонтаждау үстелі мыналардан тұрады: 
 пластикпен қапталған үстелшелер, 
 кернеуі 36, 27 және 3 вольтты қуат көзі (үстелдің астындағы оң 

жақта), 
 жеке заттарға арналған қорап (үстелдің астындағы сол жақта), 
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 өндіріс қалдықтарына арналған жәшік (ортасында үстелдің астына), 
 оқшаулағыш жабыны бар арнайы тұғыр немесе резеңке кілемше, 
 жеке жарықтандыру шамдары (үстелдің үстінде) 
 желдеткіштің кең қонышы. 
Радиомонтажбен байланысты үй-жайлардағы Жарық аралас ( табиғи + 

жалпы + Жергілікті) болуы тиіс. 
Дәнекерлеуге және қалайылауға байланысты үй-жайлардағы желдеткіш 

ағынды және сорылатын болуы тиіс. 
Жұмыс орнын дайындау кезінде негізгі ережені басшылыққа алу керек: 

оң қолмен алынған құралдар мен құрылғылар оң жаққа қойылады, сол 
қолмен алынады, сол жаққа қойылады. 

2. Монтаждау құралы 
Бүйір кескіштер (бүйірлік сым кескіштер 30°) сымды тістеуге немесе 

радио элементтерін шығаруға арналған, соның ішінде қол жетімді емес 
жерлерде. 

Тістеуіктер  (ұзартылған губкалары бар тістеуіктер) – РЭ сымдары мен 
түйіндерін, оның ішінде жету қиын жерлерде ұстап, ию үшін. 

Дөңгелек тістеуік – сымның ұшын ұстап, бүгуге және РЭ-ді әр түрлі 
радиус бойымен шығаруға арналған. 

Тік пинцет - монтаждау және дәнекерлеу кезінде РЭ сымдары мен 
сымдарының ұштарын ұстап тұру үшін. 

Тік қайшылар - әртүрлі материалдарды, түтіктерді, жіптерді кесуге 
арналған. 

Скальпель - әртүрлі материалдарды кесуге арналған. 
Электрлік пышақ – монтаждау сымдарынан оқшаулауды алып тастауға 

арналған. 
Оқшаулауды алып тастауға арналған құрал  - монтаждау  сымдарынан 

оқшаулауды алып тастау үшін. 
Дәнекерлеу үтігі – дәнекерлеу, пайкілеу жұмысын орындау үшін. 
3. Қауіпсіздік техникасы 
Нұсқаулық түрлері 
Кіріспе нұсқаулық – жұмысқа  қабылдау кезінде қауіпсіздік техникасы 

бойынша инженер жүргізеді, кәсіпорындағы қауіпсіз мінез-құлықтың жалпы 
мәселелерін қамтиды. 

Жұмыс орнында бастапқы - жұмыс орнында учаске шебері жүргізеді, 
жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін қамтиды. 

Қайталанған - (бастапқы үлгі бойынша) жұмыс орнында кемінде үш 
айда бір рет өткізіледі, сұхбаттасу нысанында өткізілуі мүмкін. 

Жоспардан тыс - (бастапқы үлгі бойынша) жұмыста екі аптадан астам 
үзіліс болған кезде жүргізіледі. 

2.2. Электр қауіпсіздігі 
Адам үшін қауіпті болып табылады: 
10 мА-дан асатын тоқ, онда адам әлі де тірі бөліктерден босатылуы 

мүмкін; 
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Электрлік пышақ – монтаждау сымдарынан оқшаулауды алып тастауға 

арналған. 
Оқшаулауды алып тастауға арналған құрал  - монтаждау  сымдарынан 

оқшаулауды алып тастау үшін. 
Дәнекерлеу үтігі – дәнекерлеу, пайкілеу жұмысын орындау үшін. 
3. Қауіпсіздік техникасы 
Нұсқаулық түрлері 
Кіріспе нұсқаулық – жұмысқа  қабылдау кезінде қауіпсіздік техникасы 

бойынша инженер жүргізеді, кәсіпорындағы қауіпсіз мінез-құлықтың жалпы 
мәселелерін қамтиды. 

Жұмыс орнында бастапқы - жұмыс орнында учаске шебері жүргізеді, 
жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін қамтиды. 

Қайталанған - (бастапқы үлгі бойынша) жұмыс орнында кемінде үш 
айда бір рет өткізіледі, сұхбаттасу нысанында өткізілуі мүмкін. 

Жоспардан тыс - (бастапқы үлгі бойынша) жұмыста екі аптадан астам 
үзіліс болған кезде жүргізіледі. 

2.2. Электр қауіпсіздігі 
Адам үшін қауіпті болып табылады: 
10 мА-дан асатын тоқ, онда адам әлі де тірі бөліктерден босатылуы 

мүмкін; 

  
 

50 мА тоқ қатты зақым келтіреді; 
100 мА тоқ 1-2 секундтан артық әсер етеді. 
50-1000 Гц жиіліктегі айнымалы тоқ адамдар үшін тұрақты тоққа 

қарағанда қауіпті, бірақ 300 В-тан жоғары кернеуде тұрақты тоқ соғу қаупі 
күрт артады. 

Зардап шеккен адамға уақтылы және тиімді көмек көрсету үшін әрбір 
студент білуі керек: 

дәрі қобдишасы қайда орналасқан; 
жұмыс орындарының орталықтандырылған қуат көзінің кернеуі қалай 

өшіріледі; 
зардап шегушіні жандандыру бойынша іс-шаралар қалай жүргізіледі; 
медициналық персоналды шақыру тәртібі. 
2.3. Электр тогының әсерінен зардап шеккендерге алғашқы көмек 
Зардап шегушіні электр тогының әсерінен босатыңыз. 
Электр тогының соғу аймағын өшіріңіз: жұмыс орнын немесе жалпы 

Ажыратқышты өшіріңіз. 
Зардап шеккен адамды тоқ өткізгіш сымдардан құрғақ киіммен, құрғақ 

арқанмен, құрғақ тақтамен, резеңке қолғаппен және т.б. босату үшін тек бір 
қолмен әрекет ету ұсынылады. 

Электр тогымен зақымданудың барлық жағдайларында медициналық 
көмекті шақыру немесе зардап шегушіні медициналық пунктке жеткізу 
қажет: 

Егер зардап шеккен адамның тыныс алуы және импульсі болса, оны 
жылы жауып, дәрігердің келуін күту керек. 

Зардап шегушіде тыныс алу және пульс болмаған жағдайда өз бетінше 
тыныс алу пайда болғанға дейін немесе медициналық көмек келгенге дейін 
кезекпен жасанды тыныс алуды және жүрекке тікелей емес массаж жасау 
қажет. 

"Ауыздан ауызға" жасанды тыныс алу және жанама жүрек массажы: 
Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін көмек 

көрсетуші зардап шегушінің басын барынша артқа лақтырып, мойнының 
астына бір қолдың алақанын қояды, ал екінші қолымен зардап шегушінің 
маңдайына басады (мойнының астына киімнен білікше қоюға болады). 

Көмек беруші терең дем алып, зардап шегушінің аузына ауаны күшпен 
(дәке немесе орамал арқылы) шығарады, зардап шегушінің мұрнын бетіне 
немесе маңдайындағы қол саусақтарымен қысады. (Бір минутта шамамен 12 
соққы жасалады). 

Көмек беруші қолын алақанымен төмен қаратып қояды (бұл төс 
сүйектің жұмсақ ұшынан екі саусаққа жоғары), ал екінші қолдың алақаны 
бірінші қолға дұрыс бұрышпен қолданылады. 

Қысым екі өткір, жылдам соққылармен жасалады. Қолыңызды 
босаңсытып, бірақ оларды стернумнан шығармай, кеудені қысымнан 
босатыңыз. Сонымен қатар, жәбірленушінің кеуде қуысы төмендейді және 
пассивті дем шығару жүреді. 
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Тыныс алуды өлшеп, дем шығару процедурасын қайталаңыз. 
Механикалық жарақаттар кезіндегі алғашқы көмек: 
Қан кетуді тоқтатыңыз. 
Дезинфекциялық таңғышты жағыңыз. 
Термиялық күйік кезінде алғашқы көмек 
Күйіктің бірінші дәрежесі-аздап қызару, тері бүтін: 
сода ерітіндісінен (бір стакан суға 2 шай қасық) немесе алкогольден 

лосьон жасаңыз. 
Екінші дәреже – көпіршіктердің пайда болуы: 
калий перманганатының 5% ерітіндісінен лосьон және дезинфекциялық 

таңғыш жасаңыз. 
көпіршіктерді ашуға болмайды. Жабысқан заттарды немесе материя 

бөліктерін жыртуға болмайды. 
Үшінші дәреже - терінің бұзылуы (күйдіру). 
калий перманганатының әлсіз ерітіндісіне малынған таңғышты ақырын 

жағыңыз. 
медпунктке жүгіну. 
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық 
Жалпы талаптар. 
Монтаждау жұмыстарын өз бетінше орындауға 18 жасқа толған, 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан, медициналық куәландырудан 
өткен және жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін 
меңгерген адамдар жіберіледі. Жұмыс жарамды құрал-саймандар мен 
айлабұйымдарды пайдалана отырып және олардың тікелей мақсаты бойынша 
ғана жарамды жабдықта жүргізіледі. Жеке гигиена ережелерін сақтаңыз: 
тамақ ішер алдында, темекі шегер алдында және құрамында қорғасын бар 
дәнекерлерді қолданумен байланысты жұмыс аяқталғаннан кейін қолыңызды 
сірке қышқылының 1% ерітіндісімен шайыңыз, оларды сабынмен жуыңыз, 
ауыз қуысын шайыңыз. Қорғасын буының ағзаға түсуін болдырмау үшін 
құрамында қорғасын бар дәнекермен дәнекерлеу жүргізілетін үй-жайларда 
жеке заттарын сақтамауға тиіс. Монтажшылардың жұмыс орындары құрал-
саймандар мен материалдардың сақталуын, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын 
жинауды қамтамасыз ететін арнайы үстелдермен жабдықталуға, темекі 
шегуге болмайды. 

Арнайы талаптар 
Жұмысты бастамас бұрын. 
 Арнайы киім киіп, осы жұмысты орындау үшін қажетті жеке 

қорғаныс құралдарын дайындаңыз. Арнайы киімді оның желбезек және 
салбырап тұратын ұштары болмайтындай етіп кигізіңіз, басыңызға қонымды 
бас киім киіңіз, оның астына шаш алыңыз. 

 Жұмыс орнын дайындаңыз. Құралдың жарамдылығын тексеріңіз. 
Құралдарды, сызбаларды, құрылғыларды ыңғайлы тәртіпте орналастырыңыз. 
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Тыныс алуды өлшеп, дем шығару процедурасын қайталаңыз. 
Механикалық жарақаттар кезіндегі алғашқы көмек: 
Қан кетуді тоқтатыңыз. 
Дезинфекциялық таңғышты жағыңыз. 
Термиялық күйік кезінде алғашқы көмек 
Күйіктің бірінші дәрежесі-аздап қызару, тері бүтін: 
сода ерітіндісінен (бір стакан суға 2 шай қасық) немесе алкогольден 

лосьон жасаңыз. 
Екінші дәреже – көпіршіктердің пайда болуы: 
калий перманганатының 5% ерітіндісінен лосьон және дезинфекциялық 

таңғыш жасаңыз. 
көпіршіктерді ашуға болмайды. Жабысқан заттарды немесе материя 

бөліктерін жыртуға болмайды. 
Үшінші дәреже - терінің бұзылуы (күйдіру). 
калий перманганатының әлсіз ерітіндісіне малынған таңғышты ақырын 

жағыңыз. 
медпунктке жүгіну. 
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық 
Жалпы талаптар. 
Монтаждау жұмыстарын өз бетінше орындауға 18 жасқа толған, 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан, медициналық куәландырудан 
өткен және жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін 
меңгерген адамдар жіберіледі. Жұмыс жарамды құрал-саймандар мен 
айлабұйымдарды пайдалана отырып және олардың тікелей мақсаты бойынша 
ғана жарамды жабдықта жүргізіледі. Жеке гигиена ережелерін сақтаңыз: 
тамақ ішер алдында, темекі шегер алдында және құрамында қорғасын бар 
дәнекерлерді қолданумен байланысты жұмыс аяқталғаннан кейін қолыңызды 
сірке қышқылының 1% ерітіндісімен шайыңыз, оларды сабынмен жуыңыз, 
ауыз қуысын шайыңыз. Қорғасын буының ағзаға түсуін болдырмау үшін 
құрамында қорғасын бар дәнекермен дәнекерлеу жүргізілетін үй-жайларда 
жеке заттарын сақтамауға тиіс. Монтажшылардың жұмыс орындары құрал-
саймандар мен материалдардың сақталуын, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын 
жинауды қамтамасыз ететін арнайы үстелдермен жабдықталуға, темекі 
шегуге болмайды. 

Арнайы талаптар 
Жұмысты бастамас бұрын. 
 Арнайы киім киіп, осы жұмысты орындау үшін қажетті жеке 

қорғаныс құралдарын дайындаңыз. Арнайы киімді оның желбезек және 
салбырап тұратын ұштары болмайтындай етіп кигізіңіз, басыңызға қонымды 
бас киім киіңіз, оның астына шаш алыңыз. 

 Жұмыс орнын дайындаңыз. Құралдың жарамдылығын тексеріңіз. 
Құралдарды, сызбаларды, құрылғыларды ыңғайлы тәртіпте орналастырыңыз. 

  
 

 Оқшаулауды күйдіру әдісімен сымдарды қалайылау, дәнекерлеу 
немесе тазарту орындарынан жергілікті сору желдеткішінің қосылғанына көз 
жеткізіңіз. 

 Электр дәнекерлегішті қарау кезінде өткізгіштің үзілуі мен күйгені 
жоқ жалғағыш сымының бүкіл ұзындығы бойынша сенімді оқшауланғанына, 
жарамды штепсель айыры бар екеніне; дәнекерлегіш өзегінің 
тербелмейтініне; тұтқасының сызаттары жоқ екеніне көз жеткізіңіз. 

 Құрамында ТЖС бар барлық сұйықтықтарды ауысымдық 
қажеттіліктен аспайтын мөлшерде жұмыс орнында сақтауға рұқсат етіледі. 
ТЖС бар ыдыс тығыз жабылатын қақпақтармен төгілмеуі тиіс және оны 
дәнекерлегіш темірден алшақ орнатыңыз. 

Жұмыс уақытында 
 Сымдардың ұштарын бүйірлік кескіштермен жұлу кезінде ұшатын 

бөлшектердің өзіңізге және өзгелерге түсуіне жол бермеңіз  
 Сымның ұштарын арнайы құралды қолданып немесе жергілікті 

сорғыш желдеткіші қосылған электрмен ату арқылы шешіңіз. 
  Электр сымымен сымдардың ұштарын тазалау кезінде 

қолдарыңызды жарқыраған жіптен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. 
 Сымдардың ұштарын қалайылау сору желдеткіші қосылған кезде 

жүргізіледі. Дәнекердің төгілуіне жол бермеу үшін ылғалдың балқымамен 
тигельге түсуіне жол бермеңіз, қызмет көрсетер алдында сымдардың ұштары 
жақсы кептірілуі керек. Тигельді балқытылған дәнекермен тасымалдауға 
тыйым салынады. 

 Тартылған сымды ваннаға шашырауға жол бермей, тегіс қозғалыспен 
батырыңыз. 

 Балқытылған ортаның бетін жылудан өткізбейтін материалдан 
жасалған тұтқалары бар арнайы құралдың көмегімен мезгіл-мезгіл тазалаңыз, 
шашыраудың пайда болуына жол бермеңіз, осы мақсатта кездейсоқ заттарды 
(картон, қағаз және т.б.) пайдаланбаңыз. 

 Дәнекерлегішпен жұмыс кезінде: 
 дәнекерлеу үтігінің қыздыру дәрежесін жанасу, ұстау арқылы 

анықтамаңыз; 
 шашыраудың алдын алу үшін ағынды жұқа қабатқа жағыңыз; 
 дәнекерленетін немесе қызмет көрсетілетін сымды (сымды) 

пинцетпен ұстаңыз; 
 дәнекерлеу үтігінен артық дәнекерлеуді арнайы майлықтармен алып 

тастаңыз, дәнекерлеу үтігінен артық дәнекерлеуді сілкіп алмаңыз; 
 жұмыс істеп тұрған дәнекерлегіш үтікті сыртқа тарату желдеткіші 

әсер ететін аймақта ұстаңыз; 
 қосулы электр дәнекерлегішті қараусыз қалдырмаңыз, жұмыстағы 

үзілістер кезінде дәнекерлегішті электр желісінен ажыратыңыз және оны 
металл немесе ыстыққа төзімді тірекке қойыңыз. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін. 
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Сіз жұмыс істеген жабдықты электр желісінен ажыратыңыз. 
Жұмыс орнын, құралды алып тастаңыз. 
2.1.4 жеке қорғану құралдары қолыңызды сабынмен жуып, 1% сірке 

суының ерітіндісімен шайыңыз. 
Монтаждау сымдары 
Монтаждық сымдар көп ядролы немесе бір ядролы, оқшауланған 

немесе оқшауланбаған болуы мүмкін. 
Сымды өңдеу ережелері 
Сымды берілген ұзындыққа кесіңіз (қайшы, бүйір кескіштер, 

скальпель, сымды кесуге арналған арнайы құрылғы). Сымның екі ұшынан 
берілген ұзындыққа (шамаға) оқшаулауды алып тастау (электр пышақ, 
оқшаулауды алып тастауға арналған механикалық құрылғы). 

Оқшаулауды бүйір кескіштермен, пышақпен, тістермен және т. б. алып 
тастауға тыйым салынады. 

Электр тұтатудан кейін оқшаулаудың қараю және балқып кету шамасы 
1 мм-ден аспауы тиіс. 

Металл өзекшені сағат тілімен бұрау және қабаттаспай бұраңыз. 
Тамырдың металл бөлігін жабыңыз. Қалайыланған бет жылтыр, тегіс болуы 
тиіс; саңылаусыз, сүңгілерсіз, бөгде қосындыларсыз және басқа да 
ақауларсыз. 

Сымдарды жапырақшаларға жəне контактілерге бекіту 
Монтаждау сымдарының талсымдарын түйіспелі жапырақшаларға 

жалғау монтаждау сымы талсымының жалаңаш бөлігінің оқшаулау ұшынан 
дәнекерлеу орнына дейінгі ұзындығы 2 мм-ден аспайтындай және 0,5 мм-ден 
кем болмайтындай етіп жүзеге асырылсын (жалпы талаптар). Егер байланыс 
жапырақшалары арасындағы қашықтық 5 мм-ден аз болса, онда сымдардың 
ашылуы 1,5 мм-ден аспауы керек. Жапырақшаларға бекітілген монтаж 
сымдарының барлық ұштары мықтап қысылуы керек. Бекіту кезінде 
өткізгіштерді контактілі лепесткам енгіСҚ керек кеніші тесігі жапырақ және 
загнуть оның радиус бойынша алатындай құрылды ілгек. Істікшелі 
жапырақшада әр сым өздігінен бекітілуі керек. 

Монтаждау кезінде келесі ережелерді сақтау қажет: 
Сымдар мен элементтерді жалғау механикалық бекітпесі бар 

жапырақшалар, тіректер, тақталар көмегімен жүзеге асырылады. Түйістіре 
және қамшыға дәнекерлеуге тыйым салынады. 

1-2 дәнекерлеу үшін 20-25 мм ұзындықты ескере отырып, байланыс 
жапырақшалары бар монтаж сымдарын кернеусіз жалғаңыз. 

Орнату сымдары қатты болуы керек. Біріктіруге жол берілмейді. 
Электр монтаждау қосылыстарына арналған сымдарда олардың 

механикалық және электрлік беріктігін төмендететін зақымданулар, күйіктер, 
кесіктер және басқа да ақаулар болмауы тиіс. 

Электр монтаждау сымдары монтаждан кейін керілмеуі тиіс. 
Бір тіректік шықпаға аспалы элементтердің шықпаларын қоса алғанда, 

үштен аспайтын сымды, ал жоғары жиілікті сұлбалар үшін - төрт сымнан 
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Сіз жұмыс істеген жабдықты электр желісінен ажыратыңыз. 
Жұмыс орнын, құралды алып тастаңыз. 
2.1.4 жеке қорғану құралдары қолыңызды сабынмен жуып, 1% сірке 

суының ерітіндісімен шайыңыз. 
Монтаждау сымдары 
Монтаждық сымдар көп ядролы немесе бір ядролы, оқшауланған 

немесе оқшауланбаған болуы мүмкін. 
Сымды өңдеу ережелері 
Сымды берілген ұзындыққа кесіңіз (қайшы, бүйір кескіштер, 

скальпель, сымды кесуге арналған арнайы құрылғы). Сымның екі ұшынан 
берілген ұзындыққа (шамаға) оқшаулауды алып тастау (электр пышақ, 
оқшаулауды алып тастауға арналған механикалық құрылғы). 

Оқшаулауды бүйір кескіштермен, пышақпен, тістермен және т. б. алып 
тастауға тыйым салынады. 

Электр тұтатудан кейін оқшаулаудың қараю және балқып кету шамасы 
1 мм-ден аспауы тиіс. 

Металл өзекшені сағат тілімен бұрау және қабаттаспай бұраңыз. 
Тамырдың металл бөлігін жабыңыз. Қалайыланған бет жылтыр, тегіс болуы 
тиіс; саңылаусыз, сүңгілерсіз, бөгде қосындыларсыз және басқа да 
ақауларсыз. 

Сымдарды жапырақшаларға жəне контактілерге бекіту 
Монтаждау сымдарының талсымдарын түйіспелі жапырақшаларға 

жалғау монтаждау сымы талсымының жалаңаш бөлігінің оқшаулау ұшынан 
дәнекерлеу орнына дейінгі ұзындығы 2 мм-ден аспайтындай және 0,5 мм-ден 
кем болмайтындай етіп жүзеге асырылсын (жалпы талаптар). Егер байланыс 
жапырақшалары арасындағы қашықтық 5 мм-ден аз болса, онда сымдардың 
ашылуы 1,5 мм-ден аспауы керек. Жапырақшаларға бекітілген монтаж 
сымдарының барлық ұштары мықтап қысылуы керек. Бекіту кезінде 
өткізгіштерді контактілі лепесткам енгіСҚ керек кеніші тесігі жапырақ және 
загнуть оның радиус бойынша алатындай құрылды ілгек. Істікшелі 
жапырақшада әр сым өздігінен бекітілуі керек. 

Монтаждау кезінде келесі ережелерді сақтау қажет: 
Сымдар мен элементтерді жалғау механикалық бекітпесі бар 

жапырақшалар, тіректер, тақталар көмегімен жүзеге асырылады. Түйістіре 
және қамшыға дәнекерлеуге тыйым салынады. 

1-2 дәнекерлеу үшін 20-25 мм ұзындықты ескере отырып, байланыс 
жапырақшалары бар монтаж сымдарын кернеусіз жалғаңыз. 

Орнату сымдары қатты болуы керек. Біріктіруге жол берілмейді. 
Электр монтаждау қосылыстарына арналған сымдарда олардың 

механикалық және электрлік беріктігін төмендететін зақымданулар, күйіктер, 
кесіктер және басқа да ақаулар болмауы тиіс. 

Электр монтаждау сымдары монтаждан кейін керілмеуі тиіс. 
Бір тіректік шықпаға аспалы элементтердің шықпаларын қоса алғанда, 

үштен аспайтын сымды, ал жоғары жиілікті сұлбалар үшін - төрт сымнан 

  
 

аспайтын сымды бекітуге жол беріледі.  Радиоэлементтердің сымдарын 
немесе шықпаларын қалыптау кезінде металл жабынын бұзбай құралдан 
іздердің болуына жол беріледі. Механикалық зақымға тыйым салынады. 

Кесетін құралмен рациондарды өңдеуге тыйым салынады. 
Азық-түлік үшін тек қышқылсыз ағындарды қолданыңыз. 
Монтаждау қосылыстарын дəнекерлеу 
Дәнекерлеу - бұл қосылатын бөліктер қызатын, бірақ олардың балқу 

температурасынан төмен болатын және олардың арасындағы алшақтық 
балқытылған дәнекермен толтырылған, кристалданғаннан кейін берік тігіс 
пайда болады. 

Жоғары сапалы дәнекерлеу болуы керек: жылтыр немесе ашық күңгірт, 
тері тесігі жоқ тегіс, кір, ағу, дөңес, бөтен дақтар, "қаңқа", яғни 
дәнекерленген сымдар мен сымдардың контуры дәнекерлеудің астында 
көрінуі керек. Дәнекерлеуші барлық жағынан қосылысты толтырып, сымдар 
(сымдар) мен контактілер арасындағы бос орындар мен бос орындарды 
толтыруы керек, дәнекерлеуге қажетті дәнекерлеу мөлшері минималды 
болуы керек. Дәнекерлеу орнына қолданылатын ағынның мөлшері ең аз 
болуы керек. Ағынмен мол сулануға жол берілмейді. 

Сапалы рационды алу шарттары 
Сапалы рационды алу үшін мыналарды қамтамасыз ету қажет: 
 Қосылатын беттердің жақсы дымқылдануы: 
 Барлық бөлшектер қалайыланған болуы тиіс (неге дәнекерлейміз, 

нені дәнекерлейміз, немен дәнекерлейміз); 
 Флюс пен припйды таңдаңыз. 
 Дәнекерлеудің берілген режимдерін сақтау: 
 Температура (дәнекерлеу үтігінің қыздыру температурасы 

дәнекерлеушінің балқу температурасынан 30º-40º жоғары болуы керек).; 
 Уақытша (дәнекерлеу уақыты 5 секундтан аспайды, көбінесе 2-3 

секунд). 
 Кристалдану сатысында қосылған беттерді сенімді бекіту. 
Дəнекерлегішті жұмысқа дайындау 
Сыртқы тексеру - электр дәнекерлегішті қарау кезінде өткізгіштің 

үзілуі мен күйуі жоқ жалғау сымының бүкіл ұзындығы бойынша сенімді 
оқшауланғанына, жарамды штепсель айырының бар екеніне көз жеткізіңіз; 
дәнекерлегіш өзегінің тербелмейтініне көз жеткізіңіз. Тұтқада жарықтар жоқ. 

Дәнекерлегіш үтіктің жұмыс бөлігін тазалау немесе толтыру. 
Дәнекерлеу үтіктерінің пішіні мен геометриялық қайрауы: 
600 бұрышындағы қысқа сына 
450 бұрышындағы ұзын сына 
600 бұрышпен қиғаш кесілген Цилиндр 
Дәнекерлеу үтігінің жұмыс бөлігіне қызмет көрсету.  
Бірнеше сынақ дәнекерін жасаңыз. 
Дəнекерлер мен флюстер 
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Дәнекерлеуші-дәнекерленген қосылыста байлам рөлін атқаратын 
қорытпа. 

Ағын бетті майсыздандыруға қызмет етеді және дәнекердің қол жетімді 
жерлерге жақсы енуіне ықпал етеді. Қатты дәнекерлеушілермен жұмыс істеу 
үшін қышқыл ағындары қолданылады, жұмсақ дәнекерлеушілермен жұмыс 
істеу үшін қышқылсыз.  

 
Кесте 4.6.1.- Жиі қолданылатын қорытпалар  

Маркасы Атауы % мазмұны tºплавл 
ПОС-61 қалайы-қорғасын дәнекері Қалайы құрамының 

61%  
190º 

ПОС-40 қалайы-қорғасын дәнекері 40% - қалайы 235º 
ПОСК-50 қалайы, қорғасын, кадмий 

дәнекері 
50% - қалайы 145º 

БАЙЛАНЫ-
33 

дәнекерлеуші қалайы, 
қорғасын, висмут 

33% - қалайы 130º 

ФКСп Розин-спиртті ағын 10-40 
90-60% этил спирті 

 

 
Ажыратылатын қосылыстар 
Ажыратылатын қосылыстар - бұл құрылымдық элементтерді бірнеше 

рет зақымдамай қосуға және ажыратуға мүмкіндік беретін және оның жеке 
элементтері арасындағы механикалық байланысқа арналған қосылыстар. 
Оларға бұрандалы, түйреуіш және байонет (оңай алынатын) жатады.  

Бұрандалы қосылыстар 
Бұрандалы қосылысты орындау кезінде дұрыс құралды таңдау керек: 

бұрағыштар, тиісті мөлшердегі соңғы кілттер. Сонымен қатар, реттелетін 
тартпа күші бар тартпа құралы (тартпа кілттер мен бұрағыштар), 
пневматикалық немесе электрлік механикаландырылған құрал қолданылады. 

Жұмыс кезінде өзін - өзі бұрап алудан қорғау үшін бекіткіштерді бекіту 
керек. Тоқтату тәсілдері: контровочной бояумен, екі сомынмен (контргайка), 
разрезной гайкамен, резеңке шайбамен, разрезной шайбамен (Гровер шайба), 
стопорной шайбамен. 

Штифті қосылыстар 
Түйреуіштер бөлшектерді дәл өзара бекіту үшін, бір бөліктің 

екіншісіне қатысты қозғалысын шектеу үшін, кішігірім жүктемелерді беру 
кезінде аялдама ретінде қолданылады. 

Пішіні бойынша түйреуіштер цилиндрлік және конустық болып 
бөлінеді. Түйреуіштерді құлаудан қорғау диаметрі 0,5 - 0,8 мм сымнан 
жасалған бұрау немесе арнайы серіппелі сақиналармен жүзеге асырылады. 
Бұрғылау станогы (бұрғы, қашау). 

Байонетті қосылыстар 
Цилиндрлік пішіндегі екі бөлшектің байонетті (оңай алынатын) 

қосылуы бір бөлігін екіншісіне енгізу арқылы алынады, содан кейін оларды 
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Дәнекерлеуші-дәнекерленген қосылыста байлам рөлін атқаратын 
қорытпа. 

Ағын бетті майсыздандыруға қызмет етеді және дәнекердің қол жетімді 
жерлерге жақсы енуіне ықпал етеді. Қатты дәнекерлеушілермен жұмыс істеу 
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Кесте 4.6.1.- Жиі қолданылатын қорытпалар  

Маркасы Атауы % мазмұны tºплавл 
ПОС-61 қалайы-қорғасын дәнекері Қалайы құрамының 

61%  
190º 

ПОС-40 қалайы-қорғасын дәнекері 40% - қалайы 235º 
ПОСК-50 қалайы, қорғасын, кадмий 

дәнекері 
50% - қалайы 145º 

БАЙЛАНЫ-
33 

дәнекерлеуші қалайы, 
қорғасын, висмут 

33% - қалайы 130º 

ФКСп Розин-спиртті ағын 10-40 
90-60% этил спирті 

 

 
Ажыратылатын қосылыстар 
Ажыратылатын қосылыстар - бұл құрылымдық элементтерді бірнеше 

рет зақымдамай қосуға және ажыратуға мүмкіндік беретін және оның жеке 
элементтері арасындағы механикалық байланысқа арналған қосылыстар. 
Оларға бұрандалы, түйреуіш және байонет (оңай алынатын) жатады.  

Бұрандалы қосылыстар 
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қолданылады: 
Таңғыш оқшаулау шетінен кем дегенде 1 мм артқа шегініп, ұзындығы 

5-7 мм болатын жерге қолданылады. Таңғышты арнайы қоспа (церезин) 
сіңдірілген мақта немесе зығыр жіптерімен жасайды.  

Түрлі-түсті жіптерді қолдана отырып, ұштарын бір уақытта бекіту 
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сымдармен жүргізілуі тиіс. 

Монтаждау сымдарының экрандаушы өрімдері жерге тұйықталуы тиіс. 
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өрімі аспаптың корпусына тиіп тұрмауы тиіс болса, оған оқшаулағыш түтікті 
кигізу керек. 

Сымның экрандаушы орамасының ұштарын бітеу және оны жерге 
тұйықтау сымның оқшаулағыш қабатының зақымдану жағдайларын 
болдырмауы тиіс: 

сымдарды күйдіруге, оқшаулаудың өшіп қалуына және оқшаулаудың 
лак жабынының бұзылуына жол берілмейді, бұл ретте сым оқшаулауының 
(немесе көрші сымдардың) экрандаушы өрімнің жеке сымдарымен тесілуі 
болмауы тиіс. 

экран сымының одан шығатын жерінде үзілуіне жол берілмейді. 
Экран астында оқшаулағышы мақта-мата немесе лавсан өрімі (және 

т.б.) бар экрандалған сымдарды бөлу кезінде экран астына оқшаулағыш 
материалды төсемеуге жол беріледі. 

Экрандалған сымдарды бөлу, қажет болған жағдайда экрандарды жерге 
қосу келесі түрде жүзеге асырылады: 

25-30mm шетінен шегіну арқылы экрандалған сымды бүгіңіз; 
экрандаушы орамада қажетті жерде пинцетпен (иілу орнында) диаметрі 

3-4 мм тесік жасаңыз, металл ораманы зақымдамай, жайыңыз; 
ұқыпты да түзілген саңылау соңына қарай тарту желілері оқшаулау; 
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экранның өрілуін шетінен шамамен 8 мм тоқыңыз; 
көлемнің 40% - на дейін алып тастайтындай етіп, бүйір кескіштермен 

металл орамалды тараңыз; 
экранды өз осіне қатысты сағат тілімен бұраңыз (шамамен 10 мм); 
металл ораманың бұралған бөлігін жабыңыз. 
Желімдеу 
Байланыстыру дегеніміз - арнайы заттардың материалдың ( бұйымның) 

бетімен өзара әрекеттесуі және олардың физикалық күйінің өзгеруі 
нәтижесінде белгілі бір жағдайларда материалдар (бұйымдар) мықтап 
бекітілген бір бөліктен тұратын қосылысты алу процесі. 

Желімдеу арқылы алынған қосылыстар, әсіресе металл 
байланыстырушы элементтерді қолдану қажет емес шыны керамикадан, 
гетинакстан немесе текстолиттен жасалған құрылымдық элементтерде 
орынды. Желімдер құрылымдық BF-2;BF-4 (берік қосылыстар алу үшін 
қолданылады) және құрылымдық емес №88; AK-20 жүктелмеген 
бөлшектерді қосу үшін) болып бөлінеді. 

Технологиялық процесс: 
Қосылатын бөлшектердің беттерін дайындаңыз: механикалық тазарту; 

еріткіштермен майсыздандыру. 
Желімді қолдану: желім әр қабатты қолданғаннан кейін қысқа аралық 

экспозициямен (кептірумен) екі жұқа біркелкі қабатпен қолданылады. 
Бөлшектерді қысыммен желімдеу: бөлме температурасында; жоғары 
температурада. Жабысқақ қосылыстардың кемшілігі-төмен беріктік, шамалы 
жылу кедергісі, процестің ұзақ ұзақтығы. 

 
4.5.2 Шеткі кабельдік құрылғыларды монтаждау 
Байланыс желілерінде соңғы кабельдік құрылғылар ретінде мыналар 

қолданылады: тарату қораптары, қораптар, қорғаныс жолақтары, қосылу 
сызықтарының рамалары, кабель қораптары. Тондық жиіліктегі екі сымды 
жалғау желілерінің кәбілдері 40х2 сыйымдылықтағы жалғау желілерінің 
(ЖЖ) рамаларына, 10х3 сыйымдылықтағы үш сымды желілерді автоматты 
жалғау станцияларының (АТС) кросстарына орнатылатын рамаларға, үш 
сымды желілерді қосады. Жоғары жиілікті (жж) тығыздалған жалғау 
желілерінің кәбілдері желілік-аппараттық залдарда ( ЛАЗ ), АТС 
орнатылатын қалааралық бокстарға (БМ) қосылады. Жергілікті телефон 
желісінің кабельдері тарату шкафтарында аяқталады, 4.6.1. сурет. Жергілікті 
телефон желісі үш бөлімнен тұрады: магистральдық, тарату, абоненттік. 
Жергілікті желі кәбілдері АТС кростық жабдығынан абоненттің телефон 
аппаратына дейін төселеді.  Абоненттік учаске абоненттің телефон 
аппаратынан телефон тарату қорабына дейін төселеді, ол үй-жайдың ішінде 
сыртқы түрі суретте көрсетілген ТРВ, ТРП маркалы сымдармен орнатылады. 
4.6.2. сурет. 

Магистральдық және тарату желісі мыс өткізгіш кабельде салынған, 
оның түрлері 4.6.3-суретте көрсетілген. 
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Сурет 4.6.1- Таратқыш  шкафтың 
сыртқы түрі 

 
4.6.2 - сурет- Абоненттік сымдардың 

сыртқы түрі 
 
Абоненттік желілердің магистральдық кабельдері бір ұшында кросстың 

қорғаныш жолақтарына, ал екінші ұшында - БКТ кабельдік телефон 
бокстарына - 100 тарату шкафтарына қосылады. Сыйымдылығы 25х2 
қорғаныш жолақтары АТС кросстарына орнатылады. Олар өз атауын оларда 
орналасқан қорғаныс элементтерінен-сақтандырғыштар мен көмір 
разрядтағыштардан алды. Магистральдық қораптар тарату шкафына 
орнатылады. Қорғаныс жолақтары мен қораптардағы жұптар сәйкесінше 
нөмірлеуді қамтиды. 

Абоненттік желілердің тарату кәбілдері бір ұшында сыйымдылығы 100, 
50, 30 жұп тарату бокстарына, ал екінші ұшында – сыйымдылығы 10 жұп 
КРТ-10 тарату қораптарына қосылады. Абоненттік желілерге ауа ендірмелері 
болған жағдайда тарату кабелі сыйымдылығы 10 немесе 20 жұп ЯКГ кәбіл 
жәшігіне қосылады. ЯКГ-да сақтандырғыштар мен көмірді ажыратқыштар 
орнатылған. 

 

 
 

Сурет 4.6.3-түрлі конструкциялардың мыс көбікті кабелі 
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БКТ тарату қораптары ШРП тарату шкафына орнатылады, ол сонымен 
қатар магистральдық қораптарды орнату орны болып табылады. Шкафта 
тарату және магистральдық қораптардың жұптары ПКСВ-2 кроссовер 
сымымен қосылады. Магистральдық будың жобаланған қорын жақсы 
пайдалану және жеке шкафтар арасында магистральдық кабель бұзылған 
жағдайда ауысу үшін шағын сыйымдылығы бар кабель (20-50 жұп) 
салынады. Шкафаралық байланыс кабельдері сыртқы түрі 4.6.3-суретте 
көрсетілген БКТ бокстарына тиісті сыйымдылықты қосады. 

Кабельдік қораптар бір-бірінен оларға орнатылатын өткізгіш 
өзектердің сыйымдылығымен ерекшеленеді 

Ең көп қолданылатыны - 100 жұпқа арналған он тақтайшасы бар 
қораптар. Магистральдық және тарату қораптары бірдей дизайнға ие және 
мақсаты мен шкафта орнату орны бойынша ерекшеленеді. Сыйымдылығы 
20,30 және 50 жұп (екі, үш және бес плинт) тарату бокстары мен шкафаралық 
байланыс бокстары бірдей конструкцияға ие. Олар тарату шкафында төменгі 
оң орынды алады. Шкафтардың маркалары олардың сыйымдылығына сәйкес 
келеді: ШРП – 1200, ШРП-600, ШРП-300. 

Кабельдік жәшіктер әуе желісінің түйіскен жеріне және жергілікті 
телефон байланысы желілеріне кәбілдік ендірмені орналастыру үшін қызмет 
етеді. ШМС типті шкафты жасамас бұрын, олар қалааралық әуе желілерінде 
орнатылды. 

Жергілікті телефон желілерінде ЯКГ–10х2 және ЯКГ-20х2 типтегі 
кабель қораптары қолданылады (қалалық кабель сыйымдылығы 10 немесе 20 
жұп кабель). 

Кабельдік қорап қақпағы бар корпустан тұрады. Корпустың ішінде 
бокста кесілген кабельді енгіСҚ үшін қорапты бекітуге арналған 
қапсырмалар бар. Бокстың сыртқы бөлігінде бұрандалармен фарфор немесе 
пластмасса плинттер бекітілген. Плинтте әуе байланыс желілерінің 
сымдарынан өтетін оқшауланған сымдарды қосуға арналған бұрандалар, 
боксқа енгізілген кабель өзектерін ажырататын қауырсындар, сондай – ақ 
қорғау құралдары-балқымалы сақтандырғыштар мен көмір разрядтағыштар 
болады. Корпустың түбінде кабельді қорапқа енгіСҚ және әуе желілерінің 
сымдарынан оқшауланған өткізгіштерді енгіСҚ үшін тесіктер 
қарастырылған. Кабельдік тірекке бекіту үшін кабельдік қорап 
қапсырмалармен жабдықталған. ЯКГ-10х2 кабель тартпасында бір онпарлы 
плинт, ал ЯКГ-20х2-де екі онпарлы плинт орнатылған. 

Көп арналы байланыстың қолданыстағы әуе желілерінің кәбілдік 
кірмелері мен ендірмелерінде ЯКМ – қалааралық үлгідегі кәбілдік жәшіктер 
қолданылады. Олар 4, 6 төрт немесе одан да көп кабельдерді кесуге арналған. 
Ол екі қабырғасы бар, екі есігі қарама-қарсы бағытта бұралған Болат 
корпустан тұрады. Қораптың түбінде кабель енгізіліп, қораптың соңғы 
кабельдік муфтасына кесілген шұңқыр бар. Кабель тартпасындағы ішкі 
орнату көлденең қимасы 1.0-1.5 мм болатын ПР типті сыммен жүзеге 
асырылады. Әуе желісінің сымдарына қосылу үшін бұл сымдар кабель 
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БКТ тарату қораптары ШРП тарату шкафына орнатылады, ол сонымен 
қатар магистральдық қораптарды орнату орны болып табылады. Шкафта 
тарату және магистральдық қораптардың жұптары ПКСВ-2 кроссовер 
сымымен қосылады. Магистральдық будың жобаланған қорын жақсы 
пайдалану және жеке шкафтар арасында магистральдық кабель бұзылған 
жағдайда ауысу үшін шағын сыйымдылығы бар кабель (20-50 жұп) 
салынады. Шкафаралық байланыс кабельдері сыртқы түрі 4.6.3-суретте 
көрсетілген БКТ бокстарына тиісті сыйымдылықты қосады. 

Кабельдік қораптар бір-бірінен оларға орнатылатын өткізгіш 
өзектердің сыйымдылығымен ерекшеленеді 

Ең көп қолданылатыны - 100 жұпқа арналған он тақтайшасы бар 
қораптар. Магистральдық және тарату қораптары бірдей дизайнға ие және 
мақсаты мен шкафта орнату орны бойынша ерекшеленеді. Сыйымдылығы 
20,30 және 50 жұп (екі, үш және бес плинт) тарату бокстары мен шкафаралық 
байланыс бокстары бірдей конструкцияға ие. Олар тарату шкафында төменгі 
оң орынды алады. Шкафтардың маркалары олардың сыйымдылығына сәйкес 
келеді: ШРП – 1200, ШРП-600, ШРП-300. 

Кабельдік жәшіктер әуе желісінің түйіскен жеріне және жергілікті 
телефон байланысы желілеріне кәбілдік ендірмені орналастыру үшін қызмет 
етеді. ШМС типті шкафты жасамас бұрын, олар қалааралық әуе желілерінде 
орнатылды. 

Жергілікті телефон желілерінде ЯКГ–10х2 және ЯКГ-20х2 типтегі 
кабель қораптары қолданылады (қалалық кабель сыйымдылығы 10 немесе 20 
жұп кабель). 

Кабельдік қорап қақпағы бар корпустан тұрады. Корпустың ішінде 
бокста кесілген кабельді енгіСҚ үшін қорапты бекітуге арналған 
қапсырмалар бар. Бокстың сыртқы бөлігінде бұрандалармен фарфор немесе 
пластмасса плинттер бекітілген. Плинтте әуе байланыс желілерінің 
сымдарынан өтетін оқшауланған сымдарды қосуға арналған бұрандалар, 
боксқа енгізілген кабель өзектерін ажырататын қауырсындар, сондай – ақ 
қорғау құралдары-балқымалы сақтандырғыштар мен көмір разрядтағыштар 
болады. Корпустың түбінде кабельді қорапқа енгіСҚ және әуе желілерінің 
сымдарынан оқшауланған өткізгіштерді енгіСҚ үшін тесіктер 
қарастырылған. Кабельдік тірекке бекіту үшін кабельдік қорап 
қапсырмалармен жабдықталған. ЯКГ-10х2 кабель тартпасында бір онпарлы 
плинт, ал ЯКГ-20х2-де екі онпарлы плинт орнатылған. 

Көп арналы байланыстың қолданыстағы әуе желілерінің кәбілдік 
кірмелері мен ендірмелерінде ЯКМ – қалааралық үлгідегі кәбілдік жәшіктер 
қолданылады. Олар 4, 6 төрт немесе одан да көп кабельдерді кесуге арналған. 
Ол екі қабырғасы бар, екі есігі қарама-қарсы бағытта бұралған Болат 
корпустан тұрады. Қораптың түбінде кабель енгізіліп, қораптың соңғы 
кабельдік муфтасына кесілген шұңқыр бар. Кабель тартпасындағы ішкі 
орнату көлденең қимасы 1.0-1.5 мм болатын ПР типті сыммен жүзеге 
асырылады. Әуе желісінің сымдарына қосылу үшін бұл сымдар кабель 

  
 

тартпасының жоғарғы саңылауы арқылы ағаш ойықтың көмегімен 
шығарылады. 

ШМС үлгісіндегі магистральдық байланыс шкафтары кабельдік 
тіректерге орнатылады. Оларда кабельдік қораптар немесе оларға кабельдік 
кірістіруді кесуге арналған соңғы кабельдік муфталар орналасқан. Бұдан 
басқа, шкафта атмосфералық кернеуден және күшті тоқ желілерінің әсерінен 
қорғайтын құралдар (сақтандырғыштар, разрядтағыштар, дренаждық 
катушкалар), ал әуе желісінде жоғары жиілікті тоқтармен тығыздалған 
тізбектер болған кезде - Келісуші құрылғылар (СУЛ, пупин қораптары) және 
құлыптау катушкалары бар. 

Шкафтардың корпусы қаңылтыр және бұрыштық болаттан жасалған. 
Ішінде шкаф тік бөлікпен екі бөлікке бөлінеді-үлкен және кіші. Екі бөлім 
есіктермен жабылған, кіші бөлімнің есігі ішкі жағынан, ал үлкен бөлім 
сыртынан жабық. Дененің ішкі қабырғалары жылу оқшаулағыш материалмен 
қапталған. Шкафта желдеткіш саңылаулар бар.  

Кабель шкафқа шкафтың түбіндегі тесіктер арқылы енгізіледі. 
Тесіктерге енгізілген кабельдердің санына сәйкес болат қорғаныс құбырлары 
күшейтіледі, олардың ұштары жерге 300 мм тереңдікке көміледі. Әуе 
байланыс желілерінің болат сымдары шкафқа икемді сыммен, ал 
тығыздалған тізбектердің сымдары металл ойығы бекітілген шкафтың 
жоғарғы мойны арқылы экрандалған сыммен енгізіледі. Кабельдік бокстар 
шкафтың үлкен бөліміне орналастырылады, ал бокстардың орнына кабельдік 
муфталарды қолданған кезде оларды рамаға бекітіп, шағын бөлімшеге 
орналастырады. 

Тарату шкафы - екі есігі (соңғы шығарылымдары) немесе бір есігі (ескі 
шығарылымдары) бар шойын негізі бар металл корпус. Шкафтың ішінде 
қораптарды бекітуге арналған жолақты болаттан жасалған жақтау бар. 
Тарату шкафтарында сыйымдылығы 100 жұпқа дейін бокстар орнатылады., 
сурет.4.6.4 

Тарату кабельдері тарату шкафынан шығады, олардың өзектері тарату 
қораптарының тақталарының қауырсындарына қосылған. 
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4.6.4-сурет- Кабельдік бокстардың сыртқы түрі 
 
Әрбір тарату шкафына реттік нөмір мен АТС индексінен тұратын нөмір 

беріледі. Осы АТС –тің әр шкафындағы негізгі қораптардың нөмірлері 
әртүрлі болады, ал тарату қораптарының нөмірлері тарату шкафындағы 
орнына байланысты бірдей болады. Сызықтық деректер тарату шкафының 
нөмірінен, магистральдық нөмірден және тарату нөмірінен тұрады.  

Мысал: 28103 – 17 – 34- 216. 28103-алғашқы үш сан - АТС индексі, 
соңғы екі сан – тарату шкафының реттік нөмірі, 17 – магистральдық бокстың 
нөмірі, 34 – магистральдық бокстағы жұптың нөмірі, 2 – Тарату боксының 
нөмірі, 1 – осы бокстағы плинт нөмірі, 6 – плинттегі жұптың нөмірі. 

Телефон қораптары - артқы қақпағы бар шойын қорап. Бокстың 
алдыңғы қабырғасында терезелер кесілген, онда пластикалық электродтар 
бекітілген, олар қысқыштармен бекітілген. Плинттің сыртқы жағында 
қысқыш арқылы өткізгішті жалғауға арналған бұранда бар, ал екінші 
жағынан қораптың ішіне қарайтын - кабель өзегі дәнекерленетін саңылауы 
бар металл қалайыланған пластина. Бокстың төменгі бөлігінде бекітілген 
қалайыланған жең бар тесік бар, ол арқылы кабельдің ұшы бокстың ішіне 
енгізіледі және оны жеңге дәнекерлеу арқылы бекітеді. Пластикалық 
оқшауланған кабельдер жеңде тығыздалады және оқшаулағыш таспамен 
бекітіледі  

Әр тақтада 10 жұп өзектерді қосуға арналған екі қатар қысқыш бар. 
Бокстар сыйымдылығы 10,20,30,50 және 100 жұп шығарады. Тиісінше, 
оларға 1,2,3,5 немесе 10 юбка бекітілген. Бокстағы плинттерді және 
плинттердегі жұптарды нөмірлеу нөлден басталады, солдан оңға және 
жоғарыдан төменге. Бокстар тарату шкафтарына орнатылады.  

Тарату қораптары оларға абоненттік сымдарды қосуға арналған. 
Коммутациялық қорап қақпағы бар пластикалық корпустан тұрады, оның 
ішінде пластикалық тақтайша бекітілген. Тақтаның бетіне қауырсындармен 
тақтаның ішіне қосылған он жұп байланыс қыстырғыштары 
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4.6.4-сурет- Кабельдік бокстардың сыртқы түрі 
 
Әрбір тарату шкафына реттік нөмір мен АТС индексінен тұратын нөмір 

беріледі. Осы АТС –тің әр шкафындағы негізгі қораптардың нөмірлері 
әртүрлі болады, ал тарату қораптарының нөмірлері тарату шкафындағы 
орнына байланысты бірдей болады. Сызықтық деректер тарату шкафының 
нөмірінен, магистральдық нөмірден және тарату нөмірінен тұрады.  

Мысал: 28103 – 17 – 34- 216. 28103-алғашқы үш сан - АТС индексі, 
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орналастырылған. Тарату кабелінің өзектері қауырсындарға дәнекерленген, 
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Сурет 4.6.5-мыс өткізгіш кабельдің дизайны 
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бесінші-оңға, бірінші – солға, алтыншы – оңға және т. б. 

6. Төртінші және тоғызыншы жұптармен тамырлардың қосылуын 
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қиысу осіне сәл бүктеңіз. (Егер орнату үшін жаңа типтегі белдемшелер 
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қолданылса, онда оларға өткізгіш өткізгіштерді орнату кесілген байланыс 
технологиясы арқылы жүзеге асырылуы керек) 

9 Қорапты бұрандалармен бекітіп, қақпақпен жабыңыз. Бокстың 
корпусы мен қақпақтың арасына буланған қағаздан жасалған тығыздағыш 
салынуы тиіс. Қораптың қақпағы корпусқа мықтап сәйкес келуі керек. 

Кабельдік боксты немесе тарату қорабын зарядтау аяқталғаннан кейін 
талсымдарды үзілуге, жұптауға және өзара қатынас жасауға тексеру керек. 

Сол сияқты 20, 30, 50 және 100 жұп бокстар зарядталады. 
 
4.5.3  Талшықты-оптикалық байланыс желілерін монтаждау 
Байланыс сапасы мен ауқымын алдын ала анықтайтын ТОБЖ салу 

процесінде ең жауапты операция оптикалық талшықтарды монтаждау болып 
табылады. Талшықтарды мұндай қосу және кабельдерді монтаждау өндіріс 
процесінде де, кабель желілерін салу мен пайдалану кезінде де жүргізіледі. 

Орнату тұрақты (талшықты дәнекерлеу) және уақытша (алынбалы 
коннекторлар) болып бөлінеді. Оптикалық талшықты қосқыштар, әдетте, 
қосылатын талшықтарды түзетуге және бекітуге, сондай-ақ көшеттерді 
механикалық қорғауға арналған арматура болып табылады. 

Қосқыштарға қойылатын негізгі талаптар: 
 құрылыстың қарапайымдылығы; 
 шағын өтпелі шығындар; 
 сыртқы механикалық және климаттық әсерлерге төзімділік; 
 сенімділік; 
Ажыратылатын қосқыштардан басқа, қайта орнату кезінде 

параметрлердің өзгермейтіндігі талап етіледі. Кабель тарату жолына 
оптикалық талшықтарды қосу арқылы келтірілген шығындар сыртқы және 
ішкі болып бөлінеді. 

Сыртқы - бұл қосылу әдісінің ерекшеліктерімен байланысты 
шығындар, соның ішінде талшықты өткізгіштердің ұштарын дайындаумен 
байланысты және өзектің көлденең жылжуын, ұштардың кеңеюін, осьтердің 
көлбеуін, талшықтың ұшының бұрышын, френель шағылыстарын қамтиды. 

Ішкі - бұл оптикалық талшықтың қасиеттерімен байланысты және, 
мысалы, өзек диаметрінің өзгеруі, сандық диафрагма, сыну көрсеткішінің 
профилі, өзектің циркуляциясы, өзек пен қабықтың центрлік емес болуы. 

Қабық диаметрлерінің теңсіздігіне байланысты ішкі шығындар 
Сыртқы шығындар төрт негізгі себепке байланысты: 
 оптикалық талшықтардың радиалды ығысуы; 
 бұрыштық ығысу; 
 осьтік ығысу; 
 кесінділер сапасын. 
Қосқыштағы оптикалық талшық оның орталық осі бойымен орналасуы 

керек. Егер бір талшықтың орталық осі екіншісінің осіне сәйкес келмесе, 
онда радиалды ығысуға байланысты шығындар сөзсіз пайда болады. Сондай-
ақ, егер екі оптикалық талшықтың қосылуы кішкене алшақтықпен (осьтік 
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ығысу) бөлінсе, онда оптикалық талшық қосымша ысқылауға ұшырайды.. 
Бұл френелдік шағылысудың әсерінен болады, бұл талшықтардың сыну 
көрсеткіштерінің айырмашылығымен және саңылаудағы орта (әдетте ауа). 

Оптикалық талшықтарды монтаждау 
Оптикалық магистралды монтаждау процесінде кабельдің жекелеген 

құрылыс ұзындықтарын стационарлық (бір бөліктен тұратын) жалғау жүзеге 
асырылады. ВОК-ты ғимаратқа немесе регенераторларға енгізген кезде 
оптоэлектрондық жабдықпен бірнеше рет қосу — ажырату үшін 
ажыратылатын қосқыштар-коннекторлар қолданылады. Оптикалық 
талшықтардың қосылуы белгілі бір ретпен жүзеге асырылады. Алдымен 
оптикалық талшықтардың ұштарын дайындау жүзеге асырылады, содан 
кейін біріктіру жүзеге асырылады. Екі талшықты жарық өткізгішті қосуды 
бастамас бұрын, талшықтардың ұштарын белгілі бір дайындау қажет, ол 
талшықтардың бастапқы қорғаныс қабатын алып тастап, содан кейін тегіс 
ұшын тегістеу немесе тегістеу арқылы дайындаудан тұрады. Оптикалық 
талшықтан бастапқы жабынды алу үшін химиялық тазарту әдістерін де, 
механикалық әдістерді де қолдануға болады. 

Тегістеу - бұл оптикалық талшықтың ұшын сызаттардан және одан 
кейінгі ақаулардан тегістеу.  Ең дұрысы, оптикалық талшықтың сынуы 
перпендикуляр болуы керек. Кез келген ауытқу 1—2 о  аспауы тиіс. Бірмодты 
талшықты біріктіру кезінде талшықтар арасында бос орын немес саңылау 
қалатын болса, энергияның бөлігі шығысына кері шағылысады және кері 
өшуді қалыптастырады. Қайтарылатын шығындарды азайтудың бір әдісі-
тегістеу кезінде оптикалық талшықтардың ұштарын дөңгелектеу. 

Біріктіру дәнекерлеу немесе механикалық өсіру арқылы жүзеге 
асырылады. Құрал ретінде электродтар, газ алауы жалыны немесе лазер 
арасында пайда болатын электр доғасы қолданылады. Жұмыс принципі 
бойынша дәнекерлеу аппараттары қолмен басқарылатын, жартылай 
автоматты және автоматты құрылғыларға бөлінеді. Механикалық түйісу 
оптикалық талшықты теңестіру шығындарды оңтайландыру үшін 
жасалғанына немесе жасалмағанына байланысты белсенді немесе пассивті 
болып бөлінеді. Белсенді желілік жабдықты талшықты – оптикалық 
сызықпен байланыстырудың негізгі әдісі-оптикалық крестке орнатылатын 
оптикалық адаптер арқылы қосылатын оптикалық коннекторларды қолдану. 
Оптикалық кресттің ішінде оптикалық талшықтар дәнекерленеді, олар 
оптикалық коннекторлары бар пигтейлдерге қосылады. 

Оптикалық коннектор - бұл бірнеше қосылыстарға арналған 
механикалық құрылғы. Ол жабдықты қайта конфигурациялаудың, 
талшықтарды тексерудің, жарық көздері мен қабылдағыштарға қосылудың 
жылдам әдісін ұсынады. Бір оптикалық талшықтарды қосуға арналған 
коннектор екі негізгі бөліктен тұрады: штепсель және коннектор. Іс жүзінде 
көптеген жағдайларда олар FC, LC, SC, сурет түрлерімен жұмыс істейді.4.6.6. 
сурет.  
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Коннекторлардың сирек кездесетін түрлерінде біз әлі тоқтамаймыз. FC 
ескі, дәлелденген стандарт. Ең жақсы байланыс сапасы, әсіресе FC/UPC, 
FC/APC:  

 серіппелі байланыс, соның арқасында "шегінуге" және тығыз 
байланысқа қол жеткізіледі; 

 металл қақпағы - берік қорғаныс;  
 коннектор розеткаға бұралған, яғни ол кездейсоқ тартылса да, 

шыға алмайды;  
 кабельдің қозғалысы қосылымға әсер етпейді.  
Дегенмен, коннекторлардың тығыз орналасуы үшін нашар - 

бұрау/бұрау үшін орын қажет. SC-бұл арзан және ыңғайлы, бірақ аз сенімді 
FC аналогы.  

Оңай қосылады (ысырма), қосқыштар тығыз орналасуы мүмкін.  
LC қысқартылған SC аналогы. Шағын мөлшеріне байланысты ол 

кеңселерде, серверлерде және т.б. кросс - қосылыстар үшін қолданылады. - 
коннекторлардың жоғары тығыздығын қажет ететін үй-жайлардың ішінде.  

 

   
 
а-FC 

 
б-SC 

 
в-LC 

 
Сурет 4.6.6- Оптикалық қосқыштар 

 
4.5.4 Байланыс желілерін тестілеуге арналған әдістер мен аспаптар 
Байланыс желілерін (БЖ) тестілеу тиісті әдістер мен аспаптарды 

қолдануды білдіреді. Екі негізгі тәсіл - тұрақты және ауыспалы тестілеу. Өз 
кезегінде, айнымалы тоқпен тестілеу екі жолмен жүзеге асырылады - құлаған 
толқындарды өлшеу немесе шағылысқан толқындарды өлшеу 
(рефлектометрия әдісі). 

Тұрақты тоқ өлшемдері мен құлаған толқындарды өлшеу сызықтың 
бастапқы және екінші параметрлерін анықтау үшін қолданылады. Екі әдісті 
де толқындарды тікелей өлшеу арқылы да, салыстыру әдісін қолдану арқылы 
да қолдануға болады, оның ерекше жағдайы көпір әдісі болып табылады. 
Салыстыру әдісінің басты артықшылығы - оның өлшенген мәндерінің кең 
диапазонындағы жоғары дәлдігі. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, тестілеу әдістерінің басқа 
классификациялары бар. Сонымен, олардың бүкіл жиынтығын үлкен топтар 
түрінде ұсынуға болады, олардың біреуі өлшеу кезінде қолданыстағы 
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байланыс жүйесін міндетті түрде жабуды талап етеді, ал екіншісі жұмыс 
жүйесінде орындалуы мүмкін. Қысқаша: байланыстың жабылу әдісі және 
байланыстың жабылмау әдісі. 

Байланыс желілерін тестілеудің заманауи тұжырымдамасы ашық OSI 
жүйелерінің өзара әрекеттесу моделіне негізделген, оған сәйкес байланыс 
желілерін сынауға арналған барлық өлшеу құралдары екі санатқа бөлінеді: 
физикалық деңгей анализаторлары; жоғары деңгейдегі анализаторлар. 
Физикалық деңгейдегі анализаторларға мультиметрлер, кабельдік тестерлер, 
металл және оптикалық кабельдерге арналған рефлектометрлер, 
осциллографтар, сигнал өлшегіштер және Спектр анализаторлары жатады. 
Анализаторлардың тағы бір тобы циклдер мен пакеттердің параметрлерін 
өлшейді, деректердің тұтастығын, байланыс сеанстарын, деректерді 
түрлендіруді және қосымшаны тексереді.  

Кабельдік байланыс желілерін тестілеу тек физикалық деңгейдегі 
анализаторлар арқылы жүзеге асырылады.  

Мультиметрлер желінің параметрлерін тұрақты және ауыспалы тоқпен 
өлшеуге қызмет етеді (станция батареясының кернеуі, абоненттік желі 
ілмегінің кедергісі және т.б.), 4.6.7 сурет. 

Тұрақты және айнымалы көпірлер мультиметрлерді толықтырады, бұл 
байланыс желісінің бастапқы параметрлерін дәлірек бағалауға мүмкіндік 
береді. 

Сигнал деңгейінің өлшегіштері металл кабельдер арқылы тарату 
жүйелеріндегі ақауларды реттеу, пайдалану және жою кезінде қолданылатын 
құрылғылардың үлкен тобын білдіреді. 

Олардың көмегімен сіз сызықтың өшуін, өтпелі тозуды, гармоникалық 
кедергілер мен шуды өлшей аласыз. Деңгей өлшегіштері селективті немесе 
кең жолақты режимде жұмыс істейді. Селективті деңгей өлшегіштері 
сигналдың немесе шудың деңгейін тек белгілі бір тар (100 Гц, 1 кГц, 3,1 кГц 
және т.б.) жиілік диапазонында бағалауға мүмкіндік береді. 

BER биттік қателік коэффициенттерін тестерлері сандық байланыс 
желісін бастапқы орнату кезінде де, жұмыс кезінде де бағалаудың негізгі 
құралы болып табылады. Соңғы жағдайда байланыс жүйесінің жұмысын 
тоқтату керек, сурет.4.6.8. Құрылғының жұмыс принципі жалған кездейсоқ 
тізбекті қолдануға негізделген. BER тестерлерінің жұмыс істеу алгоритмдері 
ITU-T — G. 821, G. 826, V. 53 және M. 2100 ұсыныстарына негізделген. 
Қателерді тексерушілер биттік және блоктық қателерді, сондай-ақ екінші 
интервалдардағы қателерді, соның ішінде EFS қатесіз, ES қателері бар және 
көптеген SES қателері бар аралықтардың үлесін бағалауға мүмкіндік береді. 

Қателерді тексеру нәтижелері әдетте сандық мәндер немесе 
гистограмма түрінде ұсынылады. Кейбір жоғары деңгейлі Хаттама 
анализаторларында қателерді тексеру функциялары бар. Уақыт аймағындағы 
рефлектометрлер, TDR, байланыс сызығының сипаттамалық нүктелерін, 
соның ішінде гетерогенділікті, зақымдануды және т.б. бағалауға мүмкіндік 
береді.4.6.9. 
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Сонымен қатар, жиілік аймағында тестілеу айтарлықтай үлкен 
функциялар жиынтығына ие, оның ішінде 0 кедергінің, ағып кетудің және 
сыйымдылықтың бастапқы параметрлерін өлшеу, сонымен қатар беріліс 
параметрлері, әсер ету, шу, асимметрия және т. б. 

Сондықтан өлшеу құралдарын жасаушылар уақыт пен жиілік 
аймағында тестілеу функцияларын бір құрылғыда біріктіру қажеттілігі 
туралы көбірек ойлануда. Бүгінгі таңда мұндай күрделі құрылғылар қазірдің 
өзінде бар және уақыт шығындарын азайту кезінде диагностиканың жоғары 
дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 
 

 
  

 
Сурет 4.6.7-
Мультиметр 

 
Сурет 4.6.8-бит 
қателіктерінің 

коэффициенттерінің 
тестері 

 
Сурет 4.6.9-

Рефлектометр 

 
Осциллографтар мен спектр анализаторлары, әдетте, сигналдың 

пішінін немесе оның жиілік құрамын дәл анықтау қажет болған кезде күрделі 
зақымдарды анықтауда қолданылады. Осциллограф сигналдың 
параметрлерін, оның пішінін, жиілігін, өсу мен құлдырау уақытын толық 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Синхрондау сигналдарын жазу үшін логикалық анализаторлар 
қолданылады. Олар сандық сигналдарды тестілеудің қосымша функциялары 
бар осциллографтарға ұқсас, бір уақытта бірнеше сағат сигналдарын 
басқарады және бақыланатын сигналдардың белгілі бір күйінде автоматты 
түрде іске қосылады. 

Телекоммуникациялық жабдықты монтаждау ережесі 
Белсенді және енжар еденге, іргетасқа, аппараттық үстелге, сөреге 

орнатылуы мүмкін, сонымен қатар қабырғаға немесе қабырғаға бекітілуі 
мүмкін. 

Жабдық жұмыс жағдайында көлденең, тігінен және осіне тігінен 
орнатылуы тиіс. Көлденеңінен, вертикальдан, параллельдіктен және сәйкес 
келетіндіктен ауытқулар дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасында 
және монтаждау жөніндегі нұсқаулықтарда көрсетілген рұқсат етілген 
мәндерден аспауы тиіс. Жабдықтар мен монтаждық конструкцияларды 
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Рефлектометр 

 
Осциллографтар мен спектр анализаторлары, әдетте, сигналдың 

пішінін немесе оның жиілік құрамын дәл анықтау қажет болған кезде күрделі 
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бар осциллографтарға ұқсас, бір уақытта бірнеше сағат сигналдарын 
басқарады және бақыланатын сигналдардың белгілі бір күйінде автоматты 
түрде іске қосылады. 

Телекоммуникациялық жабдықты монтаждау ережесі 
Белсенді және енжар еденге, іргетасқа, аппараттық үстелге, сөреге 

орнатылуы мүмкін, сонымен қатар қабырғаға немесе қабырғаға бекітілуі 
мүмкін. 

Жабдық жұмыс жағдайында көлденең, тігінен және осіне тігінен 
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және монтаждау жөніндегі нұсқаулықтарда көрсетілген рұқсат етілген 
мәндерден аспауы тиіс. Жабдықтар мен монтаждық конструкцияларды 

  
 

ғимарат конструкцияларына бекіту анкерлік немесе тарту бұрандаларымен, 
дюбельдермен, сондай-ақ бұрандалармен жүзеге асырылуы тиіс. Бекіту 
элементтері ретінде анкерлік болттарды қабырға қалыңдығы кемінде 12 см 
болған кезде пайдалануға жол беріледі. 

Желілік жабдықтар мен коммутациялық панельдер 19 дюймдік 
құрылымға орналастырылған жағдайда, жеке 19 дюймдік шкафтар мен 
тіректерді олардың алдыңғы жағына ғана емес, артқы бөліктеріне де қол 
жеткіСҚді қамтамасыз ететіндей етіп орнатуды жоспарлаған жөн.   

Бір қатарға орнатылған шкафтар раманың бүйіріне бұрандалармен 
жалғанған бір құрылымға бекітілуі керек. Тіректер үшін мұндай бекіту, егер 
бұл жобада қарастырылған болса, раманың жоғарғы жағында жүзеге 
асырылады. 

Үстел түріндегі жабдық, егер ТШ немесе жобалық құжаттама талап 
етпесе, үстелдерде немесе сөрелерде бекітусіз орнатылады. Сөрелерді орнату 
бекіту кронштейндерінде жүзеге асырылады. 

Жабдықты тас, кірпіш және темірбетон тік қабырғаларға, бағаналар 
мен арақабырғаларға дюбельдермен және оларға функционалдық ұқсас 
элементтермен бекіту кезінде әрбір жоғарғы дюбельге жүктеме кестеде 
келтірілген мәндерден аспауы тиіс. 3.3 кесте. 

Жабдықты ажыратылатын элементтер мен қаптамаларға бекітуге жол 
берілмейді. Сондай-ақ, салмағы 20 кг-нан асатын жабдықты ағаш 
қабырғаларға бекітуге тыйым салынады. Қызмет көрсетілетін қабырға 
жабдығы басқару органдары мен индикаторлар таза еден деңгейінен 1,6+0,1 
м биіктікте болатындай етіп орналастырылуы тиіс. Қызмет көрсетілмейтін 
қабырға жабдықтарының максималды биіктігі еденнен 2,4±0,1 м қашықтықта 
орналасқан. Бұл ретте монтаждалатын жабдық корпусының жоғарғы беті мен 
төбе арасындағы саңылаудың шамасы кемінде 150 мм болуы тиіс. 

BICSI ұсыныстарына сәйкес жабдықты қабырғаға орнату жағдайында 
кез-келген құрылғы корпусының бүйір бетіне жақын бос кеңістіктің ең аз 
мәнінің мәні кемінде 300 мм болуы керек. 

 
Бақылау сұрақтары 

1. Орнату үстелі дегеніміз не, ол неден тұрады? 
2. Монтаждау құралдары. 
3. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері 
4. Жұмыс басталар алдындағы және жұмыс аяқталғаннан кейінгі 

талаптар 
5. Орнату сымын өңдеу ережелері 
6. Монтаждау қосылыстарын дәнекерлеуді жүргізу қағидалары. 
7. Алынатын қосылыстардың түрлері. 
8. Соңғы құрылғылардың түрлері. 
9. Кабельдік боксты зарядтау тәртібі. 
10. Таратқыш қораптар ағаш және кірпіш беттерге қалай бекітіледі? 
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4.6. "МиниКом DX-500" аппаратурасы.ЖТ» 
 
"МиниКом DX-500 ЖТ" станциясы 1998 жылы негізгі техникалық 

талаптарға сәйкес арнайы темір жолдар үшін әзірленген. Жүйе 
конструкторлары оны темір жолдардың жалпы технологиялық (ОбТС) және 
жедел-технологиялық (ЖТС) байланыс желілері үшін бірыңғай цифрлық 
платформа ретінде құрды. Оны әзірлеу кезінде оның темір жолдарда жұмыс 
істейтін арналармен және аппаратурамен, диспетчерлік басқару 
алгоритмдерімен және рәсімдерімен үйлесімділігіне; байланыс желісін кезең-
кезеңімен жаңғырту мүмкіндігіне; жөндеуге жарамдылығы мен 
резервтелуіне; байланыс сапасына ерекше назар аударылды. 

 "МиниКом DX-500.ЖТ " - бұл сыйымдылығы 32-ден 4096 портқа 
дейін және 48 ИКМ-тракт (әрқайсысы 2048 кбит/с) толық цифрлық 
коммутациялық жүйе. Оның әр модулі-128 порт немесе 4 ICM трактісі – 
тәуелсіз процессор қызмет етеді. Сандық тракттар немесе ТОБЖ болған 
жағдайда станция модульдерін едәуір қашықтыққа кеңістікте орналастыру 
мүмкіндігі бар.  

"МиниКом DX.500.ЖТ" топтық арналарды қалыптастыру 
құрылғыларына және коммутациялық құрылғыларға айқын бөлінбейді. 
Сандық трактідегі топтық жылдамдыққа байланысты оған 30-ға дейін 
"МИНИКОМ DX 500.ЖТ"" станцияларын қосуға болады. 

Жүйе бөлімшелік және магистралдық деңгейлерде бөлімшелік сымды 
ЖТС және поездық радиобайланыстың өкімдік, атқарушы-таратушы және 
атқарушы станциясы ретінде пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, ол 
станция оперативті және екі жақты парк байланысының коммутаторы ретінде 
қызмет ете алады. Станциялар Е1 сандық ағындарымен біріктіріледі. 

"МиниКом DX.500.ЖТ " қолданылуы мүмкін: 
 қызметтердің интеграциясы бар сандық желілерде (ISDN); 
 DECT стандартындағы абоненттік радиоқолжетімділік 

жабдығымен түйіндесу үшін; 
 Транкингтік радиожүйелермен түйісуге арналған; 
 сандық ағындарды мультиплекстеу үшін 2048 кбит/с (34 Мбит / 

с); 
 жекелеген ЦКБ-ны коммутациялау үшін; 
 деректерді беру үшін. 
Техникалық қызмет көрсету жүйесі жалпыға бірдей танылған 

халықаралық стандарттарға (TMN технологиясы) негізделген. 
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халықаралық стандарттарға (TMN технологиясы) негізделген. 
 

  
 

 
 

4.7.1-сурет- МиниКом DX-500 қосылу нұсқаларының сұлбасы 
 
Станция байланыстың мынадай түрлерін қамтамасыз етеді: 
 кеңестер байланысы; 
 телемеханика және телесигнализация жүйелерінің деректерін 

беру; 
 жол басқармасы; 
 станциялық әкімшілік және паркті; 
 өтпелі; 
 станцияаралық; 
 бөлімшелік (ПДС, ЭДС, ПС, ЛПС, ВГС, ОПС, БДС және т.б.). 
«Миником DX-500» бар УПАТ модульдерінің тізімі: 
 екі ИКМ ағыны бар басқару құрылғысының модулі-1; 
 32 абоненттік желіге модуль (субмодулмен) - 3-ке дейін; 
 МSG-4 шлюзі - 1-ге дейін; 
 М-573 бұйымын қосуға арналған модуль, ПАК РМК-Э -1; 
 10 сымды СЛ-3 - ке дейінгі модуль; 
 С1-и - 3-ке дейінгі түйіспесі бар СЛ модулі; 
 2 сымды СЛ-3 - ке дейінгі модуль. 

  Цифрлық және аналогтық интерфейстердің кең спектрі цифрлық және 
аналогтық желілерді қосуды, көптеген отандық және шетелдік АТС-пен 
станцияаралық алмасуды, жалпы қолданыстағы телефон желілерімен және 
барлық ведомстволық (корпоративтік) байланыс желілерімен өзара 
әрекеттесуді қамтамасыз етеді. 

Екі интерфейс негізгі болып табылады: оптикалық – 34 Мбит/с; 
электрлік G. 703 – 2 Мбит/с. 
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"МИНИКОМ DX.500.ЖТ " басқа өндірушілердің жедел-технологиялық 
байланысының цифрлық АТС-мен оның түйіндесуін қамтамасыз ететін 
бірқатар өзге интерфейстер мен хаттамаларды іске асырды [27]. 

 
Бақылау сұрақтары  

1.Жолдық деңгейінде қандай сандық тарату жүйелері қолданылады, олар 
қандай жылдамдықта жұмыс істейді? 

2. ЖТБ заманауи аппаратурасы қандай мүмкіндіктерді қамтамасыз 
етеді? 

3."МиниКом DX-500 ЖТ" аппаратурасы қайда қолданылады? 
4."МиниКом DX-500 ЖТ" станциясының негізгі модульдері. 
5. Интерфейстер сандық және аналогтық желілерді қосу. 

 
Қорытынды: осы бөлімді игергеннен кейін студенттер 

телекоммуникация жүйелеріне қызмет көрсету жұмыстарын орындау үшін 
қажетті білімге, дағдыларға және дағдыларға ие болады. Жабдықтаудағы 
темір жол көлігінің жедел-технологиялық байланыс бөлімшелерінің 
жабдықтарын, атап айтқанда "МиниКом DX-500 ЖТ"  коммутация жүйесін 
зерттеуге ерекше назар аудару қажет. Сондай-ақ, байланыс жүйелерінің 
жабдық элементтерін орнату дағдыларын, тізбектер мен байланыс желілерін 
өлшеу дағдыларын, байланыс желілерінің соңғы жабдықтарын орнатуды 
жүзеге асыруға назар аудару қажет. Сандық және талшықты-оптикалық 
байланыс желілеріне арналған заманауи материалдарды, өлшеу құралдарын 
егжей-тегжейлі зерттеу. 
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"МИНИКОМ DX.500.ЖТ " басқа өндірушілердің жедел-технологиялық 
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Бақылау сұрақтары  
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5 БӨЛІМ.  КӨПАРНАЛЫ ЖЕДЕЛ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 
 

Бұл бөлімнің мақсаты жедел - технологиялық байланыстың көпарналы 
жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстардың 
негізгі түрлерін орындау үшін негізгі білім, білік және дағдыларды алу болып 
табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, жедел-технологиялық байланыстың 
көп арналы жүйелерінің зертханалық жабдықтары. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді 
сәтті зерттеу үшін, сондай-ақ өндірістік технологиялық практикадан сәтті өту 
және өндірістік қызмет жағдайында одан әрі бейімделу үшін қажет.  

Бөлім келесі тақырыптардан тұрады: 
5.1. Беру жүйелерінің құрылу принципі 
5.1.1 Электрбайланыс сигналдарын тарату теориясының негіздері 
5.1. 2 Сигнал беру жүйелерінің құрылу принципі 
5.2. Көпарналы байланыс жүйелерін ұйымдастыру принциптері және 
жабдықтары 
5.2.1. Көпарналы байланысты ұйымдастыру принциптері 
5.2.2. Көпарналы байланыс жүйелері 
5.3. Жедел-технологиялық байланыс жабдығының құрылғысы, жұмыс істеу 
принципі  
5.3.1. Жедел-технологиялық байланыстың мақсаты, құрылысы және жұмыс 
істеу қағидаты 
5.3.2. Цифрлық жедел-технологиялық байланысты ұйымдастыру қағидаты 

 
5.1. Тарату жүйелерінің құрылу принципі   

 
5.1.1. Электрбайланыс сигналдарын тарату теориясының негіздері  

Электр байланысының теориясы мен техникасының негізін әртүрлі 
хабарламаларды (ақпараттарды) қашықтыққа беру құрайды. Ақпарат 
дегеніміз-кез-келген заттар, оқиғалар, біреудің іс-әрекеті және т. б. туралы 
ақпарат жиынтығы. Ақпаратты ұсыну нысаны хабарлама деп аталады. Бұл 
сөйлесу немесе музыка, қолжазба немесе баспа мәтіні, сызбалар, суреттер, 
теледидарлық сурет, болуы мүмкін [12]. 

Байланыс арналары арқылы беру үшін әр хабарлама электрлік сигналға 
айналады. Сигнал - берілетін хабарламаны көрсететін физикалық процесс 
(хабардың физикалық тасымалдаушысы). Хабарламалардың көрсетілуін 
қамтамасыз ететін өзгерістің физикалық мәні ақпараттық немесе білдіретін 
сигнал параметрі деп аталады. 

Хабарламаларды кеңістіктің бір нүктесінен екіншісіне ауыстыруды 
электр байланысы жүйесі жүзеге асырады. Электрбайланыс жүйесі 
(телекоммуникациялық жүйе) – хабарламаларды көзден алушыға 
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қашықтыққа беруді қамтамасыз ететін техникалық құралдар кешені (5.1.1-
сурет). 

Жалпы электр байланысы жүйесі екі мәселені шешеді: 
1) хабарламаларды жеткізу - электрбайланыс жүйесінің функциялары; 
2) хабарламаларды қалыптастыру және тану – соңғы жабдықтың 

функциялары. 
Беріліс трактісі-пайдаланушылар арасында хабарлама жіберуді 

қамтамасыз ететін құрылғылар мен желілердің жиынтығы. 
Беру арнасы (байланыс) – кез келген екі нүкте арасындағы беру 

трактінің бөлігі. Тарату арнасына соңғы құрылғылар кірмейді. 
 

 
 

5.1.1-сурет- Электрбайланыс жүйесінің (телекоммуникациялық жүйенің) 
құрылымдық сұлбасы 

 
Электр байланысы сигналдарын беру принципі 5.1.2-суретте 

көрсетілген.  
Хабарламаларды беру трактінің кірісі мен шығуында хабарламаларды 

электрлік сигналдарға түрлендіруді және кері түрлендіруді қамтамасыз ететін 
соңғы құрылғылар қосылады. Бұл құрылғылар бастапқы түрлендіргіштер 
деп аталады және олар жасаған сигналдар бастапқы деп те аталады.[12]. 

 

 
 

5.1.2-сурет- Электрбайланысы сигналдарын беру принципі 
 

Хабарлама көзі s(t) электр сигналына айналатын A(t) хабарламасын 
құрайды. Электр байланысы жүйесінде сигналдардың қайталама 
түрлендірулері жүреді және олар бастапқы формадан басқа нысанда 
тасымалданады. 
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Хабарламаларды беру трактінің кірісі мен шығуында хабарламаларды 

электрлік сигналдарға түрлендіруді және кері түрлендіруді қамтамасыз ететін 
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5.1.2-сурет- Электрбайланысы сигналдарын беру принципі 
 

Хабарлама көзі s(t) электр сигналына айналатын A(t) хабарламасын 
құрайды. Электр байланысы жүйесінде сигналдардың қайталама 
түрлендірулері жүреді және олар бастапқы формадан басқа нысанда 
тасымалданады. 

  
 

Электр байланысы желісі (телекоммуникациялық желі) - хабарларды 
беруді және таратуды қамтамасыз ететін, белгілі бір аумақтағы 
коммутациялық станциялардың, шеткі құрылғылардың байланыс желілерінің 
(арналарының) жиынтығы (5.1.3-сурет). 

 

 
 

5.1.3-сурет- Электр байланысы желісінің (телекоммуникациялық желі) 
жалпыланған құрылымдық сұлбасы 

 
Байланыс желісінің кірісі мен шығысында хабарламаларды электрлік 

сигналдарға түрлендіруді және кері түрлендіруді қамтамасыз ететін соңғы 
құрылғылар қосылады. Соңғы құрылғылар коммутациялық станцияға 
абоненттік желілермен қосылады. Коммутациялық станциялар байланыс 
желілерімен өзара байланысты. Коммутациялық станциялар кіріс желілерін 
Шығыс желілермен тиісті мекен-жай бойынша қосуды жүзеге асырады. 

Жалпы алғанда, көзден алушыға берілетін хабарлама екі бөліктен 
тұрады: мекен-жай және ақпарат. Мекенжай бөлігінің мазмұны бойынша 
коммутациялық станция байланыс бағытын анықтайды және хабарламаны 
нақты алушыны таңдайды. Ақпараттық бөлімде хабарламаның өзі болады. 

Байланыс сеансы – бұл хабарламалар жіберілетін процедуралар мен 
процестердің жиынтығы, ал байланыс сеансы ұйымдастырылған ережелер 
жиынтығы хаттама деп аталады. 

 
5.1. 2 Сигнал беру жүйелерін құру принципі 
Арналардың жиіліктік және уақыттық бөлінуімен көп арналы беру 

жүйелері-бұл шеткі пункттерде (ОП) Орнатылатын шеткі аппаратураны, 
қызмет көрсетілетін (ЖБО) немесе қызмет көрсетілмейтін (ЖБТ) күшейту 
пункттерінде орналастырылатын аралық аппаратураны, сондай-ақ байланыс 
желілерін қамтитын техникалық құралдардың күрделі кешені (5.1.4-сурет) 
[5]. 

 

 
 

Сурет 5.1.4 -. Беріліс жүйелерін құрудың құрылымдық сұлбасы 
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Уақытша (цифрлық) жүйелердегі аналогтық жүйелерге қарағанда 

қызмет көрсетілетін және қызмет көрсетілмейтін пункттерде желілік жолдың 
импульстік сигналдарын қалпына келтіруге (қалпына келтіруге) арналған 
аппаратура орнатылады. Сондықтан осы жүйелердегі қызмет көрсетілетін 
және қызмет көрсетілмейтін пункттер әдетте регенерация деп аталады (ОРП, 
НРП), [20]. 

Тарату жүйелерінде жолдың бірнеше біркелкі орналасқан нүктелерінде 
сигналдың қуатын арттыру арқылы сигналдардың өшуін өтеу әдісі 
қолданылады. Көршілес аралық күшейткіштер арасындағы байланыс 
арнасының бөлігі күшейту бөлімі деп аталады. Сызық бойындағы сигнал 
деңгейінің өзгеруі 5.1.5-суретте көрсетілген деңгей диаграммасымен 
сипатталады., мұндағы РПЕР, РПР-беру мен қабылдаудағы сигнал 
деңгейлері, РПП-кедергі деңгейі. 

 
 
 

 
 

Сурет 5.1.5 -. Деңгейлер диаграммасы 
 

ҚКП және ҚККП аппаратурасы аналогтық сигналды күшейту үшін ғана 
емес, сонымен қатар желілік жолдың амплитудалық-жиіліктік және фазалық 
жиіліктік сипаттамаларын түзету (теңестіру) үшін де қызмет етеді. НРП және 
ОРП жабдықтары сандық жүйелердің сигнал импульстарының 
амплитудасын, ұзақтығын және уақыт аралығын қалпына келтіруге арналған. 

Арнаның қалдық сөнуі - арнаның кіріс және шығыс кедергісінің 
номиналды мәндеріне тең жүктемелердің белсенді кедергісіне арнаның кіріс 
және шығыс тұйықталу жағдайларында анықталатын арнаның жұмыс өшуі 
(күшеюі). Кіріс кедергісі бойынша беріліс арнасын құрайтын барлық 
элементтерді үйлестірген кезде қалдық демпферді каналдағы демпферлік 
сома мен күшейту сомасының айырмашылығы ретінде анықтауға болады: 

 
, дБ,                                 (5.1.1) 

 



185
  

 

 
Уақытша (цифрлық) жүйелердегі аналогтық жүйелерге қарағанда 

қызмет көрсетілетін және қызмет көрсетілмейтін пункттерде желілік жолдың 
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аппаратура орнатылады. Сондықтан осы жүйелердегі қызмет көрсетілетін 
және қызмет көрсетілмейтін пункттер әдетте регенерация деп аталады (ОРП, 
НРП), [20]. 

Тарату жүйелерінде жолдың бірнеше біркелкі орналасқан нүктелерінде 
сигналдың қуатын арттыру арқылы сигналдардың өшуін өтеу әдісі 
қолданылады. Көршілес аралық күшейткіштер арасындағы байланыс 
арнасының бөлігі күшейту бөлімі деп аталады. Сызық бойындағы сигнал 
деңгейінің өзгеруі 5.1.5-суретте көрсетілген деңгей диаграммасымен 
сипатталады., мұндағы РПЕР, РПР-беру мен қабылдаудағы сигнал 
деңгейлері, РПП-кедергі деңгейі. 
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ТЧ арнасының қалдық өшуі 7 дБ құрайды. Бір транзиттік учаскедегі 
уақыттың ең жоғары ауытқуы 0,95 ықтималдықпен 2.2 дБ аспауы тиіс. 

 
5.2. Көпарналы байланыс жүйелерін ұйымдастыру принциптері 

және жабдықтары 
 
5.2.1. Көпарналы байланысты ұйымдастыру принциптері 
Көпарналы байланыс бір уақытта және бір-біріне тәуелсіз жұмыс 

істейтін бірнеше арналардың жалпы тарату желісі бойынша ұйымдастырумен 
айналысатын байланыс саласын білдіреді. Тек бір байланыс арнасын алу 
үшін жұп сымдарды немесе кабель өткізгіштерін пайдалану үнемді емес (ТЖ 
арнасы). Сондықтан МКС тарату жүйелерін қолдана отырып, ТЧ арналары 
ұйымдастырылады. Тарату жүйелерінің кірісі мен шығысындағы ТЧ 
арналарының диапазоны 0,33,4 кГц, [12]. 

ЖЖ арналарын қалыптастырудың екі негізгі әдісі қабылданды: 
 арналардың жиіліктік бөлінуімен (ЧРК), сурет.5.2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1-сурет- Арналардың жиіліктік бөлінуімен ТЧ арналарының түзілуі 
 
Арналар берілетін сигналдардың жиілігімен ерекшеленеді (әр арна тек 

белгілі бір жиілікте беріледі); 
арналардың уақытша бөлінуімен. Арналар уақыт аралығымен 

ерекшеленеді (әр арна қатаң белгіленген уақытта беріледі). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2-сурет-арналардың уақытша бөлінуімен ТК арналарының түзілуі 
 
Модуляция әдістері (түрлендіру) 
ЧРК кезінде модуляцияның екі әдісі қолданылады: 

SS-синхрондау сигналы 
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 амплитудалық модуляция (АМ, АМ - англ.), сымды байланыс 
жүйелерінде қолданылады;  

 жиіліктік модуляция (ЧМ, FM) радиолиниялар бойынша жұмыс істеу 
кезінде пайдаланылады. 

Үздіксіз сигналды сандық кодқа түрлендіру үшін импульстік код 
модуляциясы (ИКМ) цифрлық тарату жүйелерінде қолданылады. 

Төмен жиілікті арнаны ұйымдастыру 
Төмен жиілікті арналар 0,33,4 кГц жиілік диапазонында жұмыс істейді. 

NCH арналарын екі сұлба бойынша ұйымдастыруға болады: 
Бір жолақты екі сымды, сурет.5.2.3 байланыс келесілер бойынша 

ұйымдастырылады  
екі жақты күшейткіштері бар екі сымды тізбектер және бірдей жиілік 

диапазонының тоқтары екі бағытта да осындай тізбектер арқылы беріледі). 
 Осындай қосу жүйесі кезінде әрбір күшейту пунктінде екі 

дифференциалды жүйе (ДЖ) және екі екі жақты дуплексті күшейткіш (ДК) 
орнатылады.  

 

 
 

5.2.3-сурет- Бір жолақты екісымды сұлба 
 
Дифференциалдық жүйелер тепе-теңдік тізбектерінің (BC) 

кедергілерінің және тізбектің тиісті бөлімдерінің кіріс кедергілерінің 
теңдігіне байланысты ДУ-дағы кері байланыс тоқтарын басады. Бұл сұлба 
салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта байланыс үшін жарамды (ауа мыс 
тізбектері бойынша шамамен 2000 км).  

Біржолақты төртсымды (сур.5.2.4) бір жақты күшейткіштері бар төрт 
сымды тізбектер бойынша ұйымдастырылады. Әрбір екі сымды тізбек (оның 
ішінде төрт сымды тізбек құрылады) сөйлеу сигналдарын тек бір бағытта 
беру үшін қолданылады; мұндай тізбектердің соңғы нүктелерінде екі сымды 
абоненттік желілерге өту үшін құрылғылар орнатылады.  
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Мұндай арналардың кемшілігі – екеуінің орнына төрт сымды 
пайдалану. Бірақ, арналарды ұзақ қашықтыққа ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді. 

Бұл сұлбада ДС екі сымды абоненттік желіден арнаның төрт сымды 
желісіне ауысу үшін қолданылады.  

НЧ арналары технологиялық байланысты ұйымдастыру үшін 
қолданылады. Сонымен қатар, НЧ арнасында сигналдар жиілікте 
түрлендірілмейді. 

 

 
 

5.2.4-сурет- Бір жолақты төртсымды сұлба 
 
5.2.2  Көпарналы байланыс жүйелері 
Жиілікті бөлу кезінде байланыс арналары сигнал спектрлерін 

түрлендіру арқылы қалыптасады, осылайша осы арналардың алынған жиілік 
диапазоны сәйкес келмейді.  

Модуляция процесінде тасымалдаушы жиіліктің жанында екі бүйірлік 
жиілік жолағы пайда болады, олардың әрқайсысы сигнал компоненттерінің 
амплитудасы, жиілігі мен фазаларының арақатынасын сақтай отырып, сигнал 
туралы ақпаратты толығымен тасымалдайды. Тасымалдаушы жиілік спектрі 
мен бүйірлік жиілік жолақтарының бейнесі суретте көрсетілген. 5.2.5, [42] 

Желіге беру үшін бір бүйірлік жиілік жолағы жеткілікті. Жиілікті бөлу 
принципі 5.2.6суретте көрсетілген. 

Абоненттен сөйлесу сигналы дифференциалды жүйе (ДЖ) арқылы 0,3 
кГц-тен 3,4 кГц-ке дейінгі жиіліктер белдеуінің байланыс арнасына түсуін 
қамтамасыз ететін төмен жиіліктер сүзгісі (ФНЧ) арқылы өтеді. Модуляторда 
(модульде) сөйлесу жиілігі тасымалдаушы жиіліктің көмегімен жоғары 
деңгейге ауысады, ол сөйлесу жиілігінен он есе көп, түрлендіру нәтижесінде 
суретте көрсетілген сигнал спектрі алынады.6.5. Әрі қарай, жолақ сүзгісі 
(ПФ) бүйірлік жиілік жолақтарының біреуін ғана өткізеді. Жолға барлық 
арналардың жиілік диапазондарын біріктіретін сигнал беріледі. Қабылдау 
жағында ПФ көмегімен топтық сигнал арналарды ажыратады, демодулятор 
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алынған сигналдан тасымалдаушы жиілікті алып тастап, сигналдың ауызекі 
компонентін ФНЧ ге береді. Сүзгі түрлендірілген сигналды тегістейді және 
оны DС арқылы абонентке береді.  

 
 

 
5.2.5-сурет- Тасымалдаушы жиілік пен бүйірлік жиілік жолақтарының 

спектрі 
 
Кесте 5.2.1 ЧРК беру жүйелеріндегі топтастыру 
Топ Атауы Арналар саны Берілетін жиіліктер 

жолағы, кГц 
Суббіріншілік 
Біріншілік 
Екіншілік 
Үшіншілік 

3 
12 
60 
300 

1224 
60108 
312552 
8122044 

 

 
 

Сурет 5.2.6- Жиілікті бөлу принципі 
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ЧРК беру жүйесінің түрлері 
ӘБЖ үшін В33, В123   
КБЖ үшін К24, К60   симметриялы кабель,  
                  К300   коаксиалды кабель, [42]. 
Арналарды уақытша бөлетін жүйелер 
Арналарды уақыт бойынша бөлу кезінде жалпы желі кезекпен, қысқа 

уақыт ішінде әртүрлі көздердің электрлік(немесе оптикалық) сигналдарын 
беру үшін беріледі. (сур.5.2.7) тарату желісі бойынша арналардың саны 
неғұрлым көп болса, әрбір сигнал үшін бөлінетін уақыт аралықтары 
соғұрлым қысқа болады. Уақытша бөлінген арналарда импульсті кодтық 
ИКМ модуляциясы қолданылады (уақыт бойынша дискреттеу, деңгей 
бойынша кванттау, кодтау). 

 

 
 

5.2.7-сурет- Арналарды уақытпен бөлу принципі 
 
Сигнал дифференциалды жүйеден өтіп, төмен жиілік сүзгісі сигнал 

амплитудасының импульстік үлгілерге айналуын жүзеге асыратын 
амплитудалық-импульстік модуляторға (АИМ) кіреді, сілтеме амплитудасы 
белгілі бір уақытта сигналдың амплитудасына тең (деңгей бойынша 
кванттау), санау жиілігі fт сағат жиілігіне сәйкес келеді (уақыт бойынша 
дискреттеу). Содан кейін алынған үлгілер кодерге (К) түседі, онда сілтеменің 
амплитудасына сәйкес келетін код комбинациясы қалыптасады. Топтық 
сигнал беру жолына түседі, ол барлық берілетін арналарды біріктіреді, 
олардың әрқайсысы оған қатаң бөлінген уақыт аралығында беріледі. Жүйенің 
қалыпты жұмысын қамтамасыз ету және берілістің сенімділігін арттыру үшін 
топтық сигналға синхронды сигнал қосылады. 

Қабылдау жағында декодер сілтеменің кодтық комбинациясын белгілі 
бір амплитудасы бар импульске түрлендіреді, ал уақыт селекторы үлгілерді 
үздіксіз сигналға біріктіреді, ФНЧ сөйлесу жиілігін конверсияның жанама 
өнімдерінен ажыратады. Төмен жиілікті күшейткіш жоғары сапалы қабылдау 



190
  

 

үшін қажетті сигнал деңгейін қамтамасыз етеді. Осылайша түрлендірілген 
сигнал абонентке келеді. 

СБЖ түрлері: ИКМ30, ИКМ120  симметриялық кабель; 
                    ИКМ480, ИКМ1920 коаксиалды кабель. 
 "Сопка", ОГМ-30, МиниКОМ ДХ-500.ЖТ және т. б. - оптикалық 

кабель 
 
5.2.2-кесте- СБЖ-да топ құру 

Топ Атауы Арналар саны Берілу жылдамдығы, кбит / с 
 

Біріншілік  
Екіншілік 
Үшіншілік 
Төрттік 

30 
120 
480 
1920 

2 048 
8 448 
34 368 
139 264 

 
Арнаның сипаттамалары 
International Telecommunication Unit (ITU) арналардың сипаттамаларын 

қалыпқа келтіреді, ал арналардың сапасына қойылатын талаптар үнемі өсіп 
келеді. МПС арналары ITU стандарттарына сәйкес келуі керек. Нормалар 
ұзындығы 2500 км болатын шартты (гипотетикалық) арнаға орнатылады. 

Электрлік сипаттамалары қалыпқа келтірілген: 
а) ТЧ арнасы үшін (0,33,4 кГц), 
б) топтық арналар үшін. 
Нормаланған электрлік сипаттамаларды екі топқа бөлуге болады: 
1) телефон, телеграф, фототелеграф сигналдарының берілу сапасын 

анықтайтын негізгі, 
2) ПДИ дискретті сигнал беру арналарының сапасын анықтайтын 

және дискретті арналардың сапасын бақылайтын қосымша. 
Негізгі электрлік сипаттамаларға мыналар жатады: 
1. Беріліс деңгейлері және динамикалық диапазон. 
2. Қалдық өшу және оның 800 Гц жиіліктегі орташа квадраттық 

ауытқуы. 
3. Амплитудалық-жиіліктік сипаттама (АЖС) 
4. Фазалық-жиіліктік сипаттамасы (ФЖС) 
5. Амплитудалық сипаттамасы (АС) 
6. Байланыс арнасындағы сызықтық емес бұрмаланулар 
7. Арнаның тұрақтылығы  
8. КЖ-дағы кедергілер және кедергі деңгейлері 
9. Арналар арасындағы өтпелі әсерлер 
10. КС сигнал жиілігінің рұқсат етілген өзгерістері 
Арнаның, топтық жолдың немесе жабдықтың қандай да бір элементінің 

жұмыс істеуінің тәжірибелік маңызы бар : 
 

выхвх РРa                                           5.2.1. 
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Каналдың немесе жолдың амплитудалық жиілік сипаттамасы (АЖС) 

қалдық әлсіреудің (кірістің) синусоидалы сигналдың жиілігіне тәуелділігі деп 
аталады (сурет.5.2.8 а). Осыған байланысты тиімді берілетін жиіліктер 
жолағы белгіленеді. TЖ арнасы үшін бұл 0,33,4 кГц. Егер тиімді берілетін 
жиіліктер жолағында қалдық сөну жиілікке айтарлықтай тәуелді болса, онда 
берілетін сөйлеу сигналдарының амплитудалық-жиіліктік бұрмалануы 
байқалады.  

АЖС құлдырау бағытында рұқсат етілген өзгерістерді шектейтін 
сатылы қисық үлгілерді қолдана отырып қалыпқа келтіріледі. Тозудың 
төмендеуі тиісті түзу сызықпен шектеледі, өйткені ол арнаның пайда болу 
мүмкіндігіне байланысты кез-келген жиілікте бірдей қауіпті (сурет.5.2.8 б). 

АЖС телефон берілісіндегі сөйлеудің анықтығына әсер ететін 
сызықтық амплитудалық-жиіліктік бұрмалануларды бағалауға мүмкіндік 
береді. Амплитудалық сипаттама (лар) - бұл каналдың (трактінің) қалдық 
өшуінің (пайда болуының) оның кірісіндегі деңгейге тәуелділігі (сурет.5.2.9). 
Үлкен деңгейлерде күшейткіштер немесе магниттік ядросы бар 
индукторлары бар элементтер (сүзгілер, түзеткіштер) бар құрылғылардың 
кірістерінде ядролардың қанықтылығы немесе күшейткіштердің шамадан 
тыс жүктемесі пайда болуы мүмкін. Элементтің сөнуі өзгереді және шығу 
деңгейінің арна кірісіндегі деңгейге пропорционалды тәуелділігі бұзылады. 
Бұл гармоникалық және комбинациялық компоненттер түрінде көрінетін 
сызықты емес бұрмаланулардың пайда болуына әкеледі, бұл арналар 
арасында өтпелі кедергілердің пайда болуына себеп болады. 

Көп арналы тарату жүйелерінде ТЖ каналының кіреберісіндегі топтық 
трактілердің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін амплитудалық 
шектегіштер кіреді, олар абоненттен сигнал пайда болған кезде қолайсыз 
үлкен деңгейлері бар арнаға қосымша сөнеді. Амплитудасы шектегіші бар 
ТЖ арнасының АС салыстырмалы нөлдік деңгейі 18-ден +3,5 дБ дейінгі 
нүктеде арнаның кірісіндегі деңгей өзгерген кезде 0,5 дБ дәлдікпен сызықты 
болуы тиіс.  

Деңгей дәл сол нүктеде 9 дБ-ға дейін жоғарылаған кезде қалдық сөну 
әрбір қайта қабылдау учаскесінде кемінде 1,7 дБ-ға ұлғаюы тиіс. Көп арналы 
тарату жүйелерінде ТЖ каналының кіреберісіндегі топтық трактілердің 
шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін амплитудалық шектегіштер кіреді, 
олар абоненттен сигнал пайда болған кезде қолайсыз үлкен деңгейлері бар 
арнаға қосымша сөнеді. Амплитудасы шектегіші бар ТЖ арнасының АС 
салыстырмалы нөлдік деңгейі 18-ден +3,5 дБ дейінгі нүктеде арнаның 
кірісіндегі деңгей өзгерген кезде 0,5 дБ дәлдікпен сызықты болуы тиіс. 
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Деңгей дәл сол нүктеде 9 дБ-ға дейін жоғарылаған кезде қалдық сөну әрбір 
қайта қабылдау учаскесінде кемінде 1,7 дБ-ға ұлғаюы тиіс [42]. 

 
а) 

 
б) 
а) жиілікке тәуелділік; б) сатылы қисық сызықтарды пайдаланумен  
 

Сурет 5.2.8-Амлитудчастотная сипаттамасы 

 
Сурет 5.2.9- Амплитудалық сипаттамасы 

 
Бақылау сұрақтары  
1. ТЧ арналарын қалыптастыру үшін қандай әдістер қолданылады? 
2. НЧ арналары қандай жиілік диапазонында жұмыс істейді? 
3. Жоғарғы бүйірлік жиілік жолағы қалай қалыптасады? 
4. ТЧ арнасында жолақты фильтрдің тағайындалуын түсіндіріңіз 
5. ВРК бар жүйелерде қандай модуляция қолданылады? 
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6. Арнаның жұмыс күшін қалай анықтауға болады? 
7. AЖС дегеніміз не? 
8. Неліктен ТЧ арнасының кіреберісінде амплитудалық шектегіштер 

бар? 
 
5.3. Жедел-технологиялық байланыс жабдығының құрылғысы, 

жұмыс істеу принципі 
 
Тасымалдау процесін ұйымдастыру және теміржол көлігінің жұмысын 

басқару үшін технологиялық байланыс ұйымдастырылады. Бұл байланыстың 
әсіресе пойыздардың қозғалысын тікелей басқарудағы, жүк ағындарын 
реттеудегі және жылжымалы құрамды тиімді пайдаланудағы рөлі жоғары. 
Жедел сипаттағы есептерді шешуге арналған байланыс жедел-технологиялық 
деп аталады. Оны бөледі бірнеше түрлері бар, әр түрлі жедел тағайындау. 
Олардың әрқайсысын әдетте белгілі бір жұмыс учаскесіне жауапты 
техникалық қызметтердің бірі басқарады, мысалы, пойыздардың қозғалысын 
ұйымдастыру, жүк және коммерциялық жұмыс, жолды техникалық 
пайдалану, жылжымалы құрам, байланыс құрылғылары, энергиямен 
жабдықтау және т. б. 

Жалпы көліктік коммуникацияға ұқсас, ЖТБ, олардың жұмыс істеу 
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поездық диспетчерлік байланыс (ПДБ) – поездық диспетчердің өзі 
қызмет көрсететін учаскеге кіретін барлық бөлек пункттермен Поездар 
қозғалысын басқару мәселелері бойынша сөйлесуі үшін; 

Энергодиспетчерлік байланыс (ЭБ) – темір жолдардың 
электрлендірілген учаскелерін энергиямен жабдықтауды жедел басқару үшін; 

вагондық диспетчерлік байланыс (ВДБ) – вагон паркін бөлу және 
пайдалану мәселелері бойынша бөлімше қызметкерлерінің станциялармен 
қызметтік келіссөздері үшін; 

қызметтік диспетчерлік байланыс (ҚДБ) – станциялар мен аралықтарда 
автоматика, телемеханика және байланыс құрылғыларының іс-қимылын 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша СОБ және байланыс дистанцияларының 
техникалық персоналының желілік электромеханиктердің қызметтік 
келіссөздері үшін; 

желілік-жол байланысы (ЖЖБ) – жол құрылғылары мен жасанды 
құрылыстарға қызмет көрсетумен айналысатын жол дистанциясының 
техникалық персоналының жұмысын жедел басқару үшін; 

билеттік диспетчерлік байланыс (БДС) – жолаушылар поездарына 
орындарды орталықтандырып бөлу үшін; 

ақпараттық байланыс (АБ) – поездардың жақындауы және жүктердің 
құрамы туралы мәліметтерді Сұрыптау станциясына беру үшін; 

станциялық байланыс (СБ) - аралық станциялар, платформалар, 
разъездер мен аялдау пункттері қызметкерлерінің өзара және іргелес 
учаскелік және бөлімшелік станциялар қызметкерлерімен сөйлесуі үшін;  

поездық станцияаралық байланыс (ПСБ) – поездар қозғалысы 
мәселелері бойынша кезекші аралас станциялардың келіссөздері үшін; 

аралық байланыс (АБ) – аралықтағы желілік қызметкерлердің, энергия 
диспетчерінің, жол дистанцияларының диспетчерлерінің, байланыс 
сигнализациясының келіссөздері үшін; 

кеңестердің (ОСС) бөлімшелік байланысы-басшы қызметкерлердің 
оларға бағынысты қызметкерлермен жедел кеңестерін өткізу үшін жол 
кеңестерінің жалпы байланыс желісінің бөлігі болып табылады; 

күзетілетін өткелдің байланысы-күзетілетін өткел бойынша кезекшінің 
теміржол және өткел бойынша қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету 
мәселелері бойынша жақын маңдағы станция кезекшілерімен және поезд 
диспетчерімен сөйлесуі үшін, сондай-ақ поездардың сыртқы жай-күйін 
бақылау үшін; 

көліктік әскерилендірілген күзет байланысы-әскерилендірілген күзет 
бөлімшелерін жедел басқару үшін; 

көлік полициясының байланысы-ҚР ІІМ көлік полициясы 
бөлімшелерін жедел басқару үшін [44]. 

Станциялық ЖТБ теміржол станциялары жұмысының технологиялық 
процесін жедел басқаруға арналған. Станцияларда станциялық басқару, 
бағыттамалық және директорлық байланыстар ұйымдастырылады. 
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Алғашқы жедел-технологиялық байланыс 1921 жылы теміржолда 
пайда болған поездық диспетчерлік байланыс болды. Қазіргі уақытта 
поездық диспетчерлік байланыспен темір жолдардың барлық желісі 
жабдықталған. 

ЖТБ ерекшелігі-олардың тәуелсіз қолданылу саласы, келіссөздердің 
жедел сипаты және бір командирге бағыну. 

Магистральдық, жол және бөлу байланыстары теміржол бойындағы 
абоненттік пункттердің сызықтық орналасуымен және осы пункттерде пайда 
болатын салыстырмалы түрде аз телефон жүктемесімен сипатталады.  
Сондықтан байланыстың бұл түрлері топтық принцип бойынша 
ұйымдастырылады, онда аралық пункттердің абоненттерінің аппараттары 
жалпы топтық арнаға параллель қосылады (сурет. 5.3.1 а) . 

Станциялық оперативті-технологиялық байланыс желісі сәулелік 
принципке негізделген (сурет. 5.3.1 б). Бұл ретте станция басшыларында 
технологиялық байланыс коммутаторы (ТБҚ), ал абоненттерде об телефон 
аппараттары орнатылады. Бұдан басқа, ТБҚ-ға бөлінген технологиялық 
байланыс арналары қосылады. 

Құру және қолданылатын аппаратура қағидаты бойынша байланыстың 
топтық түрлерін үш топқа біріктіруге болады: диспетчерлік (ШЖБТ, ЖҚҚ, 
ЭДС, СДС және т.б.); жалпы қызмет көрсету (КС, ЛПС және т. б.); кеңестер 
байланысы. 

Диспетчерлік байланыстар сурет-ке сәйкес ұйымдастырылады.5.3.2. 
Басқару станциясында түйме шақыру құрылғысы және сөйлесу құралдары 
орнатылады. Әр PP-де PIV және тұрақты тоқ қоңырауы бар. ПП тарапынан 
МС шақыру дауыспен жүзеге асырылады [20].  

Жалпы қызмет көрсету (КС) суретте көрсетілген сұлба бойынша 
ұйымдастырылады.5.3.3. ПДБ-тен айырмашылығы, әкімшілік станцияны PP-
ден шақыру мұнда дауыспен емес, шақыру тогын жіберу арқылы жүзеге 
асырылады. 

Ол үшін әрбір ПП-да ГВ (1600 Гц) шақыру тогының генераторы және 
ВК шақыру түймесі, ал РС-да ПВ шақыру қабылдағышы және ГКТ 
шақыруды бақылау генераторы көзделген. Өкімдік пунктте ҚС арнасы МК 
халықаралық коммутаторының Гн ұясына қосылады және ӘЖ шақыру 
шамымен және шақыру құрылғысының жұмысын басқаратын КП батырмалы 
пультімен жабдықталады. 

ПП арасындағы келіссөздер үшін алдымен басқару пунктінің МК 
телефоншысы шақырылады. Ол үшін ПП телефон аппаратында ВК шақыру 
батырмасы басылады , желіге шақыру сигналының генераторы (ГВ) 
қосылады, соның салдарынан МС-да ПВ іске қосылады, ӘЖ және ДКВ 
қосылады. 

Телефоншы абоненттен жауап алады және КП және ДИВ көмегімен 
талап етілетін пунктке сайлау қоңырауын жібереді немесе оның өтініші 
бойынша топтық арнаны МС абонентінің желісімен байланыстырады. ҚС-
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ның бір арнасына 15-тен аспайтын телефон аппараттары қосылуы мүмкін. 
ПП көп болған кезде ПС арнасы екі бөлікке бөлінеді, [44]. 

 

 
а) абоненттер жалпы топтық арнаға 
қосылады 

б) станциялық жедел - технологиялық 
байланыс желісі 

 
5.3.1-сурет-  Жедел байланысты ұйымдастыру сұлбасы  

 

 
Тоналды таңдау қоңырау жүйесі 
Селективті шақыру сигналы (шақыру тіркесімі) - бұл бір-бірінен кейін 

қатарға түсетін тоналды жиіліктің 2 пакетінің тіркесімі (сурет. 5.3.4). Бірінші 
импульстің ұзақтығы - 0,8 с, екіншісі-1,6 с. 

Селективті қоңырауды беру үшін 5.3.1-кестеде келтірілген жеті 
тоналды жиілік қолданылады. Жиіліктер олардың үшінші гармоникасы кез 
келген қоңырау жиілігімен сәйкес келмейтін етіп таңдалады.   Бұл жағдайда 
42 комбинациясын ұйымдастыруға болады. 

 
Кесте 5.3.1 

Нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 
Мәні, Гц 316 430 585 795 1080 1470 2000 
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5.3.1-сурет-  Жедел байланысты ұйымдастыру сұлбасы  

 

 
Тоналды таңдау қоңырау жүйесі 
Селективті шақыру сигналы (шақыру тіркесімі) - бұл бір-бірінен кейін 

қатарға түсетін тоналды жиіліктің 2 пакетінің тіркесімі (сурет. 5.3.4). Бірінші 
импульстің ұзақтығы - 0,8 с, екіншісі-1,6 с. 

Селективті қоңырауды беру үшін 5.3.1-кестеде келтірілген жеті 
тоналды жиілік қолданылады. Жиіліктер олардың үшінші гармоникасы кез 
келген қоңырау жиілігімен сәйкес келмейтін етіп таңдалады.   Бұл жағдайда 
42 комбинациясын ұйымдастыруға болады. 

 
Кесте 5.3.1 

Нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 
Мәні, Гц 316 430 585 795 1080 1470 2000 

 
  

 

 

 
 

5.3.2-сурет- Диспетчерлік байланысты ұйымдастыру сұлбасы 
 

 
 

5.3.3-сурет- Жалпы қызметтік байланысты ұйымдастыру сұлбасы 
 

 
Жиілік комбинациясы 21, 12, 23, 34, 45, 56, 67, топтық 

қоңырауларды жіберу үшін қолданылады, қашықтан қосылу және екі іргелес 
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диспетчерлік шеңберді ажырату үшін 24 комбинациясы, ал қалған 
комбинациялар жеке қоңырауларға арналған.  Дөңгелек қоңырау сигналы  
21234567  тізбегінде жіберілген сегіз шақырымдық жиіліктен 
тұрады. Дөңгелек қоңырау импульстарының әр жұбы топтық 
комбинациялардың бірі болып табылады. Шақыру комбинациялары 5.3.2-
кестеде келтірілген. 

 

 
 

5.3.4-сурет- Таңдамалы шақырудың сигналы 
 
Басқару пунктінің аппаратурасының құрамына сөйлесу құрылғысы, 

кнопкалы пульт және үндестік таңдап шақыру (ДТИВ) датчигі кіреді. Аралық 
пункттің аппаратурасында телефон аппараты, беру күшейткіші, қабылдау 
күшейткіші және үндестік селективті шақыру (ПТИВ) қабылдағышы болады. 
[44].  

 
5.3.2-кесте-шақыру комбинациясы 

№  Шақыру комбинациясы 
1  21 31 41 51 61 71 
2 12  32 42 52 62 72 
3 13 23  43 53 63 73 
4 14 24 34  54 64 74 
5 15 25 35 45  65 75 
6 16 26 36 46 56  76 
7 17 27 37 47 57 67  
 
Тоналды селективті қоңырау сенсоры  
ДТИВ құрамына кіреді (сурет.5.3.5): Г шақыру жиіліктерінің 

генераторы, шақыру жиіліктерінің күшейткіші, жиіліктердің қажетті 
комбинациясын жіберу үшін КУ кодтау құрылғысы. КП батырмасы 
қашықтан басқару құралында 40 қоңырау түймесі бар, ал Кн40 түймесі 
дөңгелек қоңырауды жіберуге қызмет етеді. Қоңырау жиілігі генераторы жеті 
бекітілген жиілікті алуға мүмкіндік береді. 

Тоналды сайлау қоңырауының қабылдағышы 
Сайлау шақыру қабылдағышының құрамына (сурет.5.3.6) мыналарды 

қамтиды: ПУ алдын ала күшейткіш, белгілі бір шақыру жиілігіне бапталған 
кк1, КК2, КК3 тербелмелі контурлары (КК1 жеке комбинацияның бірінші 
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импульсі жиілігіне, КК2 жеке және топтық комбинацияның екінші импульсі 
жиілігіне, КК3 топтық комбинацияның бірінші импульсі жиілігіне. 

Жеке қоңырау комбинациясын қабылдау кезінде қабылдағыштың 
жұмысын қарастырыңыз.  

Желіден шақыру сигналы алдын-ала PU күшейткішіне түседі. Егер 
шақыру комбинациясының бірінші импульсі КК1 тізбегінің резонанстық 
жиілігімен сәйкес келсе, онда онда резонанстық жиілік тогы пайда болады. 

 

 
 

Сурет 5.3.5- Тоналды селективті қоңырау датчигі  
 
Тр1 трансформаторының II орамасында айнымалы кернеу пайда 

болады, ол  Д1 диодымен түзетіліп, C1 конденсаторымен тегістеледі және Р1 
релесінің орамасына беріледі. Ол іске қосылады (Р1 релесінің контактісі 
жабылады) және екінші импульсті қабылдау тізбегін дайындайды. 

 

 
 

5.3.6 - сурет- Тоналды сайлау шақыруының қабылдағышы 
 
Егер біріншісінен кейін жиілігі КК2 тізбегінің резонанстық жиілігіне 

тең болатын шақырылушы комбинацияның екінші импульсі қабылдағышқа 
енсе, онда II Тр2 орамасының тізбегінде Р2 релесі іске қосылып, қоңыраудың 
қуат тізбегін жабады. 
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Р1 релесі шақыру комбинациясының пакетінің соңына дейін жұмыс 
істеуі үшін сұлбаға Tr4 трансформаторы мен Д4 диодынан тұратын құлыптау 
тізбегі енгізілген. Екінші шақыру импульсін қабылдау кезінде Д2 диоды 
арқылы өтетін импульстік тоқ Тр4 трансформаторының II орамасында 
айнымалы кернеуді тудырады, ол Д4 диоды арқылы Р1 релесіне әсер етеді, 
оны шақыру комбинациясының соңына дейін жұмыс күйінде ұстайды. 

Топтық шақыру комбинациясын қабылдаған кезде алдымен КК3 
тізбегі, содан кейін - КК2 іске қосылады. Сұлба жоғарыда қарастырылғанға 
ұқсас жұмыс істейді. 

Осылайша, егер шақыру жиіліктерінің импульстері бір-бірінен 
кідіріссіз жүрсе және берілген ұзақтығы болса, қоңырау қабылданады. 
Сондықтан қабылдағыш сөйлесу тоқтарынан жұмыс істемейді, өйткені 
сөйлесу сигналында ұқсас шақырылатын жиіліктердің реттілігі мен 
ұзақтығының пайда болуы екіталай [44]. 

Технологиялық байланыстың топтық арналарын ұйымдастыру 
Топтық байланыс арналарын екі жолмен ұйымдастыруға болады: 
1.Төмен жиілікті арнаны қолдану (сурет.5.3.7). Бұл қосылған кезде 

басқару станциясындағы сөйлесу құрылғылары ауыспалы сұлбаға сәйкес 
қосылады  

 

 
 

5.3.7-сурет- НЧ арнасын пайдалана отырып, технологиялық байланыстың 
топтық арналарын ұйымдастыру 

 
Топтық арнаға қосуға арналған сайлау байланысының телефон 

аппараттары ауыспалы сұлба бойынша жасалады. Әдетте телефон желіге 
қосылып, микрофон өшірілген. Егер жұмыс шарттары бойынша операторға 
микротелефонды пайдалану ыңғайсыз болса, онда телефон аппаратының 
орнына дауыс зорайтқыш қондырғы пайдаланылады. Сөйлеуді қабылдау 
және беру кезінде PP кіріс кедергісін таңдау өте маңызды. Zа мәні 20 кОм -
мен таңдалады. 
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НЧ каналдары бойынша топтық байланысты ұйымдастырудың елеулі 
кемшіліктері бар: байланыстың әрбір түрі үшін жеке екі сымды тарату 
желісін қолдану қажеттілігі, НЧ каналдарындағы шудың елеулі деңгейі, 
шектеулі байланыс қашықтығы, [44] 

2. Тональды жиілік арналарын (HЧ) қолдана отырып, сурет.5.3.8 
ТЖ арналарын қолдана отырып топтық технологиялық байланысты 

ұйымдастыру үшін әдеттегі тарату жүйелері қолданылады, бірақ ТЖ 
арналарының әрбір пунктінде қайта қабылданады және оларға сөйлесу 
құрылғыларының төмен жиілікті трактісіне қосылады. 

К24Т және К3Т типтерін берудің арнайы жүйелерін қолдана отырып, 
(сурет.5.3.9) топтық арналарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Осы 
жүйелерді пайдалану кезінде ауқым шектелмейді, беру сапасы айтарлықтай 
артады.  
ОК-24Т – шеткі аппаратурасы тіреулерінің К-24Т жиынтығы ірі 
станцияларда орналасады; 

 

 
 

5.3.8-сурет- Технологиялық байланыстың топтық арналарын ТЖ арнасын 
пайдалана отырып ұйымдастыру  

 
Бұл әдістер 2 сымды физикалық сызықты қолдануды қамтиды.  

ПК-24Т К-24Т аппаратурасы  тіректерінің аралық жиынтығы, аралық 
станцияларда орналасады; 
ОК-3Т К-3Т аппаратурасының шеткі жиынтығы аралық станцияда үш 
арнаны бөліп алуға мүмкіндік береді  

ПК-3Т К -3Т аппаратурасының аралық жиынтығы, шағын станциялар 
мен разъездерде үш арнаны бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

5.3.2. Цифрлық жедел-технологиялық байланысты ұйымдастыру 
принципі 
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Цифрлық ЖТБ ұйымдастыру көпжылдық пайдалану процесінде 
қалыптасқан диспетчерлік байланысты ұйымдастыру қағидаттарына (топтық, 
циркулярлық шақыруларды жіберу, шақырулардың жоғалуының болмауы, 
диспетчердің басымдығымен қосылуды орнату және т.б.) негізделген. 

 

 
 

5.3.9-сурет- Беру жүйелерін пайдалана отырып, байланысты ұйымдастыру 
сұлбасы 

 
ЖТБ жүйесі байланыстың басқа түрлеріне қарамастан 

ұйымдастырылуы және ортақ пайдаланылатын байланыс желісіне және басқа 
желілерге шығысы жоқ ведомстволық желі болуы тиіс. Ол өзгермелі басқару 
жағдайларына икемді бейімделу мүмкіндігі болуы тиіс, [44]. 

Тіршілікті қамтамасыз ету үшін ЖТБ желісі сақина режимінде 
ұйымдастырылады, онда әрбір диспетчер үшін абоненттер топтарын 
орналастырудың желілік топологиясымен Автоматты конференц-байланыс 
режимінде жұмыс істейтін 64 кбит/с бөлінген бір негізгі цифрлық арна (ЦКБ) 
бөлінеді. 

Сигналдық хабарламалар (селективті, топтық және циркулярлық 
шақырулар, "тура" және "кері" басқару сигналдары) сигнализацияның жалпы 
арнасында (ЖКС) беріледі.  

Учаскедегі барлық диспетчерлік байланыстарды ұйымдастыру үшін 
қажетті ЦКБ саны диспетчерлер мен поездық радиобайланыс арналарының 
санына сәйкес келеді, бұл учаскенің барлық абоненттері үшін көп жағдайда 
бір цифрлық ағынды 2,048 Мбит/с пайдалануға мүмкіндік береді, ЦКБ-нің 
қалған бөлігі жалпы технологиялық байланыс (ЖТС) және деректерді беру 
(ПД) абоненттері үшін пайдаланылуы мүмкін. 

ЖТБ сандық желісінің құрылымы 
ЖТБ сандық желілерін құру кезінде қолданылатын негізгі 

анықтамалар: 
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Цифрлық ЖТБ ұйымдастыру көпжылдық пайдалану процесінде 
қалыптасқан диспетчерлік байланысты ұйымдастыру қағидаттарына (топтық, 
циркулярлық шақыруларды жіберу, шақырулардың жоғалуының болмауы, 
диспетчердің басымдығымен қосылуды орнату және т.б.) негізделген. 

 

 
 

5.3.9-сурет- Беру жүйелерін пайдалана отырып, байланысты ұйымдастыру 
сұлбасы 

 
ЖТБ жүйесі байланыстың басқа түрлеріне қарамастан 

ұйымдастырылуы және ортақ пайдаланылатын байланыс желісіне және басқа 
желілерге шығысы жоқ ведомстволық желі болуы тиіс. Ол өзгермелі басқару 
жағдайларына икемді бейімделу мүмкіндігі болуы тиіс, [44]. 

Тіршілікті қамтамасыз ету үшін ЖТБ желісі сақина режимінде 
ұйымдастырылады, онда әрбір диспетчер үшін абоненттер топтарын 
орналастырудың желілік топологиясымен Автоматты конференц-байланыс 
режимінде жұмыс істейтін 64 кбит/с бөлінген бір негізгі цифрлық арна (ЦКБ) 
бөлінеді. 

Сигналдық хабарламалар (селективті, топтық және циркулярлық 
шақырулар, "тура" және "кері" басқару сигналдары) сигнализацияның жалпы 
арнасында (ЖКС) беріледі.  

Учаскедегі барлық диспетчерлік байланыстарды ұйымдастыру үшін 
қажетті ЦКБ саны диспетчерлер мен поездық радиобайланыс арналарының 
санына сәйкес келеді, бұл учаскенің барлық абоненттері үшін көп жағдайда 
бір цифрлық ағынды 2,048 Мбит/с пайдалануға мүмкіндік береді, ЦКБ-нің 
қалған бөлігі жалпы технологиялық байланыс (ЖТС) және деректерді беру 
(ПД) абоненттері үшін пайдаланылуы мүмкін. 

ЖТБ сандық желісінің құрылымы 
ЖТБ сандық желілерін құру кезінде қолданылатын негізгі 

анықтамалар: 
  

 

абоненттік аяқталуы - абоненттің техникалық құралдарымен жанасу 
хаттамасын қамтамасыз ететін ЖТБ цифрлық желі станциясының 
интерфейсі; 

топтық арна-бір диспетчерлік шеңбердің абоненттері арасында 
сөйлеудің берілуін қамтамасыз ететін ТББ цифрлық желісінің В-арнасындағы 
"көп нүкте" жартылай тұрақты қосылуы;  

диспетчер-осы шеңбердің басқа абоненттерін қосымша сайлау, топтық 
және циркулярлық шақыру құқығы, сондай-ақ осы шеңбер абоненттерінің 
сөйлеуін үзу құқығы берілген диспетчерлік шеңбердің абоненті; 

диспетчерлік шеңбер-технологиялық процесті орындаушылар 
(абоненттер) тиісті қызмет диспетчерінің басқаруымен сөйлеу байланысы 
құралдарымен біріктірілген темір жол учаскесі; 

бастапқы цифрлық арнаның буыны (ПЦК) – екі жұптасқан (өзара 
әрекеттесетін) станция арасындағы ПЦК сақинасының сегменті; 

ПЦК сақинасы-тұйық сызық түрінде ПЦК базасында ұйымдастырылған 
ОТС цифрлық желісі құрылымының (топологиясының) элементі; 

көпір станциясы- ЖТБ желісінің ПЦК сақиналары (төменгі және 
жоғарғы деңгейлер) арасындағы қосымша интерфейсті қамтамасыз ететін 
және осы сақиналардың құрамына кіретін станция; 

жартылай тұрақты қосылым-бөлінген арналар бойынша ЖТБ желісі 
объектілері арасындағы қосылым, олардың коммутациясы жүйені орнату 
кезінде орындалады (АТС абоненттерінің топтық арнасын, деректерді беру 
арналарын, хабарламаны беру бағытын және т. б. қоса алғанда).); 

станция-құрылымдық жағынан ПЦК сақинасының құрамына кіретін 
және ЖТБ цифрлық желісінің абоненттік аяқталуын қамтамасыз ететін 
компонент. 

ЖТБ цифрлық желісі бірыңғай диспетчерлік басқару орталығын 
(ББЦУ) ұйымдастыруды ескере отырып, ЖТБ салалық стандартының 
ұсынымдары негізінде құрылуы тиіс. ЖТБ сандық желісін құрудың негізі екі 
деңгейлі сақиналы модель болып табылады. 

Желінің әрбір бағыты 30-дан аспайтын атқарушы станциядан тұратын 
темір жол учаскелерін қамтитын төменгі деңгейдегі сақиналар (НУ) және 
төменгі деңгейдегі сақиналарды көпір станцияларының көмегімен 
біріктіретін және оларды тиісті бағыттағы ЕДЦУ басқару станциясымен 
біріктіретін жоғарғы деңгейдегі сақиналар (ВУ) негізінде құрылады. Бір ВУ 
сақинасымен бөлімшенің (жолдың) бірыңғай желісіне біріктірілген ПЦК ну 
сақиналарының саны 20-дан аспауы тиіс. 

Цифрлық желіні төменгі деңгейдегі сақиналарға (НУ) бөлу тәртібі 
МПС бастапқы цифрлық желісінің конфигурациясын ескере отырып 
белгіленеді. Бұл ретте бөлу нәтижесінде алынған сақиналар тиісті 
қызметтердің диспетчерлік топтарымен сәйкес келмеуі мүмкін. 

Егер басқару шеңберінің технологиялық қажеттіліктері оған берілген 
ПЦК сақинасының техникалық мүмкіндіктерінен аз болса, онда топтық арна 
осы сақинаның барлық байланыстарында ұйымдастырылады. Бұл ретте 
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топтық арнаны абоненттік соңына коммутациялау қажет болған жерде 
сақинаның станцияларында ғана жүзеге асырылады. Керісінше жағдайда 
станцияларда топтық каналдың транзиті ұйымдастырылады. 

Егер диспетчерлік шеңбердің технологиялық қажеттіліктері оған 
берілген ПЦК ну бір сақинасының техникалық мүмкіндіктерінен кең болса, 
онда топтық арнаны НУ сақиналары арасында ВУ сақинасы арқылы қайта 
жіберу жүзеге асырылады.   

НУ сақиналарының құрамына көпір станцияларынан басқа аралық 
пункттердің станциялары кіреді. 

ОТС желісі бойынша бір топтық арна (бір диспетчерлік шеңбер) 
абоненттерінің саны тұтастай алғанда 210 – нан аспауы тиіс, бұл ретте 
желінің бір станциясы шегінде-7-ден аспауы тиіс. Абоненттерді топтарға 
бөлуге рұқсат етіледі. Бір топтық арна (бір диспетчерлік шеңбер) шегіндегі 
абоненттер топтарының саны-10-нан аспайды, бұл ретте топтағы абоненттер 
саны – 25-тен аспайды. Абонентті бір мезгілде бірнеше топтың және (немесе) 
бірнеше топтық арналардың (диспетчерлік шеңберлердің) құрамына қосуға 
жол беріледі. 

ЖТБ жол желісінің ұсынылған құрылымының үзіндісі суретте 
көрсетілген. 5.3.10. Жоғарғы деңгейдегі сақина абоненттері бірнеше 
учаскелерде (төменгі деңгейдегі сақиналарда) орналасқан диспетчерлік 
шеңберлерді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді (суретте. 5.3.10 ЭЧЦ-1) және 
ББЦУ (ДНЦ шеңберлері) басқару станцияларының аппаратурасына 
диспетчерлік шеңберлерді" тарту". Жоғарғы деңгей сақинасында бірнеше E1 
ағындары болуы мүмкін (төменгі деңгей сақиналарының интерфейстері E1N, 
жоғарғы деңгей сақиналары – E1B).  Жалпы сигнал беру арнасы (ЖКС) 
бөлінген Е1 ағыны осы бағыттағы барлық көпір станциялары мен өкім 
станциясы арқылы өтуі тиіс. 

Бірнеше бағытты қамтитын диспетчерлердің байланысын ұйымдастыру 
үшін (ЖҚБ бағыттары  2 және 3, суретті қараңыз. 5.3.10), әр бағыттағы 
өкімдік станциялардың аппаратурасы Е1 ішкі сақинасымен біріктіріледі. 
Көпірлі және өкімдік станциялардың аппаратурасында әрбір бағыттың 
диспетчерлік байланыстарының сұлбасына сәйкес төменгі және жоғарғы 
деңгейлердегі сақиналардың арналық аралықтарын жартылай тұрақты жалғау 
жүргізіледі. 

Диспетчер аралық байланыстарды ұйымдастыру үшін ЕДЦУ әкімшілік 
станциялары қосымша E1 арналарымен біріктіріледі (ішкі желіні 
ұйымдастыруға арналған интерфейстер E1S деп белгіленген). Әрбір 
деңгейдегі сақиналық құрылымдарда ЖТБ желісінің сенімділігін 
(өміршеңдігін) қамтамасыз ету үшін ТОБЖ бір кабелінде ұйымдастырылған 
"жалпақ" сақиналарды пайдалану ұсынылмайды. ТОБЖ әртүрлі кәбілдерінде 
сақиналарды ұйымдастыру мүмкіндігі болмаған кезде немесе ӨТЖ жол 
желісінде айналып өту бағыттарының Е1 арналарының көмегімен 
сақиналарды салу үшін металл желілі кәбілдер пайдаланылуы тиіс, олар 
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топтық арнаны абоненттік соңына коммутациялау қажет болған жерде 
сақинаның станцияларында ғана жүзеге асырылады. Керісінше жағдайда 
станцияларда топтық каналдың транзиті ұйымдастырылады. 

Егер диспетчерлік шеңбердің технологиялық қажеттіліктері оған 
берілген ПЦК ну бір сақинасының техникалық мүмкіндіктерінен кең болса, 
онда топтық арнаны НУ сақиналары арасында ВУ сақинасы арқылы қайта 
жіберу жүзеге асырылады.   

НУ сақиналарының құрамына көпір станцияларынан басқа аралық 
пункттердің станциялары кіреді. 

ОТС желісі бойынша бір топтық арна (бір диспетчерлік шеңбер) 
абоненттерінің саны тұтастай алғанда 210 – нан аспауы тиіс, бұл ретте 
желінің бір станциясы шегінде-7-ден аспауы тиіс. Абоненттерді топтарға 
бөлуге рұқсат етіледі. Бір топтық арна (бір диспетчерлік шеңбер) шегіндегі 
абоненттер топтарының саны-10-нан аспайды, бұл ретте топтағы абоненттер 
саны – 25-тен аспайды. Абонентті бір мезгілде бірнеше топтың және (немесе) 
бірнеше топтық арналардың (диспетчерлік шеңберлердің) құрамына қосуға 
жол беріледі. 

ЖТБ жол желісінің ұсынылған құрылымының үзіндісі суретте 
көрсетілген. 5.3.10. Жоғарғы деңгейдегі сақина абоненттері бірнеше 
учаскелерде (төменгі деңгейдегі сақиналарда) орналасқан диспетчерлік 
шеңберлерді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді (суретте. 5.3.10 ЭЧЦ-1) және 
ББЦУ (ДНЦ шеңберлері) басқару станцияларының аппаратурасына 
диспетчерлік шеңберлерді" тарту". Жоғарғы деңгей сақинасында бірнеше E1 
ағындары болуы мүмкін (төменгі деңгей сақиналарының интерфейстері E1N, 
жоғарғы деңгей сақиналары – E1B).  Жалпы сигнал беру арнасы (ЖКС) 
бөлінген Е1 ағыны осы бағыттағы барлық көпір станциялары мен өкім 
станциясы арқылы өтуі тиіс. 

Бірнеше бағытты қамтитын диспетчерлердің байланысын ұйымдастыру 
үшін (ЖҚБ бағыттары  2 және 3, суретті қараңыз. 5.3.10), әр бағыттағы 
өкімдік станциялардың аппаратурасы Е1 ішкі сақинасымен біріктіріледі. 
Көпірлі және өкімдік станциялардың аппаратурасында әрбір бағыттың 
диспетчерлік байланыстарының сұлбасына сәйкес төменгі және жоғарғы 
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бойынша ХDSL технологиясын қолдана отырып Е1 арналары немесе 
трансмультиплексорлары бар ұқсас беру жүйелері ұйымдастырылуы мүмкін. 
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деңгейдегі сақиналар үшін ұсынылады. 5.3.11. 

 
 

Сурет.  5.3.10-  ЖТБ жол желісінің фрагменті 
 

Резервтеу үшін пайдаланылатын ТЧ арналарының саны негізгі бағыт 
бөлінген кезде сақталатын диспетчерлік байланыстардың санына тең болуы 
тиіс. Жалпы сигнал беру арнасын (ЖКС) резервтеу үшін қосымша төрт арна 
іске қосылуы тиіс. Диспетчерлік байланыстарды резервтеу үшін 
пайдаланылатын ТЧ арналары ЛК-ТЧ-рез желілік жиынтықтары арқылы 
қосылады. ЖКС резервтік арналарына қосу ЖС-ЖС желілік жиынтығы 
арқылы жүзеге асырылады. 

Көршілес екі темір жолдың түйіскен темір жол станцияларының 
абоненттері екі жолда ұйымдастырылған диспетчерлік шеңберлерге бір 
мезгілде кіре алады.  Көрсетілген Ереже екі нұсқаның бірімен, Е1С желілік 
интерфейстерінің (ТЧ арналарының) көмегімен немесе бір станция 
жабдығының құрамына кіретін Мп Е1 мультиплексорларының көмегімен іске 
асырылады [44]. 

Қолданыстағы ұқсас ЖТБ желілерін пайдалана отырып, диспетчерлік 
байланыстарды резервтеу  
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Диспетчерлік телефон байланысы және поездық радиобайланыс арнасы 
бойынша жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін диспетчердің жұмыс 
орнында орнатылған диспетчерлік резервтік (ПДР) пультін және 
қолданыстағы ұқсас желіні пайдалана отырып диспетчерлік байланыстарды 
резервтеу нұсқасы мүмкін. ПДР қашықтан басқару пульті Аналогты тарату 
жүйесінің ТЧ төрт сымды арналарына тікелей қосылады. 

Басқару станциясын құру бойынша ұсыныстар  
бірыңғай диспетчерлік басқару орталығы (БДБО) 
Өміршеңдікті арттыру үшін әкімшілік станцияны әр бағыттың 

диспетчерлік топтары үшін бөлек қондырғыларды қолдана отырып 
орталықтандырылмаған түрде салу ұсынылады. 

Әрбір бағыттың аппаратурасында қайталанатын коммутациялық және 
басқару құрылғылары болуы тиіс.  

Сондай-ақ, әкімшілік станциялардың толық қайталануы ұсынылады. 
Поездық диспетчердің жұмыс орнында телефондық диспетчерлік 

байланыс (ПДС) және поездық радиобайланыс (ПРС) үшін жеке пульттер 
орнатылуы тиіс. 

Пайдалану жұмысының технологиясын және тиісті кабельдік 
станциялық желінің болуын ескере отырып, ірі станцияларда (негізінен 
сұрыптау станцияларында) жедел-технологиялық байланыс станция шегінде 
өзара біріктірілген аппаратураның бірнеше жиынтығын пайдалана отырып 
ұйымдастырылады. Аппаратураның жекелеген жиынтықтарын өзара қосу Е1С 
желілік интерфейстеріне қосылған Е1 арналарымен жүзеге асырылады. Бұл 
ретте станцияның, аппаратураның кез келген жиынтығына қосылған 
абоненттердің жұмыс регламентіне сәйкес диспетчерлік желілерге 
қолжетімділік қамтамасыз етіледі. Қажет болған жағдайда ХDSL 
технологиясы бойынша модемдермен жабдықталған кабельдік желілерді 
пайдалана отырып, станция шегінде Е1 арналарымен аппаратуралар 
жиынтығын өзара қосуды жүргіСҚ ұсынылады. 

Ірі теміржол станцияларында жедел-технологиялық байланысты 
ұйымдастыру   

Пайдалану жұмысының технологиясын және тиісті кабельдік 
станциялық желінің болуын ескере отырып, ірі станциялардағы (негізінен 
сұрыптау станцияларындағы) жедел-технологиялық байланыс станция 
шегінде өзара біріктірілген аппаратураның бірнеше жиынтығын пайдалана 
отырып ұйымдастырылады. Аппаратураның жекелеген жиынтықтарын өзара 
қосу Е1С желілік интерфейстеріне қосылған Е1 арналарымен жүзеге 
асырылады.  

Бұл ретте станцияның, аппаратураның кез келген жиынтығына 
қосылған абоненттердің жұмыс регламентіне сәйкес диспетчерлік желілерге 
қолжетімділік қамтамасыз етіледі. Қажет болған жағдайда xDSL 
технологиясы бойынша модемдермен жабдықталған кабельдік желілерді 
пайдалана отырып, станция шегінде Е1 арналарымен аппаратуралар 
жиынтығын өзара қосуды жүргіСҚ ұсынылады.   
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Станцияаралық байланысты ұйымдастыру   
Көрші станциялардың кезекшілерін біріктіретін станцияаралық 

байланыстың негізгі арнасы (МТЖ) металл желілі кабельдегі сымдар жұбы 
бойынша ұйымдастырылуы тиіс.  

МТЖ-ны об жүйесі бойынша станциялардың бірінде белсенді, ал 
екіншісінде пассивті желілік жиынтықты пайдалана отырып ұйымдастыруға 
жол беріледі. 

МТЖ резерві цифрлық желіде ұйымдастырылуы тиіс [44]. 
 
Бақылау сұрақтары  

1. ЖТБ түрлері 
2. Технологиялық телефон байланысының мақсатын түсіндіріңіз. 
3. Постанциялық байланысты (ПС) ұйымдастыру принципін 

түсіндіріңіз. 
4. Поездық диспетчерлік байланысты (ПДС) ұйымдастыру 

қағидаты. 
5. Күрделі комбинация деген не? 
6. ЖТБ түрлері мен мақсаты. 
7. ОСС тағайындауларын декодтау және беру. 
8. ЖТБ-ға тән қасиет. 
9. ЖТБ тізбектеріне аралық нүктелерді қосу принципі. 
10. ЖТБ сандық желісінің құрылымы 
11. Ірі теміржол станцияларында жедел-технологиялық байланысты 

ұйымдастыру жүйесі 
12. ХDSL технологияларының ерекшеліктері 

 
Қорытынды: байланыс желілері арқылы сигнал беру теориясының 

негіздерін және тарату жүйелерін құру принциптерін зерттей отырып, сіз 
электр байланысын құрудың үйлесімді жүйесін құра аласыз.  Көп арналы 
байланысты ұйымдастыру принципіне, жедел-технологиялық байланыс 
желілерін құру принциптеріне назар аудару қажет. Жедел-технологиялық 
байланыстың заманауи цифрлық жүйелерін ұйымдастыру қағидаттарына, 
баптау және қызмет көрсету қағидаттарына ерекше назар аудару қажет 
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6 БӨЛІМ. АНАЛОГТЫ БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫ БОЙЫНША 
ДИСКРЕТТІ АҚПАРАТТАРДЫ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ 
 

Осы бөлімнің мақсаты дискретті ақпаратты беру жүйелеріне 
техникалық қызмет көрсету және теміржол көлігіндегі байланыс 
құрылғыларын техникалық пайдалануды ұйымдастыру бойынша 
жұмыстарды орындау кезінде негізгі білім, білік және дағды алу болып 
табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, техникалық жобалау құжаттамасын 
құруға, өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтама: Microsoft Office, 
зертханалық жабдықтар. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді 
сәтті зерттеу үшін қажет, сонымен қатар барлық заманауи мамандарға, 
сигнализация және байланыс дистанциясының қызметкерлеріне қажет 

Бөлім тақырыптардан тұрады: 
6.1. Дискретті ақпаратты беру негіздері 
6.2. Көпарналы тарату жүйелерінің аппаратурасына қызмет көрсету  
6.3. Дистанцияны техникалық пайдалануды ұйымдастыру 
6.3.1 Технологиялық электр байланысын техникалық пайдалану процесі 
6.3.2 Дистанцияның техникалық қызметкерлері 
6.3.3 Байланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

 
6.1. Дискретті ақпараттарды тарату негіздері 
 
Телеграф байланысы және деректерді беру, электр байланысының 

құжаттық түрі бола отырып, ақпаратты беру үшін дискретті сигналдарды 
қолданады.  Телеграф та, деректерді беру де технологиялық операциялардың 
барысы туралы толық, дәл және уақтылы ақпаратты басқару аппаратын 
қамтамасыз ететін МГТС дискретті технологиялық байланыс құралдарының 
жиынтығына кіреді. Есептеу техникасы құралдарымен жиынтықта олар темір 
жол көлігін басқарудың автоматтандырылған жүйесінің (АСУЖТ) 
техникалық құралдарының құрамдас бөлігі бола отырып, тасымалдау 
процесін басқаруды автоматтандыруға мүмкіндік береді. Техникалық 
тұрғыдан алғанда, дискретті байланыс түрлері аналогтан хабарламаны 
электрлік сигналға және керісінше түрлендіру әдісімен ерекшеленеді, [20]. 

ПДИ жүйесінің құрылымы басқа байланыс жүйелерінің құрылымынан 
ерекшеленбейді және бірдей элементтерді қамтиды: таратқыш, байланыс 
арнасы, қабылдағыш. Алайда, тікелей түрлендіру (сигналға хабарлама) және 
кері түрлендіру (хабарламаға сигнал) екі кезеңде жүреді . 

Ақпарат көзінен берілетін хабарламаның түпнұсқасы таратқышқа 
біртіндеп енгізіледі, онда кодтау операциясынан кейін код комбинациясына, 
содан кейін дискретті модуляциядан кейін электр сигналына айналады. 
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6 БӨЛІМ. АНАЛОГТЫ БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫ БОЙЫНША 
ДИСКРЕТТІ АҚПАРАТТАРДЫ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ 
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Байланыс желісінде оған бөгде электромагниттік кедергі процестері 
әсер етеді. Қабылдау жағында кедергілері бар электр сигналы қайтадан Қос 
түрлендіруге ұшырайды. Біріншіден, сигналдың әр элементін дәйекті тіркеу 
және оны код комбинациясына (екілік сан) айналдыру жүзеге асырылады.   
Содан кейін декодтау орындалады және хабарламаның таңдалған элементі 
(әріп, белгі) техникалық ортада көрсетіледі. Қабылданған хабарламаның 
көшірмесі ақпарат алушыға (ПИ) түседі. 

Телеграф байланысы және деректерді беру, импульсті-кодты берудің 
жалпы әдістерін қолдана отырып, жіберілетін хабарламалардың түрлерінде 
және берілу жылдамдығы мен дәлдігіне қойылатын талаптарда 
айырмашылық бар. Телеграф адамдар арасында семантикалық, әріптік-
сандық құжаттармен алмасу құралы ретінде қызмет етеді. Демек, 
жылдамдыққа (200 импульс/с дейін) және қабылдаудың сенімділігіне (3.105 

қате ықтималдығы) төмен талаптар. Деректерді беру автоматты құрылғылар 
(датчиктер, компьютерлер) арасында ресми сандық ақпаратпен алмасуға 
арналған. Бұл беріліс жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді (10000 
импульс/с және одан жоғары) және қабылдаудың жоғары дәлдігін талап етеді 
(қате ықтималдығы 1 . 10 6 және одан төмен).  

Кодтау –дискретті  хабарламаны электрлік сигналға айналдыру 
процесінде алғашқы операция. Ол берілетін хабарламаның графикалық және 
функционалды символдарының жиынтығын сандар жиынымен (әдетте екілік) 
ауыстыру арқылы жүзеге асырылады, [20].  

Кодтау-бұл электр байланысы арқылы оларды қашықтыққа ыңғайлы, 
жылдам және іс жүзінде қатесіз беру үшін екілік сандармен хабарлама 
элементтерін ұсыну нысаны. Әр графикалық немесе функционалды 
хабарлама таңбасын кодтау кезінде (мысалы, әріп, Сан, жол аудармасы, 
бос орын және т.б.) екілік сандардың белгілі бір тіркесімі кодтық 
комбинацияға сәйкес келеді. Код комбинацияларын қалыптастыру, беру 
және өңдеу жүзеге асырылатын ережелер мен шарттардың жиынтығы код 
деп аталады. Ықшам түрдегі әрбір код хабарлама символына екілік санға 
сәйкес келетін код кестесімен (немесе код алфавитімен) ұсынылады. 

Қарапайым кодтардан код Халықаралық телеграф коды МТК2 
таралды. Бұл біркелкі екілік бес биттік код, құрамында  25=32  комбинация 
бар. 31 әріп, 10 Сан, 11 тыныс белгісі. Біздің елімізде қолданады үшрегистрлі 
нұсқа кодты (орыс, латын және цифрлық регистрлер), [20].  

Дискретті хабарламаларды қашықтыққа электр байланысы арқылы беру 
үшін кейбір тасымалдаушы қолданылады: тұрақты немесе ауыспалы тоқ, 
импульстардың периодтық тізбегі және т. б.  

Тасымалдағыштың қандай да бір параметрінің өзгеруінде 
(модуляциясында) берілетін ақпарат жатыр.  

Егер тасымалдаушы тұрақты тоқ болса (сурет.2), онда бірлік бір полюсті 
режимдегі маңызды позицияға ағымдағы элемент сәйкес келеді (сурет.2а), ал екі 
полюсті режимде оң импульс (сурет. 2 б), ал маңызды позиция-сәйкесінше 
тоқсыз немесе теріс импульс. 
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Айнымалы тоқтың модуляциясы амплитудалық болуы мүмкін 
(сурет.6.2.1 в), жиілік (сурет. 6.2.1 г) және фазалық (сурет. 6.2.1 д). 

Тарату процесін сандық бағалау үшін дискретті модуляция жылдамдығы 
ұғымы енгізіледі, оны көбінесе телеграф жылдамдығы деп те атайды. 
Жылдамдық бірлігі үшін 1 Бод=1 элементар импульс/сек қабылданады. 
Телеграфтың стандартты жылдамдығы 50, 100, 200 Бод, [20]. 

Уақыт бірлігінде байланыс желісі арқылы берілетін ақпарат мөлшері 
пайдалы ақпаратты беру жылдамдығы деп аталады. Ол v әрпімен белгіленеді, 
бит/с бірліктерімен өлшенеді, ақпарат көзінің қасиеттеріне, қолданылатын 
модуляция әдісі мен кодқа, байланыс желілері мен арналарының қасиеттеріне 
байланысты. 

 

 
 

Сурет 6.2.1- Айнымалы тоқ модуляциясы 
 
Электр импульстарының желілер арқылы өтуі кезінде оларға жасанды 

(өнеркәсіптік электр қондырғылары, электр желілері және т.б.) және табиғи 
(найзағай, магниттік дауыл және т. б.) кедергілердің сыртқы электромагниттік 
әсері әсер етеді. Олар элементар импульстардың пішінінің өзгеруіне, соның 
ішінде берілген модуляция жылдамдығы үшін  t0=1/В -пен салыстырғанда 
олардың ұзақтығының өзгеруіне әкеледі. 

Қабылданған импульстарды салыстыру (сурет.6.2.2) берілгендермен 
олардың шекаралары t3 кешігу уақытына жылжығанын байқауға болады. 
Шекаралардың тұрақты ығысуы элементтердің ұзақтығының бұрмалануына 
әкелмейді, бірақ мәні мен белгісі әртүрлі кездейсоқ, бұл бұрмалануларды 
бірдей етпейді, бұл жиектердің бұрмалануын тудырады. Қарқынды импульсті 
кедергілердің әсерінен және берілу жолының қысқа мерзімді үзілістерінде 
Элементарлық импульстің ішіндегі маңызды позицияның қысқа мерзімді 
өзгеруі түрінде ұзақтықтың белгілі бір өзгеруі мүмкін [20]. 

Мұндай бұрмалау ұсақтау деп аталады 
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Сурет 6.2.2-.  Электрлік импульстар 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3-сурет- Сигналды ұсақтау 
 
Бұрмалау қабылдау құрылғысының жұмысын қиындатады, егер 

олардың мәні белгілі бір шектен асып кетсе, онда қабылданған импульстің 
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Телеграф аппараттарын дистрибьюторлардың жұмыс режиміне қарай 
жіктеуге болады: 

 синхронды 
 стартстопты;  
пайдаланылатын элементтік база бойынша: 
 электромеханикалық:  
 электронды-механикалық, 
 электронды;  
пайдаланылатын ақпарат тасығыштың түрі бойынша: 
 таспалы 
 орама;  
қабылдау пунктінде хабарламаны жеткізгішке жазу тәсілі бойынша: 
 жазу және әріп теру.  
Кез келген соңғы құрылғының, соның ішінде телеграф аппаратының 

таратушы және қабылдаушы бөліктерінің жеке функцияларын орындауды 
байланыс арнасы арқылы өзара әрекеттесу кезінде жалпыланған 
құрылымдық сұлбалар мысалында қарастыруға болады [20] . 

Телеграф аппаратының таратқышы жалпы жағдайда берілетін таңбаны 
кодтық комбинацияларға топтастырылған тоқ импульстері түрінде екілік электр 
сигналдарына айналдыру үшін қолданылады. Түрлендіру процесінде келесі 
операциялар орындалады: 

 ақпаратты клавиатурадан немесе автоматты оқу құрылғысынан 
(трансмиттер, фототүсірілім құрылғысы) енгізу. Кіріс құрылғысы оның 
шығуларының бірінде берілетін символға сәйкес келетін сигнал шығарады. 
Бұл сигнал кодер кірісіне түседі; 

 таңдалған бастапқы кодқа сәйкес кодтау. Енгізу құрылғысынан 
алынған сигналға жауап ретінде кодер бір уақытта (параллель) беру жинағына 
түсетін код комбинациясының ақпараттық элементтерін шығарады; 

 арнаға берудің толық циклі аяқталғанға дейін беру жинақтауышта 
код комбинациясын сақтау (жинақтау); 

 комбинация элементтерін дәйекті оқу және оның құрамына қызметтік 
разрядтарды қосу. Бұл әрекетті дискіден ақпараттық элементтерді оқып, 
қажетті уақытта ДСР қызметтік разряд сенсорын басқару арқылы 
дистрибьютор орындайды. Ол жұмыс істеу үшін энергияны жетектен алады 
,ал жұмыс режимін (үздіксіз немесе үзіліссіз) басқару құрылғысы қамтамасыз 
етеді;  

 электр импульстарын модуляция және арнаға беру. Модулятор 
тасымалдаушының түрін және оның өзгеретін параметрін анықтайды, ал шығыс 
құрылғысы таратқыштың сызықтан гальваникалық ажыратылуын қамтамасыз 
етеді және сигналдың қажетті амплитудасын құрайды. 

Ақпаратты енгізу құрылғысынан таратқышты іске қосу сигналы 
таратқыштың үзіліссіз жұмыс режимі бар аппараттарда ғана (стартстоп 
аппараттары) беріледі. Синхронды аппараттарда дистрибьютор үздіксіз және 
жұмыстың болуына немесе болмауына қарамастан жұмыс істейді. Қалай 



213
  

 

Телеграф аппараттарын дистрибьюторлардың жұмыс режиміне қарай 
жіктеуге болады: 

 синхронды 
 стартстопты;  
пайдаланылатын элементтік база бойынша: 
 электромеханикалық:  
 электронды-механикалық, 
 электронды;  
пайдаланылатын ақпарат тасығыштың түрі бойынша: 
 таспалы 
 орама;  
қабылдау пунктінде хабарламаны жеткізгішке жазу тәсілі бойынша: 
 жазу және әріп теру.  
Кез келген соңғы құрылғының, соның ішінде телеграф аппаратының 

таратушы және қабылдаушы бөліктерінің жеке функцияларын орындауды 
байланыс арнасы арқылы өзара әрекеттесу кезінде жалпыланған 
құрылымдық сұлбалар мысалында қарастыруға болады [20] . 

Телеграф аппаратының таратқышы жалпы жағдайда берілетін таңбаны 
кодтық комбинацияларға топтастырылған тоқ импульстері түрінде екілік электр 
сигналдарына айналдыру үшін қолданылады. Түрлендіру процесінде келесі 
операциялар орындалады: 

 ақпаратты клавиатурадан немесе автоматты оқу құрылғысынан 
(трансмиттер, фототүсірілім құрылғысы) енгізу. Кіріс құрылғысы оның 
шығуларының бірінде берілетін символға сәйкес келетін сигнал шығарады. 
Бұл сигнал кодер кірісіне түседі; 

 таңдалған бастапқы кодқа сәйкес кодтау. Енгізу құрылғысынан 
алынған сигналға жауап ретінде кодер бір уақытта (параллель) беру жинағына 
түсетін код комбинациясының ақпараттық элементтерін шығарады; 

 арнаға берудің толық циклі аяқталғанға дейін беру жинақтауышта 
код комбинациясын сақтау (жинақтау); 

 комбинация элементтерін дәйекті оқу және оның құрамына қызметтік 
разрядтарды қосу. Бұл әрекетті дискіден ақпараттық элементтерді оқып, 
қажетті уақытта ДСР қызметтік разряд сенсорын басқару арқылы 
дистрибьютор орындайды. Ол жұмыс істеу үшін энергияны жетектен алады 
,ал жұмыс режимін (үздіксіз немесе үзіліссіз) басқару құрылғысы қамтамасыз 
етеді;  

 электр импульстарын модуляция және арнаға беру. Модулятор 
тасымалдаушының түрін және оның өзгеретін параметрін анықтайды, ал шығыс 
құрылғысы таратқыштың сызықтан гальваникалық ажыратылуын қамтамасыз 
етеді және сигналдың қажетті амплитудасын құрайды. 

Ақпаратты енгізу құрылғысынан таратқышты іске қосу сигналы 
таратқыштың үзіліссіз жұмыс режимі бар аппараттарда ғана (стартстоп 
аппараттары) беріледі. Синхронды аппараттарда дистрибьютор үздіксіз және 
жұмыстың болуына немесе болмауына қарамастан жұмыс істейді. Қалай 

  
 

болғанда да, енгізу құрылғысы комбинацияны беру кезінде құлыпталады. 
Комбинацияны жетек пен тарату таратқышымен беру процесінде параллель 
жұмыс тізбекке айналады. 

Телеграф аппаратының қабылдағышы таратқышқа кері функцияларды 
орындайды. Қабылданған электр сигналы хабарлама символына айналады, 
содан кейін оны техникалық ортаға қолданады. 

Стартерлік телеграф аппаратының жұмыс принципі жұмыстың 
басталуымен желіге бастапқы (ағынсыз) импульс жіберіледі, содан кейін А 
станциясынан в станциясына ағымдағы және ағынсыз сәлемдемелердің 
кодтық комбинациясы беріледі. Берілістің соңында желіге тоқтату (тоқ) 
импульсі жіберіледі [20].  

Телеграф байланысы желісі 
Тональды жиіліктің айнымалы тоқ тасымалдаушысы ретінде 

пайдаланылған кезде дискретті сигналдарды телефон арналары арқылы 
жіберуге болады.    Бұл берілген жиілік диапазонының құнын төмендетуге, 
арнаның пайдалы қызмет коэффициентін арттыруға мүмкіндік береді. Телефон 
арнасы бір орташа жылдамдықты арна (деректерді беру үшін) астында жұмыс 
істей алады немесе бірнеше төмен жылдамдықты арналар (телеграф арқылы) 
ұйымдастырылуы мүмкін. Соңғы жағдайда арналарды бөлу жиілік, уақыт 
немесе жиілік және уақыт бойынша жүзеге асырылады. 

Жиіліктік телеграфтау кезінде амплитудалық, жиіліктік және фазалық 
модуляция тәсілдері қолданылады. 

Амплитудалық модуляциясы бар тоналды телеграф жүйесінің (ТТ) 
құрылымдық сұлбасы 6.2.4-суретте көрсетілген. 

Телеграф байланысының екі нұсқасы таратылды: 
1. Абоненттік телеграф желісі (АТ), сурет.6.2.5. 
Ат кезінде телеграф аппараттары телеграф байланысына мұқтаж 

ұйымдарда орнатылады. Хабарламалар тікелей жеткізушіден адресатқа 
жіберіледі. Абоненттердің аппараттары коммутация тораптары арқылы 
қосылады.  

 

 
 

6.2.4 - сурет- Тоналды телеграф жүйесінің құрылымдық сұлбасы 
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6.2.5 сурет - Абоненттік телеграф желісі 
 
AТ жүйесіндегі қымбат байланыс арналары тиімсіз пайдаланылады, 

сондықтан тікелей байланыс жүйесі негізінен көлікте қолданылады. 
2. Тікелей қосылыстар желісі (ПС) 
Бұл жағдайда абоненттер жеделхаттарды телеграф станциясына 

тапсырады, ол оларды жібереді және байланыс арналарын тиімді 
пайдаланған кезде адресаттың жеделхаттар алуын қамтамасыз етеді. 

Деректерді беру желісі 
Деректерді беру желісі (ПД) ақпаратты оны алу пункттерінен (жүк 

және сұрыптау станциялары, депо, тауар кеңселері және т.б.) ВЦ-ға және кері 
жеткізуді қамтамасыз етеді. ПД желісінің құрылымдық сұлбасы суретте 
көрсетілген. 6.2.6., ол АП - абоненттік пункттерді, УК - коммутация 
тораптарын, КС-байланыс арналарын қамтиды [20]. 

Темір жол көлігінде деректерді беру арналары ретінде деректерді беру 
аппаратурасын (АПД) қолдана отырып, магистральдық, жол, бөлімшелік 
және жергілікті байланыс желілері пайдаланылады.  АПД және ақпаратты 
басқару және енгізу-шығару құрылғылары абоненттік пунктті (АП) құрайды, 
ол қашықтағы абонент пен ЭЕМ арасында немесе байланыс арнасы бойынша 
екі қашықтағы абонент арасында ақпарат алмасу үшін деректерді өңдеу және 
беру аппаратурасының кешені ретінде айқындалады. АП енгізу-шығару 
(УВВ) және АПД құрылғыларының жұмыс жылдамдығымен, ЭЕМ-мен өзара 
әрекеттесу тәсілімен, деректерді беру әдісімен (синхронды, стартстопты), 
УВВ түрімен және басқа да сипаттамаларымен ерекшеленеді. Ең көп 
таралған қазіргі заманғы АП-бұл модемдері бар дербес ЭЕМ (ПЭВМ), олар 
ақпаратты дайындауға, оны ЗУ-да есте сақтауға, түзетуге, байланыс арнасы 
арқылы берудің ең жоғары рұқсат етілген жылдамдығымен беруге мүмкіндік 
береді.  
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Сурет 6.2.6- Деректерді беру желісінің құрылымдық сұлбасы 

 
ПД желілерінде коммутацияның үш әдісі бар: 
 арналарды коммутациялау (КК); 
 пакеттерді коммутациялау (КП); 
  хабарлар коммутациясы. 
Заманауи сандық жабдықтар негізінде әртүрлі ақпаратты беру желілері 

құрылады. Бұл желілерде ПДИ ұғымдары біртіндеп жоғалады, өйткені 
барлық сандық желілер дискретті және олар арқылы кез-келген ақпарат 
беріледі: компьютерлер, теледидар, телефония және басқалар үшін 
мәліметтер. Әрине, аналогтық сигнал дискретті сигналға айналады. 

STM аппаратурасы негізінде құрылған және желі тораптарында 
қолданылатын электрондық коммутация жүйелері әртүрлі арналар мен 
ағындарды қосуға және олармен әр түрлі манипуляциялар жүргізуге 
мүмкіндік береді.  

 
Бақылау сұрақтары  
1.ПДИ жүйесінде хабарламаны сигналға түрлендірудің неше кезеңі 

қолданылады? 
2.Кодтау процесі қандай? 
3.Қабылдағыштың түзету қабілеті қалай анықталады? 
4.Телеграф аппараттары қалай жіктеледі? 
5. Абоненттік телеграф желісі қалай ұйымдастырылған? 
 
6.2. Көпарналы тарату жүйелерінің аппаратурасына қызмет 

көрсету 
 
Аппаратуралар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

жұмыстар мыналарды қамтиды: 
- өлшеу және тексеру; 
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- жөндеу-баптау жұмыстары; 
- жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары; 
- ағымдағы және орташа жөндеулер; 
- аппаратураның істен шығуын есепке алу және талдау; 
- құжаттаманы жүргізу. 
Аппаратура мен жабдықтың жарамды жай-күйі анықталады: 
- аппаратуралар мен жабдықтар параметрлерінің паспорттың 

техникалық нормаларына сәйкестігі; 
- жиынтықтылығы; 
- сигнал беру құрылғылары мен ауыстырып қосу элементтерінің жұмыс 

қабілеттілігімен; 
- механикалық зақымданудың болмауы және сыртқы келбеті. 
Аппаратура мен жабдық-техникалық персоналына бекітіледі, ол 

бекітілген аппаратура мен жабдықтың құрамына белгіленген нормаларға 
сәйкес жауап береді. 

Аппаратура мен жабдыққа белгіленген нысандағы техникалық жай-күй 
карточкалары (КТС) толтырылады. 

Жаңадан пайдалануға берілген аппаратураға зауыттық формулярларды 
баптаушы ұйымдардың өкілдері толтырады. Аппаратураны тексеру 
аяқталғаннан кейін формулярлар пайдалану өкілдеріне ұсынылады. 
Аппаратураны тексеру, баптау процесінде анықталған аппаратураның барлық 
ақаулықтарын баптау ұйымдарының өкілдері немесе аппаратураны тексеру 
және баптау жүргізетін адамдар КТС-да тіркейді. 

Зауыттық формулярлар болмаған кезде баптаушы ұйымдардың 
өкілдері немесе аппаратуралар мен жабдықтарды тексеруді және баптауды 
жүргізетін адамдар параметрдің сандық мәнін және оның нормаларына 
сәйкестігін көрсете отырып, аппаратуралар мен жабдықтардың негізгі 
параметрлерін өлшеу хаттамаларын жасайды. 

Техникалық персонал аппаратура мен жабдықтың істен шығуын есепке 
алуды және талдауды жүргізуге міндетті. Аппаратура мен жабдықта өлшеу, 
жөндеу - баптау және жөндеу - қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді 
техникалық персонал бекітілген технологиялық карталар бойынша, ал олар 
болмаған кезде - аппаратура мен жабдықтың осы түріне арналған техникалық 
құжаттама негізінде жүзеге асырады. 

 Аралық станциялар мен жылжымалы құралдардың аппаратурасы мен 
жабдықтарын қоса алғанда, аппаратуралар мен жабдықтарға техникалық 
қызмет көрсету:  

- жыл сайын жасалатын кестелер бойынша аппаратуралар мен 
жабдықтарды тексерудің қолданыстағы көлемдері мен кезеңділігімен; 

- аппаратураға және жабдыққа технологиялық карталармен. 
Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың нәтижелері КТС - 

қа және жедел-техникалық құжаттамаға енгізіледі. 
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- жөндеу-баптау жұмыстары; 
- жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары; 
- ағымдағы және орташа жөндеулер; 
- аппаратураның істен шығуын есепке алу және талдау; 
- құжаттаманы жүргізу. 
Аппаратура мен жабдықтың жарамды жай-күйі анықталады: 
- аппаратуралар мен жабдықтар параметрлерінің паспорттың 

техникалық нормаларына сәйкестігі; 
- жиынтықтылығы; 
- сигнал беру құрылғылары мен ауыстырып қосу элементтерінің жұмыс 

қабілеттілігімен; 
- механикалық зақымданудың болмауы және сыртқы келбеті. 
Аппаратура мен жабдық-техникалық персоналына бекітіледі, ол 

бекітілген аппаратура мен жабдықтың құрамына белгіленген нормаларға 
сәйкес жауап береді. 

Аппаратура мен жабдыққа белгіленген нысандағы техникалық жай-күй 
карточкалары (КТС) толтырылады. 

Жаңадан пайдалануға берілген аппаратураға зауыттық формулярларды 
баптаушы ұйымдардың өкілдері толтырады. Аппаратураны тексеру 
аяқталғаннан кейін формулярлар пайдалану өкілдеріне ұсынылады. 
Аппаратураны тексеру, баптау процесінде анықталған аппаратураның барлық 
ақаулықтарын баптау ұйымдарының өкілдері немесе аппаратураны тексеру 
және баптау жүргізетін адамдар КТС-да тіркейді. 

Зауыттық формулярлар болмаған кезде баптаушы ұйымдардың 
өкілдері немесе аппаратуралар мен жабдықтарды тексеруді және баптауды 
жүргізетін адамдар параметрдің сандық мәнін және оның нормаларына 
сәйкестігін көрсете отырып, аппаратуралар мен жабдықтардың негізгі 
параметрлерін өлшеу хаттамаларын жасайды. 

Техникалық персонал аппаратура мен жабдықтың істен шығуын есепке 
алуды және талдауды жүргізуге міндетті. Аппаратура мен жабдықта өлшеу, 
жөндеу - баптау және жөндеу - қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді 
техникалық персонал бекітілген технологиялық карталар бойынша, ал олар 
болмаған кезде - аппаратура мен жабдықтың осы түріне арналған техникалық 
құжаттама негізінде жүзеге асырады. 

 Аралық станциялар мен жылжымалы құралдардың аппаратурасы мен 
жабдықтарын қоса алғанда, аппаратуралар мен жабдықтарға техникалық 
қызмет көрсету:  

- жыл сайын жасалатын кестелер бойынша аппаратуралар мен 
жабдықтарды тексерудің қолданыстағы көлемдері мен кезеңділігімен; 

- аппаратураға және жабдыққа технологиялық карталармен. 
Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың нәтижелері КТС - 

қа және жедел-техникалық құжаттамаға енгізіледі. 

  
 

Желілік тораптар мен станцияларға техникалық басшылық кәсіпорын 
басшысы белгілеген кезеңділікпен аппаратуралар мен жабдықтардың жай-
күйі мен мазмұнына ішінара тексеру жүргізеді. 

 Аппаратура мен жабдықты нашар түйіспелердің болуына тексеру 
пайдалануға беру кезінде және пайдалану процесінде (қажет болған 
жағдайда) жүргізіледі. 

Аппаратурадағы компоненттерді ауыстыру белгіленген ауыстыру 
кестелерінде кезеңмен жүргізіледі. 

Жылжымалы құралдардың аппаратурасы әрбір шығудан кейін немесе 
жылына кемінде бір рет техникалық тексеруге жатады. 

Аппаратуралар мен жабдықтардың ақаулықтарын жою аппаратуралар 
мен жабдықтардың зақымдалған жиынтығын автоматты түрде немесе қолмен 
резервті жинаққа ауыстырып қосу не ақаулы блокты ауыстырумен ауыстыру 
арқылы жүзеге асырылады. Блокты ауыстыру немесе резервтік жинақтарды 
қайта қосу жолымен жойылмайтын ақаулықтар жергілікті жағдайларды 
ескере отырып әзірленетін технологиялық карталар бойынша жойылады.  
Ақаулықтың орнына орнатылған ауыстыру блогы қажет болған жағдайда 
аппаратураның керек-жарағына айналады, ал жөндеуден кейін ақаулы блок 
ауыстыру блогы ретінде пайдаланылады. Алайда, ауыстырылған блокты өз 
орнына қайтаруға тырысу керек. Тораптар мен станцияларды резервтік 
жинақтармен және ауыспалы блоктармен жабдықтау жобалау кезінде және 
даму жоспарларында көзделеді [23]. 

Аппаратура мен жабдықтың аса маңызды тораптарына арналған 
резервтік жиынтықтар негізгі блоктарды дереу (автоматты немесе қолмен) 
ауыстыру үшін тұрақты әзірлікте (тоқ астында) ұсталады. Резервтік 
жиынтықтар аппаратуралар мен жабдықтардың ажырамас бөлігі болып 
табылады және аппаратуралар мен жабдықтарға қызмет көрсету жөніндегі 
нұсқауларға сәйкес тексеріледі. 

Ауыстыру блоктары пайдалануға тұрақты әзірлікте болуы және 
блоктардың сенімділігімен анықталатын кезеңділікпен, бірақ кәсіпорынның 
бас инженері бекіткен кестелер бойынша жылына кемінде бір рет жүйелі 
түрде тексерілуі тиіс. Ауыстыру блоктары жұмыс орнында (шкафтарда, 
стеллаждарда) орналастырылады немесе ауысым персоналына қолжетімді 
арнайы бөлінген орындарда бөлек сақталады және тексеру күні мен 
тексерушінің қолы көрсетілген биркалар болуы тиіс. 

Резервтік жинақтарды қолмен қосқан жағдайда арнайы баулар болуы 
тиіс. Баулардың айырым таңбасы (ағытпалар, бау шанышқылары қызыл 
түске боялады) және соңғы тексеру күні мен тексерушінің қолы қойылған 
биркалар болуы тиіс.  Ауыстыру блогын орнату алдында, сондай-ақ резервтік 
жинақты қосу алдында оларға ақаулы блоктың немесе жинақтың реттеу 
деректері орнатылуы тиіс. 

Ақаулы блокты алу немесе ақаулы жинақты қайта қосу туралы жедел - 
техникалық құжаттамада және КТС-да жазба жүргізіледі. 
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Ақаулы сақтандырғыштар мен аппаратура компоненттерін тез 
ауыстыру үшін тораптарда, станциялар мен пункттерде осы компоненттер 
мен сақтандырғыштарды сақтау және тексеру үшін арнайы стенділер 
орнатылады. 

Нормативтік мерзімде жойылған аппаратура мен жабдықтардағы 
ақаулар жұмыстағы кемшілік болып табылмайды және техникалық 
персоналдың жұмысын бағалауға әсер етпейді. 

Ауыстыру блоктарының немесе резервтік жинақтардың болмауынан 
немесе ақаулығынан туындаған трактілердің немесе беру арналарының ұзақ 
жай тұруы бастапқы желілерді техникалық пайдалану ережелерін бұзу болып 
табылады . 

Тораптарды, беру желілерін, трактілерді жəне беру арналарын 
қалпына келтіру 

Тарату желілерінің, желілік және желілік трактілердің және беру 
арналарының жай-күйін аппаратура сигналдарының, телесигнализация және 
телебасқару жүйесінің, қайталама желілердің және басқа тұтынушылардың 
өтінімдері негізінде ЛАЦ ауысым персоналы анықтайды. 

Бастапқы желінің ақаулары кезінде беру желілерін, трактілерді және 
беру арналарын қалпына келтіру жүзеге асырылады: 

- желіні СУЭ операцияларымен қайта құру немесе резервтік, ауыстыру 
және уақытша іске қосылмаған трактілер мен беру арналарын пайдалана 
отырып, айналып өту және ауыстыру (ГОЗ) кестелеріне және СОТУ-дың 
жедел нұсқауларына сәйкес; 

- 1 + 1 немесе Р + М сызбасы бойынша резервке автоматты түрде қайта 
қосу арқылы; 

- жылжымалы құралдар мен икемді кабель ендірмелерін қолдану 
арқылы; 

- желілік-кабельдік құрылыстардың тарату жүйелері аппаратурасының 
және жабдықтарының ақауларын жою. 

Қазіргі заманғы СБЖ үшін беру желілерінің тораптарын, беру 
трактілері мен арналарын қалпына келтіру кезінде ГОЗ енгізу тәртібі мен оны 
ұйымдастыру конфигурацияны басқару және ақаулықтарды жою жөніндегі 
СУЭ алгоритмдерімен, сондай-ақ қолданылатын жабдықтың 
мүмкіндіктерімен айқындалады және СЦИ СБЖ үшін "пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа"сәйкес жүзеге асырылады. 

ЛАЦ-тың ауысым персоналы желінің жай-күйінің өзгергені, қайта 
құрылғаны туралы дереу СУЭ-ға (СОТУ), бөлімше басшысына және басшы 
станцияға хабарлайды. 

 Қазіргі заманғы СБЖ үшін желінің жай-күйінің өзгеруі туралы, қайта 
құру және оны қалпына келтіру туралы хабарламалар жабдықтардың 
деректер базасының журналында және басқару станцияларының ПТК 
жеткізгіштерінде автоматты түрде тіркелуі және оның ішінде ПС-1 нысаны 
бойынша ресімделуі тиіс. 



219
  

 

Ақаулы сақтандырғыштар мен аппаратура компоненттерін тез 
ауыстыру үшін тораптарда, станциялар мен пункттерде осы компоненттер 
мен сақтандырғыштарды сақтау және тексеру үшін арнайы стенділер 
орнатылады. 

Нормативтік мерзімде жойылған аппаратура мен жабдықтардағы 
ақаулар жұмыстағы кемшілік болып табылмайды және техникалық 
персоналдың жұмысын бағалауға әсер етпейді. 

Ауыстыру блоктарының немесе резервтік жинақтардың болмауынан 
немесе ақаулығынан туындаған трактілердің немесе беру арналарының ұзақ 
жай тұруы бастапқы желілерді техникалық пайдалану ережелерін бұзу болып 
табылады . 

Тораптарды, беру желілерін, трактілерді жəне беру арналарын 
қалпына келтіру 

Тарату желілерінің, желілік және желілік трактілердің және беру 
арналарының жай-күйін аппаратура сигналдарының, телесигнализация және 
телебасқару жүйесінің, қайталама желілердің және басқа тұтынушылардың 
өтінімдері негізінде ЛАЦ ауысым персоналы анықтайды. 

Бастапқы желінің ақаулары кезінде беру желілерін, трактілерді және 
беру арналарын қалпына келтіру жүзеге асырылады: 

- желіні СУЭ операцияларымен қайта құру немесе резервтік, ауыстыру 
және уақытша іске қосылмаған трактілер мен беру арналарын пайдалана 
отырып, айналып өту және ауыстыру (ГОЗ) кестелеріне және СОТУ-дың 
жедел нұсқауларына сәйкес; 

- 1 + 1 немесе Р + М сызбасы бойынша резервке автоматты түрде қайта 
қосу арқылы; 

- жылжымалы құралдар мен икемді кабель ендірмелерін қолдану 
арқылы; 

- желілік-кабельдік құрылыстардың тарату жүйелері аппаратурасының 
және жабдықтарының ақауларын жою. 

Қазіргі заманғы СБЖ үшін беру желілерінің тораптарын, беру 
трактілері мен арналарын қалпына келтіру кезінде ГОЗ енгізу тәртібі мен оны 
ұйымдастыру конфигурацияны басқару және ақаулықтарды жою жөніндегі 
СУЭ алгоритмдерімен, сондай-ақ қолданылатын жабдықтың 
мүмкіндіктерімен айқындалады және СЦИ СБЖ үшін "пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа"сәйкес жүзеге асырылады. 

ЛАЦ-тың ауысым персоналы желінің жай-күйінің өзгергені, қайта 
құрылғаны туралы дереу СУЭ-ға (СОТУ), бөлімше басшысына және басшы 
станцияға хабарлайды. 

 Қазіргі заманғы СБЖ үшін желінің жай-күйінің өзгеруі туралы, қайта 
құру және оны қалпына келтіру туралы хабарламалар жабдықтардың 
деректер базасының журналында және басқару станцияларының ПТК 
жеткізгіштерінде автоматты түрде тіркелуі және оның ішінде ПС-1 нысаны 
бойынша ресімделуі тиіс. 

  
 

 АБЖ және СБЖ-ның ескі буыны үшін желінің жай-күйі және қалпына 
келтірілуі туралы хабарламалар, сондай-ақ техникалық персоналдың 
ақаулықтарды жою жөніндегі іс-қимылдары және СОТУ-мен өзара іс-қимыл 
жедел журналда (ПС-1) көрсетіледі. 

Ұяшықтағы хабарлардың кідіруі немесе дәл еместігі техникалық 
пайдалану ережелерін бұзу болып табылады. 

Бастапқы желінің құрылымдық бөлімшелері мен кәсіпорындарының 
ауысымдық персоналы РВБ басшылығы мен қызметкерлерін хабардар ету 
тәртібін белгілейтін сұлбалармен қамтамасыз етілуі тиіс. Ескерту сұлбаларын 
кәсіпорын басшылары бекітеді [23]. 

Паспорттар: 
- торап (станция); 
- кабельдік, радиорелелік, әуе, спутниктік тарату желілері; 
- беру желісінің өткізу қабілеті артқан кезде енгізілетін беру жүйесінің 

сызықтық жолы; 
- аралас сызықтық жол; 
- шеткі станция аппаратурасының кешені; 
- байланыс ұйымының бекітілген жобалық сұлбасына сәйкес беру 

жүйесін пайдалануға беру кезінде желілік трактпен бір мезгілде икемделетін 
қарапайым желілік трактілердің жиынтығы (жалпы паспорт); 

- жеке қарапайым желілік тракт немесе осы тракт үшін байланысты 
ұйымдастыру сұлбасы көрсетілген ЖМК қалыптастыру жөніндегі өкім 
болған жағдайда беру жүйесінің өткізу қабілетін арттыру кезінде енгізілетін 
қарапайым желілік трактілердің жиынтығы; 

- құрамды желілік тракт; 
- желілік жолдарды резервтеу үшін ауыстыру жолы ретінде 

пайдаланылатын құрама желілік трактінің учаскесі; 
- телеграфтық байланыс жүйесінің (ТгОП), деректерді беру жүйесінің 

(ЛБЖ), факсимильді байланыс жүйесінің (СПД) екінші желілеріне немесе 
тұтынушыға аталған хабарлама түрлерін беру үшін берілетін беру арнасы; 

- дыбыстық хабар тарату арнасы; 
- фазалық түзетумен желілік жол негізінде қалыптасатын кең жолақты 

тарату арнасы; 
- қызметтік байланыс арнасы (деректері беру желісінің паспортына 

кіретін қызметтік байланыс арналарынан басқа). 
Паспорттар пайдалануға беру, реконструкциялау кезінде және құрама 

трактілер мен беру арналарын ұйымдастыру кезінде жасалады. 
Паспорттар жекелеген күшейту пункттерін (регенерациялық 

пункттерді, радиорелелік станцияларды) ұйымдастыру немесе жою, 
аппаратураларды ауыстыру немесе ішінара ауыстыру, трактілер мен 
арналарды ұйымдастыру сұлбасын өзгерту кезінде пайдалану процесінде 
түзетуге жатады. 

Электр параметрлеріне жаңа нормалар енгізілген кезде паспорт 
түзетіледі. 
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СЦИ СБЖ базасында ТОБЖ паспорттау «СЦИ немесе SDH пайдалана 
отырып, талшықты - оптикалық байланыс желілерін паспорттау жөніндегі 
нұсқаулыққа» сәйкес жүргізілуі тиіс. 

ТК-ТУ және қызметтік байланыс арналары туралы деректерді 
қамтитын бірінші желілік жолға арналған Паспорт ЛП-дағы паспорт болып 
саналады.   

Паспортта паспорттау объектісі туралы негізгі деректер: - беру 
желісінің түрі; - кабельдің түрі; - беру жүйесінің түрі; - енгізілетін трактілер 
мен беру арналарының саны; - олардың параметрлерінің нормаларға 
сәйкестігін бағалау; - электр параметрлерін өлшеу нәтижелері; - қызметтік 
арналар туралы деректер болуға тиіс. 

Паспорттар бекітілген нысандар бойынша жасалады. Паспорттарсыз 
трактілер мен беру арналарын пайдалануға жол берілмейді. 

Паспорттарды трактілер мен беру арналарын баптаған кәсіпорындар 
жасайды. Паспорттар қабылдау комиссияларына қолданыстағы қабылдау 
ережелеріне сәйкес ұсынылады, оларды қарайды және бекітуге ұсынады. 
Комиссияның төрағасы паспортта паспорттау объектілерін пайдалануға 
қабылдау туралы комиссияның шешімін және паспорттың қолданылу 
мерзімін көрсете отырып, паспортты тұрақты немесе уақытша бекіту туралы 
ұсынымды жазады. 

 
6.3. Дистанцияны техникалық пайдалануды ұйымдастыру 

 
6.3.1 Технологиялық электр байланысын техникалық пайдалану 

процесі 
Темір жолдың барлық учаскелерінде поездық диспетчерлік және 

поездық станцияаралық технологиялық электр байланысы қамтамасыз етілуі 
тиіс. 
 Автобұғаттаумен, диспетчерлік орталықтандырумен жабдықталған 
учаскелерде және барлық электрлендірілген учаскелерде бұдан басқа, аралық 
байланыс және энергодиспетчерлік байланыс болуы тиіс. 
Инфрақұрылым учаскелеріндегі технологиялық электр байланысының 
аталған түрлерімен қатар инфрақұрылым иесі белгілейтін тізбеге сәйкес және 
поездар қозғалысын басқару, инфрақұрылымды ұстау, жылжымалы теміржол 
құрамына техникалық қызмет көрсету және теміржол көлігі ұйымдарының 
өзара іс-қимылы үшін электр байланысының басқа да түрлері пайдаланылуға 
тиіс. 

Поездар айналатын темір жол көлігінің барлық учаскелері поездық 
радиобайланыспен жабдықталуға тиіс. 
Поездық радиобайланыс поездық локомотивтер, моторвагонды поездар, 
арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрам машинистерінің тұрақты екі 
жақты байланысын қамтамасыз етуі тиіс:  

 барлық диспетчерлік учаске шегінде поездық диспетчермен; 
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 барлық диспетчерлік учаске шегінде поездық диспетчермен; 

  
 

  аралықты шектейтін теміржол станциялары бойынша 
кезекшілермен; 

 локомотивтік радиостанциялардың қолданылу аймағы шегінде бір 
аралықта орналасқан қарсы және соңынан келе жатқан локомотивтердің, 
моторвагонды поездардың, арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамның 
машинистерімен; 

 теміржол өтпелері бойынша кезекшілермен оларға жақындау 
учаскелерінің ұзындығынан кем емес қашықтықта; 

 жолаушылар поезының бастығымен (механик-бригадирімен) және 
машинист көмекшісімен ол кабинадан поезды қоршау үшін қажетті 
қашықтыққа шыққан кезде және алып жүретін радиостанцияның әрекеті 
шегінде поездың жүру жолының осінен алыстаған кезде.  

Поездық радиобайланысты пайдалану, оның ішінде поездық 
радиобайланыс бұзылған кезде тиісінше инфрақұрылым иесі, жалпы 
пайдаланылмайтын теміржол иесі белгілейтін талаптарға сәйкес жүзеге 
асырылады. 
 Темір жол станцияларында технологиялық жарақтандырылуына және 
жүргізілетін жұмыстардың түріне қарай станциялық радиобайланыс, екі 
жақты парктік байланыс құрылғылары, жолаушыларды хабардар етуге 
арналған байланыс (ақпарат), жөндеу-жедел радиобайланыс және 
технологиялық электр байланысының басқа да түрлері тиісінше 
инфрақұрылым иесі, жалпы пайдаланылмайтын темір жол иесі айқындайтын 
тізбеге сәйкес қолданылуы тиіс. 

Станциялық радиобайланыс теміржол станциясының шекараларында, 
теміржол станциясы бойынша кезекшілерде, сұрыптау дөңестері 
операторларында, маневрлік теміржол станциясының диспетчерлерінде, 
маневрлік локомотивтер машинистерінде және поездарды қабылдауға, 
жөнелтуге, қалыптастыруға және таратуға қатысатын басқа да 
жұмыскерлерде және теміржол станциясындағы барлық маневрлік 
қозғалыстарда екі жақты байланысты қамтамасыз етуі тиіс. Станциялық 
радиобайланысты пайдалану және ол бойынша келіссөздер жүргізу тәртібін 
тиісінше инфрақұрылым иесі, жалпы пайдаланылмайтын теміржол иесі 
белгілейді. 
 Бір теміржол станциясының шегінде әртүрлі маневрлік аудандар үшін 
станциялық радиобайланыстың симплексті ұқсас жүйелерінде бірдей 
радиожиіліктерді қолдануға жол берілмейді. Темір жол станциясының әрбір 
маневрлік ауданында және оған қызмет көрсететін локомотивтерде жеке 
радиожиілік пайдаланылады.  

Жөндеу-жедел радиобайланыс жөндеу бөлімшелерінің ішінде жұмыс 
басшысымен, жұмыс жетекшісімен шаруашылық поездары локомотивтерінің 
машинистерімен, жөндеу жұмыстарына қатысатын арнайы өздігінен жүретін 
жылжымалы құрамның машинистерімен және тиісті бөлімшелердің 
(қызметтердің) кезекші аппаратымен екі жақты байланысты қамтамасыз етуі 
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тиіс. Осы радиобайланыспен жабдықталған учаскелердің тізбесін тиісінше 
Инфрақұрылым иесі, жалпы пайдаланылмайтын теміржол иесі айқындайды. 

Инфрақұрылымның иесі, жалпыға ортақ емес темір жолдардың иесі 
келіссөздерді құжатталған тіркеу жүйесімен жабдықталуы тиіс темір жол 
учаскелерінің тізбесін қалыптастырады. 

Шұғыл жағдайларды қоспағанда, поездық диспетчерлік, поездық 
станцияаралық байланысты, поездық және станциялық радиобайланысты, 
бағыттамалық байланысты және технологиялық электр байланысының екі 
жақты парктік байланысын поездар қозғалысымен байланысты емес 
мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу үшін пайдалануға жол берілмейді.  

Станциялық орталықтандыру постыларынан, бағыттамалық 
постылардан және теміржол станциясы бойынша кезекшіден басқа 
бағыттамалық байланыс желісіне басқа телефондарды қосуға жол берілмейді. 
Поездық диспетчерлік байланысқа теміржол станциялары бойынша 
кезекшілердің, маневрлік теміржол станциялары диспетчерлерінің, теміржол 
станциялары операторларының, пайдалану локомотив депосы, ауыстыру 
пункттері бойынша кезекшілердің, энергия диспетчерлерінің және локомотив 
диспетчерлерінің (бұдан әрі — локомотив диспетчерлері), сигнал беру, 
орталықтандыру және бұғаттау шаруашылығы диспетчерлерінің, байланыс 
шаруашылығының аға ауысым инженерлерінің телефондарын ғана қосуға 
жол беріледі. Диспетчерлік орталықтандыруы бар учаскелерде поездық 
диспетчерлік байланысқа тиісінше инфрақұрылым иесінің, жалпы 
пайдаланылмайтын темір жол иесінің шешімі бойынша өткелдер бойынша 
кезекшілердің телефондарын қосуға жол беріледі.  

 Штатта тасымалдар шаруашылығының кезекші қызметкерлері жоқ 
немесе олар штатта бар, бірақ тәулік бойы кезекшілік көзделмеген темір жол 
станцияларында поездық диспетчерлік байланысқа темір жол станциялары 
бастықтарының, сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс 
мамандарының тұрғылықты жері бойынша орнатылатын телефондарды 
(сөйлесу құрылғыларын) поездық диспетчердің тек келіссөздер уақытында 
ғана қосуына жол беріледі. 

Техникалық мүмкіндік болған кезде аралықтардағы поездық 
диспетчерлік байланыстың сымдары мен арналарына поездар машинистері 
мен дрезина жүргізушілерінің (мәжбүрлі тоқтаған кезде), қалпына келтіру 
және өрт сөндіру поездары (қарауылдар) бастықтарының, сигнал беру, 
орталықтандыру және бұғаттау, байланыс электр механиктерінің және 
қалпына келтіру, жол жұмыстары және электрмен жабдықтау құрылғылары 
бойынша жұмыстар басшыларының тасымалданатын телефондарын уақытша 
қосуға жол беріледі. 

Поездық станцияаралық байланысқа теміржол станциялары бойынша 
кезекшілердің телефондарын ғана, ал автобұғаттауы бар учаскелерде, бұдан 
басқа, аралық байланыс телефондарын және өткелдер бойынша кезекшілерді 
қосуға жол беріледі. Аралықтардағы кабельдік байланыс желілері жер 
төсемінің шегінен тыс бөлінген темір жол белдеуінің шекарасында төселуі 
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тиіс. Осы радиобайланыспен жабдықталған учаскелердің тізбесін тиісінше 
Инфрақұрылым иесі, жалпы пайдаланылмайтын теміржол иесі айқындайды. 

Инфрақұрылымның иесі, жалпыға ортақ емес темір жолдардың иесі 
келіссөздерді құжатталған тіркеу жүйесімен жабдықталуы тиіс темір жол 
учаскелерінің тізбесін қалыптастырады. 

Шұғыл жағдайларды қоспағанда, поездық диспетчерлік, поездық 
станцияаралық байланысты, поездық және станциялық радиобайланысты, 
бағыттамалық байланысты және технологиялық электр байланысының екі 
жақты парктік байланысын поездар қозғалысымен байланысты емес 
мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу үшін пайдалануға жол берілмейді.  

Станциялық орталықтандыру постыларынан, бағыттамалық 
постылардан және теміржол станциясы бойынша кезекшіден басқа 
бағыттамалық байланыс желісіне басқа телефондарды қосуға жол берілмейді. 
Поездық диспетчерлік байланысқа теміржол станциялары бойынша 
кезекшілердің, маневрлік теміржол станциялары диспетчерлерінің, теміржол 
станциялары операторларының, пайдалану локомотив депосы, ауыстыру 
пункттері бойынша кезекшілердің, энергия диспетчерлерінің және локомотив 
диспетчерлерінің (бұдан әрі — локомотив диспетчерлері), сигнал беру, 
орталықтандыру және бұғаттау шаруашылығы диспетчерлерінің, байланыс 
шаруашылығының аға ауысым инженерлерінің телефондарын ғана қосуға 
жол беріледі. Диспетчерлік орталықтандыруы бар учаскелерде поездық 
диспетчерлік байланысқа тиісінше инфрақұрылым иесінің, жалпы 
пайдаланылмайтын темір жол иесінің шешімі бойынша өткелдер бойынша 
кезекшілердің телефондарын қосуға жол беріледі.  

 Штатта тасымалдар шаруашылығының кезекші қызметкерлері жоқ 
немесе олар штатта бар, бірақ тәулік бойы кезекшілік көзделмеген темір жол 
станцияларында поездық диспетчерлік байланысқа темір жол станциялары 
бастықтарының, сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс 
мамандарының тұрғылықты жері бойынша орнатылатын телефондарды 
(сөйлесу құрылғыларын) поездық диспетчердің тек келіссөздер уақытында 
ғана қосуына жол беріледі. 

Техникалық мүмкіндік болған кезде аралықтардағы поездық 
диспетчерлік байланыстың сымдары мен арналарына поездар машинистері 
мен дрезина жүргізушілерінің (мәжбүрлі тоқтаған кезде), қалпына келтіру 
және өрт сөндіру поездары (қарауылдар) бастықтарының, сигнал беру, 
орталықтандыру және бұғаттау, байланыс электр механиктерінің және 
қалпына келтіру, жол жұмыстары және электрмен жабдықтау құрылғылары 
бойынша жұмыстар басшыларының тасымалданатын телефондарын уақытша 
қосуға жол беріледі. 

Поездық станцияаралық байланысқа теміржол станциялары бойынша 
кезекшілердің телефондарын ғана, ал автобұғаттауы бар учаскелерде, бұдан 
басқа, аралық байланыс телефондарын және өткелдер бойынша кезекшілерді 
қосуға жол беріледі. Аралықтардағы кабельдік байланыс желілері жер 
төсемінің шегінен тыс бөлінген темір жол белдеуінің шекарасында төселуі 

  
 

тиіс. Белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау құжаттамасына сәйкес жер 
төсемінде кәбіл желілерін төсеуге жол беріледі. Талшықты-оптикалық 
кабельдерге негізделген байланыс желілері байланыс желісінің немесе 
автобұғаттау желілерінің тіректерінде аспа әдісімен орындалуы мүмкін. 
Аспа әдісімен орындалған кабельдік байланыс желілері салбыраудың ең 
жоғары жебесі кезінде кемінде биіктікте болуы тиіс: 

 5,0 м — елді мекендегі жерден;  
 6,0 м-елді мекендегі жерден;  
 4,5 м-жолаушылар платформасының бетінен;  
 7,0 м — темір жол өтпелеріндегі автомобиль жолдарының 

төсемінен. 
Ілудің ең жоғары жебесі кезінде әуе байланыс желілері кемінде биіктікте 

болуы тиіс: 
 2,5 м — тұрғын емес жердегі жерден; 
 3,0 м — елді мекендегі жерден; 
 5,5 м — қиылысатын автомобиль жолдары төсемінен; 
 7,5 м — қиылысатын электрлендірілмеген теміржолдардың рельс 

басының жоғарғы жағынан.  
Электрлендірілген темір жолдарды кесіп өту кезінде технологиялық 

электр байланысы желілеріне тек кәбілдік орындаумен ғана жол беріледі. 
Әуе және кәбіл (металл желілі) байланыс желілері зақымданған 

жағдайда оларды қалпына келтіру келесі кезектілікпен жүргізілуі тиіс: 
 поездық диспетчерлік байланыстың жұмыс істеуін қамтамасыз 

ететін арналар мен трактілер; теміржол сигнализациясы, орталықтандыру 
және бұғаттау жүйелерінің, оның ішінде электр жезлдық жүйенің арналары 
мен трактілері; 

 энергодиспетчерлік байланыс, поездық станцияаралық байланыс 
және электрмен жабдықтау құрылғыларын телебасқару арналары мен 
трактілері;  

 магистральдық байланыс арналары мен трактілері;  
 қалған байланыс және сигнал беру, орталықтандыру және 

құлыптау арналары. 
 Талшықты-оптикалық байланыс желілері зақымданған жағдайда 
желілерді қалпына келтіру мынадай кезектілікпен жүргізілуі тиіс: 
магистральдық желілік трактілер мен беру жүйелері; жедел-технологиялық 
байланыс арналары мен трактілері; байланыстың қалған арналары.  

 Учаскеде жұмыс істейтін екі және одан да көп байланыс желілері бір 
мезгілде зақымданған жағдайда қалпына келтіру басымдығы желілердің 
қуатымен айқындалады және мынадай болуы тиіс: талшықты-оптикалық 
байланыс желілері; металл кәбілдер негізіндегі байланыс желілері; байланыс 
және сигнал беру, орталықтандыру және блоктау әуе желілері. 

Байланыс құрылыстары мен құрылғылары тарту тогының, электр беру 
желілерінің, асқын кернеулердің және найзағай разрядтарының 
кедергілерінен және қауіпті әсерінен барынша қорғалуы тиіс. 
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Технологиялық электр байланысы аппараттарының корпустары 
жабылуы және пломбалануы тиіс. Технологиялық электрбайланысының 
пломбаланатын құрылғыларының тізбесін тиісінше инфрақұрылым иесі, 
жалпы пайдаланылмайтын теміржол иесі айқындайды. Мұндай аппараттарды 
ашуды тиісінше инфрақұрылым иесінің, жалпы пайдаланылмайтын темір 
жол иесінің уәкілетті адамы жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, сигнал 
беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс және байланыс желісі 
құрылғыларын қарап тексеру журналына міндетті түрде алдын ала жаза 
отырып жүргізуге рұқсат етіледі. Технологиялық электр байланысы 
аппараттарындағы пломбалардың бүтіндігінің сақталуын бақылауды осы 
аппараттарды пайдаланатын кезекші қызметкерлер жүзеге асырады. 

Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты 
технологиялық электр байланысының құрылғылары мен аспаптарын қайта 
жабдықтау, көшіру, жөндеу, сынау және ауыстыру жөніндегі жоспарлы 
жұмыстар тиісінше инфрақұрылым иесі, жалпыға ортақ емес 
пайдаланылатын теміржол иесі белгілейтін, оларды орындаудың ең аз 
мерзімдерін көздейтін тәртіппен поездар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге және жұмыстар жүргізуге жауапты басшыларды 
тағайындай отырып жүргізілуге тиіс.  

Темір жол станцияларындағы мұндай жұмыстар темір жол станциясы 
бойынша кезекшінің келісімімен және осы жұмыстар басшысының 
жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, сигнал беру, орталықтандыру және 
блоктау, байланыс және түйіспелі желі құрылғыларын қарап тексеру 
журналына жазуын алдын ала ресімдей отырып жүргізілуге тиіс. 
Диспетчерлік орталықтандыруы бар учаскелерде осындай жұмыстар поездық 
диспетчердің келісімімен ғана жүргізілуі тиіс.  

Құрылғылар темір жол станциясы бойынша кезекшінің үй-жайынан 
едәуір қашықтықта орналасқан кезде осы құрылғыларды іске қосу туралы 
жазба, сондай-ақ ақаулықтарды жою бойынша күтпеген жұмыстарды жүргізу 
үшін осы құрылғыларды уақытша ажырату туралы жазба темір жол 
станциясы бойынша кезекшіге берілетін, кейіннен жұмыс басшысының жеке 
қолы қойылған, жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, сигнал беру, 
орталықтандыру және бұғаттау, байланыс және байланыс желісі 
құрылғыларын қарап тексеру журналында сол журналда тіркелетін 
телефонограммамен ауыстырылуы мүмкін. 

Қашықтан мониторинг жүйесін енгізгенге дейін инфрақұрылым 
учаскелерінде поездық радиобайланыстың жұмысы инфрақұрылым иесі 
белгілеген тәртіппен және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 
тоқсанына кемінде бір рет тексеріледі. Инфрақұрылым учаскелерінде 
поездық радиобайланыстың қолданылуы инфрақұрылым иесі белгілеген 
тәртіппен нәтижелерді құжатталған тіркей отырып, вагон-зертхананы 
пайдалана отырып, кезең-кезеңімен тексеріледі. 

Технологиялық электр байланысы құрылғыларын пайдаланатын 
қызметкерлер оларды пайдалану тәртібіне үйретілуі тиіс. 
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Технологиялық электр байланысы аппараттарының корпустары 
жабылуы және пломбалануы тиіс. Технологиялық электрбайланысының 
пломбаланатын құрылғыларының тізбесін тиісінше инфрақұрылым иесі, 
жалпы пайдаланылмайтын теміржол иесі айқындайды. Мұндай аппараттарды 
ашуды тиісінше инфрақұрылым иесінің, жалпы пайдаланылмайтын темір 
жол иесінің уәкілетті адамы жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, сигнал 
беру, орталықтандыру және бұғаттау, байланыс және байланыс желісі 
құрылғыларын қарап тексеру журналына міндетті түрде алдын ала жаза 
отырып жүргізуге рұқсат етіледі. Технологиялық электр байланысы 
аппараттарындағы пломбалардың бүтіндігінің сақталуын бақылауды осы 
аппараттарды пайдаланатын кезекші қызметкерлер жүзеге асырады. 

Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты 
технологиялық электр байланысының құрылғылары мен аспаптарын қайта 
жабдықтау, көшіру, жөндеу, сынау және ауыстыру жөніндегі жоспарлы 
жұмыстар тиісінше инфрақұрылым иесі, жалпыға ортақ емес 
пайдаланылатын теміржол иесі белгілейтін, оларды орындаудың ең аз 
мерзімдерін көздейтін тәртіппен поездар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге және жұмыстар жүргізуге жауапты басшыларды 
тағайындай отырып жүргізілуге тиіс.  

Темір жол станцияларындағы мұндай жұмыстар темір жол станциясы 
бойынша кезекшінің келісімімен және осы жұмыстар басшысының 
жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, сигнал беру, орталықтандыру және 
блоктау, байланыс және түйіспелі желі құрылғыларын қарап тексеру 
журналына жазуын алдын ала ресімдей отырып жүргізілуге тиіс. 
Диспетчерлік орталықтандыруы бар учаскелерде осындай жұмыстар поездық 
диспетчердің келісімімен ғана жүргізілуі тиіс.  

Құрылғылар темір жол станциясы бойынша кезекшінің үй-жайынан 
едәуір қашықтықта орналасқан кезде осы құрылғыларды іске қосу туралы 
жазба, сондай-ақ ақаулықтарды жою бойынша күтпеген жұмыстарды жүргізу 
үшін осы құрылғыларды уақытша ажырату туралы жазба темір жол 
станциясы бойынша кезекшіге берілетін, кейіннен жұмыс басшысының жеке 
қолы қойылған, жолдарды, бағыттамалы бұрмаларды, сигнал беру, 
орталықтандыру және бұғаттау, байланыс және байланыс желісі 
құрылғыларын қарап тексеру журналында сол журналда тіркелетін 
телефонограммамен ауыстырылуы мүмкін. 

Қашықтан мониторинг жүйесін енгізгенге дейін инфрақұрылым 
учаскелерінде поездық радиобайланыстың жұмысы инфрақұрылым иесі 
белгілеген тәртіппен және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 
тоқсанына кемінде бір рет тексеріледі. Инфрақұрылым учаскелерінде 
поездық радиобайланыстың қолданылуы инфрақұрылым иесі белгілеген 
тәртіппен нәтижелерді құжатталған тіркей отырып, вагон-зертхананы 
пайдалана отырып, кезең-кезеңімен тексеріледі. 

Технологиялық электр байланысы құрылғыларын пайдаланатын 
қызметкерлер оларды пайдалану тәртібіне үйретілуі тиіс. 

  
 

6.3.2 Дистанцияның техникалық қызметкерлері 
Жүйелерді техникалық пайдаланумен байланысты жұмыстардың 

негізгі көлемі сигнал беру және байланыс дистанциясының желілік өндірістік 
учаскелерінде (ЛПУ) шоғырланған. ЛПУ-дегі жүйелерді техникалық 
пайдалану жөніндегі жұмыстарды ЛПУ бастығы, аға электромеханиктер, 
электромеханиктер және электромонтерлар орындайды. Сигнал беру және 
байланыс дистанциясы қызметкерлерінің бұл контингенті техникалық 
(өндірістік) персонал деп аталады, олардың саны тиісті сан нормативтері 
бойынша есептеледі. Жұмыстың жекелеген түрлерін дистанция (ШЧ) 
басшылары орындайды [23]. 

ЛПУ басшысы жалпы алғанда байланыс құрылғысы жүйелері 
жұмысының сенімділігіне, осы жүйелерге техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу кезінде поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
қауіпсіздік техникасы қағидаларының сақталуына, өзіне сеніп тапсырылған 
учаскедегі өндірістік және технологиялық тәртіптің жай-күйіне жауап береді. 
Қолданыстағы ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес ол мынадай жұмыс 
түрлерін орындайды: поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды, байланыс құрылғыларын 
жөндеу, ауыстыру және жаңғырту сенімділігін арттыру, учаскені қысқы 
жағдайларда жұмысқа дайындау жөніндегі жоспарларды әзірлейді; учаске 
құрылғыларының келіп түсетін нұсқаулар мен жаңа нұсқаулықтардың 
талаптарына сәйкестігін талдайды, қолданыстағы құрылғылардың 
сұлбаларына қажетті өзгерістер енгізу және құрылғылар сұлбаларының 
өзгеруіне байланысты ауыстырып қосу жөніндегі жұмыстарды жүргізу 
жөніндегі жұмыстарды жоспарлайды; учаске аға электр механиктерінің және 
бригада басшыларының жұмысын бақылайды; учаскесі.  Аға 
электромеханик өз учаскесінде байланыс құрылғылары жүйелерінің сенімді 
жұмысын қамтамасыз етеді және келесі жұмыс түрлерін орындай отырып, 
оларға қызмет көрсету және жөндеу кезінде поездар қозғалысының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді: байланыс құрылғыларына техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу бойынша регламенттік жұмыстарды жүргізудің 
жоспар-кестелері мен жедел жоспарларын, оларды іске асыруға жеке қатыса 
отырып, құрылғыларды қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау жоспарларын 
жасау; учаскенің электр механиктері мен электр монтерлеріне поездар 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы 
күнделікті нұсқама байланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу, сондай-ақ темір жолдың, темір жол бөлімшесінің бұйрықтары 
мен нұсқауларын, бұйрықтарын және сигнализация мен байланыс 
дистанциясын орындау. 

Құрылғылардың техникалық жай-күйін, техникалық құжаттаманың 
дұрыс жүргізілуін, оның ішінде жүргізілетін жұмыстардың ресімделуін 
тексереді, желілік өндірістік учаскедегі құрылғылардың сенімділігін арттыру 
бойынша жөндеу жоспары мен іс-шаралар үшін ұсыныстар әзірлейді, 
жүйелерге арналған аспаптар мен қосалқы бөлшектердің, сондай-ақ 
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жұмыстарды жүргізу үшін қажетті материалдар мен өлшеу құралдарының 
болуын, сақталуын және ақаусыздығын бақылайды, оларды уақтылы 
толықтыру және ауыстыру үшін шаралар қабылдайды [23].  

Электрмеханик байланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу жұмыстарының негізгі көлемін орындайды, оның ішінде: тиісті 
жоспар-кестелер бойынша құрылғыларға регламенттік қызмет көрсетуді 
жүргізеді; құрылғының істен шығуын жояды; қысқы жағдайларда жұмысқа 
құрылғыларды дайындайды; аға электромеханикке байланыс 
құрылғыларының сенімділігін арттыру, жөндеу және ауыстыру, 
құрылғыларды қысқы кезеңде жұмысқа дайындау бойынша ұсыныстарын 
ұсынады; қызмет көрсетілетін құрылғыларға белгіленген тәртіппен 
техникалық құжаттамаларды қамтиды және құрылғылардың бекітілген 
техникалық құжаттамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді; өзіне бағынысты 
электр монтерлерінің жұмысын және мамандандырылған бригадалар мен 
Темір жолдың басқа шаруашылықтарымен бірлесіп жүргізілетін айлық және 
комиссиялық тексерулерге және жұмыстарға қатысады. 

Электромеханиктің жеке пломба жапсыруы болады, бұл оларға қызмет 
көрсету және олардағы ақауларды жою кезінде пломбаланған байланыс 
құрылғыларын ашуға құқық береді. Станция бойынша кезекшіден немесе 
поездық диспетчерден келісім алғаннан кейін электромеханик қажетті 
жұмыстарды жүргізу үшін құрылғыны тәуелділіктерден өшіре алады [23]. 

Электр монтері жоспар-кестелерде көзделген байланыс жүйелері 
құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі 
регламенттік жұмыстарды орындайды, олардың істен шығуын жоюға 
қатысады. Сонымен қатар, ол жөндеу немесе құрылыс-монтаж жұмыстарын 
жүргізу технологиясының сақталуын және оларды мамандандырылған 
бригадалар мен құрылыс ұйымдарының орындау сапасын бақылайды. 
Электромонтер электромеханиктің нұсқауы бойынша олардың жұмысына 
теріс әсер етуі мүмкін және туындаған ақауларды жоятын әрбір стихиялық 
құбылыстан кейін құрылғыларға кезектен тыс тексеру жүргізеді. Өздігінен, 
электромеханиктің қатысуынсыз, электромонтер пломбаланған байланыс 
құрылғыларын ашуды және оларды өшіруді талап етпейтін істен шығуларды 
ғана жоя алады. Жекелеген жағдайларда сигнал беру және байланыс 
дистанциясының бастығы 7-8 разрядты электр монтерлеріне пломба жапсыра 
алады, бұл жоғарыда көрсетілген шектеуді алып тастайды. 
 Электромонтер, электромеханик, аға электромеханик, ЛПУ басшысы, 
сигнал беру және байланыс дистанциясының диспетчері лауазымдарына 
талаптарға сәйкес келетін және ережелерді, нұсқаулықтарды және басқа да 
нормативтік құжаттарды білуде сынақтан өткен адамдар тағайындалады [23]. 
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6.3.3 Байланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу 
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Жөндеудің келесі түрлері бар: ағымдағы, орташа, күрделі және қалпына 
келтіру. Күрделі және ағымдағы жөндеуге барлық құрылғылар, ал орташа 
жөндеуге тек әуе байланыс желілері мен автобұғаттаудың сигналдық 
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сипаттамаларын қалпына келтіруге бағытталған. Бұл жөндеу кезінде 
жабдықтың басқа құрамдас бөліктерінің техникалық жағдайы міндетті түрде 
тексеріледі, анықталған ақаулар жойылады, қажетті реттеу және слесарлық-
механикалық жұмыстар жүргізіледі, сонымен қатар бояулар мен лактар 
қалпына келтіріледі. Жөндеу аяқталғаннан кейін негізгі техникалық 
сипаттамаларды формулярларда көрсетілген нормаларға жеткізе отырып, 
байланыс құралдарын кешенді тексеру және реттеу жүргізіледі. Дала 
жағдайында орташа жөндеу КИП бөлімімен жүргізілуі мүмкін. 

Әуе байланыс желілері мен автобұғаттаудың сигналдық желілерін 
орташа жөндеу, әдетте, трасса желісі мен тіректердің профилін Өзгертуді 
қоспағанда, жұмыстардың бірдей құрамын, ЛПУ және күрделі құрамды 
қамтиды. Сызықтық құрылғылардың элементтерін қалыпты күйге келтіру 
мақсатында қалған қызмет ету мерзіміне келтіру көзделеді, кезекті күрделі 
жөндеуге дейін қызмет ете алмайтын құрылғылардың элементтері ғана 
ауыстырылады [32]. Негізгі техникалық қызмет көрсету әдісі және жөндеу 
(ағымдағы жөндеу) жүйелер ЛПУ, болып табылады жоспарлы-алдын алу 
әдісі алдын алуға бағытталған ықтимал істен шығу құрылғылары, [23]. Осы 
мақсатта ЛПУ-де келесі негізгі жұмыстар атқарылуда:  

ТПЕ және басқа да жаңадан бекітілген техникалық құжаттама 
талаптарына сәйкестігіне электр орталықтандыру жүйелерін басқару мен 
бақылаудың бағыттамалары, сигналдары мен басқа да объектілері 
арасындағы өзара тәуелділіктерді мерзімді тексеру;  

техникалық бақылау, қажетті жағдайларда техникалық құралдарды 
пайдалану, мысалы, құрылғыларды қарау, тазалау, бояу;  

құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін және реттелуін тексеру; 
техникалық қызмет көрсету объектілерінің бақыланатын электрлік және 
механикалық параметрлерін өлшеу және оларды нормативтік мәндерге 
келтіру;  
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ажыратылатын жабдықты жөндеуден өткен және аспаптар мен 
элементтерге ауыстыру;  

Тозған бөлшектерді бөлшектеуді, қалпына келтіруді немесе 
ауыстыруды, жөнделген құрылғыны кейіннен құрастыруды, тексеруді және 
реттеуді қамтитын құрылғыларды ағымдағы жөндеу. 

Телефон байланысы және сигнал беру аппаратурасын күрделі жөндеу 
кезінде ағымдағы жөндеудің барлық жұмыстары жүргізіледі, сонымен қатар 
автоматты телефон станцияларында - тораптар мен бөлшектер аспаптарының 
жай-күйін бөлшектеу және бақылау, барлық тозған аспаптардың, тораптар 
мен бөлшектердің шамамен 30% - ын қалпына келтіру немесе ауыстыру (тозу 
дәрежесі жоғары аспаптар мен тораптар қалпына келтіруге жатпайды) 
жүргізіледі. Сондай-ақ сымдарға, сымдарға, станциялық кабельдерге толық 
тексеру жүргізіледі; қаңқалар мен стативтерді, кросстарды тазалау және 
оларды бояу; [32].  

 
Бақылау сұрақтары 
1. Байланыс құрылғыларына техникалық қызмет көрсету түрлері 
2. Қашықтық қызметкерлерінің міндеттері. 
3. Байланыс құрылғыларын жөндеудің барлық түрлерін тізімдеңіз. 
4. Күрделі, ағымдағы және орташа жөндеуді ұйымдастыру 

тәсілдерін сипаттаңыз.  
5. Ірі станцияларға, аралық станцияларға арналған байланыс 

құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуге анықтама беріңіз. 
 
Қорытынды: алынған білім, дағдылар дискретті ақпаратты тарату 

жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және теміржол көлігіндегі байланыс 
құрылғыларын техникалық пайдалануды ұйымдастыру бойынша 
жұмыстарды орындау кезінде қажет. 
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7. БӨЛІМ. САНДЫҚ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ 
БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫ БОЙЫНША ДИСКРЕТТІ АҚПАРАТТЫ 

БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
 

Осы бөлімнің мақсаты теміржол көлігіндегі жедел-технологиялық 
байланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды 
орындау кезінде негізгі білім, білік және дағды алу болып табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, техникалық жобалау құжаттамасын 
құруға, өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтама: Microsoft Office 
сұлбалық модельдеу бағдарламалары, AutoCAD, NanoCAD, Multisim, 
NetCracker және басқа бағдарламалар, зертханалық құрал-жабдықтар. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді 
сәтті зерттеу үшін қажет, сонымен қатар өндірістік жағдайда 
телекоммуникация саласындағы барлық заманауи мамандарға қажет.  

Бөлім тақырыптардан тұрады: 
7.1. Темір жол көлігіндегі сандық беру жүйелеріне қызмет көрсету  
7.2. Темір жол көлігіндегі талшықты-оптикалық беру жүйелеріне қызмет 
көрсету 
7.3. Жедел-технологиялық байланыс құрылғыларының электрмен 
қоректендіру жүйелеріне қызмет көрсетудің негізгі түрлері 
7.4. IP телефониясының жалпы принциптері 

 
7.1.  Теміржол көлігін берудің цифрлық жүйелеріне қызмет көрсету 
 
Байланыс жабдығы - бұл белгілі бір қашықтықта негізгі 

пайдаланушылар арасында әртүрлі деректерді үнемі алмасу мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін техникалық күрделі аппаратураның тұтас кешені. Мұндай 
жабдықтардың көптеген мысалдары мен түрлері бар – портативті әуесқойлық 
радиостанциялардан бастап күрделі спутниктік байланыс жүйесіне дейін, 
[20]. 

Жабдықтың түріне қарамастан, оны үнемі пайдалану кезінде əртүрлі 
процестер жүреді: ресурстың табиғи өндірісі (тозу); жеке компоненттердің 
немесе бүкіл құрылғының істен шығуы; дұрыс пайдаланбау салдарынан 
болатын бұзылулар. 

Жабдықтың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін 
байланыс жабдықтарына үнемі техникалық қызмет көрсету қажет. Бұл 
циклдік кезеңділікке ие және жабдық жиынтығының тұрақты жұмыс істеуіне 
кепілдік беретін бірқатар жұмыстарды қамтитын іс-шаралар кешені. 

Байланыс жабдығына қызмет көрсету бірқатар операцияларды 
жүргізуді қарастырады: 

 бақылау-тексеру іс-шаралары; 
 реттеу және баптау; 
 алдын алу және жөндеу. 
Техникалық қызмет көрсету кезеңдері 
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Тұрақты алдын-алу жабдықтың елеулі бұзылуының болмауына 
кепілдік береді және оның өнімділігі мен жұмыс ұзақтығын едәуір 
арттырады. Техникалық қызмет көрсету кезеңділікке және аппаратураның 
түріне байланысты жүргізіледі. 

Барлық іс-шаралар төрт негізгі топқа бөлінеді: 
 күнделікті алдын-алу. Тәулік бойы немесе 24 сағаттан аспайтын 

үзіліспен жұмыс істейтін жабдық үшін міндетті шарт. Жұмыс кешеніне 
сыртқы тексеру, қорғаныс корпусын ашпай аппаратурадан ластануды жою, 
байланыс жабдықтарының жалпы мониторингі (берілген параметрлер 
ауқымында нақты жұмыс қабілеттілігін тексеру) кіреді); 

 апта сайынғы тексеру. Әрекеттер үздіксіз режимде немесе 24 
сағаттан астам үзіліспен жұмыс істейтін аппаратураның үстінде жүргізіледі. 
Жұмыс кешеніне алдыңғы тармақтағы барлық әрекеттер ғана емес, сонымен 
қатар бірқатар қосымша процедуралар кіреді – контактілерді тексеру және 
тазарту, жабдықты арнайы бақылау және өлшеу құралдарының көмегімен 
барлық режимдерде жұмысқа қабілеттілігін тексеру; 

 тоқсандық қызмет көрсету. Барлық байланыс құрылғылары үшін 
олардың жұмыс істеу режиміне және үздіксіз жұмыс ұзақтығына қарамастан 
міндетті рәсім. Регламенттік апталық ТҚК жүргізуден басқа байланыс 
жабдығының барлық диапазондардағы жұмысқа қабілеттілігіне толық 
тексеру, Антенналарды, контактілерді және қосу тораптарын тексеру 
жүргізіледі. Қосымша аппаратураны тазалау және тексеру барысында 
табылған істен шыққан элементтерді ауыстыру жүргізіледі; 

 маусымдық іс-шаралар. Регламенттік жұмыстарды орындау 
резервті жүйелер мен қоймада сақталатын аппаратураны қоса алғанда, 
барлық жабдыққа қатысты болады. Іс – шаралар кешеніне алдыңғы тармақта 
сипатталған жұмыстар ғана емес, сонымен қатар қосымша рәсімдер де кіреді-
ақаулы элементтерді ауыстыру, резервтік байланыс тізбектерін тексеру, 
қойма жабдықтарын толық жабдықтау, есеп беру құжаттамасының 
жүргізілуін бақылау. 

Барлық регламенттік жұмыстар ТҚК түрін және тұрақты 
профилактикалық жұмыстарды жүргізуге жауапты адамдардың деректерін 
көрсете отырып, міндетті түрде арнайы журналға (бланкіге) енгізіледі [32]. 

Ақау табылған жағдайда уәкілетті мамандар жөндеу немесе қалпына 
келтіру жұмыстарын жүргізеді. 

Байланыс аппараттарын жөндеуге арналған жабдық-бұл кез келген 
күрделілік деңгейіндегі бейіндік жұмыстардың толық кешенін жүргізуге 
мүмкіндік беретін арнайы құрал және бақылау-тексеру аппаратурасы. 

Байланыс жабдықтарын дұрыс орнату және техникалық қызмет көрсету 
– қауіпсіз және тұрақты жұмыс кепілі 

Байланыс жабдықтарындағы бұзылулардың пайда болуын азайту 
үшін бірнеше өлшемдерді ескеру қажет: 

 байланыс жабдықтарын сертификаттау. Аппаратураны сатып алу 
алдында оның барлық көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне және 
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Тұрақты алдын-алу жабдықтың елеулі бұзылуының болмауына 
кепілдік береді және оның өнімділігі мен жұмыс ұзақтығын едәуір 
арттырады. Техникалық қызмет көрсету кезеңділікке және аппаратураның 
түріне байланысты жүргізіледі. 

Барлық іс-шаралар төрт негізгі топқа бөлінеді: 
 күнделікті алдын-алу. Тәулік бойы немесе 24 сағаттан аспайтын 

үзіліспен жұмыс істейтін жабдық үшін міндетті шарт. Жұмыс кешеніне 
сыртқы тексеру, қорғаныс корпусын ашпай аппаратурадан ластануды жою, 
байланыс жабдықтарының жалпы мониторингі (берілген параметрлер 
ауқымында нақты жұмыс қабілеттілігін тексеру) кіреді); 

 апта сайынғы тексеру. Әрекеттер үздіксіз режимде немесе 24 
сағаттан астам үзіліспен жұмыс істейтін аппаратураның үстінде жүргізіледі. 
Жұмыс кешеніне алдыңғы тармақтағы барлық әрекеттер ғана емес, сонымен 
қатар бірқатар қосымша процедуралар кіреді – контактілерді тексеру және 
тазарту, жабдықты арнайы бақылау және өлшеу құралдарының көмегімен 
барлық режимдерде жұмысқа қабілеттілігін тексеру; 

 тоқсандық қызмет көрсету. Барлық байланыс құрылғылары үшін 
олардың жұмыс істеу режиміне және үздіксіз жұмыс ұзақтығына қарамастан 
міндетті рәсім. Регламенттік апталық ТҚК жүргізуден басқа байланыс 
жабдығының барлық диапазондардағы жұмысқа қабілеттілігіне толық 
тексеру, Антенналарды, контактілерді және қосу тораптарын тексеру 
жүргізіледі. Қосымша аппаратураны тазалау және тексеру барысында 
табылған істен шыққан элементтерді ауыстыру жүргізіледі; 

 маусымдық іс-шаралар. Регламенттік жұмыстарды орындау 
резервті жүйелер мен қоймада сақталатын аппаратураны қоса алғанда, 
барлық жабдыққа қатысты болады. Іс – шаралар кешеніне алдыңғы тармақта 
сипатталған жұмыстар ғана емес, сонымен қатар қосымша рәсімдер де кіреді-
ақаулы элементтерді ауыстыру, резервтік байланыс тізбектерін тексеру, 
қойма жабдықтарын толық жабдықтау, есеп беру құжаттамасының 
жүргізілуін бақылау. 

Барлық регламенттік жұмыстар ТҚК түрін және тұрақты 
профилактикалық жұмыстарды жүргізуге жауапты адамдардың деректерін 
көрсете отырып, міндетті түрде арнайы журналға (бланкіге) енгізіледі [32]. 

Ақау табылған жағдайда уәкілетті мамандар жөндеу немесе қалпына 
келтіру жұмыстарын жүргізеді. 

Байланыс аппараттарын жөндеуге арналған жабдық-бұл кез келген 
күрделілік деңгейіндегі бейіндік жұмыстардың толық кешенін жүргізуге 
мүмкіндік беретін арнайы құрал және бақылау-тексеру аппаратурасы. 

Байланыс жабдықтарын дұрыс орнату және техникалық қызмет көрсету 
– қауіпсіз және тұрақты жұмыс кепілі 

Байланыс жабдықтарындағы бұзылулардың пайда болуын азайту 
үшін бірнеше өлшемдерді ескеру қажет: 

 байланыс жабдықтарын сертификаттау. Аппаратураны сатып алу 
алдында оның барлық көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне және 

  
 

нормативтік құжаттарға сәйкес міндетті тексеруден өткеніне көз 
жеткізіңіз; 

 регламентке сәйкес пайдалану; 
 тұрақты техникалық қызмет көрсету; 
 жабдықты дұрыс орнату. 

Байланыс жабдықтарын орнату-бұл мамандар орындайтын техникалық 
күрделі процесс. Жұмыс көлеміне қарамастан, барлық блоктарды дұрыс 
орналастырып, қосып қана қоймай, байланыс жабдықтарын жерге қосып, 
бүкіл жүйені сынақтан өткізуге дайындау керек. 

 
7.2. Темір жол көлігін берудің талшықты-оптикалық жүйелеріне 

қызмет көрсету 
 

ТОБЖ пайдалану-техникалық қызмет көрсету пайдалану персоналының 
мынадай негізгі функцияларды орындауын көздейді: күзет жұмысы; 
Техникалық қызмет көрсету және алдын алу; техникалық жай-күйін бақылау; 
жөндеу; авариялық-қалпына келтіру жұмыстары; қайта жаңарту; 
параметрлерді өлшеу; сыртқы әсерлерден металл жабындары бар ОК қорғау; 
артық қысымда болатын ОК беріктілігін бақылау [19]. 

ТОБЖ техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді: 
 барлық қызмет көрсетілетін құрылыстардың үздіксіз жұмыс істеуі, 

сондай-ақ оларды ерекше күрделі жағдайларда жұмысқа дайындау; 
 барлық құрылыстарды қолданыстағы нормалар мен техникалық 

шарттар шегінде ұстау, сондай-ақ олардың техникалық жай-күйін барынша 
жақсарту; 

 техникалық пайдалану мәселелері бойынша қолданыстағы 
ережелерді, нұсқаулықтар мен нұсқауларды нақты орындау; 

 кәсіпорындардың рентабельділігін арттыру, қызмет көрсетілетін 
құрылыстарды ұстауға еңбек және материалдық шығындарды жүйелі түрде 
төмендету; 

 жаңа техниканы, озық әдістерді және еңбекті ғылыми 
ұйымдастыруды енгізу; 

 пайдалану-техникалық есепке алуды жүргізу; 
 желілік құрылыстардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 
Кабельдік желі трассасының сипаттамасына, жылдың әр мезгілінде 

жолдардың болуы мен жай-күйіне, учаскенің техникалық жабдықталуына 
және т.б. байланысты ТОБЖ желілік құрылыстарына қызмет көрсетуді 
ұйымдастырудың мынадай әдістері қолданылады: орталықтандырылған, 
орталықтандырылмаған (учаскелік) және құрамдастырылған. 

Орталықтандырылған әдіс кабелші-дәнекерлеушілердің барлық 
персоналын КУ орналасқан жерге шоғырландыруды, трассаны моторлы 
тексеруді, мамандандырылған бригадалардың жөндеуі мен алдын алуды, 
бригадаларды КУ-мен байланыстыру үшін радиостанцияларды пайдалануды 
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көздейді. Орталықтандырылмаған әдіс маршрутты моторлы тексеруді 
ұйымдастыру мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Бұл ретте қызмет 
көрсетуге жататын жол учаскелерге бөлінеді, олардың әрқайсысында, яғни 
тікелей жақын жерде персонал орналасады. 

Аралас әдіс трассаның бір бөлігіне орталықтандырылған, ал екінші 
бөлігіне учаскелік монтерлер қызмет көрсетуді ұйымдастыруды көздейді. 
Кабельдік байланыс желілерін күтіп ұстау техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді қамтиды. Техникалық қызмет көрсету ағымдағы (күнделікті және 
мерзімді) және жоспарлы-ескерту болып бөлінеді. 

Ағымдағы және жоспарлы-алдын ала қызмет көрсету кезінде: 
 трассаның жай-күйін техникалық қадағалау және байланыс 

құралдарын қорғау қағидаларын орындау; 
 автоматика, сигнализация және телемеханика құрылғыларының 

барлық құрылыстарына және әрекетіне техникалық қадағалау; 
 алдын алу жұмыстарын жүргізу; 
 кабельдің электрлік және оптикалық сипаттамаларын бақылау; 
 анықталған ақауларды жою; 
 желідегі зақымдануларды тез жою үшін кабельдің, арматураның 

және материалдардың (оның ішінде жеңілдетілген құрылымдағы кабельдің) 
авариялық қорын қамтамасыз ету; 

 жоспарлы-профилактикалық және авариялық-қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізу үшін қажетті механизмдерді, көлікті, аспаптарды, 
айлабұйымдарды, құрал-саймандар мен Арнайы киімдерді жарамды және 
жұмысқа қабілетті күйде ұстау; 

 апаттар мен зақымдануларды жою; 
 күзеттік - түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 
 ескерту белгілерін орнату; 
 желілік құрылыстарды қысқы жағдайларда және су тасқыны 

кезеңінде жұмысқа дайындау; 
 техникалық есепке алуды және паспорттауды жүргізу; 
 мұзды жару, топырақты қазу, су айдындарының түбін тазарту, 

кабель желісі аймағында құрылыстар салу жөніндегі жұмыстарды орындауға 
байланысты зақымдануларды болдырмау. 

Пайдалану процесінде техникалық қадағалауды жүзеге асыру кезінде: 
 аумағында немесе жанында трасса өтетін жергілікті билік 

органдарына, ұйымдарға, кәсіпорындар мен құрылыстарға кабель төселетін 
орын туралы және олардың байланыс құралдарын сақтау ережелерін орындау 
қажеттілігі туралы хабарлау; 

 кәбіл желісінің трассасы бойынша орналасқан тұрғындар, 
құрылыс және басқа ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметкерлері арасында 
кәбілдің қорғау аймағында жұмыс істеу кезінде сақтық шараларын сақтау 
туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 
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көздейді. Орталықтандырылмаған әдіс маршрутты моторлы тексеруді 
ұйымдастыру мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Бұл ретте қызмет 
көрсетуге жататын жол учаскелерге бөлінеді, олардың әрқайсысында, яғни 
тікелей жақын жерде персонал орналасады. 

Аралас әдіс трассаның бір бөлігіне орталықтандырылған, ал екінші 
бөлігіне учаскелік монтерлер қызмет көрсетуді ұйымдастыруды көздейді. 
Кабельдік байланыс желілерін күтіп ұстау техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді қамтиды. Техникалық қызмет көрсету ағымдағы (күнделікті және 
мерзімді) және жоспарлы-ескерту болып бөлінеді. 

Ағымдағы және жоспарлы-алдын ала қызмет көрсету кезінде: 
 трассаның жай-күйін техникалық қадағалау және байланыс 

құралдарын қорғау қағидаларын орындау; 
 автоматика, сигнализация және телемеханика құрылғыларының 

барлық құрылыстарына және әрекетіне техникалық қадағалау; 
 алдын алу жұмыстарын жүргізу; 
 кабельдің электрлік және оптикалық сипаттамаларын бақылау; 
 анықталған ақауларды жою; 
 желідегі зақымдануларды тез жою үшін кабельдің, арматураның 

және материалдардың (оның ішінде жеңілдетілген құрылымдағы кабельдің) 
авариялық қорын қамтамасыз ету; 

 жоспарлы-профилактикалық және авариялық-қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізу үшін қажетті механизмдерді, көлікті, аспаптарды, 
айлабұйымдарды, құрал-саймандар мен Арнайы киімдерді жарамды және 
жұмысқа қабілетті күйде ұстау; 

 апаттар мен зақымдануларды жою; 
 күзеттік - түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 
 ескерту белгілерін орнату; 
 желілік құрылыстарды қысқы жағдайларда және су тасқыны 

кезеңінде жұмысқа дайындау; 
 техникалық есепке алуды және паспорттауды жүргізу; 
 мұзды жару, топырақты қазу, су айдындарының түбін тазарту, 

кабель желісі аймағында құрылыстар салу жөніндегі жұмыстарды орындауға 
байланысты зақымдануларды болдырмау. 

Пайдалану процесінде техникалық қадағалауды жүзеге асыру кезінде: 
 аумағында немесе жанында трасса өтетін жергілікті билік 

органдарына, ұйымдарға, кәсіпорындар мен құрылыстарға кабель төселетін 
орын туралы және олардың байланыс құралдарын сақтау ережелерін орындау 
қажеттілігі туралы хабарлау; 

 кәбіл желісінің трассасы бойынша орналасқан тұрғындар, 
құрылыс және басқа ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметкерлері арасында 
кәбілдің қорғау аймағында жұмыс істеу кезінде сақтық шараларын сақтау 
туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

  
 

 осы ұйымдар мен жеке тұлғаларға жер асты кәбілдерінің өтуі 
туралы, жұмыстарды орындау кезінде кәбілдің сақталуына жауапкершілік 
туралы ескертумен хабарлама тапсыру; 

 кәбілдің басқа жер үсті және жер асты құрылыстарымен 
жақындасу орындарында және күтілетін құрылыс жұмыстары аймақтарында 
ескерту белгілерін орнату; 

 кәбілдің қорғау аймағында жер қазу және басқа да жұмыстар 
жүргізілетін жерлерде үздіксіз қадағалауды жүзеге асыру және оны 
зақымданудан қорғау шараларын қабылдау; 

 кәбіл трассасы бойынша топырақтың шайылуын және 
опырылуын болдырмау; 

 өлшеу бағаналарының, сигналдық және ескерту белгілерінің, 
КИП және басқа құрылғылардың жай-күйін бақылау және байқалған 
кемшіліктерді жою [23]. 

Кәбіл трассасы мен муфталарды белгілеу, сондай-ақ пайдалану 
ұйымдарымен келісілмеген қазба жұмыстары мен басқа да жұмыстардың 
күзет аймағында тыйым салу үшін трассада темір-бетон өлшеу бағаналары, 
ескерту сілтегіш белгілері, плакаттар мен шлагбаумдар орнатылады. Өлшеу 
бағандары (сурет. 7.2.1) қалааралық және темір жолдарда кәбілден дала 
жағынан 0,1 м қашықтықта муфталарды монтаждау орындарында, 
трассаның бұрылыстарында, трассаның тік сызықты учаскелерінде бір-
бірінен 250-300 м артық емес қашықтықта, кәбілдің Судан шығуына жақын 
су бөгеттері арқылы өтетін өткелдерде, сондай-ақ автомобиль және темір 
жолдармен, әртүрлі мақсаттағы жерасты коммуникацияларымен, әуе және 
кәбіл желілерімен қиылыстарда орналастырылады. Егістік жерге өлшеу 
бағандарын орнатуға болмайды. Мұндай жағдайларда олар жол бағытында 
егістік немесе егістік жерлерден тыс жерлерге шығарылады және олардың 
тұтастығы қамтамасыз етілетін жерлерде орнатылады. Өлшеу бағанынан 
муфтаға дейінгі қашықтық бағанның беткі жағында белгіленеді және 
кабельдік магистраль трассасының паспортында тіркеледі. 

 

 
 

Сурет 7.2.1. - Өлшеу бағандары (жазулар мен шартты белгілер ашық 
түсті фонда қара (қызыл) бояумен орындалады, бағанның басы қызыл түске 

боялады) 
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Жергілікті жағдайлар бойынша өлшеу бағаналарын орнату мүмкін емес 
елді мекендерде муфталардың орналасқан жерін белгілеу үшін үйлердің, 
қоршаулардың немесе басқа да тұрақты құрылыстардың қабырғаларына 
муфтаның нөмірі мен оған қашықтық көрсетілген көрсеткіш белгілер 
бекітіледі . ТОБЖ трассасының әуе ЛЭП-мен қиылысуын және 
жақындасуын, кәбілден тірек биіктігінің жартысынан кем қашықтықта 
орналасқан байланыс пен сымдық хабар таратуды белгілеу үшін тіректерде 
кәбілге арақашықтықты белгілейтін плакат орнатылады. Плакат тірекке 
салынған кәбіл жағынан бекітіледі. 

Жер жұмыстарын жүргізу орындарында, сондай-ақ басқа да қауіпті 
жерлерде үлгілік ескерту белгілері орнатылады . 

Тұрақты және уақытша келісілмеген өтпе жолдар мен ТОБЖ 
трассаларының қиылыстарына тыйым салу үшін көлік құралдарымен 
шлагбаумдар орнатылады . 

Кеме жүргізушілерге кеме жолының су асты кабелімен қиылысуы 
туралы ескерту үшін (бұл жерде зәкірлерді, лоттарды, сүйретпе-
шынжырларды пайдалануға, пайдаланушы байланыс кәсіпорындарының 
келісімінсіз жер қазу жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады) жағалауларда 
"Зәкір тастамаңыз!».. Тыйым салу белгісі сигнал қалқанынан және оны 
бекітуге арналған тіректен тұрады. Сигналдық қалқан диаметрі 150, 200 
немесе 300 см диск түрінде жасалған. Диск ақ түсті және қызыл жиегі бар, 
қара зәкірдің символы қызыл диагональмен сызылған. Түнде немесе нашар 
көрінгенде бұл белгі жиі жыпылықтайтын сары сигналдық жарықпен 
жарықтандырылады. 

Жоғарыда айтылғандай, металл элементтері жоқ кабелі бар ТОБЖ 
трассасын белгілеу үшін көрсеткіш маркерлік белгілерден басқа өлшеу 
таспалары немесе кабель, пассивті маркерлер және т. б. қолданылады. 

 
7.3. Жедел-технологиялық байланыс құрылғыларының электрмен 

қоректендіру жүйелеріне қызмет көрсетудің негізгі түрлері 
 
7.3.1 Электр қондырғысының құрылымы 
Электр қондырғысы - бұл байланыс кәсіпорнының аумағында және 

өндірістік үй-жайларда оның қалыпты және апаттық жұмыс режимінде 
Байланыс кәсіпорнының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін құрылыстар 
кешені. Электр қондырғысы келесі жабдықты қамтиды: 

 дизель-генераторлық қондырғылар (ДГУ); 
 трансформаторлық қосалқы станциялар (ТП); 
 электропитающие қондырғысын (ЭПУ); 
 желдету және ауаны баптау жүйесі; 
 электр жарықтандыру желілері. 
ЭПУ-бұл электр энергиясын таратуға және резервтеуге, сондай-ақ оны 

реттеу мен түрлендіруге арналған жабдықтар жиынтығы, ол қуат беру 
кернеулерінің сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыру үшін 
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Жергілікті жағдайлар бойынша өлшеу бағаналарын орнату мүмкін емес 
елді мекендерде муфталардың орналасқан жерін белгілеу үшін үйлердің, 
қоршаулардың немесе басқа да тұрақты құрылыстардың қабырғаларына 
муфтаның нөмірі мен оған қашықтық көрсетілген көрсеткіш белгілер 
бекітіледі . ТОБЖ трассасының әуе ЛЭП-мен қиылысуын және 
жақындасуын, кәбілден тірек биіктігінің жартысынан кем қашықтықта 
орналасқан байланыс пен сымдық хабар таратуды белгілеу үшін тіректерде 
кәбілге арақашықтықты белгілейтін плакат орнатылады. Плакат тірекке 
салынған кәбіл жағынан бекітіледі. 

Жер жұмыстарын жүргізу орындарында, сондай-ақ басқа да қауіпті 
жерлерде үлгілік ескерту белгілері орнатылады . 

Тұрақты және уақытша келісілмеген өтпе жолдар мен ТОБЖ 
трассаларының қиылыстарына тыйым салу үшін көлік құралдарымен 
шлагбаумдар орнатылады . 

Кеме жүргізушілерге кеме жолының су асты кабелімен қиылысуы 
туралы ескерту үшін (бұл жерде зәкірлерді, лоттарды, сүйретпе-
шынжырларды пайдалануға, пайдаланушы байланыс кәсіпорындарының 
келісімінсіз жер қазу жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады) жағалауларда 
"Зәкір тастамаңыз!».. Тыйым салу белгісі сигнал қалқанынан және оны 
бекітуге арналған тіректен тұрады. Сигналдық қалқан диаметрі 150, 200 
немесе 300 см диск түрінде жасалған. Диск ақ түсті және қызыл жиегі бар, 
қара зәкірдің символы қызыл диагональмен сызылған. Түнде немесе нашар 
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Жоғарыда айтылғандай, металл элементтері жоқ кабелі бар ТОБЖ 
трассасын белгілеу үшін көрсеткіш маркерлік белгілерден басқа өлшеу 
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7.3. Жедел-технологиялық байланыс құрылғыларының электрмен 

қоректендіру жүйелеріне қызмет көрсетудің негізгі түрлері 
 
7.3.1 Электр қондырғысының құрылымы 
Электр қондырғысы - бұл байланыс кәсіпорнының аумағында және 
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қолданылады. ЭПУ құрамына кернеу түрлендіргіштері, қайта зарядталатын 
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жағдайда резервтік фидерге ауыстыруды жүзеге асырады.  Екі фидер істен 
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ЩПТА-Автоматты айнымалы тоқ қалқаны, тоқөтер шиналарды 
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мүмкіндік береді. Түзеткіш құрылғының екі жұмыс режимі бар: 
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батареяларды қайта зарядтау үшін кернеуді тұрақтандыру режимі; 

 апаттан кейін батареяларды зарядтау үшін тоқты тұрақтандыру 
режимі. 

Кернеу инверторы - тұрақты тоқ кернеуін тікбұрышты немесе 
синусоидалы айнымалы тоқ кернеуіне түрлендіреді және оның тұрақтануын 
қамтамасыз етеді. 

Кернеу түрлендіргіші (немесе тұрақты кернеу түрлендіргіші) - бір 
деңгейдегі тұрақты кернеуді басқа деңгейдегі тұрақты кернеуге 
түрлендіргіш. Кернеу түрлендіргіші кернеу инверторы мен түзеткішті 
қамтиды. Аралық байланыс-жоғары жиілікті трансформатор. Кернеу 
түрлендіргіші электрмен жабдықтау жүйесіндегі екі функцияның бірін 
орындай алады: қосымша кернеу градацияларын қалыптастыру немесе 
электрмен жабдықтау жүйесінің апаттық режимінде өзін-өзі басқарған кезде 
аккумулятордың кернеуіне вольт қосуды қамтамасыз ету. 

Аккумуляторлық батарея (АБ) – тұрақты тоқтың химиялық көзі. ДГУ 
іске қосылғанға дейін электрмен қоректендіру жүйесінің авариялық жұмыс 
режимінде резервтік энергия көзі ретінде пайдаланылады. 

Контроллер ДГУ генераторының айналу жылдамдығын, кернеу 
деңгейін, ауаның, отынның және судың, майдың болуын, ДГУ майлау үшін 
қолданылатын май қысымын, су температурасының жоғарылауын және т. б. 
бақылайды. Сондай-ақ, контроллер жүйенің сенімділігін арттыру үшін 
түзеткіштердің шығысындағы тоқтардың туралануын және АҚ күйін бақылау 
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құрылғыларынан келетін ақпарат бойынша тоқты тұрақтандыру режимінен 
кернеуді тұрақтандыру режиміне ауысуды қамтамасыз етеді. 

Желдету және ауаны баптау жүйесі (СВ және K) кернеу 
түрлендіргіштерінің, ДГУ, батареялардың қалыпты жұмыс істеуін 
қамтамасыз етеді (бұл жүйенің сенімділігін арттырады). СВ және K жеке 
құрылғыларды салқындату немесе жылыту процесін реттейді. Батареяны 
зарядтау кезінде қоршаған ортаға газдар шығады, сондықтан 
қызметкерлердің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ауаны тазарту 
қажет. СВ және K ауа айналымын және зиянды қоспалардан тазартуды 
қамтамасыз етеді. Модем телефон арналары арқылы сервистік қызмет 
көрсету орталығына электр қоректендіру жүйесінің жағдайы туралы 
ақпаратты өңдеуге беруге арналған. [28]. 

Электрмен қоректендіру жүйесінің жұмыс режимдері 
Қалыпты режим: электрмен жабдықтау байланыс жабдықтары тізбек 

арқылы алынады: негізгі фидер, жабық байланыс (K1), ABP, ЩПТ, кернеу 
түрлендіргішіне, кернеу инверторына және батареяға арналған түзеткіштер 
мен бұтақтар. Егер желінің тұрақсыздығы қоректендіруші жабдық үшін 
рұқсат етілген нормалардан асып кетсе немесе байланыс аппаратурасы 
ауыспалы тоқтың қоректендіруші кернеулеріне жоғары талаптар қойса, онда 
кернеу инверторы қалыпты жұмыс режимінде де қосылады. Бұл режимде 
түзеткіштен зарядтау пайда болады. 

Авариялық режим: ДГУ іске қосу сәтіне дейін негізгі жабдықты 
қоректендіру АБ-дан тұрақты тоқпен жүзеге асырылады. Айнымалы тоқпен 
жұмыс істейтін жабдық кернеу инверторына қосылады. Фидерлердің бірінен 
қуат жоғалған кезде дереу ДГУ іске қосылады. Оны іске қосу аяқталғаннан 
кейін байланыс аппаратурасының қоректенуі қалыпты режимдегідей жолмен 
өтеді (тек K1 немесе K2 орнына қысқа тұйықталады). ДГУ іске қосылғаннан 
кейін AB өшіріледі. 

Төтенше жағдайдан кейін: фидерлердің бірі қосылған кезде тоқты 
тұрақтандыру режимінде AБ элементтері қалпына келтіріледі. 

Тұрақты тоқ тізбегіндегі электрмен жабдықтау жүйесінің 
модификациялары 

Байланыс кәсіпорындарында тұрақты тоқ жағында электрмен 
жабдықтау жүйесінің үш модификациясы қолданылады: 

1. Буферлік электрмен жабдықтау жүйесі. 
2. Жүктемеден бөлінген А. 
3. Аккумуляторсыз электрмен жабдықтау жүйесі. 
Айнымалы тоқ тізбегіндегі қуат жүйелерінің модификациялары 
(АБП – үздіксіз қоректендіру агрегаттары) 
Айнымалы тоқ тізбегіндегі электрмен жабдықтау жүйелерінің келесі 

модификациялары бар: 
1. Коммутатормен (off line). 
2. Сызықтық интерактивті (line interactive). 
3. Тізбектерді гальваникалық ажыратумен (on line). 
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Дельта түрлендіруімен (on line).  
 
7.3.2 Аралықтар мен станциялардағы электр қоректендіру 

құрылғыларына техникалық қызмет көрсету 
 
Техникалық қызмет көрсету – бұл құрылғылардың жарамдылығы мен 

жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін жұмыс кешені  
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстардың негізгі түрлері 

тексеру, әрекетті тексеру, сипаттамаларды өлшеу, реттеу, тазалау, майлау, 
бояу, тозған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру, істен шығу туындаған 
кезде құрылғылардың жарамды әрекетін қалпына келтіру болып табылады. 
Әдетте, техникалық қызмет көрсету құрылғыларды пайдаланудан ажыратпай 
жүзеге асырылады. 

Құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуді аға электромеханиктер, 
электромеханиктер және электромонтерлар орындайды. Құрылғыларды 
жөндеу және қызмет көрсету тәртібін дабыл және байланыс дистанциясының 
бастығы белгілейді [28]. 

Автоматика және телемеханика айыратын құрылғыларының электр 
қоректендіру құрылғыларын пайдалану кезінде әртүрлі ақаулықтар пайда 
болады, олардың ішіндегі ең сипаттысы мыналар: сақтандырғыштардың 
жануы; найзағайдан қорғау тізбектеріндегі разрядтағыштар мен 
түзеткіштердің зақымдануы; жұмыс және қорғаныс жерге қосу кедергілерінің 
нормаларының бұзылуы; түзеткіштерде түзетілген кернеудің төмендеуі; 
аккумуляторлар пластиналарының сульфиттенуі және сынуы; 
аккумуляторлар пластиналарының белсенді массасының боялуы және 
бүлінуі; аккумуляторлар пластиналары арасындағы қысқа тұйықталу; 
резервтік қоректендірудің ақаулығы. 

Электрмен қоректендіру құрылғыларының зақымдануын болдырмау 
үшін қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес құрылғыларға техникалық қызмет 
көрсету тәртібін қатаң сақтау керек. 

Сақтандырғыштардың жай-күйін тексеру, найзағайдан қорғау 
аспаптарын тексеру және реттеу, жұмысшылар мен қорғаныс жерге тұйықтау 
құралдарының кедергісін өлшеу жылына бір рет жүргізілуі қажет. 
Сақтандырғыштардың барлық түрлерін (олардың жай - күйіне қарамастан) 
алдын ала тексерілгендеріне ауыстыру мынадай мерзімдерде жүзеге 
асырылады: тоқтың номиналы 5 А дейінгі сақтандырғыштар қоса алғанда - 
жылына бір рет; ЛВМ үлгісіндегі автоматты ажыратқыштар және номиналы 
5 А-дан асатын сақтандырғыштар - 3 жылда бір рет. Жылына бір рет 
электромеханик разрядтауыштар мен кернеу теңестіргіштерін 
тексерілгендерге ауыстырады. 

Электрмен қоректендірудің станциялық құрылғыларының ең тән 
ақаулары: қалқанды қондырғыдағы электр орталықтандыру 
құрылғыларының электрмен қоректендіру тізбектеріндегі номиналды 
кернеудің ауытқуы; сақтандырғыштардың, ауыстырып қосқыштардың, 
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кернеуді автоматты реттеу блоктарының, пакеттік ауыстырып қосқыштар 
мен контакторлардың, түймелердің, реле контактілерінің, түзеткіштер 
пластиналарының, қалқанды қондырғылар сақтандырғыштарының, ДГА 
резервтік электр станцияларының, резервтік қоректендіру 
түрлендіргіштерінің жануын сигнал беру сұлбаларының ақаулығы; 
найзағайдан қорғау тізбектеріндегі разрядтағыштар мен түзеткіштердің 
зақымдануы; аккумулятор үй-жайындағы желдету жұмысының бұзылуы, 
аккумуляторлардың әртүрлі зақымдануы; станциялардағы ауыспалы тоқ 
бойынша резервтік 

Станциялық құрылғылардың электр қорегінің зақымдануының алдын 
алу және болдырмау үшін қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес 
құрылғыларға техникалық қызмет көрсету тәртібін қатаң сақтау қажет. 
Электрлік орталықтандыру құрылғыларының барлық қоректендіру 
тізбектерінің кернеуін 4 аптада бір рет тексеру қажет; қалқан 
қондырғысындағы ЭЦ құрылғыларының барлық қоректендіру тізбектерінің 
кернеуін тексеруді, ажыратқыштардың жұмыс анықтығын және кернеуді 
автоматты реттеу блоктары жұмысының дұрыстығын электромеханик 
аптасына бір рет орындауы тиіс. 

Қысқыштардағы монтаждауды бекітудің жарамды жай-күйі мен 
сенімділігін, реле түйіспелерінің, түймелердің, ашық ауыстырып қосқыштар 
мен түйіспелердің жай-күйін, олардың түйіспелі бетінің тазалығын, 
түзеткіштер пластиналарының жай-күйін тексере отырып, қалқан 
қондырғысын сыртқы тексеру 3 айда бір рет жүзеге асырылады. 

ДГА резервтік электр станцияларының және жүктеме қосылған 
резервтік қоректендіру түрлендіргіштерінің жай-күйі мен сынамалы іске 
қосылуы жылына 2 рет тексеріледі. Найзағайдан қорғау аспаптарын тексеру 
және реттеу, жұмыс және қорғаныс жерлендірулерінің кедергісін өлшеу, 
разрядтағыштар мен кернеуді теңестіргіштерді ауыстыру жылына бір рет 
орындалады. 

Батарея бөлмесіндегі желдетудің жұмысы 4 аптада бір рет тексеріледі. 
Кернеуді автоматты реттейтін жүйелер үшін электролиттің кернеуі мен 
тығыздығын өлшей отырып, аккумуляторлардың жай - күйін тексеруді 4 
аптада бір рет, станциялар мен аралықтарда ауыспалы тоқ бойынша резервтік 
қоректендірудің болуы мен жарамдылығын тексеруді-3 айда бір рет жүзеге 
асырады. 

Түзетілген кернеуді өлшеу арқылы түзеткіштердің жағдайын тексеру 3 
айда бір рет жүргізіледі. Түзеткіштің түзетілген кернеуі (ВАК) жүктемені 
магниттік шунттың қозғалысымен немесе трансформатордың қайталама 
орамасының бөлімдерін ауыстырып қосусыз реттеледі. Буферлік режимде 
жұмыс істейтін түзеткіштерде тікелей тоқ жылына бір рет өлшенуі керек. 
Электролиттің кернеуі мен тығыздығын өлшей отырып, аккумуляторлардың 
жай-күйін тексеруді жылына бір рет жүргізу қажет. 

Станциялар мен аралықтарда резервті қоректендірудің болуы мен 
жарамдылығын 3 айда бір рет тексеру керек, бұл кернеуді өлшеу және 
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кернеуді автоматты реттеу блоктарының, пакеттік ауыстырып қосқыштар 
мен контакторлардың, түймелердің, реле контактілерінің, түзеткіштер 
пластиналарының, қалқанды қондырғылар сақтандырғыштарының, ДГА 
резервтік электр станцияларының, резервтік қоректендіру 
түрлендіргіштерінің жануын сигнал беру сұлбаларының ақаулығы; 
найзағайдан қорғау тізбектеріндегі разрядтағыштар мен түзеткіштердің 
зақымдануы; аккумулятор үй-жайындағы желдету жұмысының бұзылуы, 
аккумуляторлардың әртүрлі зақымдануы; станциялардағы ауыспалы тоқ 
бойынша резервтік 

Станциялық құрылғылардың электр қорегінің зақымдануының алдын 
алу және болдырмау үшін қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес 
құрылғыларға техникалық қызмет көрсету тәртібін қатаң сақтау қажет. 
Электрлік орталықтандыру құрылғыларының барлық қоректендіру 
тізбектерінің кернеуін 4 аптада бір рет тексеру қажет; қалқан 
қондырғысындағы ЭЦ құрылғыларының барлық қоректендіру тізбектерінің 
кернеуін тексеруді, ажыратқыштардың жұмыс анықтығын және кернеуді 
автоматты реттеу блоктары жұмысының дұрыстығын электромеханик 
аптасына бір рет орындауы тиіс. 

Қысқыштардағы монтаждауды бекітудің жарамды жай-күйі мен 
сенімділігін, реле түйіспелерінің, түймелердің, ашық ауыстырып қосқыштар 
мен түйіспелердің жай-күйін, олардың түйіспелі бетінің тазалығын, 
түзеткіштер пластиналарының жай-күйін тексере отырып, қалқан 
қондырғысын сыртқы тексеру 3 айда бір рет жүзеге асырылады. 

ДГА резервтік электр станцияларының және жүктеме қосылған 
резервтік қоректендіру түрлендіргіштерінің жай-күйі мен сынамалы іске 
қосылуы жылына 2 рет тексеріледі. Найзағайдан қорғау аспаптарын тексеру 
және реттеу, жұмыс және қорғаныс жерлендірулерінің кедергісін өлшеу, 
разрядтағыштар мен кернеуді теңестіргіштерді ауыстыру жылына бір рет 
орындалады. 

Батарея бөлмесіндегі желдетудің жұмысы 4 аптада бір рет тексеріледі. 
Кернеуді автоматты реттейтін жүйелер үшін электролиттің кернеуі мен 
тығыздығын өлшей отырып, аккумуляторлардың жай - күйін тексеруді 4 
аптада бір рет, станциялар мен аралықтарда ауыспалы тоқ бойынша резервтік 
қоректендірудің болуы мен жарамдылығын тексеруді-3 айда бір рет жүзеге 
асырады. 

Түзетілген кернеуді өлшеу арқылы түзеткіштердің жағдайын тексеру 3 
айда бір рет жүргізіледі. Түзеткіштің түзетілген кернеуі (ВАК) жүктемені 
магниттік шунттың қозғалысымен немесе трансформатордың қайталама 
орамасының бөлімдерін ауыстырып қосусыз реттеледі. Буферлік режимде 
жұмыс істейтін түзеткіштерде тікелей тоқ жылына бір рет өлшенуі керек. 
Электролиттің кернеуі мен тығыздығын өлшей отырып, аккумуляторлардың 
жай-күйін тексеруді жылына бір рет жүргізу қажет. 

Станциялар мен аралықтарда резервті қоректендірудің болуы мен 
жарамдылығын 3 айда бір рет тексеру керек, бұл кернеуді өлшеу және 

  
 

қоректендіруді негізгі көзден резервті қоректендіруге ауыстыру кезінде 
орындалады. Аралықтарда ауыстырып қосу құрылғылары болмаған кезде 
мұндай тексеруді резервтік қоректендіру көзінің кернеуін өлшеу кезінде 
орындауға болады. 

Автоматика және телемеханика құрылғыларының электр параметрлері 
пе белдік тогы үшін 2,5 және тұрақты тоқ үшін 1,5 төмен емес дәлдік сыныбы 
бар аспаптармен өлшенеді. Автоматика және телемеханика құрылғыларының 
механикалық параметрлері осы өлшеу құралдарының паспорттық 
деректерімен анықталатын дәлдік сыныбы немесе рұқсаты бар аспаптармен 
немесе құрылғылармен өлшенеді. 

 
7.4. IP телефониясының жалпы принциптері 
 
  Техникалық әдебиеттерде пакеттік коммутациясы бар желілер арқылы 

сөйлеуді беру технологиясын белгілеу үшін үш негізгі термин қолданылады 
IP хаттамасы (Internet Protocol): 
 IP-телефония (IP Telephony); 
 IP желілері бойынша дауыс (voice over IP-VoIP); 
 Интернет-телефония (Internet Telephony). 
IP-телефония деп IP хаттамасы негізінде пакеттік коммутациясы бар 

кез келген желіні (мысалы, Интернет желісі) халықаралық, қалааралық және 
жергілікті телефон сөйлесулерін ұйымдастыру және жүргізу және нақты 
уақыт режимінде факстерді беру құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік 
беретін технологияны айтамыз[11]. 

   Көптеген елдерде IP хаттамаын қолдана отырып, дауыстық ақпаратты 
беру технологиясы Voice over IP (VoIP) деп аталады. IP телефония мен VoIP 
арасында қызметтер мен технологияларға қатысты ешқандай айырмашылық 
жоқ. Интернет-телефония-бұл телефон трафигінің пакеттерін абоненттен 
операторға немесе магистральға (немесе аталған екі учаскеде) беру арналары 
ретінде Интернет желісінің әдеттегі арналары пайдаланылатын IP-
телефонияның ерекше жағдайы. 

Пакеттік сөйлеу принциптері 
    "Классикалық" телефон желілері арналарды ауыстыру 

технологиясына негізделген (сурет. 7/4.1), Әр телефонмен сөйлесу үшін 
арнайы физикалық байланыс қажет (бір телефонмен сөйлесу-бұл телефон 
арналарының бір физикалық байланысы).    Бұл жағдайда ені 3,1 кГц 
аналогтық сигнал жақын АТС-қа беріледі, онда ол осы АТС-қа қосылған 
басқа абоненттерден келетін сигналдармен уақытша бөлу технологиясы 
бойынша мультиплекстеледі.    Содан кейін топтық сигнал станцияаралық 
арналар желісі арқылы беріледі. Тағайындалған АТС-қа жеткенде, сигнал 
демультиплекстеледі және адресатқа жетеді. 

Коммутацияланған телефон желілерінің басты кемшілігі-арна жолағын 
тиімсіз пайдалану - сөйлеудегі үзілістер кезінде арна ешқандай жүктеме 
көтермейді. 
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Аналогтардан цифрлық технологияларға көшу қазіргі заманғы 
цифрлық телекоммуникациялық желілердің пайда болуы үшін маңызды 
қадам болды. Цифрлық телефонияны дамытудағы осындай қадамдардың бірі 
пакеттік коммутацияға көшу болды. Пакеттік коммутация желілерінде 
байланыс арналары арқылы физикалық медиаға тәуелді емес ақпарат 
бірліктері беріледі. Мұндай бірліктер пакеттер, кадрлар немесе ұяшықтар 
болуы мүмкін (хаттамаға байланысты), бірақ кез келген жағдайда олар ортақ 
желі арқылы беріледі (сурет. 7.4.2), сонымен қатар-физикалық ортаға тәуелді 
емес жеке виртуалды арналар арқылы. Әрбір топтама ол пайдаланатын арна, 
оның шығу тегі (яғни, көзі немесе жөнелтушісі туралы) және межелі пункті 
(алушы немесе қабылдағыш туралы) туралы ақпаратты қамтитын 
тақырыппен сәйкестендіріледі. 

 

 
Сурет 7.4.1.- "Классикалық" телефон желісіне қосылу 

 
IP хаттамасы негізіндегі желілерде барлық деректер - дауыс, мәтін, 

видео, компьютерлік бағдарламалар немесе кез келген басқа нысандағы 
ақпарат пакет түрінде беріледі. Мұндай желінің кез-келген компьютері мен 
терминалында өзіндік ерекше IP мекен-жайы бар және берілетін пакеттер 
алушыға тақырыпта көрсетілген осы мекен-жайға сәйкес жіберіледі. 
Деректер бір уақытта көптеген пайдаланушылар мен процестер арасында бір 
жолда берілуі мүмкін. Проблемалар туындаған кезде IP желілері ақаулы 
учаскелерді айналып өту үшін маршрутты өзгерте алады. Бұл жағдайда IP 
хаттамасы сигнал беру үшін арнайы арнаны қажет етпейді, [11]. 

IP желісі арқылы дауыс беру процесі бірнеше кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезеңде дауысты цифрландыру жүзеге асырылады. Содан кейін 

цифрланған деректер алушыға берілетін деректердің нақты көлемін азайту 
мақсатында талданады және өңделеді. Әдетте, бұл кезеңде қажетсіз үзілістер 
мен фондық шу, сондай-ақ қысу басылады. 
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Сурет 7.4.2. - Пакеттік коммутацияланған желінің қосылуы 
 
Алайда, кейбір пакеттер жеткізу кезінде мүлдем жоғалуы мүмкін 

немесе оларды жеткіСҚді кешіктіру рұқсат етілген таралудан асып түседі. 
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қайта жіберуді сұрайды. Бірақ дауысты беру жеткізу уақытына өте маңызды, 
сондықтан бұл жағдайда алынған пакеттерге сүйене отырып, жоғалғандарды 
қалпына келтіруге мүмкіндік беретін жуықтау алгоритмі қосылады немесе 
бұл шығындар жай еленбейді, ал жіберіп алулар кездейсоқ мәліметтермен 
толтырылады. 

Алынған (қалпына келтірілмеген!) деректер тізбегі 
декомпрессияланады және алушыға дауыстық ақпаратты беретін дыбыстық 
сигналға тікелей түрлендіріледі. 
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Осылайша, үлкен ықтималдылықпен алынған ақпарат бастапқы 
ақпаратқа сәйкес келмейді (бұрмаланған) және кешіктірілген (таратушы және 
қабылдаушы тараптарда өңдеу аралық жинақтауды қажет етеді). Алайда, 
кейбір шектерде дауыстық ақпараттың артық болуы мұндай шығындарға 
төтеп беруге мүмкіндік береді. 

 Пакеттік коммутациясы бар желі операторлары электрбайланысының 
ортақ инфрақұрылымына тән артықшылықтарды өзінің табиғаты бойынша 
алады. 64 кбит / с жолағын төлеген абонент арнаны орташа есеппен 25% - ға 
ғана пайдаланады. Демек, оператор өзінің ресурсын өз желісін жүктеместен 
төрт есе көп пайдаланушыларға сата алады. Мұндай сценарий екі тарапқа да 
- клиентке де, сатушыға да тиімді, өйткені оператор өзінің кірісін арттырады 
және шығындарды азайту арқылы абоненттік төлемді азайтады. 

Қазіргі уақытта IP телефониясында дауыстық пакеттерді IP желісі 
арқылы берудің екі негізгі әдісі бар: 

 ғаламдық интернет желісі арқылы (Интернет-телефония); 
 арнайы арналар негізінде деректерді беру желілерін (IP-телефония) 

пайдалану. 
Бірінші жағдайда өткізу жолағы деректер, дауыс, графика және т.б. бар 

пакеттермен Интернет желісінің жүктелуіне тікелей байланысты, яғни 
пакеттердің өту кезіндегі кідірістер өте әртүрлі болуы мүмкін. Арнайы 
арналарды тек дауыстық пакеттер үшін пайдаланған кезде, белгіленген 
(немесе дерлік бекітілген) берілу жылдамдығына кепілдік беруге болады. 
Интернет желісінің кең таралуына байланысты интернет-телефония жүйесін 
іске асыру ерекше қызығушылық тудырады, дегенмен бұл жағдайда оператор 
телефон байланысының сапасына кепілдік бермейтінін мойындау керек. 

Телефон серверлерінің көмегімен қалааралық (халықаралық) 
байланысты жүзеге асыру үшін ұйым немесе қызмет операторы қоңыраулар 
жоспарланған жерлерде сервер арқылы болуы керек. Мұндай байланыстың 
құны әдеттегі телефон желілері бойынша телефон қоңырауының құнынан 
біршама аз. Бұл айырмашылық әсіресе халықаралық келіссөздер үшін үлкен. 

Интернет - телефония телефон серверлерінің жалпы жұмыс принципі 
келесідей: бір жағынан, сервер телефон желілеріне қосылған және әлемнің 
кез-келген телефонына қосыла алады. Екінші жағынан, сервер Интернетке 
қосылған және әлемдегі кез-келген компьютермен байланыса алады, [11]. 

Сервер стандартты телефон сигналын қабылдайды, оны 
цифрландырады (егер ол сандық емес болса), айтарлықтай қысады, 
пакеттерге бөледі және IP хаттамаын қолдана отырып, Интернет арқылы 
жібереді. Желіден телефон серверіне келетін және телефон желісіне кететін 
пакеттер үшін операция кері тәртіпте жүреді.  

Операцияның екі компоненті (телефон желісіне сигнал енгізу және 
оның телефон желісінен шығуы) бір уақытта дерлік жүреді, бұл толық 
дуплексті сөйлесуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы негізгі 
операциялардың негізінде көптеген түрлі конфигурацияларды құруға болады. 
Мысалы, "телефон-компьютер" немесе "компьютер-телефон" қоңырауы бір 
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телефон серверін қамтамасыз ете алады. Байланысты ұйымдастыру үшін 
телефон (факс) - телефон (факс) екі сервер қажет. 

IP-телефонияны ауқымды енгізу жолындағы негізгі тежеуші фактор IP 
хаттамасында қызметтердің кепілдендірілген сапасын қамтамасыз ету 
тетіктерінің болмауы болып табылады, бұл оны дауыстық трафикті беру 
үшін ең сенімді көлік емес етеді. 

IP хаттамасының өзі пакеттердің жеткізілуіне, сондай-ақ олардың 
жеткізілу уақытына кепілдік бермейді, бұл "бөлінген дауыс" және сөйлесудің 
сәтсіздігі сияқты проблемаларды тудырады. Бүгінгі таңда бұл мәселелер 
шешілуде: стандарттау ұйымдары жаңа хаттамаларды әзірлеуде, өндірушілер 
жаңа жабдықтар шығаруда, бірақ бұл деңгейде үйлесімділік пен стандарттау 
жағдайлары пакеттерге сөйлеуді "қаптама" сияқты жақсы емес. Егер жеке 
корпоративті желі аясында ресурстардың күшті жүктемесі бар дауыстық 
байланыс сапасының жоғалуы орташа көрсеткіш толығымен 
қанағаттанарлық болған жағдайда, мүмкін болса, онда жалпы желі 
жағдайында бәрі әлдеқайда ауыр болады. 

Масштабталу тұрғысынан IP телефония толығымен аяқталған шешім 
болып көрінеді. Біріншіден, IP хаттамасына негізделген байланыс абоненттен 
магистральға дейінгі желінің кез келген нүктесінде басталуы (және аяқталуы) 
мүмкін.. Тиісінше, желідегі IP телефониясын сайттың артындағы сайтқа 
енгізуге болады, ол, айтпақшы, қолмен және көші-қон тұрғысынан. Оны 
"жоғарыдан төменге", "төменнен жоғарыға" немесе кез-келген басқа сұлбаға 
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тәуелсіз болуы мүмкін немесе олардың функцияларын біріктіре алады. 

IP телефония желісіндегі қосылыстардың түрлері 
IP телефония желілері қоңырау шалудың төрт негізгі түрін ұсынады: 
 "Телефоннан телефонға "(сурет. 7.4.3). Қоңырау әдеттегі телефон 

аппаратынан АТС - ке өтеді, оның шығуларының біріне IP-телефония шлюзі 
қосылған және IP-желі арқылы кері түрлендіруді жүзеге асыратын басқа 
шлюзге жетеді. 

 "Компьютерден телефонға "(сурет. 7.4.4). IP телефония 
бағдарламалық жасақтамасы, дыбыстық карта (адаптер), микрофон және 
динамиктер бар мультимедиялық компьютер IP желісіне немесе Интернет 
желісіне қосылады, ал екінші жағынан, IP телефония шлюзі қарапайым 
телефон аппаратымен АТС арқылы қосылады. 

       Айта кету керек, 1 және 2 типтегі қосылыстарда телефон 
аппараттарының орнына факсимильді құрылғылар қосылуы мүмкін, бұл 
жағдайда IP-телефония желісі факсимильді хабарламалардың берілуін 
қамтамасыз етуі керек. 
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Сурет 7.4.3. - "Телефон-телефон" байланысының сұлбасы 
  

 
 

Сурет 7.4.4. - "Компьютер-телефон" байланысының сұлбасы 
 

"Компьютерден компьютерге" (сурет. 7.4.5). Бұл жағдайда IP-желі 
арқылы IP-телефониямен жұмыс істеуге арналған аппараттық және 
бағдарламалық құралдармен жабдықталған екі мультимедиялық компьютер 
арасында байланыс орнатылады. 

«WEB браузерден телефонға» (сурет. 7.4.6). интернеттің дамуымен 
сөйлеу қызметтеріне қол жеткізу мүмкін болды. Мысалы, кейбір 
компанияның веб-бетінде "контактілер" бөлімінде "қоңырау шалу" 
батырмасы орналасқан, оны басу арқылы телефон нөмірін терусіз осы 
компанияның өкілімен сөйлеу байланысын жүзеге асыруға болады.¬ 
Қоңырау шалушы пайдаланушы үшін мұндай қоңырау құны Интернет 
желісіндегі жұмыс құнына кіреді. 
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 IP телефониясын қолданудың артықшылықтары 
IP телефониясының соңғы пайдаланушысы қызметтердің кең спектрін, 

пайдаланудың қарапайымдылығын, сенімділігі мен дауыс сапасын қамтитын 
жалпы қолданыстағы телефон желісінің артықшылықтарын сақтап қана 
қоймайды, сонымен қатар келесі қосымша артықшылықтарға ие болады: 

 дәстүрлі телефон қызметтеріне төмен бағалар; 
 IP телефония бір уақытта дауыс пен деректерді қолдайды, 

конвергенция талаптарын қанағаттандырады.  
 бұл дегеніміз, клиенттер бірыңғай желіні пайдалану арқылы, сондай-

ақ трафик көлемі мен шаблондар деректерден дауысқа және керісінше тез 
өзгеріп отыратындықтан, дамуды үнемдеуден қосымша артықшылықтарға ие 
болады және бұл клиентті қорғайды; 
  

 
 

Сурет 7.4.5.- "Компьютер-компьютер" байланысының сұлбасы 
 
 

 
Сурет 7.4.6. - "WEB - браузер-телефон" байланысының сұлбасы 

 
-  ІP телефония желісі ұсынатын пайдаланушының феноменальды 

ұтқырлығы: қоңыраулар мен факстар автоматты түрде әлемнің кез-келген 
жеріне бағытталады, пайдаланушылар желіге қайда және қалай қосылғанына 
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қарамастан бірдей қызметтер жиынтығына қол жеткізе алады. Бұл 
үлестірілген сәулет тамаша икемділікті қамтамасыз етеді және қызмет 
көрсету орнына байланыстырудың болмауын мүмкін етеді; 

 дәстүрлі телефондар мен факстардан компьютерлерге дейінгі жаңа 
қол жетімділік жиынтығы; 

 жаңа қызметтерге (дауыстық пошта, конференц байланыс, факс 
жіберу және т. б.) IP негізіндегі архитектураның ашық интерфейсі арқылы 
қол жеткізу, бұл қосымшаларды әзірлеушілердің кең спектрі үшін 
үйлесімділікті қамтамасыз етеді; 

 қызметтер жиынтығын теңшеу мүмкіндігі; 
 IP-телефония қызметтерін төлеу оңай (әдетте алдын-ала төленген 

телефон карталары арқылы); 
 пайдаланушының оның есеп айырысу шотының жай-күйін 

бақылаудың қарапайымдылығы (интернет желісі арқылы). 
Бүгінгі таңда IP-телефония-бұл қолданыстағы желілік ресурстарды 

тиімді пайдалану тәсілі және өз клиенттеріне дәстүрлі телефон желісінде 
жүзеге асырылмайтын және оператор қосымша пайда таба алатын қосымша 
қызметтердің заманауи спектрін (дауыстық пошта, конференц-байланыс, 
нөмірлерді іздеу, есептеулерді бақылау және тағы басқалар) ұсыну 
мүмкіндігі. 

  Байланыс орнату кезінде IP-телефония функцияларын орындау үшін 
гетерогенді жабдық пен бағдарламалық жасақтама қолданылады. Клиенттік 
жабдықты немесе бағдарламалық жасақтаманы соңғы пайдаланушы басқа 
клиенттік құрылғыға (бағдарламаға) немесе кез-келген компьютерлік желі 
арқылы IP-телефония серверіне, IP-АТС-қа қосылу үшін пайдаланады. Ашық 
стандарттар мен хаттамаларды қолданған жағдайда әртүрлі өндірушілердің 
қосымшалары мен құрылғыларының өзара әрекеттесуі мүмкін [26]. 

Клиенттік жабдық 
VoIP шлюзі-аналогтық телефонды VoIP серверіне немесе тікелей басқа 

IP телефония клиенттік құрылғысына қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. 
Әрбір аналогтық шлюз порты (FXS) компьютерлік желіде VoIP терминалы 
ретінде ұсынылады. VoIP шлюздері 1-2 портқа бөлінеді (кейде "VoIP 
адаптерлері" деп те аталады) немесе "орташа" немесе "жоғары 
тығыздықтағы" шлюздер деп аталатын көп портты құрылғылар, [26]. IP-
телефон-бұл қарапайым заманауи телефонға ұқсайтын құрылғы. Шын 
мәнінде, бұл өзінің желілік операциялық жүйесі бар шағын компьютерге 
ұқсас желілік құрылғы. Бейне телефон-түрлі-түсті мини ПК және 
кіріктірілген бейнекамерасы бар VoIP жұмыс үстелінің нұсқасы. SIP-DECT-
телефон-DECT стандарты бойынша жұмыс істейтін сандық сымсыз 
радиотелефон, оның негізгі радиостанциясы компьютерлік желі арқылы IP-
телефония серверіне қосылады 

Бағдарламалық телефон (софтфон) - пайдаланушы терминалы ретінде 
қызмет ететін жұмыс үстеліндегі компьютердегі немесе мобильді 
құрылғыдағы бағдарлама. Құрылғының дыбыстық жүйесі - дыбыстық карта 
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және кіріктірілген немесе сыртқы динамиктер немесе құлаққаптар, микрофон 
немесе гарнитура дыбысты қамтамасыз ету құралы ретінде қызмет етеді. 
Бағдарламалық телефон тек пайдаланылатын операциялық жүйеде дыбыстық 
карта драйверін пайдаланады. Желілік байланыс функциялары операциялық 
жүйеде де жүзеге асырылады. 

WebRTC технологиясы кез-келген компьютерде кез-келген заманауи 
веб-шолғышты бағдарламалық телефон ретінде пайдалануға мүмкіндік берді. 
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аналогтық немесе сандық телефон станциясына қосуға болады; 

 VoIP-GSM шлюзі-VoIP шлюзінің бір түрі. IP желілерінен ұялы 
телефон желісіне және керісінше телефон сигналын тікелей таратуға 
арналған құрылғы; 

 ағынды шлюздер-аналогты немесе сандық телефон станциясын 
компьютерлік желі арқылы басқа IP-АТС-қа қосуға және түрлендіру 
функциясын іске асыруға мүмкіндік беретін құрылғылар; 
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 компьютерлік желі арқылы пайдаланушылардың VoIP-
терминалдарын қосу мүмкіндігі бар цифрлық АТС, арнайы желілік картаның 
немесе компьютерлік желіге қосылуды қолдайтын және VoIP функциясын 
іске асыратын қосымша кеңейту тақтасының болуы арқасында; 

 бағдарламалық коммутатор (софтсвитч) - желілік операциялық 
жүйенің басқаруымен кез келген аппараттық серверде немесе виртуалды 
машинада жұмыс істейтін бағдарлама. Бағдарламалық жасақтаманы оңай 
аяқтауға болатындығының арқасында бағдарламалық жасақтамада әртүрлі 
жұмыс логикасы мен басқа жүйелермен біріктіру құралдары жүзеге 
асырылады. Кейбір бағдарламалық жасақтама арнайы жеке аппараттық 
құралға біріктірілген және басқа құрылғыны орнату мүмкін емес; 

 виртуалды АТС-қандай да бір телекоммуникациялық компания 
қызмет ретінде ұсынатын софтсвичтің бір түрі. 

Хаттамалар 
Хаттамалар клиенттік құрылғыны (шлюз, терминал немесе IP-телефон, 

немесе провайдердің қақпашысы, қоңырауды шақыру және/немесе қайта 
бағыттау, дауыстық немесе бейне қосылымды орнату, абоненттің атын 
және/немесе нөмірін беру) тіркеуді қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта келесі 
хаттамалар кеңінен таралған, [26]: 

 SIP-5060 UDP порты сигнал беру үшін әдетте дауыстық, бейне, 
жедел хабар алмасу жүйелерінің хабарламаларын және еркін жүктемелерді 
беруді қамтамасыз ететін сеанстық байланыс хаттамаы. Қатысуды 
бақылауды қолдайды. 

 H. 323-ITU-T ұсынысы, SIP-тен гөрі дәстүрлі телефония жүйелеріне 
байланған хаттама стекі, 1720 TCP портындағы дабыл және 1719 TCP 
терминалдарды гейткиперде тіркеуге арналған. 

 MGCP-медиа шлюздерді басқару хаттамаы (SGCP ауыстырды). 
 Megaco / H. 248-медиа шлюздерді басқару хаттамаы, MGCP дамыту. 
 SIGTRAN-бағдарламалық коммутаторға (Softswitch) IP арқылы 

PSTN-ОКС-7 сигнализациясын туннельдеу хаттамаларының жиынтығы. 
 SCTP-IP желілерінде пакеттерді кепілдендірілген жеткіСҚді 

ұйымдастыруға арналған хаттама. 
 SCCP-Cisco компаниясының өнімдеріндегі терминалдарды (IP-

телефондар мен медиа шлюздерді) басқарудың жабық хаттамасы. 
 Jingle (XMPP / Jabber-ге қосымша). 
 Iax2-IP-PBX Asterisk арасында деректер алмасу хаттамаы. 4569 UDP 

порты арқылы дабыл да, медиа-сұлба да бар. 
 Unistim-Nortel компаниясының өнімдеріндегі сигналдық трафикті 

берудің жабық хаттамасы. 
 WebRTC-HTTP хаттамаы ішінде VoIP байланысын орнатудың веб-

технологиясы. Заманауи веб-браузерлерде қолданылады. 
Сөйлеуді кодтау 
IP желісі бойынша дауыс беру үшін адам дауысы импульстік-кодтық 

модуляция арқылы цифрландырылады, сығылады (кодталады) және 
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пакеттерге бөлінеді. Қабылдаушы жағында кері процедура жүреді-
мәліметтер пакеттерден алынады, декодталады және аналогтық сигналға 
қайта айналады. 

Кодтау келесі себептер бойынша пайда болатын қосымша 15-45 мс 
кідірісін енгізеді: 

 сигналды жинақтау және кейінгі санақ статистикасын есепке алу 
үшін буферді пайдалану (алгоритмдік кідіріс); 

 сөйлеу сигналында орындалатын математикалық түрлендірулер 
процессорлық уақытты қажет етеді (есептеу кідірісі), [26]. 

Кодектер 
IP желісі арқылы беру кезінде дауысты сығу алгоритмдері өте әртүрлі. 

Кейбіреулер дауысты іс жүзінде қыспайды, оны импульстік кодты модуляция 
деңгейінде қалдырады (яғни 64 килобит/с), басқа кодектер тиімді кодтау 
алгоритмдері арқылы сандық дауыстық ағынды 8 есе немесе одан да көп 
сығуға мүмкіндік береді. Ашық: 

 CELT (ағылш.) 
 GSM 
 G.711 μ-law 
 G.711 a-Law 
 G.722 
 G.726 
 Opus 
 Speex 
 iLBC 
Қосылу қауіпсіздігі 
IP телефониясының көптеген тұтынушылары криптографиялық 

шифрлауды қолдамайды, дегенмен қауіпсіз телефон байланысының болуы 
дәстүрлі телефон желілеріне қарағанда IP технологиясында жүзеге асыру 
әлдеқайда оңай. Нәтижесінде, трафик анализаторының көмегімен IP 
қоңырауларын тыңдауды орнату және кейбір амалдармен олардың мазмұнын 
өзгерту оңай. 

Желілік пакеттік анализаторды қолдана отырып, кірген адам, егер 
пайдаланушы қауіпсіз VPN виртуалды желісінде болмаса, IP қоңырауларын 
ұстап алады.  Бұл қауіпсіздік осалдығы пайдаланушының немесе нөмірі сол 
желіге тиесілі біреудің істен шығуына (қызмет көрсетуден бас тартуға) әкелуі 
мүмкін. Бұл қызмет көрсетуден бас тарту телефон желісін қоқыс трафигімен 
жүктеу және "бос емес" тұрақты сигнал жасау және абоненттердің 
ажыратылу санын көбейту арқылы толығымен жоя алады [26].  

Тұтынушылар виртуалды жергілікті деректер желісіне кіруді шектеу, 
өз желісін пайдаланушылардан дауыстық деректермен жасыру арқылы өз 
желілерін қауіпсіздендіре алады. Егер тұтынушы қауіпсіз және дұрыс 
конфигурацияланатын желіаралық интерфейсті қолдаса-бақыланатын 
қатынауы бар шлюз, бұл өзін көптеген хакерлік шабуылдардан 
қауіпсіздендіруге мүмкіндік береді. Wireshark сияқты ақысыз бағдарламалар 
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бар, бұл IP сөйлесу трафигін талдауды жеңілдетеді.[11]. Кейбір параметрлер 
бойынша IP телефония дәстүрлі қауіпсіздік жағынан жеңеді.15] 

I2P желісі арқылы барлық VoIP трафигін (дауыс, бейне, қызметтік 
Ақпарат және т.б.) көп деңгейлі шифрлау және анонимизациялау мүмкін. 

  
Бақылау сұрақтары 

1. IP желілері арқылы сөйлеуді беру технологиясын белгілеу үшін 
терминдерді атаңыз. 

2. IP телефония дегеніміз не? 
3. Интернет телефония дегеніміз не? 
4. IP телефониясындағы қосылулардың түрлерін тізімдеңіз. 
5. "Телефон-телефон" IP телефониясының байланыс сұлбасы. 
6. "Компьютер-телефон"IP телефониясының байланыс сұлбасы. 
7. "Компьютер-компьютер"IP телефониясының байланыс сұлбасы. 
8. "WEB-браузер - телефон"IP телефониясының байланыс сызбасы. 
9. Клиенттік жабдықты тізімдеңіз. 
10. IP хаттамалары. 
11. Сөйлеуді кодтау принципі. 

 
 Қорытынды: материал цифрлық желілердегі барлық жұмыстарды 
орындау үшін қажет, бірақ қазіргі заманғы технологиялық байланыс 
жабдықтары осы технологияны қолдайтындықтан, көп сервистік желілерді 
құру принципін толығырақ зерттеңіз. 
 
 Қосымша әдебиеттер  

1. Берндт Бютнер. VoIP Қауіпсіздігі: жаңа мәселелер, 2007. 
2. Голдштейн Б. С. және т. б. IP-телефония.М., Радио және байланыс. 
3. Дэвидсон Д. және т. б. IP желілері арқылы дауыстық деректерді беру 

негіздері.М., 2007.  
4. Росляков А. - Кадрлар және т. б. IP-телефония.М., Эко-Трендз, 2003. 
5. Филимонов, А. Ethernet мультисервистік желілерін құру. БХВ-

Петербург, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251
  

 

бар, бұл IP сөйлесу трафигін талдауды жеңілдетеді.[11]. Кейбір параметрлер 
бойынша IP телефония дәстүрлі қауіпсіздік жағынан жеңеді.15] 

I2P желісі арқылы барлық VoIP трафигін (дауыс, бейне, қызметтік 
Ақпарат және т.б.) көп деңгейлі шифрлау және анонимизациялау мүмкін. 

  
Бақылау сұрақтары 
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8.БӨЛІМ. ЖЫЛЖЫМАЛЫ НЫСАНДАРМЕН 
РАДИОБАЙЛАНЫС ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ 
 
Осы бөлімнің мақсаты теміржол көлігінде жедел-технологиялық 

байланыстың радиожүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша 
жұмыстарды орындау кезінде негізгі білім, білік және дағды алу болып 
табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, техникалық жобалау құжаттамасын 
құруға, өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтама: Microsoft Office 
сұлбалық модельдеу бағдарламалары, AutoCAD, NanoCAD, Multisim, 
NetCracker және басқа бағдарламалар, зертханалық радиожабдық. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді 
сәтті зерттеу үшін қажет, сонымен қатар өндірістік жағдайда 
телекоммуникация саласындағы барлық заманауи мамандарға қажет.  

Бөлім тақырыптардан тұрады: 
8.1. Радиобайланыс жүйелерін құрудың негізгі принципі  
8.2  Теміржол радиобайланысындағы радиостанциялардың сипаттамасы 
8.3. TETRA стандарты 
8.5. Радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету  

 
8.1.Радиобайланыс жүйесін құрудың негізгі принциптері 
 
8.1.1 Радиобайланыс жүйесін құрудың жалпы принциптері 
Радиобайланыс - радиотолқындардың көмегімен жүзеге асырылатын 

электрбайланысының түрі. Радиотолқындар деп жиілігі 30 кГц-тен жоғары 
және 3000 ГГц-тен төмен, жасанды бағыттаушы орталарсыз (сызықтарсыз) 
ортада таралатын электромагниттік толқындар деп түсініледі. Радиожиілік 
ұғымы радиотолқындар ұғымымен тығыз байланысты, яғни радио 
толқындарының жиілігі. 

Кез-келген ортада электромагниттік толқындардың таралу 
жылдамдығы: 

 

,                                                        (8.1.1) 
 
мұндағы с-вакуумдағы жарықтың таралу жылдамдығы; ε-диэлектрлік, 

μ-ортаның магнит өткізгіштігі. 
Ауа үшін ε ≈ μ ≈ 1, ал электромагниттік толқындардың таралу 

жылдамдығы вакуумдағы жарық жылдамдығына жақын, яғни v ≈ 3 · 108 м/с. 
Электромагниттік толқындар Т кезеңімен мезгіл-мезгіл өзгеретін ЭҚК 

көзі арқылы жасалады. Егер белгілі бір уақытта электромагниттік өріс (ЭМП) 
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максималды мәнге ие болса, онда уақыт өте келе ол бірдей мәнге ие болады. 
Осы уақыт ішінде ЭМП қашықтыққа жылжиды: 

 
λ = v T.                                                      (8.1.2) 

 
Бірдей мәні бар өрістің екі нүктесінің арасындағы ең аз қашықтық 

толқын ұзындығы деп аталады. Толқын ұзындығы оның таралу 
жылдамдығына және осы өрісті беретін ТЭДС кезеңіне байланысты. Тоқтың 
жиілігі f = 1/Т болғандықтан, толқын ұзындығы: 

 

λ=  .                                                         (8.1.3) 
 
Толқын ұзындығы λ тербеліс жиілігімен байланысты f қатынасы: 
 

 .                                                      (8.1.4) 
 
Радиожиілік спектрі - радиотолқындар алатын жиілік аймағы. Жиілік 

белдеуі-төменгі және жоғарғы шектермен шектелген жиілік аймағы. Жиілік 
диапазоны - шартты атауы берілген жиілік белдеуі. 

Радиобайланыс регламентіне сәйкес барлық радиожиілік спектрі 12 
диапазонға бөлінеді, олар радиожиілік аймақтары ретінде анықталады 
(0,3...3) * 10N Гц, мұндағы n-диапазон нөмірі. Радиобайланыс мақсаттары 
үшін тоғыз диапазон қолданылады, сондықтан N = 4... 12. 

Радиотолқындар диапазоны - шартты метрикалық атау берілген 
радиотолқындар ұзындығының белгілі бір үздіксіз бөлімі. Радио 
толқындарының әр диапазоны белгілі бір радиожиілік диапазонына сәйкес 
келеді. 

Радиожиілік диапазондарының немесе радио толқындарының жіктелуі 
кестеде келтірілген.1. Бұл жіктеу ең алдымен радио толқындарының таралу 
ерекшеліктерімен және оларды қолданумен байланысты. 

 Бұдан басқа, радиобайланыс техникасында мынадай ұғымдар кеңінен 
қолданылады: жұмыс радиожиіліктерінің диапазоны - шегінде 
радиостанцияның жұмысы қамтамасыз етілетін жиіліктер белдеуі; жұмыс 
радиожиіліктерінің торы (жиіліктер торы) - берілген жұмыс 
радиожиіліктерінің аралықтары арқылы өтетін жиындар жиынтығы; жұмыс 
радиожиіліктерінің тор қадамы (жиіліктер торының қадамы) - жұмыс 
жиіліктерінің олардың торына кіретін көршілес дискретті мәндерінің 
арасындағы айырма; радиостанция - радиобайланысты жүзеге асыру үшін 
қажетті қосалқы жабдықты қоса алғанда, бір немесе бірнеше таратқыштар 
мен қабылдағыштар рұқсат етілген сәуле; жұмыс арнасы - ақпарат (хабар) 
беру үшін пайдаланылатын жиілік жолағы; берілген радиожиілік - берілген 
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мен қабылдағыштар рұқсат етілген сәуле; жұмыс арнасы - ақпарат (хабар) 
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радиостанцияның ортасына сәйкес келетін жиілік; жұмыс радиожиілігі - 
радиостанциямен радиобайланыс жүргізуге арналған жиілік. 

 
 
Кесте 8.1.1- Радиотолқындарының диапазоны 

 Жиілік атауы Толқындардың атауы Жиіліктер Толқындар 
ұзындығы Қолдану 

Өте төмен (ОНЧ) Мириаметрлік, өте 
ұзақ (СВД) 3-30 кГц 100 – 10 км 

Қызметтік 
байланыс, суасты 
қайықтарымен 
байланыс, 
радионавигация, 
метеодеректерді 
беру 

Төмен (НЧ) Километр, ұзын (ДВ)  30 – 300 
кГц 10-1 км 

1500-1600 М 
диапазонда 
радиохабар тарату 

Орташа (СЧ) Гектометрлік, орташа 
(СВ)  

300 кГц -3 
МГц 1 км-100 м 

600 – 200 м 
диапазонда 
радиохабар тарату 

Жоғары (жж) Декаметрлік, қысқа 
(КВ) 

3 МГц - 30 
МГц 100 м - 10 м 

75 – 16 м 
диапазондағы 
радиохабар тарату 

Өте жоғары 
(ӨЖЖ) 

Метрлік, 
ультрақысқа (УҚТ) 

30 МГц - 
300 МГц 105 м 

УҚТ хабар тарату, 
теледидар, 
радиолокация 

Ультра жоғары 
(UHF) Дециметрлік (ДМВ) 300 МГц - 3 

ГГц   1 м - 10 см 

Радиорелелік 
байланыс, 
теледидар, 
радиолокация 

Ультра жоғары 
(микротолқынды) Сантиметр (СМВ) 3 ГГц-30 

ГГц 10 см - 1 см 

Микротолқынды 
техника, 
радиолокация, 
спутниктер арқылы 
ғарыштық 
байланыс, радио 
астрономия 

Өте жоғары (КВЧ) Миллиметрлік (МВ) 30 ГГц-300 
ГГц 1 см - 1 мм Радиоспектроскопи

я 
Гипервысокие 
(ГВЧ) 

Децимиллиметрлік, 
субмиллиметриялық 

300 ГГц - 3 
THC   1 мм-0,1 мм Ғарыштық 

байланыс 
 
Басқа ұғымдар мен анықтамаларды енгізу үшін радиожүйенің (РСП) 

жалпыланған құрылымдық сұлбасын қарастырған жөн. Берудің радиожүйесі 
деп үлгілік арналар мен трактілердің, сондай-ақ электр байланысы 
сигналдары ашық кеңістікте радиотолқындар арқылы берілетін желілік 
трактілердің түзілуін қамтамасыз ететін техникалық құралдардың жиынтығы 
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түсініледі. PSP-тің басым көпшілігі көп арналы болғандықтан, біз көп арналы 
РСП-нің жалпыланған құрылымдық сызбасын береміз (сурет. 8.1.1), онда 
келесі белгілер қабылданған: 

КГО-тарату соңында берілетін электрбайланысының көптеген 
бастапқы сигналдарынан типтік арналар мен трактілердің сигналдарын 
қалыптастыруды және стандартты арналар мен трактілердің сигналдарын 
қабылдау ұшындағы бастапқы сигналдардың жиынтығына кері түрлендіруді 
қамтамасыз ететін арна құрайтын және топтық жабдық. 

Канал құраушы және топтық жабдықты олардың аумақтық қашықтығы 
болған жағдайда РСП – ға қосуды қамтамасыз ететін СЛ-сымды жалғау 
желілері. 

 

 
 

8.1.1-сурет- Байланыстың көпарналы радиожүйесінің жалпыланған 
құрылымдық сұлбасы 

 
Радиосигналды қалыптастыру және оны радиотолқындар арқылы 

қашықтыққа беру үшін әртүрлі байланыс радио жүйелері 
қолданылады. Байланыстың радиожүйесі – радиотолқындардың  
таралуының белгілі бір механизмін қолдана отырып, белгілі бір жиілік 
диапазонында радиобайланысты ұйымдастыруға арналған радиотехникалық 
жабдықтар мен басқа да техникалық құралдар кешені. Радиотолқындардың 
таралу ортасымен (трактімен) бірге байланыстың радиожүйесі желілік 
тракт немесе ствол (ООС) мен радио ұңғының соңғы жабдығынан тұратын 
оқпан түзеді. 

ООСпер-жоғары жиілікті тербелістерді модуляциялайтын ақпараттық 
топтық сигналдан және қосалқы сигналдардан (қызметтік байланыс 
сигналдарынан, РСП жабдығының жұмысқа қабілеттілігін бақылау 
сигналдарынан және т.б.) тұратын желілік сигнал қалыптасатын таратушы 
ұшының оқпанының шеткі жабдығы. 

РСТ-радиотолқындардың көмегімен қашықтыққа модуляцияланған 
радиосигналдарды беру мақсаты болып табылатын радио ұңғы. Егер оның 
құрамына тек екі терминалды станция және бір радиотолқын тарату трактісі 
кіретін болса, қарапайым және құрама деп аталады, егер екі терминалды 
радиостанциядан басқа, онда радио сигналдарын қабылдауды, түрлендіруді, 
күшейтуді немесе қалпына келтіруді және қайта жіберуді қамтамасыз ететін 
бір немесе бірнеше релелік станциялар болса. Құрама радио бөшкелерін 
пайдалану қажеттілігі бірқатар факторларға байланысты, олардың негізгілері 
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радио желісінің ұзындығы, оның өткізу қабілеті және радио толқындарының 
таралу механизмі. 

ООСпр -жоғары жиілікті радиосигналды демодуляциялау, топтық (көп 
арналы) сигналды және қосалқы қызметтік сигналдарды бөлу жүргізілетін 
қабылдау ұшы оқпанының шеткі жабдығы. 

Ақпарат көзінен ақпарат қабылдағышқа сигнал беруді қамтамасыз 
ететін радиотолқындардың техникалық құралдары мен тарату ортасының 
жиынтығы радиоарна (радиобайланыс арнасы) деп аталады. Бір азимут 
бағытында радиобайланысты қамтамасыз ететін радиоарна радиожелі деп 
аталады. 

Бір арналы радиолинияның жеңілдетілген құрылымдық диаграммасы 
суретте көрсетілген.8.1.2. 

Радиолинияның жұмыс істеуі келесідей. Берілетін хабарлама 
түрлендіргішке (микрофон, теледидар тарату камерасы, телеграф немесе 
факс машинасы және т.б.) түседі, ол оны бастапқы электр сигналына 
айналдырады. Соңғысы модулятордан (М), тасымалдаушы жиілік 
синтезаторынан (СЧ) және модуляцияланған тербеліс күшейткішінен (УМК) 
тұратын радиостанцияның радиотаратушы құрылғысына түседі. 
Модулятордың көмегімен тасымалдаушы жиіліктің параметрлерінің бірі 
(жоғары жиілікті тербеліс) бастапқы сигнал заңына сәйкес өзгереді. 
Антеннаның (А) көмегімен таратқыштың радиожиілік энергиясы 
радиотолқындардың таралу жолына шығарылады. 

 

 
 

Сурет 8.1.2- Радиожелінің құрылымдық сұлбасы 
 

 
Қабылдау соңында радиотолқындар қабылдау антеннасында (А) ЭҚК 

жүргізеді. Радиостанцияның радиоқабылдағыш құрылғысы селективті 
(таңдалған) тізбектердің (СЦ) көмегімен кедергілерден және басқа 
радиостанциялардан сигналдарды сүзеді. Детекторда (Д) Модуляцияға қарсы 
процесс жүреді - бастапқы электр сигналының модуляцияланған 
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тербелістерінен оқшаулау. Әрі қарай, түрлендіргіште бұл сигнал абонентке 
келетін хабарламаға айналады. 

Қарастырылған радио желісі біржақты радиобайланысты қамтамасыз 
етеді, онда хабар беруді радиостанциялардың бірі, ал екіншісі немесе 
басқалары тек қабылдауды жүзеге асырады. Радиостанциялар қабылдау мен 
беруді жүзеге асыратын екі жақты радиобайланысты ұйымдастыру үшін 
әрбір пунктте таратқыш (Пер) және қабылдағыш (Пр) болуы қажет. Егер бұл 
жағдайда әр радиостанцияда беру және қабылдау кезекпен жүзеге асырылса, 
онда мұндай радио байланыс симплекс деп аталады (сурет.8.1.3, а). Симплекс 
радио байланысы, әдетте, салыстырмалы түрде аз ақпарат ағындары болған 
кезде қолданылады. Мұндай радиобайланыс бір жиілікті (бір жиілікте 
қабылдау және беру) және екі жиілікті (әртүрлі жиілікте қабылдау және беру) 
болуы мүмкін. 

Радиостанциялар арасындағы байланыс бір уақытта жүзеге 
асырылатын екі жақты радиобайланыс дуплексті деп аталады (сурет.8.1.3, б). 

Дуплексті радиобайланыс кезінде бір бағытта және басқа бағытта беру 
әдетте әртүрлі тасымалдаушы жиіліктерде жүзеге асырылады. Бұл 
радиоқабылдағыштың сигналдарды тек қарама-қарсы нүктенің радио 
таратқышынан қабылдауы және өзінің радио таратқышының сигналдарын 
қабылдамауы үшін жасалады. 

Егер пункттер саны көп радиобайланыс қажет болса, онда барлық 
абоненттер үшін ортақ жиілікте немесе жиілік тобында жұмыс істейтін 
радиолиниялар жиынтығын білдіретін радиожелі ұйымдастырылады. 

 

 
а- симплексті; б - дуплексті 

 
8.1.3-сурет- Радиобайланысты ұйымдастырудың құрылымдық сұлбасы 

 
Әр түрлі күрделіліктегі радио желілердің құрылымдық сұлбалары 

суретте көрсетілген.8.1.4 симплексті радиобайланыс үшін және сур.5 
дуплексті радиобайланыс үшін. 

Радио желісінің жұмысының мәні келесідей. Негізгі (ГР) деп аталатын 
бір радиостанция бір және бірнеше бағынышты радиостанциялар үшін 
хабарлама жібере алады. ГР Радист-операторы радиожелідегі тәртіпті 
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қадағалайды және бағынысты радиостанцияларға (ПР) беру жұмысының 
кезектілігін белгілейді. Соңғысы тиісті рұқсатпен тек ГR-мен ғана емес, 
сонымен бірге бір-бірімен де хабарлама (ақпарат) алмасуы мүмкін.  

 

 
 

8.1.4-сурет – Күрделенген симплексті радиобайланысқа негізделген 
радиожелі 

 
Мұндай байланыс ұйымы күрделі симплекс негізінде жүзеге асырылуы 

мүмкін (сурет.8.1.4) және күрделі дуплекс (сурет. 8.1.5). Бірінші жағдайда 
біріктірілген қабылдағыш-таратқыш радиоқұрылғыларды және жалпы жұмыс 
радио толқындарын (жиілігін) пайдалануға болады. Екінші жағдайда, ГР бір 
жиілікте хабар жүргізеді, ал бірнеше (бағынышты радиостанциялар саны 
бойынша) қабылдайды. Айта кету керек, радио желісі жартылай дуплексті 
радиобайланыс негізінде ұйымдастырылуы мүмкін, онда бір радиостанцияда 
(әдетте негізгі) беру және қабылдау бір уақытта, ал басқа радиостанцияларда 
кезек – кезек жүзеге асырылады. 

Ірі өнеркәсіптік аймақтардың орталықтары көптеген пункттермен 
радиобайланыс желілерімен қосылады, олар үшін радио таратқыштар мен 
таратушы антенналар таратушы радиоорталықта, ал радиоқабылдағыш пен 
қабылдағыш антенналар қабылдау радиоорталығында орналасады. Хабар 
көздерін радиотаратқыштармен және радиоқабылдағыштармен қосу және 
қалалардағы радиобайланыс сапасын бақылау үшін радиобюро 
жабдықталады. 

Байланыс қашықтығын ұлғайту үшін үлкен ұзындықтағы радио 
желілерде ретрансляциялық станциялар (ретрансляторлар) 
қосылады. Қайталағыштың жалпыланған құрылымдық сұлбасы суретте 
келтірілген 8.1.6 сурет. 

Мұнда бұрыннан белгілі белгілер мен тұжырымдамаларға 
электромагниттік энергияны антеннадан қабылдағышқа (PR) және 
таратқыштан (per) антеннаға беру құрылғыларының жиынтығын білдіретін, 
фидер мен бірқатар қосалқы элементтер бар жаңа – фидер жолы қосылады. 

Фидерлік трактке мынадай талаптар қойылады: энергияны беру аз 
шығынмен жүзеге асырылуы тиіс; таратушы фидер сәуле шығармауы тиіс, ал 
қабылдағыш – бөгде электромагниттік тербелістерді қабылдауы тиіс; 
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жолшыбай ағындарды құратын трактілердегі шағылысулар ең аз болуы тиіс; 
басқа (жоғары) типті толқындар таралмауы тиіс.  

 
 

8.1.5-сурет- Күрделі дуплексті радиобайланыс негізіндегі радио желісі 
   

  

 
Сурет 8.1.6- Ретранслятордың жалпыланған құрылымдық сұлбасы 

 
Қазіргі радиожүйелерде радиосигналдардың антенналары шығаратын 

және қабылдайтын деңгейлерінің айырмашылығы өте үлкен (150 дБ немесе 
одан да көп).  

Ретранслятордың таратушы және қабылдағыш трактілері арасында 
паразиттік байланыстардың пайда болу мүмкіндігін болдырмау үшін 
берілістің әрбір бағыты үшін екі тасымалдаушы жиілікті пайдалану қажет. 
Сонымен қатар, радиосигналдарды қарама-қарсы бағытта беру үшін бірдей 
жиілік жұбын (f1, f2) немесе екі түрлі жұпты (f1, f2  және  f3, f4) қолдануға 
болады. Осыған байланысты дуплексті режимде қабылдау және беру жиілігін 
бөлудің екі әдісі (жоспары) бөлінеді: екі жиілікті (f1, f2) және төрт жиілікті (f1, 
f2  және f3, f4) жоспарлар. Екі жиіліктік жоспары алынған жиілік диапазонын 
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жолшыбай ағындарды құратын трактілердегі шағылысулар ең аз болуы тиіс; 
басқа (жоғары) типті толқындар таралмауы тиіс.  

 
 

8.1.5-сурет- Күрделі дуплексті радиобайланыс негізіндегі радио желісі 
   

  

 
Сурет 8.1.6- Ретранслятордың жалпыланған құрылымдық сұлбасы 

 
Қазіргі радиожүйелерде радиосигналдардың антенналары шығаратын 

және қабылдайтын деңгейлерінің айырмашылығы өте үлкен (150 дБ немесе 
одан да көп).  

Ретранслятордың таратушы және қабылдағыш трактілері арасында 
паразиттік байланыстардың пайда болу мүмкіндігін болдырмау үшін 
берілістің әрбір бағыты үшін екі тасымалдаушы жиілікті пайдалану қажет. 
Сонымен қатар, радиосигналдарды қарама-қарсы бағытта беру үшін бірдей 
жиілік жұбын (f1, f2) немесе екі түрлі жұпты (f1, f2  және  f3, f4) қолдануға 
болады. Осыған байланысты дуплексті режимде қабылдау және беру жиілігін 
бөлудің екі әдісі (жоспары) бөлінеді: екі жиілікті (f1, f2) және төрт жиілікті (f1, 
f2  және f3, f4) жоспарлар. Екі жиіліктік жоспары алынған жиілік диапазонын 

  
 

пайдалану тұрғысынан үнемді, бірақ қарама-қарсы бағыттағы сигналдардан 
қорғау үшін арнайы шараларды қажет етеді. Төрт жиіліктік жоспары 
көрсетілген қорғаныс шараларын қажет етпейді, бірақ ол жиілік диапазонын 
пайдалану тұрғысынан үнемді емес. Бөлінген жиілік диапазонында 
ұйымдастырылуы мүмкін радиоарналардың (радио ұңғылардың) саны төрт 
жиілік жоспарында екі жиілік диапазонынан екі есе аз. 

Әкімшілік немесе экономикалық орталыққа қызмет көрсететін 
радиобайланыс құралдары кешенінің сызбасы суретте көрсетілген.8.1.7. 

 

 
Мұнда: 1 - Пер 1, Пер 2, ..., Пер N радиотаратқыштары бар таратушы 

радиоорталық; 2 – Пр 1, Пр2,..., Пр N радиоқабылдағыштары бар 
қабылдағыш радиоорталық; 3-4 және 5 байланыс желілерімен 
радиоорталықтармен байланысқан қала. 4-желілер бойынша 1-
радиоорталыққа берілетін сигналдар келіп түседі, ал 5-желілер бойынша 
қалаға 2-радиоорталығы қабылдаған сигналдар беріледі, осы желілер 
бойынша радиоорталықтардың жұмысын қашықтықтан бақылау сигналдары 
және радиоорталықтардың жұмысын қашықтықтан бақылау сигналдары 
жабдықты қашықтықтан басқару сигналдары беріледі.  

Радиобюро 6 телеграфтық және фототелеграфтық (факсимильді) 
орталық телеграфтың 7 және 8 қалааралық телефон станциясымен, сондай-ақ 
радиохабар тарату аппаратымен байланыс желілерімен қосылған 
10. Радиохабар аппаратурасы басқа қалалармен немесе елдермен радиохабар 
алмасу үшін қызмет етеді. Аппараттық құралдар абоненттік телеграф 
желілері, телефон желілері және т. б. сияқты хабар алмасу көздерімен 
байланысты. 

Олардың негізіндегі белгілерге байланысты Радиожүйелердің (РСП) 
көптеген әртүрлі классификациялары бар. Мұнда ең маңызды белгілерге 
сәйкес РСП классификациясы берілген: 

радиобайланыс регламентіне сәйкес әртүрлі қызметтерге тиістілігі 
бойынша тіркелген қызметтің РСП (тіркелген пункттер арасындағы 

 
 

8.1.7-сурет - Радиобайланыс құралдары кешенінің сызбасы 
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радиобайланыс), радиохабар қызметі (халықтың тікелей қабылдауы үшін 
сигнал беру), жылжымалы қызметтің РСП (бір-біріне қатысты қозғалатын 
объектілер арасындағы радиобайланыс); 

мақсаты бойынша халықаралық, магистральдық, аймақішілік, 
жергілікті РСП, әскери РСП, технологиялық РСП (темір жол көлігі 
объектілеріне, электр беру желілеріне, Мұнай және газ құбырларына және т. 
б. қызмет көрсету үшін), ғарыштық РСП (ғарыш аппараттары арасында 
немесе жер пункттері мен ғарыш аппараттары арасында радиобайланысты 
қамтамасыз ететін) болып бөлінеді); 

пайдаланылатын радиожиіліктердің немесе радиотолқындардың 
диапазоны бойынша (кестені қараңыз.8.1.1); 

берілетін сигналдардың түрі бойынша Аналогты сигналдардың 
(телефон, радиохабар, факс, теледидар, телеметрия және телебасқару 
сигналдары), сандық сигналдардың (телеграф, ЭЕМ сигналдары) және аралас 
PSP бөлінеді; 

арналарды (арналық сигналдарды) бөлу тәсілі бойынша жиіліктік 
бөлінуі, арналардың уақытша, фазалық және құрамдастырылған бөлінуі бар 
көп арналы РСП ажыратады; сондай-ақ арна сигналдарын нысаны бойынша 
бөлетін арнайы РСП бар (мысалы, сигналдардың кодтық-адрестік бөлінуі бар 
асинхрондық-адрестік жүйелер); 

сызықтық сигналдың түріне сәйкес аналогтық, сандық және аралас 
(гибридті) PSP бөлінеді. Аналогты РСП-ға радиоарнаның (оқпанның) кірісіне 
аналогтық сигнал келіп түседі, тиісінше Аналогты РСП-ға импульстік РСП, 
яғни импульстік модуляциясы бар жүйелер (және арналардың уақытша 
бөлінуі) жатады; цифрлық РСП-ға радио ұңғының кірісіне және тарату 
жолына (суретті қараңыз.8.1) цифрлық сигнал келіп түседі; аралас ҚБП-да 
сызықтық сигнал аналогтық сызықтық сигналдан және цифрлық сигналмен 
модуляцияланған қосалқы тасымалдаушыдан тұрады; 

тасымалдаушы модуляция түріне сəйкес аналогты РСП жиілік, бір 
жолақты жəне амплитудалық модуляциясы бар жүйелерге, ал сандық РСП 
– амплитудалық, жиіліктік, фазалық жəне амплитудалық-фазалық 
манипуляциясы бар жүйелерге бөлінеді; 

өткізу қабілеті төмен, орташа жəне жоғары өткіСҚ қабілеті бар 
PSP-ті ажыратады 

Радиотолқындардың таралу трактісінде пайдаланылатын физикалық 
процестің сипаты бойынша мыналарды ажыратады: ретрансляторларсыз 
ұзын, орта және қысқа радиотолқындардағы Радиобайланыс және радиохабар 
тарату жүйелері; тікелей көру шегінде радиотолқындардың таралуы жүретін 
тікелей көруді берудің радиорелелік жүйелері (РРСП); тікелей көру шегінен 
тыс радиорелелік станциялардың өзара орналасуы кезінде олардың 
тропосфераның төменгі аймағында шашырауы және шағылысуы есебінен 
радиотолқындардың алыс тропосфералық таралуы пайдаланылатын 
тропосфералық радиорелелік тарату жүйелері (ТРСП); олардың арасында 
радиобайланыс жүзеге асырылатын жер станцияларының радиовидимость 
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радиобайланыс), радиохабар қызметі (халықтың тікелей қабылдауы үшін 
сигнал беру), жылжымалы қызметтің РСП (бір-біріне қатысты қозғалатын 
объектілер арасындағы радиобайланыс); 

мақсаты бойынша халықаралық, магистральдық, аймақішілік, 
жергілікті РСП, әскери РСП, технологиялық РСП (темір жол көлігі 
объектілеріне, электр беру желілеріне, Мұнай және газ құбырларына және т. 
б. қызмет көрсету үшін), ғарыштық РСП (ғарыш аппараттары арасында 
немесе жер пункттері мен ғарыш аппараттары арасында радиобайланысты 
қамтамасыз ететін) болып бөлінеді); 

пайдаланылатын радиожиіліктердің немесе радиотолқындардың 
диапазоны бойынша (кестені қараңыз.8.1.1); 

берілетін сигналдардың түрі бойынша Аналогты сигналдардың 
(телефон, радиохабар, факс, теледидар, телеметрия және телебасқару 
сигналдары), сандық сигналдардың (телеграф, ЭЕМ сигналдары) және аралас 
PSP бөлінеді; 

арналарды (арналық сигналдарды) бөлу тәсілі бойынша жиіліктік 
бөлінуі, арналардың уақытша, фазалық және құрамдастырылған бөлінуі бар 
көп арналы РСП ажыратады; сондай-ақ арна сигналдарын нысаны бойынша 
бөлетін арнайы РСП бар (мысалы, сигналдардың кодтық-адрестік бөлінуі бар 
асинхрондық-адрестік жүйелер); 

сызықтық сигналдың түріне сәйкес аналогтық, сандық және аралас 
(гибридті) PSP бөлінеді. Аналогты РСП-ға радиоарнаның (оқпанның) кірісіне 
аналогтық сигнал келіп түседі, тиісінше Аналогты РСП-ға импульстік РСП, 
яғни импульстік модуляциясы бар жүйелер (және арналардың уақытша 
бөлінуі) жатады; цифрлық РСП-ға радио ұңғының кірісіне және тарату 
жолына (суретті қараңыз.8.1) цифрлық сигнал келіп түседі; аралас ҚБП-да 
сызықтық сигнал аналогтық сызықтық сигналдан және цифрлық сигналмен 
модуляцияланған қосалқы тасымалдаушыдан тұрады; 

тасымалдаушы модуляция түріне сəйкес аналогты РСП жиілік, бір 
жолақты жəне амплитудалық модуляциясы бар жүйелерге, ал сандық РСП 
– амплитудалық, жиіліктік, фазалық жəне амплитудалық-фазалық 
манипуляциясы бар жүйелерге бөлінеді; 

өткізу қабілеті төмен, орташа жəне жоғары өткіСҚ қабілеті бар 
PSP-ті ажыратады 

Радиотолқындардың таралу трактісінде пайдаланылатын физикалық 
процестің сипаты бойынша мыналарды ажыратады: ретрансляторларсыз 
ұзын, орта және қысқа радиотолқындардағы Радиобайланыс және радиохабар 
тарату жүйелері; тікелей көру шегінде радиотолқындардың таралуы жүретін 
тікелей көруді берудің радиорелелік жүйелері (РРСП); тікелей көру шегінен 
тыс радиорелелік станциялардың өзара орналасуы кезінде олардың 
тропосфераның төменгі аймағында шашырауы және шағылысуы есебінен 
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радиобайланыс жүзеге асырылатын жер станцияларының радиовидимость 

  
 

шегінде орналасқан Жердің жасанды спутнигінің (ЖЖС) борттық 
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ионосфералық РСП (олардың радиотолқындарға шашырауы нәтижесінде 
метрлік толқындардың алыс ионосфераның гетерогенділігі) және т. 

Көпарналы телекоммуникациялық жүйелерді құру үшін 
радиотолқындардың дециметрлік, сантиметрлік және миллиметрлік 
диапазондарын қолданатын радиорелелік және спутниктік тарату жүйелері 
кең таралған. Осы диапазонда әртүрлі мақсаттағы жылжымалы (мобильді) 
радиобайланыстың заманауи жүйелері де салынуда. Бұрын жылжымалы 
радио жүйелері метрлік толқындардың жеке бөлімдерін қолданған. 

  
8.1.2 Поездық радиобайланыс жүйелері 
ПРС жүйесінде мынадай мағынасы бар ЖР-УК-СП, ЖР-УК-ЛП 

ведомстволық шифрлары бар радиостанциялар қолданылады:  
үшінші және төртінші әріптер қолданылатын толқындардың ауқымын 

білдіреді: ультра қысқа толқын (метр), қысқа толқын (гектометр); 
бесінші әріп радиостанцияларды орнату орны С стационарлы, Л  

локомотивті; алтыншы әріп ПРС жүйесіне жататындығы туралы 
куәландырады. 

ЖР-У-СС, ЖР-У-ЛС радиостанцияларының шифрлары ұқсас мағынаға 
ие, олардың СР жүйесіне жататындығын көрсететін соңғы әріпті қоспағанда. 

Қазіргі заманғы радиостанцияларда басқа шифрлар бар: стационарлық 
СР, тасымалданатын (Локомотив) ВР, HP. 

Поездық радиобайланысты ұйымдастыру туралы жалпы мәліметтер 
Поездық радиобайланыс (ПРС) поездық диспетчерге (ДНЦ) және 

станциялар (ДСП) бойынша кезекшілерге поездық локомотивтер 
машинистерімен, сондай-ақ қарсы және соңынан келе жатқан поездар 
машинистеріне өзара және поездық жұмыспен байланысты басқа да 
қызметкерлермен ақпарат алмасуға арналған (сурет.8.1.8).  

  Спмашинист байланысы аралық станцияларда орнатылған 
стационарлық радиостанциялар (СР) және локомотивтермен жабдықталған 
тасымалданатын (локомотивтік) радиостанциялар (ВР) көмегімен құрылған 
радиоарна бойынша жүзеге асырылады.  

ДНЦ машинист байланысын ұйымдастыру үшін радиоарнадан басқа 
желілік сымды арна пайдаланылады, ол ДНЦ-да орнатылған PC басқару 
станциясының аппаратурасымен және аралық пункттің коммутациялық 
жабдығымен бірге диспетчерге кез келген учаскенің кез келген СР-ға қосылуға 
және оның әрекет ету аймағында орналасқан поезд машинисімен келіссөздер 
жүргізуге мүмкіндік береді.  
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Машинист-машинист байланысы екі ВР көмегімен құрылған радиоарна 
бойынша, поезд жұмысына қатысатын машинист-қызметкерлердің байланысы 
машинистің ВР көмегімен құрылған радиоарна бойынша, сондай-ақ көрсетілген 
қызметкерлердің иелігінде бар стационарлық, тасымалданатын және алып жүретін 
радиостанциялар бойынша жүзеге асырылады. 

 

 

 
8.1.8-сурет- Поездық радиобайланыс сұлбасы 

 
8.1.3. «Көлік» жүйесінің аппаратурасы базасындағы ЖРС жүйесі»  
ПРС жүйесі үш негізгі радиожеліден тұрады: дуплексті желілік 

диспетчерлік (ПРС-ДЛ), симплексті аймақтық диспетчерлік (ПРС-СЗ) және 
симплексті желілік диспетчерлік (ПРС-СЛ). 

Дуплексті желілік диспетчерлік желі (ПРС-ДЛ) темір жолдардың жүк 
қауырт және жылдамдық учаскелеріндегі Поездар қозғалысын орталықтан 
басқаруға арналған. ПРС ұйымдастырудың дәстүрлі қағидаттарына сүйене 
отырып, желі локомотивтерде орнатылған РВ-1 типті жылжымалы 
радиостанцияларды және диспетчерлік учаскенің аралық станцияларында 
орнатылған және бір-бірімен және СР-1 типті басқару станциясымен төрт 
сымды желілік арнамен біріктірілген РС-1 типті стационарлық 
радиостанцияларды қолдана отырып құрылады. ПРС-ДЛ желісі мынадай 
функционалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді: 
 поездар машинистерінің поездық (ДНЦ), локомотивтік (ТНЦ) 
диспетчерлермен және энергодиспетчермен (ЭЧЦ) жеке, топтық және 
циркулярлық шақыруларды қолдана отырып сөйлесулерін жүзеге асыру; 
 поездық жұмыста қабылданған тоғыз стандартты команданы РВ-1 (ПУ-
ВР) пультінің дисплейінде көрсете отырып ДНЦ-дан машинистке беру; 
 СР-1 пультінің дисплейінде бес хабарламаны көрсете отырып, 
машинистерден ДНЦ-ға беру; 
 алдын ала белгіленген аймақтардан автоматты түрде беру және СР-1 
пультінде поезд нөмірін көрсету; 



263
  

 

Машинист-машинист байланысы екі ВР көмегімен құрылған радиоарна 
бойынша, поезд жұмысына қатысатын машинист-қызметкерлердің байланысы 
машинистің ВР көмегімен құрылған радиоарна бойынша, сондай-ақ көрсетілген 
қызметкерлердің иелігінде бар стационарлық, тасымалданатын және алып жүретін 
радиостанциялар бойынша жүзеге асырылады. 

 

 

 
8.1.8-сурет- Поездық радиобайланыс сұлбасы 

 
8.1.3. «Көлік» жүйесінің аппаратурасы базасындағы ЖРС жүйесі»  
ПРС жүйесі үш негізгі радиожеліден тұрады: дуплексті желілік 

диспетчерлік (ПРС-ДЛ), симплексті аймақтық диспетчерлік (ПРС-СЗ) және 
симплексті желілік диспетчерлік (ПРС-СЛ). 

Дуплексті желілік диспетчерлік желі (ПРС-ДЛ) темір жолдардың жүк 
қауырт және жылдамдық учаскелеріндегі Поездар қозғалысын орталықтан 
басқаруға арналған. ПРС ұйымдастырудың дәстүрлі қағидаттарына сүйене 
отырып, желі локомотивтерде орнатылған РВ-1 типті жылжымалы 
радиостанцияларды және диспетчерлік учаскенің аралық станцияларында 
орнатылған және бір-бірімен және СР-1 типті басқару станциясымен төрт 
сымды желілік арнамен біріктірілген РС-1 типті стационарлық 
радиостанцияларды қолдана отырып құрылады. ПРС-ДЛ желісі мынадай 
функционалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді: 
 поездар машинистерінің поездық (ДНЦ), локомотивтік (ТНЦ) 
диспетчерлермен және энергодиспетчермен (ЭЧЦ) жеке, топтық және 
циркулярлық шақыруларды қолдана отырып сөйлесулерін жүзеге асыру; 
 поездық жұмыста қабылданған тоғыз стандартты команданы РВ-1 (ПУ-
ВР) пультінің дисплейінде көрсете отырып ДНЦ-дан машинистке беру; 
 СР-1 пультінің дисплейінде бес хабарламаны көрсете отырып, 
машинистерден ДНЦ-ға беру; 
 алдын ала белгіленген аймақтардан автоматты түрде беру және СР-1 
пультінде поезд нөмірін көрсету; 

  
 

 диспетчерлік пункт пен локомотив ЭЕМ арасында деректерді автоматты 
түрде алмасу; 
 тежегіштерді автоматты қосу арқылы поездың шұғыл тоқтау командасын 
поезға беру; 
 арна жұмыс істеп тұрған кезде диспетчерді машинист тарапынан 
авариялық шақыру; 
 магнитофон және телетайп арқылы дискретті ақпарат көмегімен барлық 
келіссөздерді құжатталған тіркеу; 
 нәтижелердің Жарық индикациясы бар аппаратураның жұмысқа 
қабілеттілігін Автоматты және қолмен диагностикалық бақылау [32]. 

Тиісті қызметтердің диспетчерлері ср-1 А-ға ол арқылы РС-1-ге поезд 
диспетчерінің басымдығымен ПУ-ДНЦ ПУ-ТНЦ, ПУ-ЭЧЦ басқару пульттері 
арқылы қол жеткізе алады. Пульттер поезды жеке таңдап шақыру, команда 
құру, сондай-ақ ақпаратты дисплейде көрсету кезінде оның нөмірін 
тастатуралық теру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.  

Желілік радиостанциялар дуплексті режимде жұмыс істейді, бұл 
оларды қашықтан басқару қажеттілігін болдырмайды. Дециметрлік 
диапазондағы радио толқындар қолданылады (орташа жиілік 330 МГц), 
өнеркәсіптік кедергілердің қарқындылығы едәуір төмен, ал хабарламаларды 
қабылдаудың шуылға төзімділігі метр және әсіресе гектометр 
толқындарының диапазондарына қарағанда едәуір жоғары. 

 
8.1.4. Станциялық радиобайланыс жүйесі 
Станциялық радиобайланыс (СРС) маневрлік, дөңестік және 

шаруашылық локомотивтерінің машинистерімен маневрлік және дөңестік 
жұмыс жетекшілерімен (ДСЦ маневрлік диспетчері, ДСЦС станциялық 
диспетчері, ДСПП қабылдау парктері бойынша кезекшілер, ДСПФ 
қалыптастыру, ДСПО жөнелту, поездарды құрастырушылар, ДСПГ дөңесі 
бойынша кезекші) ақпарат алмасуға арналған. [32]. 

СРС желілерін құру ерекшеліктерін ПП қабылдау, ПФ қалыптастыру 
және жөнелту парктерінің дәйекті орналасуы бар үлкен Сұрыптау 
станциясының мысалында қарастырамыз (сурет.8.1.9). Бірінші маневрлік 
ауданда, слайдтың жылжымалы бөлігі мен ПГ-ның ішкі мойынын қосқанда, 
пойыздардың бөлінуі және пойыздардың ішінара қалыптасуы бойынша 
операциялар жүреді. Үй-жайында екі пульті, басқармасы бар стационарлық 
радиостанция (СР) Орнатылатын ДСПГ сұрыптау дөңесі бойынша кезекші 
жұмысты басқарады. Біреуі- ДСПГ қабылдау паркі бойынша кезекшіде 
доғамен (шығару), ДСПП-да. 

Дөңестік локомотивтер жылжымалы радиостанциялармен (ВР) 
жабдықталған, олар ДСПГ радиостанциясымен бірге f1 жұмыс жиілігімен 
дөңестік радиобайланыс желісін құрайды. Абоненттерді шақыру шақыру 
сигналдарын алдын ала жібермей дауыспен жүзеге асырылады. 
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8.1.9-сурет- Станциялық радиобайланыс сызбасы 
 
Екінші маневрлік ауданда, соның ішінде ПФ және ПО, қосылыстардың 

түпкілікті қалыптасуы жүреді. Маневрлік жұмысқа жалпы басшылықты үй-
жайында СР орнатылған ДСПФ құру паркі бойынша кезекші жүзеге 
асырады. ВР-мен жабдықталған маневрлік локомотивтердің орнын 
ауыстыруды алып жүретін радиостанциясы (НР) бар поездарды 
құрастырушылар тікелей басқарады. Жөнелту паркі бойынша кезекші ДСПО-
мен қашықтан басқару пультінің көмегімен қосылады. Көбінесе маневр 
жетекшісінің қолында, СР - дан басқа, дауыс зорайтқыш жүйесі бар.   

Қарастырылған маневрлік аймақтың барлық радиостанциялары бірдей 
f2 жиілігінде жұмыс істейді және маневрлік радиобайланыс желісін құрайды. 
Желі әдетте топтық сайлау қоңырауын пайдаланады. 1000 Гц жиіліктегі 
Сигнал машинистке қоңырау шалу үшін, 700 және 1400 Гц жиіліктегі 
сигналдар маневрлік жұмыс жетекшілерін шақыру үшін, ал 2100 Гц 
радиоарна арқылы CLGC екі жақты парк байланысы жүйесіне кіру үшін 
қолданылады.  

Станцияның бүкіл аумағын қамтитын үшінші маневрлік ауданда 
жергілікті вагон ағындарымен жұмыстар орындалады, мысалы, вагондарды 
тиеу және түсіру үшін жеткізу операциялары. Шаруашылық 
локомотивтерінің машинистеріне ақпарат беру үшін қарамағында СР бар 
станция бойынша кезекші жұмыстарды басқарады. Бұл ретте f3 жұмыс 
жиілігімен маневрлік радиобайланыстың екінші желісі құрылады. 

СРС жүйесін қолдану сұрыптау дөңестеріндегі құрамдарды өңдеуді 
жеделдетуге, өнімсіз қарапайым вагондар мен локомотивтерді қысқартуға, 
демек, станцияның өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді [32]. 
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Екінші маневрлік ауданда, соның ішінде ПФ және ПО, қосылыстардың 

түпкілікті қалыптасуы жүреді. Маневрлік жұмысқа жалпы басшылықты үй-
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мен қашықтан басқару пультінің көмегімен қосылады. Көбінесе маневр 
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Станцияның бүкіл аумағын қамтитын үшінші маневрлік ауданда 
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жеделдетуге, өнімсіз қарапайым вагондар мен локомотивтерді қысқартуға, 
демек, станцияның өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді [32]. 

  
 

8.2 Теміржол радиобайланысындағы радиостанциялардың 
сипаттамасы 

 
1РТМ-А2-ЧМ радиостанциясы - халық шаруашылығының әр түрлі 

салаларында пайдалануға арналған және ЗРТС-Ц2-ЧМ радиостанциясымен 
және 26РТС-А2-ЧМ радиостанцияларымен, сондай-ақ жылдың және 
тәуліктің кез келген уақытында орта мерзімді жер жағдайында өзара іздеусіз 
және жолсыз телефон радиобайланысын ұйымдастыру үшін қызмет етеді. 1 
РТМ-А2-ЧМ радиостанциясы бір арналы және үш арналы (50 кГц арналары 
арасындағы жиіліктерді таратумен), [14] дайындалады. 

1РТМ-А2-ЧМ радиостанциясымен бір байланыс желісінде 
радиостанциялардың басқа түрлері жұмыс істей алады, мысалы, 20РТП-2-
ЧМ, 21РТН-2-ЧМ.  

1РТМ-А2-ЧМ радиостанцияларының ЗРТС-Ц2-ЧМ радиостанциясымен 
байланыс қашықтығы шамамен 15-30 км құрайды. 1РТМ-А2-ЧМ 
радиостанцияларының 26РТС-А2-ЧМ радиостанцияларымен байланыс 
қашықтығы-15-30 км. 1РТМ-А2-ЧМ радиостанцияларының өзара байланыс 
қашықтығы - 8-15 км. 

1РТМ-А2-ЧМ радиостанциясы жылжымалы объектілерде -30 - +50°С 
температурада, сондай-ақ жолсыз жағдайларда үлкен механикалық 
жүктемелер болған кезде жұмыс істеуге арналған. 

Радиостанция қабылдау-беру қатынасы 3/1 болғанда ұзақ жұмыс 
істеуге арналған, әрі беру үшін үздіксіз жұмыс уақыты 15 минут. 

1РТМ-А2-ЧМ радиостанциясы бір жиілікте симплексті режимде жұмыс 
істейді. 

Радиостанцияның көмегімен:   
а) орталық радиостанциямен тікелей радиобайланыс; 
б) абоненттік радиостанциялардың өзара тікелей радиобайланысы; 
в) осы желінің барлық радиостанцияларын (абоненттік, сондай-ақ 

Орталық радиостанцияларды топтық шақыру); 
г) радиожелісінің кез келген абонентінен топтық шақыру сигналдарын 

қабылдау. 
 Радиостанция құрамы  

Радиостанция құрамына кіреді: 
а) қабылдағыш - 1 дана; 
б) басқару пульті - 1 дана;   
в) аккумуляторлық қоректендіру блогы - 1 дана;  
г) фидері бар антенна құрылғысы - 1 дана;  
д) жалғағыш кәбілдер - 3 дана; 
е) қосалқы бөлшектері мен құралы бар қорап;  
ж) радиостанцияның техникалық сипаттамасы және пайдалану 

жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; з) радиостанцияның паспорты - 1 дана; 
и) монтаждау жинағы — 1 дана (жеке тапсырыс бойынша). 35. 

Радиостанцияның қабылдау-таратқышында (7, 9-қосымшалар)   
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келесі блоктар орналастырылған: 
а) қабылдағыштың ақысы; 
б) таратқыш тақтасы; 
в) қуат күшейткіші; 
г) шуды азайту тақтасы; 
д) антенна сүзгісі. 
36. Басқару пульті (7, 9-қосымшалар) мынадай блоктардан тұрады: 
а) төмен жиілікті күшейткіш; 
б) үндестік шақыру қабылдағышының; 
в) микротелефон; 
г) коммутация және басқару органдары. 37. Радиостанцияның антенна 

құрылғысы (7, 9-қосымшалар) мыналардан тұрады: 
а) антенналар (істік); 
б) Келісуші құрылғы; 
в) фидер. 
Радиостанция 42РТМ-А2-ЧМ - радиостанциясы - қабылдау-тарату, 

симплексті, телефон, жиілік-фазалық модуляциясы және жиілік-сайлау 
қоңырауы-теміржол көлігінде пойыз радиобайланысын ұйымдастыруға 
арналған. Теміржол көлігінің жылжымалы объектілеріне орнатуға және 
келесі климаттық және механикалық жағдайларда пайдалануға арналған 
[14]: 

қоршаған орта температурасы, °С -25 +50 C... 
30 ° С кезінде салыстырмалы ылғалдылық,% ....95 
10-нан 70 Гц дейінгі жиілік диапазонындағы діріл жүктемелері, g....... 

3,8 
бірнеше соққылар, g ....... 25 
Радиостанцияны қоректендіру номиналды кернеуі 50 немесе 75 В 

тұрақты тоқ көзінен-номиналдан ±20% шегінде кернеудің рұқсат етілген 
ауытқуымен немесе 23-тен 31 В-қа дейінгі шекте қоректендіру кернеуінің 
рұқсат етілген өзгеруі кезінде кернеуі 24 В көзден жүзеге асырылады. 
Радиостанцияның 100 Гц жиіліктегі қоректендіру көзіне қосылу нүктелерінде 
өлшенген пульсация кернеуі қоректендірудің номиналды кернеуінен 2% 
аспауы тиіс. 

Радиостанция қамтамасыз етеді: 
а) бір немесе екі басқару пультінен жұмыс істеу; 
б) кезекші қабылдау, қабылдау, беру режимдеріне қайта қосу; 
в) өзін-өзі бақылайтын шақыртуды жіберу және жарық индикациясы 

бар шақыртуды қабылдау; 
г) арналарды ауыстыру; 
д) дыбыс деңгейінің сатылы өзгеруі; 
е) қоректендіруді қосудың жарық индикациясы; 
ж) ТУ—ТС аппаратурасын қосу мүмкіндігі.  
Радиостанцияның екі негізгі орындау нұсқасы бар: КВ-М 

(метрополитенге арналған) және КВ/УКВ нұсқаларын қоса алғанда, KB. 
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 РС-46МЦВ радиостанциясы - стационарлық радиостанция поездық 
және жөндеу-жедел радиобайланыстың радиобайланыс желілерінде жұмыс 
істеуге арналған. Радиостанция қамтамасыз етеді: 
 поездық (ПРС) және жөндеу-жедел радиобайланыс (РОРС) 
желілеріндегі жұмыс); 
 теміржол желісінде пайдаланылатын "көлік" жүйесінің және ЖРУ 
кешенінің радиобайланыс аппаратурасымен бірлескен жұмыс; 
 диспетчерлік байланыстың ұқсас арналары бойынша, сондай-ақ Е1 
ағыны бойынша ОТС-Ц желілерінде жұмыс істеу кезінде радиостанцияны 
қашықтықтан басқару; 
 ТУ-ТС аппаратурасы болған кезде байланысты автоматты түрде орнату 
және аналогты және дискретті ақпаратты жылжымалы радиостанцияға және 
кері беру;  
 10 дБ аспайтын сөнуі бар желілер бойынша радиостанцияның ПУС екі 
Басқару пультінен басқару кезінде желілік радиосет абоненттерімен 
байланыс; 
 кіші басқару станциясы режиміндегі жұмыс; 
 90 дБ дейінгі кіріс сигналдарының динамикалық диапазонындағы 
"үздік" радиостанцияны Автоматты таңдау жұмысы; 
 Локомотив радиостанцияларының аналогтық және цифрлық 
режимдердегі ақаулы функционалдық тораптарды сәйкестендірумен станция 
мониторингі; 
 вагон-зертханадан радиобайланыс параметрлерін автоматты түрде 
тіркеу; 
 келіссөздерді тіркеу үшін шығу; 
 деректерді беру режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі; 
 пойыз нөмірін қабылдау; 
 МВ диапазонындағы радиостанцияның шығу қуатын реттеу; 
 радионың конфигурациясын жедел өзгерту, басқа қызмет көрсету 
мүмкіндіктері, [32]. 

 
8.3 TETRA стандарты 
 
TETRA жердегі транкингтік радиобайланыс жүйесін білдіреді және 

цифрлық транкингтік байланыс үшін жалпы стандартты білдіреді. Мобильді 
радиобайланыстың сандық әдісі ретінде TETRA жоғары сапалы дауыстық 
беріліспен және жиілікті үнемдеумен ерекшеленеді. 
Еуропалық байланыс стандарттары институты (ETSI) бұл стандартты 
жетекші өндірушілермен, пайдаланушылармен және тұтынушылармен бірге 
жасады. Сөйлеу және деректерді қауіпсіз беру, тамаша функционалдылық, 
сондай-ақ әртүрлі өнімділік сипаттамалары кәсіби мобильді 
радиобайланыста және оның маңызды қолдану түрлерінде жоғары талаптарға 
бейімделуді қамтамасыз етеді. 
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TETRA жүйелік платформа ретінде бұрын жекелеген 
инфрақұрылымдарда ұсынылған транкингтік байланыс қызметтері мен 
мобильді деректерді беруді біріктіруге қабілетті. Бұл икемділікті арттырады 
және желілік пайдаланушылар мен пайдаланушылар үшін қаржылық 
жағдайды жақсартады. 
Accessnet-T IP, Rohde & Schwarz Professional mobile Radio GmbH 
компаниясының TETRA радиобайланыс жүйесі, Tetra сандық мобильді 
радиобайланыс жүйесі болып табылады. Оны бір реттік жүйеден бүкіл елдегі 
желіге дейін қолдануға болады. ACCESSNET-T IP иерархиялық емес, көп 
тізбекті желілік құрылымға ие және сол арқылы топологиялық шектеулерге 
ұшырамайды. ACCESSNET-T IP осылайша пайдаланушылардың барлық 
талаптарын оңтайлы орындай алады. 

Жүйенің архитектурасы кәсіби мобильді радио нарығының (PMR) 
қолдану түрлеріне бейімделді. Ол резервтің қасиеттерін қолдана отырып, 
жүйенің максималды операциялық дайындығын, сондай-ақ сыртқы әсерлерге 
қарсы тамаша сенімділікті ұсынады. Икемді желілік құрылым, сондай-ақ 
жүйенің дамуы бір жалпы жүйеде жұмыс істеуге дайындық пен қуатқа 
қатысты әртүрлі талаптарды дәл орындайтын масштабталу шешімдеріне қол 
жеткіСҚге мүмкіндік береді.  

ACCESSNET-T IP еуропалық байланыс стандарттары институтының 
(ETSI) белгіленген мәндеріне сәйкес жасалған және халықаралық танылған 
ETSI стандарттарының барлық талаптарын орындайды. 

TETRA жүйесінің негізгі параметрлері мен сипаттамалары 
Жылжымалы радиобайланыс екі немесе одан да көп қозғалатын 

объектілер арасында тікелей байланысты да, стационарлық абоненттердің 
көлік құралдарындағы (поездардағы, ұшақтардағы) абоненттермен 
байланысын да жасайды. 
Бүгінгі таңда байланыстың келесі түрлері жаппай қолданылады:  

а) жылжымалы радиобайланыстың кәсіби (жеке) жүйелері;  
б) жеке радиошақыру жүйесі;  
в) ұялы жылжымалы радиобайланыс жүйесі;  
г) сымсыз телефон жүйелері.  
Жалпы телефондық желілермен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін 

жүйе жеке деп аталады (PAMR), жалпы телефондық желілермен өзара 
әрекеттесуді қамтамасыз етпейтін жүйе кәсіби деп аталады (PMR). Кәсіби 
жүйе радио баннерлердің жабық тобы арасындағы байланысты қамтамасыз 
етеді. 
Жылжымалы радиобайланыстың кәсіби жүйелері 8.3.101 суретте 
көрсетілген. 

 Жеке арна оны жалпыға қол жетімді байланыс желісі ретінде 
пайдаланған абоненттердің шағын тобына бекітілген (сурет. 8.3.10, а). 
Жалпыға қол жетімді каналдар жиынтығы бар жүйеде (транкинг жүйелері) 
(сурет.8.3.10, б) желінің барлық абоненттеріне арналардың тұтас тобы 
қолжетімді. Қоңырау кезінде осы уақытта бос арналардың бірі екі абонентке 
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бекітілген. Қоңырау аяқталғаннан кейін арна босатылады және кез-келген 
басқа жұп абоненттерге берілуі мүмкін. Абоненттер арасында арналарды 
автоматты түрде тарату жүреді.  

 TETRA хаттамасы орындаудың екі нұсқасынан тұрады: TETRA Voice 
+ Data (TETRA V+D) және Tetra Packet Data Optimized (TETRA PDO). 
TETRA V + D дауыстық және деректерді берудің біріктірілген сұлбасын 
орындайды, ал TETRA PDO ерекшелігі тек деректерді жіберуге арналған. 
Tetra V + D нұсқасында TDMA технологиясы бойынша арналарды тығыздау 
(арналарды уақытша тарату) қолданылады. Арналарды бір тасымалдаушы 
жиілікте уақытша таратуда байланыстың төрт дауыстық арнасы жүргізіледі 
(8.2-сурет). Әр кадрдың ұзақтығы 56,67 мс және төрт уақыт аралығынан 
тұрады (time slots). 18 кадрдың реттілігі көп кадрды құрайды, оның ұзақтығы 
1,02 с құрайды, сонымен қатар бақылау жақтауы да бар. Бір кадрда 512 бит 
ақпарат бар, олардың 432-і Ақпараттық болып табылады. Сығымдау 
сұлбаларын қолдану жалпы дауыстық және деректер трафигін басқару 
сигналдары үшін 17 кадрға және Он сегізге тасымалдауға мүмкіндік береді. 
Мультикадр-сирек қайталанатын кадрлар үшін қалыптасатын гиперкадрдың 
құрылымдық элементі (шифрды синхрондау жақтауы).  

Ең алдымен, қуатты басқаратын 36 биттік пакет беріледі. Содан кейін 
бірінші Ақпарат блогы беріледі, ол 216 биттік пакет. Бірінші ақпараттық 
блоктан кейін 36 биттен тұратын синхро тізбекті және бірдей мөлшердегі 
екінші ақпараттық блокты көруге болады. Уақыт аралықтары қорғаныс 
кезеңдерімен бөлінеді, олар 6 бит немесе 0,167 мс құрайды. 

TDMA технологиясы негізінде құрылған жүйенің жұмысы 25 кГц-те 
орналасқан төрт логикалық арнаны ұйымдастыруға негізделген. Жалпы 
өткіСҚ қабілеті 36 кбит/с құрайды, бірақ сонымен бірге қателерді түзету мен 
синхрондауға байланысты кейбір сигналдарды беру үшін желінің нақты 
жылдамдығы 28,8 кбит/с дейін төмендейді, яғни жеке радиоарнаның өткіСҚ 
қабілеті 7,2 кбит/с құрайды, [32]. 

Бұл стандарт абоненттік жабдықтың екі жұмыс режимін қарастырады: 
 а) транкингтік радиобайланыс режимі (TMO);  

б) тікелей беру режимі (DMO).  
8.3.10-суретте TMO режиміндегі TETRA стандартты радио 

интерфейсінің құрылымы көрсетілген. 
TMO жұмыс режимі абонент базалық станцияның (BS) әрекет ету 

аймағында болған кезде өз функцияларын орындайды. Бұл режим 
абоненттерге жүйенің барлық мүмкіндіктерін бере алады, бір уақытта дауыс 
пен деректерді де, пакеттік деректерді де беруді қамтиды. 
 DMO жұмыс режимі БС қызмет көрсету аймағынан тыс жерде 
абоненттер арасында топтық байланыс орнатуға арналған. Абоненттер 
арасындағы байланыс жартылай дуплексті режимде жүзеге асырылады, бірақ 
жеке немесе топтық қоңырау шалу мүмкіндігі бар. БС болмаған кезде 
физикалық арналар арасында синхрондау мүмкін емес. 
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а) жалпыға қолжетімді байланыс желісімен; б) арналардың жалпыға 

қолжетімді шоғырымен; 
 

8.3.10-сурет- Жылжымалы радиобайланыстың кәсіби жүйелері 
 
БS қызмет көрсету аймағының радиусы базалық станцияның 

антеннасын орнату биіктігіне, рельефке, тропосфералық шағылысуға, әртүрлі 
кедергілер мен шуларға байланысты.  

Дұрыс таңдалған антенна-фидер жабдықтары, жақсы рельеф және 
электромагниттік кедергілердің болмауы жағдайында байланыс диапазоны 
базалық станциядан 60 км-ге дейін жетуі мүмкін. 
TETRA стандартты сандық байланыс жүйесіндегі аналогтық байланыс 
жүйелерінен айырмашылығы, базалық станция мен тозатын терминал 
арасындағы қашықтықтың артуымен дауыстық және деректерді беру сапасы 
нашарламайды.  

Өз кезегінде белгілі бір қашықтық шегі бар, онда қателер деңгейі 
түзету қабілетінен асып түседі. Бұл жағдайда абоненттер арасындағы 
байланыс мүмкін болмайды. Осылайша, Tetra стандартының сандық 
байланыс жүйесі желіні жабу және берілетін сөйлеу сапасы бойынша 
аналогтардан айтарлықтай артықшылыққа ие. ТЕТРА стандартының 
радиобайланысының негізгі параметрлері 8.3.1-кестеде келтірілген 

Пайдаланушы ұйымның радиобайланысы бар компьютерлер немесе 
қосымшалар Tetra абоненттік радиостанцияларының көмегімен сол 
пайдаланушы ұйымның басқа компьютерлерімен ACCESSNET-T IP және кең 
жолақты желі арқылы пайдалы IP-деректерді алмасуы мүмкін. 
Бұл желіде ұзындығы 16-дан 2047 битке дейінгі хабарламалар жіберілуі 
мүмкін. 
Бір TETRA жүйесінің сыйымдылығы негізінен қолданылатын қосқыштардың 
функционалды қабілетіне байланысты. Жүйе көптеген сипаттамаларға ие, 
әртүрлі қызметтер оларға жауап береді 
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пайдаланушы ұйымның басқа компьютерлерімен ACCESSNET-T IP және кең 
жолақты желі арқылы пайдалы IP-деректерді алмасуы мүмкін. 
Бұл желіде ұзындығы 16-дан 2047 битке дейінгі хабарламалар жіберілуі 
мүмкін. 
Бір TETRA жүйесінің сыйымдылығы негізінен қолданылатын қосқыштардың 
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8.3.11-сурет- TETRA хаттамасында радиоарнаның жұмыс істеу 
принципін уақытша ұсыну 

 

 
 
Сурет 8.3.12-TMO режимінде TETRA стандартты радиоинтерфейс құрылымы 

 
 8.4 Радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет көрсету түрлері 

 
Радиобайланыс жүйелері әртүрлі орталарда жұмыс істейді - тұрақсыз 

температура режимдерімен, ашық жерлерде, өндіріс жағдайында және т.б., 
бұл кейбір радио тораптардың ерте тозуына әкелуі мүмкін. 

Радиобайланысқа техникалық қызмет көрсету-қиын процесс, өйткені 
мамандардан радиоаппаратураны және оның жиілікке тәуелділігін тұрақты 
бақылау талап етіледі.. Радиобайланыс жүйелеріне техникалық қызмет 
көрсету ақауларды алдын ала диагностикалауды, клиентпен жұмыс құнын 
бағалауды және келісуді, сондай-ақ кәсіби жөндеу арқылы ақауларды тікелей 
жоюды және радиостанциялар мен радиобайланыс жүйелерінің 
функционалдығын одан әрі қолдауды білдіреді. Радиостанциялардың үздіксіз 
және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету - бұл мамандандырылған білімді 
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қажет ететін көп еңбекті қажет ететін процесс. Ол аппаратураны, оның 
жиілікке тәуелділігін тұрақты бақылауды қамтиды, [32]. 

Радиостанцияларға техникалық қызмет көрсету түрлері: 
 стационарлық және мобильді радиобайланыс жүйелерін орнатуды, 
күйге келтіруді, демонтаждауды немесе жөндеуді орындау; 
 клиентке талап етілетін жиіліктерге ретрансляторлар мен 
радиостанцияларды тігу; 
 кабельдерді, антенналарды, діңгектерді және басқа да ілеспе 
Жабдықтарды баптау, ауыстыру және жөндеу; 
 радиоаппаратураның қоректендіру блоктарының жұмысқа 
қабілеттілігін қалпына келтіру, аккумуляторлық батареяларды ауыстыру; 
 радиорелелік байланыс желілеріне (ретрансляторларға) қызмет 
көрсету; 
 қажетті параметрлерді реттей отырып, радиостанцияларды 
бағдарламалау және қайта жабдықтау, қажет болған жағдайда зауыт 
қондырғыларын қалпына келтіру. 

Жоспарлы немесе жедел жөндеуді немесе істен шыққан жабдықты 
ауыстыруды қамтитын бір жолғы жұмыстар.  

Радио құрылғылардың "микробағдарламасы" негізгі деңгейде жүзеге 
асырылады - тональды кодтар, жиіліктер бағдарламаланады және 
құрылғының барлық негізгі функцияларын" зауыттық" күйге келтіру жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, осы деңгейде құрылғыларды "жұқа" күйге келтіру 
жүзеге асырылады, құрылғылардың күрделі иерархиялары 
ұйымдастырылады, радио жүйелерінің мүмкіндіктері негізінде байланыс 
топтары құрылады және т. б. 

Әр түрлі бұзылулар құрылғыларды абайсызда қолданумен, пайдалану 
нұсқаулығын бұзумен байланысты механикалық әсерлерге байланысты 
болуы мүмкін. Ең "жеңіл" нәтиже-иілген антенналар, басылған түймелер, 
құрылғылардың корпустарындағы чиптер мен жарықтар. 

Радиобайланыс жүйелеріне қызмет көрсету процесінде кездесетін аса 
ауыр бұзылулардың ішінде мыналар жиі кездеседі: 

 таратқыш жұмысының бұзылуы; 
 қабылдағыштың төмен сезімталдығы; 
 қуат тізбегіндегі бұзылулар; 
 динамиктің функционалдығын жоғалту; 
 қосуға жауаптың болмауы; 
 қажетті жиілікке түспеу; 
 сынудың басқа түрлері. 

Жөндеу жұмыстарының түрлері: 
 жетекші тораптардан, бөлшектерден және радиоаппаратура 

корпусынан шаңды кетіру; 
 істен шыққан және сынған бөлшектерді ауыстыру; 
 электрондық элементтерді тақтаға дәнекерлеу; 
 механикалық әсерлерден кейін жүйелерді қалпына келтіру; 



273
  

 

қажет ететін көп еңбекті қажет ететін процесс. Ол аппаратураны, оның 
жиілікке тәуелділігін тұрақты бақылауды қамтиды, [32]. 

Радиостанцияларға техникалық қызмет көрсету түрлері: 
 стационарлық және мобильді радиобайланыс жүйелерін орнатуды, 
күйге келтіруді, демонтаждауды немесе жөндеуді орындау; 
 клиентке талап етілетін жиіліктерге ретрансляторлар мен 
радиостанцияларды тігу; 
 кабельдерді, антенналарды, діңгектерді және басқа да ілеспе 
Жабдықтарды баптау, ауыстыру және жөндеу; 
 радиоаппаратураның қоректендіру блоктарының жұмысқа 
қабілеттілігін қалпына келтіру, аккумуляторлық батареяларды ауыстыру; 
 радиорелелік байланыс желілеріне (ретрансляторларға) қызмет 
көрсету; 
 қажетті параметрлерді реттей отырып, радиостанцияларды 
бағдарламалау және қайта жабдықтау, қажет болған жағдайда зауыт 
қондырғыларын қалпына келтіру. 

Жоспарлы немесе жедел жөндеуді немесе істен шыққан жабдықты 
ауыстыруды қамтитын бір жолғы жұмыстар.  

Радио құрылғылардың "микробағдарламасы" негізгі деңгейде жүзеге 
асырылады - тональды кодтар, жиіліктер бағдарламаланады және 
құрылғының барлық негізгі функцияларын" зауыттық" күйге келтіру жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, осы деңгейде құрылғыларды "жұқа" күйге келтіру 
жүзеге асырылады, құрылғылардың күрделі иерархиялары 
ұйымдастырылады, радио жүйелерінің мүмкіндіктері негізінде байланыс 
топтары құрылады және т. б. 

Әр түрлі бұзылулар құрылғыларды абайсызда қолданумен, пайдалану 
нұсқаулығын бұзумен байланысты механикалық әсерлерге байланысты 
болуы мүмкін. Ең "жеңіл" нәтиже-иілген антенналар, басылған түймелер, 
құрылғылардың корпустарындағы чиптер мен жарықтар. 

Радиобайланыс жүйелеріне қызмет көрсету процесінде кездесетін аса 
ауыр бұзылулардың ішінде мыналар жиі кездеседі: 

 таратқыш жұмысының бұзылуы; 
 қабылдағыштың төмен сезімталдығы; 
 қуат тізбегіндегі бұзылулар; 
 динамиктің функционалдығын жоғалту; 
 қосуға жауаптың болмауы; 
 қажетті жиілікке түспеу; 
 сынудың басқа түрлері. 

Жөндеу жұмыстарының түрлері: 
 жетекші тораптардан, бөлшектерден және радиоаппаратура 

корпусынан шаңды кетіру; 
 істен шыққан және сынған бөлшектерді ауыстыру; 
 электрондық элементтерді тақтаға дәнекерлеу; 
 механикалық әсерлерден кейін жүйелерді қалпына келтіру; 

  
 

 электр тізбектері мен баспа платаларын жөндеу. 
Радиостанцияларға техникалық қызмет көрсету 
Радиостанцияларға техникалық қызмет көрсету (ТҚК) олардың 

техникалық және пайдалану сипаттамаларын қолдау мақсатында жүргізіледі. 
Техникалық қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларды орындау көлемі 

мен кезеңділігі ТҚК жөніндегі арнайы нұсқаулықтарда айқындалады. 
Радиостанцияға жалпы күтім 
Алдын-ала ескерту! Жуғыш заттар, алкоголь, аэрозоль қосылыстары 

және/немесе мұнай өнімдері сияқты химиялық заттарды қолдану зиянды әсер 
етуі және радиостанция корпусына зақым келтіруі мүмкін. 

Керек-жарақтар коннекторы штепсельмен жабдықталған, ол 
қолданылмаған кезде қосқышты жабуы керек. 

Радиостанцияның сыртқы беттерін таза суға және ыдыс жууға арналған 
жұмсақ сұйықтыққа малынған шүберекпен тазалаңыз. 

Рұқсат етілмеген аксессуарлар мен керек-жарақтарды пайдалану 
радиостанцияның бұзылуына және кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін. 

Техникалық қызмет көрсету 
Радиостанцияларға мерзімді көзбен қарау және тазалау ұсынылады. 

Тексеру: радиостанцияның сыртқы беттері таза екенін және сыртқы басқару 
пернелері мен ауыстырып-қосқыштардың қалыпты жұмыс істейтінін тексеру 
үшін радиостанцияның ішкі компоненттерін тексеру ұсынылмайды. Тазалау 
процедурасы: радиостанцияның сыртқы және ішкі беттерін тазарту кезінде 
қолданылатын тазартқыш құралдар мен әдістер.  

Сыртқы беттер радиостанцияның алдыңғы қақпағын, радиостанцияның 
корпусын және микрофон корпусын қамтиды-мерзімді көзбен шолу 
ластануды немесе тозаңдануды көрсеткен кезде бұл беттер тазартылуы тиіс 
(Ескертпе: радиостанцияның ішкі беттері радиостанция сервистік қызмет 
көрсету немесе жөндеу үшін бөлшектелген кезде ғана тазартылуы мүмкін). 

Радиостанцияның сыртқы беттеріне ұсынылатын жалғыз тазартқыш-
бұл ыдыс жуғыш заттың 0,5% ерітіндісі. Интегралды сұлбаларды немесе 
олардың компоненттерін тазартудың жалғыз ұсынылатын құралы-изопропил 
спирті (70%). 

Ескерту: кейбір химиялық заттар мен олардың булануының əсері 
пластиктің кейбір түрлеріне теріс əсер етуі мүмкін. Бүріккіш спрейлер мен 
басқа химиялық заттарды пайдаланбаңыз. 

Сыртқы пластикалық беттерді тазалау: радиостанциядан кірді кетіру 
үшін 0,5% ұнтақ ерітіндісін металл емес қысқа шашты щеткамен 
қолданыңыз. Радиостанцияның бетін кептіру үшін жұмсақ, сіңіргіш матаны 
немесе майлықты қолданыңыз. Ішкі интегралды сұлбаларды және олардың 
компоненттерін тазарту: изопропил спирті (70%) қол жетімді емес жерлерде 
жабысқақ заттарды кетіру үшін металл емес қысқа шашты щеткамен 
қолданылуы мүмкін. Щетканың көмегімен радиостанцияның ішкі беттерінен 
енген материалды алып тастауға болады. Басқару немесе реттелетін 
компоненттер алкоголь ерітіндісімен толтырылмағанына көз жеткізіңіз. 
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Кептіру процесін тездету үшін жоғары қысымды ауаны пайдаланбаңыз, 
себебі бұл қажет емес жерлерде ерітіндінің концентрациясына әкелуі мүмкін. 
Тазалау процесі аяқталғаннан кейін бетті кептіру үшін жұмсақ сіңіргіш, 
түксіз матаны қолданыңыз. Радиостанция корпусын тазалау үшін изопропил 
спиртін қолданбаңыз.  

Ескерту: еріген заттың ластануын болдырмау үшін әрдайым жаңа 
алкоголь ерітіндісін және таза контейнерді қолданыңыз (алдыңғы 
пайдаланудан). 

 
Бақылау сұрақтары  

1.Радиостанцияның жұмысын түсіндіріңіз. 
2.ЖР-УК-СП белгілеуін ажыратыңыз, мақсатын түсіндіріңіз. 
3. Пойыз радиобайланысының мақсатын түсіндіріңіз. 
4."Көлік" жүйесінің артықшылықтары қандай" 
5. Станциялық радиобайланыстың мақсатын түсіндіріңіз. 
6.Маневрлік радиобайланыс желісі қалай ұйымдастырылған? 
7. TETRA стандартының негізгі ережелері. 
8. TETRA жүйесін қолдану мысалы. 
9. ТЕТРА стандартындағы радиобайланыстың негізгі параметрлері 
10. Радиостанцияларға техникалық қызмет көрсету түрлері 
11. Радиожүйелердің негізгі ақаулары. 
 
Қорытындылар: Радиобайланыс жүйелерін тереңірек зерттеу үшін 

оқулықтарға, радиоэлектрондық аппаратураның техникалық құжаттамасына 
жүгіну қажет. Радиожүйелерді реттеу және пайдалану әдістерін игере 
отырып, көлік құралындағы радиостанцияларды зерттеуге ерекше назар 
аудару керек. TETRA стандартының ережелерін кәсіби стандарт талап 
ететіндей егжей-тегжейлі зерттеу. IP телефониясын зерттеуге ерекше назар 
аударыңыз, өйткені қазіргі заманғы байланыс құрылғылары осы принципті 
қолданады. 
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Кептіру процесін тездету үшін жоғары қысымды ауаны пайдаланбаңыз, 
себебі бұл қажет емес жерлерде ерітіндінің концентрациясына әкелуі мүмкін. 
Тазалау процесі аяқталғаннан кейін бетті кептіру үшін жұмсақ сіңіргіш, 
түксіз матаны қолданыңыз. Радиостанция корпусын тазалау үшін изопропил 
спиртін қолданбаңыз.  

Ескерту: еріген заттың ластануын болдырмау үшін әрдайым жаңа 
алкоголь ерітіндісін және таза контейнерді қолданыңыз (алдыңғы 
пайдаланудан). 

 
Бақылау сұрақтары  

1.Радиостанцияның жұмысын түсіндіріңіз. 
2.ЖР-УК-СП белгілеуін ажыратыңыз, мақсатын түсіндіріңіз. 
3. Пойыз радиобайланысының мақсатын түсіндіріңіз. 
4."Көлік" жүйесінің артықшылықтары қандай" 
5. Станциялық радиобайланыстың мақсатын түсіндіріңіз. 
6.Маневрлік радиобайланыс желісі қалай ұйымдастырылған? 
7. TETRA стандартының негізгі ережелері. 
8. TETRA жүйесін қолдану мысалы. 
9. ТЕТРА стандартындағы радиобайланыстың негізгі параметрлері 
10. Радиостанцияларға техникалық қызмет көрсету түрлері 
11. Радиожүйелердің негізгі ақаулары. 
 
Қорытындылар: Радиобайланыс жүйелерін тереңірек зерттеу үшін 

оқулықтарға, радиоэлектрондық аппаратураның техникалық құжаттамасына 
жүгіну қажет. Радиожүйелерді реттеу және пайдалану әдістерін игере 
отырып, көлік құралындағы радиостанцияларды зерттеуге ерекше назар 
аудару керек. TETRA стандартының ережелерін кәсіби стандарт талап 
ететіндей егжей-тегжейлі зерттеу. IP телефониясын зерттеуге ерекше назар 
аударыңыз, өйткені қазіргі заманғы байланыс құрылғылары осы принципті 
қолданады. 
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9.БӨЛІМ. ӨНДІРІСТІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

 
Осы бөлімнің мақсаты теміржол көлігіндегі өндірістік-технологиялық 

процестерді ұйымдастыру және басқару бойынша жұмыстарды орындау 
кезінде негізгі білім, білік және дағды алу болып табылады. 

Қажетті оқу материалдары: ДК, техникалық жобалау құжаттамасын 
құруға, өңдеуге арналған бағдарламалық жасақтама. 

Осы бөлімді игеру кезінде алынған білім барлық кейінгі бөлімдерді 
сәтті зерттеу үшін қажет, сонымен қатар өндірістік жағдайда 
телекоммуникация саласындағы барлық заманауи мамандарға қажет.  

Бөлім тақырыптардан тұрады: 
9.1. Көлік заңнамасының негіздері 
9.2. Өндірістік қорлар және оларды пайдалану көрсеткіштері Өндірістің 
экономикалық көрсеткіштерін талдау 
9.3. Өндірісті басқару мен еңбекті ұйымдастырудың негізгі принциптері 

 
 9.1. Көлік заңнамасының негіздері 
 

 Негізгі заңнамалық құжат "темір жол көлігі туралы" Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы № 266-II Заңы (29.06.2020 
ж.жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) болып табылады, ол 
темір жол көлігімен жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және 
почта жөнелтілімдерін тасымалдауды жүзеге асыру кезінде 
тасымалдаушылар, тасымалдау процесіне қатысушылар, мемлекеттік 
органдар, жолаушылар, жөнелтушілер, алушылар, жүк жөнелтушілер, жүк 
алушылар, басқа да жеке және заңды тұлғалар арасындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді. Заң 12 тараудан және 97 баптан тұрады.  

Қазақстан Республикасының "темір жол көлігі туралы" Заңын сабақтарда 
және заңның негізгі ережелерін дербес талдау үшін егжей-тегжейлі зерделеу 
ұсынылады [1]. 

 
Бақылау сұрақтары 

1. "Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 
қандай саланы реттейді? 

2. "Теміржол көлігі туралы" заң қандай негізгі құжатқа негізделеді? 
3. Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар. 
4. Тасымалдаушылардың құқықтары мен міндеттері. 
5. Темір жол көлігі объектілері. 
6. Теміржол қатынастарының түрлері. 
7. Тасымалдау процесін басқару. 
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9.2. Өндірістік қорлар және оларды пайдалану көрсеткіштеріү 
Өндірістің экономикалық көрсеткіштерін талдау 

 
Теміржол көлігі кәсіпорындарының қаржысы басқа кәсіпорындардың, 

көліктің өнімдерін тасымалдау, өндіру және сату процесіне қызмет көрсету, 
кірістер мен кірістерді бөлу, олардың экономикалық қызметін бақылауды 
жүзеге асыру үшін пайдаланылатын қаражат қорларын құру және жұмсау 
кезінде объективті түрде пайда болатын ақша қатынастарының белгілі бір 
жүйесін білдіреді.  

Мұндай қорлар негізгі және айналым қорлары, айналым қорлары, 
жалақы қорлары, экономикалық ынталандыру және т. б. Кәсіпорындардың 
міндеті-бұл қорлардың мөлшерін дұрыс анықтау ғана емес, бұл олардың 
қалыпты жұмыс істеуі үшін өте маңызды, сонымен қатар оларды ұтымды 
және үнемді жұмсауды қамтамасыз ету. 

Қазіргі уақытта негізгі және айналым қаражаттарының кеңейтілген 
өндірісі амортизация, пайда, істен шыққан және қажет емес жабдықтарды 
сатудан түскен кіріс сияқты меншікті көздер есебінен жүзеге асырылады. 

Темір жол кәсіпорындарының қаржылық қызметі оның өндірістік және 
әлеуметтік дамуы үшін қаржы ресурстарын құруға, еңбек өнімділігін 
арттыру, өзіндік құнын төмендету, өндірістік қорларды пайдалануды 
жақсарту, тасымалдау, жұмыс, қызмет көрсету сапасын арттыру арқылы 
пайданың өсуін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Теміржол көлігі кәсіпорындары қаржысының мәні мен рөлі олардың 
үш негізгі функцияны жүзеге асыруында көрінеді: ақша ресурстарына 
қызмет көрсету, қаражат айналымы, бөлу және бақылау. 

Ақша ресурстарына қызмет көрсету функциясының экономикалық 
мазмұны қаражат айналымының барлық кезеңдерінде материалдық және 
ақша ресурстарының қозғалысы арасындағы толық сәйкестікті қамтамасыз 
етуден тұрады. Бұған көлік кәсіпорындарында олардың қаржылық 
жоспарларының кіріс және шығыс баптарын дәл және сапалы жоспарлау 
арқылы қол жеткізіледі. Жоспарланған кірістер мен шығыстарды салыстыру 
кезінде қаражаттың әр түрлі қажеттіліктері кәсіпорынның немесе банк 
несиелерінің жеке жинақтары есебінен қаншалықты жабылуы мүмкін 
екендігі анықталады. 

Тасымалдау жоспарларын орындау, өнімнің басқа түрлерін өндіру және 
сату, көлік кәсіпорындарында құрылыс жүргіСҚ барысында әртүрлі 
себептердің әсерінен материалдық құндылықтар мен ақша ресурстарының 
қозғалысында уақытша ауытқулар пайда болады. Бұл ауытқуларды жеңу, 
яғни әр кәсіпорынның қажетті төлем қабілеттілігін күнделікті қамтамасыз 
ету-бұл функцияда қаржыны пайдаланудың маңызды міндеті. 

Қаржы бөлу функциясының экономикалық мазмұны көлік 
кәсіпорындарының өндірістік қызметі процесінде алынған кірістер мен 
кірістерді бөлудің ғылыми негізделген құндық пропорцияларын белгілеуден 
тұрады [33]. 
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Кәсіпорындардың экономикалық қызметінің негізі пайда болып 
табылады. Ол маңызды қаржылық функцияларды орындайды. Бір жағынан, 
бұл кәсіпорындар қызметінің түпкілікті қаржылық нәтижесі, олардың 
ақшалай жинақтарының мөлшері, онда барлық тараптар және кәсіпорынның 
көп жоспарлы өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижелері басты назарда 
болады. Екінші жағынан, кәсіпорын алған пайда оның өндірістік және 
әлеуметтік даму шығындарын қаржыландырудың негізгі көзі болып 
табылады, ал пайдадан бюджетке төлемдер мемлекет кірісінің маңызды 
элементі болып табылады. 

Қаржылық бақылаудың объективті негізі тауар-ақша қатынастары 
болып табылады, олар болған кезде өндірістің барлық заттай факторлары 
заттай және ақшалай мәнде өзгереді. Сондықтан кәсіпорын қаражатының 
айналымының барлық кезеңдерінде өндірістік қорлардың әр элементін 
жұмсау немесе пайдалану нормалары жоспарланған және ақшалай түрде 
ескеріледі. Осылайша, шығындар түрінде материалдық ресурстардың 
жұмсалуы бақыланады. 

Темір жолдардың негізгі қорлары 
Жүктер мен жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыру және 

көптеген кәсіпорындардың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін темір 
жолдарда қажетті негізгі қорлар мен айналым қаражаты болуы, оларды 
ұтымды пайдалануы, уақтылы толықтыруы және ауыстыруы тиіс. 

Негізгі қорлар-бұл ұзақ уақыт бойы өзгермейтін заттай түрде әрекет 
ететін материалдық құндылықтардың жиынтығы. 

Негізгі қорлардың құны олардың тозу шамасына қарай өнімнің немесе 
қызметтердің құнына енгізілетін амортизациялық аударымдар түрінде 
өтеледі. 

Негізгі қорлар өндірістік және өндірістік емес болып бөлінеді. 
Өндіріс процесіне қатысатын, оны жүзеге асыруға жағдай жасайтын, 

еңбек заттарын сақтауға және жылжытуға қызмет ететін еңбек құралдары 
Негізгі өндірістік қорларға жатады. Өндірістік емес негізгі қорлар – тұрғын 
үй, мәдени-тұрмыстық ғимараттар және басқалар. 

Негізгі өндірістік қорлардың құрылымы осы қорлардың әртүрлі 
топтарының жалпы құнындағы үлестерімен анықталады. Негізгі құралдарды 
тиімді басқару үшін өндірісті дамытудың техникалық деңгейін бағалау және 
оны талдау қажет, ол үшін негізгі қорлардың салалық, технологиялық, жас, 
өндірістік құрылымының көрсеткіштері пайдаланылады. 

Салалық құрылым негізгі өндірістік қорлардың олардың түрлері мен 
маңызды салалық желілік кәсіпорындар бойынша бөлінуін көрсетеді. Негізгі 
қорлардың жас құрылымы негізгі өндірістік қорлардың жалпы құнындағы 
әртүрлі жас топтарының үлестерін олардың талданатын кезеңдегі бірдей жас 
топтары бойынша өзгеруімен салыстырумен анықталады. 

Негізгі қорлардың технологиялық құрылымы олардың белгілі бір 
тобындағы негізгі қорлардың әртүрлі түрлерінің үлесімен сипатталады. 
Мысалы, көлік құралдары сияқты топтың ішінде локомотив пен вагон 
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парктерінің үлесін жылжымалы құрамның жалпы құнымен, оның ішінде 
локомотивтер сериясымен, тарту түрлерімен, вагондар түрімен және т. б. 
есептеуге болады. 

Негізгі қорлардың әртүрлі топтарының олардың жалпы құнындағы 
қатынасы өндіріс құрылымы туралы түсінік береді. Негізгі қорлардың 
өндірістік құрылымы-күрделі салымдардың тиімділігіне әсер ететін өндірісті 
дамытудың техникалық деңгейі көрсеткіштерінің бірі. Темір жолдың негізгі 
қорларына мыналар кіреді: 

1) ғимараттар, 
2) құрылыстар, 
3) жер төсемі, 
A) жолдың жоғарғы құрылысы 
5) беру құрылғылары, 
Күш машиналары мен жабдықтары 
7) көлік құралдары, 
8) өзге де негізгі қорлар кіреді. 
Жылжымалы құрам, жол және құрылыс машиналары, жабдықтар, 

өндірістік құрал-саймандар мен аспаптар негізгі өндірістік қорлардың 
белсенді бөлігін құрайды. Көлік өнімдерінің көлемі, негізгі құралдардың 
барлық түрлерін пайдалану дәрежесі олардың қаншалықты толық 
пайдаланылуына байланысты. Негізгі қорлар құрамындағы белсенді бөлік 
үлесінің ұлғаюы-бұл оң үрдіс. 

Негізгі қорларды талдау барысында оларды пайдалану дәрежесі 
зерттеледі және толық жүктеме резервтері анықталады. 

Негізгі қорлардың қозғалысын зерделеу кезінде олардың түсуі мен 
шығуы ескеріле отырып, кезеңнің басында және соңында негізгі қорлардың 
болуы айқындалады.  

Негізгі қорлардың түсуінің (немесе кетуінің) жыл соңына олардың 
болуын қалыптастырудағы әр түрлі түрлерінің рөлін сипаттау үшін олардың 
үлесін: 
 жыл соңына келіп түскен негізгі қорлардың (түсім түрлері бойынша) 
жалпы қолда бары (негізгі қорлардың жалпы, жаңа және өтеусіз түсім 
коэффициенттері есептеледі); 
 жыл басындағы жалпы қолда бар негізгі қорлар (шығу түрлері 
бойынша) (негізгі қорларды жалпы шығару, тарату және өтеусіз беру 
коэффициенттерін есептейді). 

Негізгі құралдардың жай-күйі оларды пайдалану ұзақтығы мен 
қарқындылығына байланысты. Өндіріс процесіне қатысатын негізгі қорлар 
біртіндеп пайдалы қасиеттерін жоғалтады, өйткені олар физикалық және 
моральдық тоСҚға ұшырайды. Негізгі қорлардың табиғи тозуы, ең алдымен, 
оларды өндірістік тұтынумен (пайдалану тозуы) байланысты. Алайда, 
пайдаланылмайтын негізгі қорлар сондай-ақ әртүрлі сыртқы табиғи 
факторлардың әсерінен, мысалы, атмосфералық жауын-шашынның, 
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Негізгі қорлардың түсуінің (немесе кетуінің) жыл соңына олардың 
болуын қалыптастырудағы әр түрлі түрлерінің рөлін сипаттау үшін олардың 
үлесін: 
 жыл соңына келіп түскен негізгі қорлардың (түсім түрлері бойынша) 
жалпы қолда бары (негізгі қорлардың жалпы, жаңа және өтеусіз түсім 
коэффициенттері есептеледі); 
 жыл басындағы жалпы қолда бар негізгі қорлар (шығу түрлері 
бойынша) (негізгі қорларды жалпы шығару, тарату және өтеусіз беру 
коэффициенттерін есептейді). 

Негізгі құралдардың жай-күйі оларды пайдалану ұзақтығы мен 
қарқындылығына байланысты. Өндіріс процесіне қатысатын негізгі қорлар 
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температураның, ылғалдылықтың және т.б. әсерінен физикалық тозуға 
ұшырайды (табиғи тозу) [33]. 

Өндірістік қорлардың моральдық тозуы, біріншіден, ғылыми-
техникалық прогрестің әсерінен орын алады, бұл қазіргі кездегі жұмыс 
орындарымен салыстырғанда Еңбек құралдарының көбеюінің төмендеуіне 
әкеледі. Екіншіден, қорлардың моральдық тозуы техниканың жаңа, үнемді 
түрлерін құруға және өндіріске енгізуге байланысты орын алады. Негізгі 
қорлардың моральдық тұрғыдан ескірген элементтерін жаңа, неғұрлым 
прогрессивті, экономикалық тұрғыдан ауыстыру орынды деп санаған жөн. 

Негізгі қорлардың физикалық жай-күйін сипаттау үшін жабдықтың 
жарамдылық, тозу коэффициенттері, орташа жасы немесе қызмет ету мерзімі 
есептеледі. 

Негізгі қорлардың жай-күйі болған кезде тозу және жарамдылық 
коэффициенттерінің өзгеру себептерін белгілеу қажет. 

Негізгі өндірістік қорлардың табиғи және моральдық тозуын өтеу және 
олардың өсімін молайтуды қамтамасыз ету үшін амортизациялық 
аударымдар пайдаланылады. Негізгі қорларды пайдалануды бағалау үшін 
негізгі қорларды тұтастай немесе олардың топтары бойынша пайдалануды 
сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Бұл жылжымалы құрамды 
пайдалану көрсеткіштері: вагонның орташа статикалық және динамикалық 
жүктемесі, оның айналымының орташа уақыты, вагон мен локомотивтің 
орташа тәуліктік өнімділігі, поездың массасы және т.б. Жол құрылыстары 
үшін мұндай көрсеткіштер: тасымалдау тығыздығы, аралықтардың іс жүзінде 
өткізілетін өткіСҚ және тасымалдау қабілеті болады. Локомотив және вагон 
деполарында жөндеу базасын пайдалану сапасын бағалау үшін бір жөндеу 
орнынан (1000 тг.бастап) өнімді алу көрсеткіші (жөнделген келтірілген 
вагондар, локомотивтер Саны) қызмет етеді. немесе өндірістік алаңның 1000 
м2). Жолдың барлық негізгі өндірістік қорларын (жол 
бөлімшелерін)пайдалану қорды беру көрсеткішінің көмегімен бағаланады .  

Бұл көрсеткіштер 1 теңгеден алуды сипаттайды. келтірілген тонна-
километр (шартты-заттай көрсеткіш) негізгі өндірістік қорлардың, кірістердің 
немесе пайданың (қор қайтарудың құндық көрсеткіштері). Шартты түрде қор 
қайтарудың нақты көрсеткіші көптеген факторларға байланысты: тасымалдау 
көлемі, құрылымы, тарифтік және пайдалану тонна-километр арасындағы 
алшақтық. 

Тасымалдау көлеміне байланысты негізгі өндірістік қорларға жүк 
вагондары мен контейнерлердің жұмыс паркінің құнын жатқызуға болады, 
оның мөлшері темір жолға қаржы басқармасымен жеткізіледі. Қалған негізгі 
қорлардың орташа жылдық құны бухгалтерлік есеп деректері бойынша 
анықталады және шартты түрде тұрақты, яғни тасымалдау көлеміне тәуелсіз 
қабылданады. 

Талдауға ұшырауы мүмкін емес, табиғи және құндық көрсеткіш қор 
бөлуді. Сонымен қатар, талдау қызмет түрлері бойынша егжей-тегжейлі 
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көрсетілуі мүмкін: негізгі қызмет-жүк тасымалы, Жолаушылар тасымалы, 
қосалқы және көмекші қызмет.  

Негізгі қорларды пайдалану сапасы еңбек өнімділігінің деңгейіне әсер 
етеді.  

Жолдың негізгі өндірістік қорларының әлеуетті мүмкіндіктерінің 
маңызды сипаттамасы олардың өндірістік қуаты болып табылады.  Өндірістік 
қуат-бұл уақыт бірлігіндегі ең жоғары мүмкін өнім шығару. Теміржол 
көлігінің әртүрлі бөлімшелері үшін өндірістік қуат әртүрлі бірліктермен 
өлшенеді. Жалпы көлік желілері үшін бұл өткізу (тасымалдау) қабілеті, 
сұрыптау слайдтары – таратылатын құрамдардың саны. Депо үшін: 
локомотивтік – бұл локомотивтердің бір мезгілде жөнделетін секцияларының 
саны; пайдаланушылық – қызмет көрсетілетін поездардың саны; вагондық-
жөнделетін вагондардың саны. Техникалық байқау пункттері үшін – 
тексерілетін құрамдардың саны; вагондарды тиеуге дайындау пункттері үшін 
– вагондар саны; вокзалдар үшін – тәулігіне жөнелтілетін жолаушылар саны; 
механикаландырылған жүк аулалары үшін – тәулігіне мың т қайта өңдеу 
және т. б. 

Темір жолда барлық бөлімшелердің қызметі өте алуан түрлі және 
олардың әрқайсысы өндірістік қуаттылықты өлшеуге сәйкес келеді. 

Өндірістік қуатты пайдалану деңгейі-оның көмегімен өндірістік 
резервтер анықталатын, тасымалдау жұмыстары жоспарланатын, негізгі 
қорлардың тиімділігі бағаланатын көрсеткіш. Негізгі қорлардың өндірістік 
мүмкіндіктерін біле отырып, оларды пайдалану дәрежесін анықтау, қуатты 
толтырудың жоспарланған және нақты коэффициенттерін есептеу, негізгі 
қорлардың дамуындағы сәйкессіздіктерді, өндіріс көлемінің өсу резервтерін 
анықтау қажет. 

Айналым қаражаты 
Айналым қаражаты-бұл материалдық ресурстардың (материалдардың, 

отынның, қосалқы бөлшектердің, арнайы киімдердің, құралдардың) 
ауыспалы өндірістік қорларына және тауарлық-материалдық құндылықтарға 
салынған ақша қаражаты, сондай-ақ есеп айырысулардағы, банктердегі 
шоттардағы және кәсіпорындардың кассаларындағы қаражат. Негізгі 
құралдардан айырмашылығы, айналым қаражаттары, әдетте, тек бір өндіріс 
цикліне қатысады, олардың құны толығымен жаңадан жасалған өнімге 
ауыстырылады. 

Кәсіпорынның айналым қаражатының мөлшері өнімді өндіру және сату 
процесін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек. Айналым 
қаражаттарына ең аз қажеттілік-меншікті айналым қаражаттарының 
нормативі өндірістік бағдарламаға, өнімді жеткізу және сату шарттарына 
байланысты анықталады. 

Айналым қаражатын талдауға арналған негізгі ақпарат кәсіпорынның 
бухгалтерлік балансында бар.  Меншікті айналым қаражаты үш көзден 
қалыптасады: жарғылық қор айналым бөлігінде, тұрақты міндеттемелер мен 
пайданың бос қалдығы. Талдау кезінде жыл басындағы қаражатпен 
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көрсетілуі мүмкін: негізгі қызмет-жүк тасымалы, Жолаушылар тасымалы, 
қосалқы және көмекші қызмет.  

Негізгі қорларды пайдалану сапасы еңбек өнімділігінің деңгейіне әсер 
етеді.  

Жолдың негізгі өндірістік қорларының әлеуетті мүмкіндіктерінің 
маңызды сипаттамасы олардың өндірістік қуаты болып табылады.  Өндірістік 
қуат-бұл уақыт бірлігіндегі ең жоғары мүмкін өнім шығару. Теміржол 
көлігінің әртүрлі бөлімшелері үшін өндірістік қуат әртүрлі бірліктермен 
өлшенеді. Жалпы көлік желілері үшін бұл өткізу (тасымалдау) қабілеті, 
сұрыптау слайдтары – таратылатын құрамдардың саны. Депо үшін: 
локомотивтік – бұл локомотивтердің бір мезгілде жөнделетін секцияларының 
саны; пайдаланушылық – қызмет көрсетілетін поездардың саны; вагондық-
жөнделетін вагондардың саны. Техникалық байқау пункттері үшін – 
тексерілетін құрамдардың саны; вагондарды тиеуге дайындау пункттері үшін 
– вагондар саны; вокзалдар үшін – тәулігіне жөнелтілетін жолаушылар саны; 
механикаландырылған жүк аулалары үшін – тәулігіне мың т қайта өңдеу 
және т. б. 

Темір жолда барлық бөлімшелердің қызметі өте алуан түрлі және 
олардың әрқайсысы өндірістік қуаттылықты өлшеуге сәйкес келеді. 

Өндірістік қуатты пайдалану деңгейі-оның көмегімен өндірістік 
резервтер анықталатын, тасымалдау жұмыстары жоспарланатын, негізгі 
қорлардың тиімділігі бағаланатын көрсеткіш. Негізгі қорлардың өндірістік 
мүмкіндіктерін біле отырып, оларды пайдалану дәрежесін анықтау, қуатты 
толтырудың жоспарланған және нақты коэффициенттерін есептеу, негізгі 
қорлардың дамуындағы сәйкессіздіктерді, өндіріс көлемінің өсу резервтерін 
анықтау қажет. 

Айналым қаражаты 
Айналым қаражаты-бұл материалдық ресурстардың (материалдардың, 

отынның, қосалқы бөлшектердің, арнайы киімдердің, құралдардың) 
ауыспалы өндірістік қорларына және тауарлық-материалдық құндылықтарға 
салынған ақша қаражаты, сондай-ақ есеп айырысулардағы, банктердегі 
шоттардағы және кәсіпорындардың кассаларындағы қаражат. Негізгі 
құралдардан айырмашылығы, айналым қаражаттары, әдетте, тек бір өндіріс 
цикліне қатысады, олардың құны толығымен жаңадан жасалған өнімге 
ауыстырылады. 

Кәсіпорынның айналым қаражатының мөлшері өнімді өндіру және сату 
процесін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек. Айналым 
қаражаттарына ең аз қажеттілік-меншікті айналым қаражаттарының 
нормативі өндірістік бағдарламаға, өнімді жеткізу және сату шарттарына 
байланысты анықталады. 

Айналым қаражатын талдауға арналған негізгі ақпарат кәсіпорынның 
бухгалтерлік балансында бар.  Меншікті айналым қаражаты үш көзден 
қалыптасады: жарғылық қор айналым бөлігінде, тұрақты міндеттемелер мен 
пайданың бос қалдығы. Талдау кезінде жыл басындағы қаражатпен 

  
 

салыстырғанда меншікті айналым қаражаттарының әр көзінің өзгеру 
себептерін анықтау қажет. 

Меншікті айналым қаражаты көздерінің жетіспеуі немесе артық болуы 
қаржылық тәртіптің бұзылуын білдіреді. Кешіктірілген есептеулер 
кәсіпорынның төлем қабілеттілігін бұзады, материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді қиындатады, бұл өндірістік қызметке теріс әсер етеді. 
Меншікті айналым қаражаты көздерінің артық болуы материалдық 
құндылықтардың негізсіз қорларының пайда болуына, қаражаттың 
дебиторлық берешекке және шығындардың басқа түрлеріне бөлінуіне 
әкеледі. 

Айналым қаражаты нормаланатын және нормаланбайтын болып 
бөлінеді. Нормаланатын айналым қаражатының болуы олардың жоспарлы 
сомасына (қорлар нормативіне) сәйкес келуге тиіс. Нормаланатын айналым 
қаражатын пайдалануды талдау кезінде нормаланатын айналым 
қаражатының нақты қорларының нормативтен ауытқу дәрежесін, пайда болу 
себептерін белгілейді, нормативтен тыс қорларды жабу көздерін анықтайды 
және нақты қорларды нормативтік деңгейге дейін жеткізу жөніндегі іс-
шараларды белгілейді. 

Нормаланбаған айналым қаражатын пайдалануды талдау олардың 
мөлшерін, динамикасын анықтауға, пайда болу себептерін анықтауға және 
осы қаражатты азайту шараларын белгілеуге мүмкіндік береді. 

Айналым қаражатын пайдаланудың тиімділігі мынадай 
көрсеткіштермен сипатталады: айналым қаражатының айналымдылық 
коэффициенті (айналымдар саны).  

Пайдалану көрсеткіштері жиынтықтағы барлық айналым қаражаты 
бойынша да, олардың әрбір түрі бойынша – нормаланатын және 
нормаланбайтын жеке де айқындалады. Барлық қаражаттың айналым 
көрсеткіштері тек жоспарланған және есеп беру негізінде есептеледі. Есептеу 
кезінде деректердің салыстырмалылығын қамтамасыз ету қажет. Бағалардың 
айналым қаражатын пайдалану көрсеткіштеріне әсерін болдырмау үшін 
өткен жылғы бағалардың мәнін есепті кезеңнің бағалары мен тарифтері 
бойынша қайта есептеу қажет. Дайын өнімге бағалар өзгерген кезде сату 
бойынша айналымды жаңа бағаларға сәйкес қайта есептеу қажет, кәсіпорын 
сатып алатын материалдарға бағалар өзгерген кезде – нормаланатын 
айналым қаражатының орташа қалдықтары. 

Айналым қаражаттарының айналымы қолданылатын техниканың, 
технологияның, өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың деңгейіне байланысты. 
Айналым қаражаттарының айналымын жеделдету өндіріс тиімділігін 
арттырудың маңызды факторы болып табылады. Айналым қаражаттарының 
айналымын жеделдету жолдары әртүрлі. Өндіріс саласында осындай жолдар 
арасында мыналарды бөлуге болады: процестерді механикаландыру және 
автоматтандыру; жаңа техниканы енгізу; қол еңбегінің үлесін, өндірістік 
циклдің ұзақтығын азайту; өнімнің материалдық шығынын азайту. 



282
  

 

Есеп айырысу саласында айналым қаражаттарының айналымын 
жеделдетуді банкке төлем құжаттарын тапсыру мерзімдерін қатаң сақтау 
және есеп айырысу кредиттерін рәсімдеу, сатып алушылардың акцептен бас 
тарту және төлем талаптарын төлеу жағдайларының алдын алу, жөнелтілген 
өнім, көрсетілген қызметтер мен орындалған жұмыстар үшін дебиторлық 
берешекті уақтылы жою, айналым қаражаттарының иммобилизациясының 
алдын алу және белгіленген қаржыландыру көздерінен тыс шығындар 
есебінен жүзеге асыруға болады. 

Жалақы қорын талдау 
Кәсіпорынның қаржысын басқару кезінде жалақы қорын пайдалануды 

талдауға ерекше назар аудару керек. Бірнеше жылдағы есептік деректер 
жалақы қорының өзгеруін анықтауға мүмкіндік береді. 

Алынған нәтиже (үнемдеу, артық шығын) жұмысшылардың саны мен 
орташа айлық жалақының өзгеруімен айырмашылық әдісімен 
байланыстырылады.  

Содан кейін еңбек өнімділігінің өсу қарқыны мен жолдағы орташа 
айлық жалақы салыстырылады. Орташа айлық жалақының өсу қарқынын 
есептеу кезінде материалдық көтермелеу қорынан төленетін төлемдерді 
есепке алмай және ескере отырып, оның мәндері негізге алынады. 
 Қызметкерлердің негізгі топтары мен санаттары бойынша орташа 
айлық жалақыны талдағаннан кейін оның өсу қарқынын және еңбек 
өнімділігін салыстыру қажет.  

 
Бақылау сұрақтары 

1. Кәсіпорын қорлары 
2. "Темір жолдың негізгі қорлары" ұғымына не кіреді? 
3. Көліктегі түсімдер түрлері. 
4. Еңбек өнімділігінің өсуі қалай анықталады? 
5. Айналым қаражатын анықтау. 
6. Жалақы қорын талдау принципі  

 
9.3. Өндірісті басқару мен еңбекті ұйымдастырудың негізгі 

принциптері 
 
9.3.1 Технологиялық процестерді автоматтандыру 
Өндірістік процестерді автоматтандыру – қазіргі  уақытта бүкіл әлемде 

өндіріс ілгерілеп келе жатқан негізгі бағыт. Бұрын адамның өзі жасаған 
барлық нәрсе, оның функциялары тек физикалық ғана емес, сонымен бірге 
интеллектуалды, біртіндеп технологиялық циклдарды орындайтын және 
оларды басқаратын техникаға ауысады. Міне, қазіргі заманғы 
технологиялардың жалпы арнасы. Көптеген салаларда адамның рөлі 
автоматты бақылаушының бақылаушысына ғана түседі, [29]. 

Жалпы жағдайда "технологиялық процесті басқару" ұғымы процесті 
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Бақылау сұрақтары 
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денсаулығына қауіп төндіретін немесе қол жетпейтін жерлерде-су астында, 
агрессивті ортада, ғарышта жүргізілетін жұмыстар үшін толық 
автоматтандыру қажет. 

Әрбір жүйе белгілі бір функцияларды орындайтын компоненттерден 
тұрады. Автоматтандырылған жүйеде сенсорлар көрсеткіштерді алып, 
жүйені басқару туралы шешім қабылдау үшін жіберіледі, команда жетекті 
орындайды. Көбінесе бұл электр жабдықтары, өйткені электр тогының 
көмегімен командаларды орындау орынды болады. 

Автоматтандырылған басқару жүйесін және автоматты түрде бөлу 
керек. Автоматтандырылған басқару жүйесімен датчиктер көрсеткіштерді 
қашықтан басқару құралына береді, ал ол шешім қабылдап, команданы 
атқарушы жабдыққа береді. Автоматты жүйеде сигнал электронды 
құрылғылармен талданады, олар шешім қабылдап, Орындаушы 
құрылғыларға бұйрық береді. 

Адамның автоматты жүйелерге қатысуы бақылаушы ретінде болса да 
қажет. Ол кез келген уақытта технологиялық процеске араласуға, оны 
түзетуге немесе тоқтатуға мүмкіндігі бар [29]. 

Сонымен, температура сенсоры істен шығып, дұрыс емес оқулар бере 
алады. Бұл жағдайда электроника оның деректерін күмән келтірместен 
сенімді деп қабылдайды. 

Қазіргі уақытта автоматты басқару жүйелері өндіріс процесін жүргізіп 
қана қоймайды, сонымен қатар оны бақылайды, штаттан тыс және төтенше 
жағдайлардың пайда болуын бақылайды. Олар технологиялық жабдықты іске 
қосады және тоқтатады, шамадан тыс жүктемелерді бақылайды, авария 
болған жағдайда іс-қимылдарды пысықтайды. 

Жақында автоматты басқару жүйелері жабдықты жаңа өнімді өндіруге 
оңай қайта құруға мүмкіндік береді. Бұл орталық компьютермен 
байланысқан жеке Автоматты көп режимді жүйелерден тұратын тұтас жүйе, 
оларды бір желіге байланыстырады және орындау үшін тапсырмалар береді, 
[29]. 

Әрбір Ішкі жүйе өз міндеттерін орындауға арналған өзінің 
бағдарламалық жасақтамасы бар жеке компьютер болып табылады. Бұл 
икемді өндірістік модульдер. Оларды икемді деп атайды, өйткені оларды 
басқа технологиялық процестерге қайта құруға және сол арқылы өндірісті 
кеңейтуге, оны нұсқауға болады. 

Автоматтандырылған өндірістің шыңы өнеркәсіптік роботтар болып 
табылады. Автоматтандыру өндірісті жоғарыдан төменге түсірді. Өндіріс 
үшін шикізатты жеткізу бойынша көлік желісі автоматты түрде жұмыс 
істейді. Басқару және жобалау автоматтандырылған. Адамның тәжірибесі 
мен ақыл-ойы электроника оны алмастыра алмайтын жерде ғана 
қолданылады. 
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9.3.2 Қазақстан темір жолдарындағы ТЖАБЖ 
Қазақстан егемендік алғаннан кейін біз елеулі қиындықтарға тап 

болдық: барлығы үшін сатып алынған бағдарламаларды сүйемелдеу үшін ақы 
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жинақтағыштың АЖО; есептен шығарушылардың АЖО - жолдарда 
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санының едәуір төмендеуі, жағдайларды жеңілдету, демек, еңбек 
өнімділігінің артуы.  

Техникалық құралдар кешенін құрудың негізгі қағидасы-станцияның 
қуатына байланысты конфигурацияның икемділігі. Технологиялық және 
бағдарламалық қамтамасыз ету кешені техникалық құралдар кешенінің 
құрылымына тәуелді емес. Бұл жүйенің бұрын жасалған және қолданыстағы 
жүйенің басты артықшылығы мен айырмашылығы-ол жұмыс станциясы мен 
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сервердің өзара әрекеттесуінің әртүрлі принциптерін жүзеге асырады: бұл 
қазіргі уақытта СС AСУ жүйелерінде қабылданған сұраулар және клиент-
сервер технологиясы.  

Жүйе: ПЭВМ мониторында парктер, жолдар, кірме жолдар бойынша 
станция жағдайын көрсетуге, ЖБП диспетчерлік аппараты үшін және 
тасымалдау процесінің басқа да қатысушылары үшін сұрау салу режимінде 
анықтамалар қалыптастыруға, станция жұмысы туралы есептілік беруге; 
автоматтандырылған режимде ТЖАБЖ үшін хабарлама қалыптастыруға 
(поездың станцияға келуі, жүріп өтуі, жөнелтілуі бойынша хабарламалар, 
ТГНЛ қалыптастыру туралы хабарламалар, техникалық байқау пункттерінің 
жүк жұмысы туралы хабарламалар); енгізілетін поездық және жүк 
ақпаратына логикалық және форматты бақылауды жүзеге асыруға; кешен 
жұмысының  

Және алатын ақпаратты есепке алу; машинистке ескерту дайындау 
және беру; ГУ - 23 жалпы нысандағы актіні енгізу, қалыптастыру және беру; 
вагондарды есепке алу жөніндегі оператор (ситуатор) үшін станцияның 
есептік нысандарын қалыптастыру және беру және тағы басқалар. Жүйе 
типтік жүйе ретінде әзірленгендіктен, бүгінде ол Қазақстанның 60-тан астам 
станцияларында (Ақтөбе, Шалқар, Женишке, Сарыағаш, Көкшетау, 
қырқыншы, Семей, Атырау, Мақат, Құлсары, Қызылорда, Қазалы, Орал, 
Илецк және басқалары) жұмыс істейді. Шекаралық Достық станциясы үшін 
жұмысты басқаруға арналған бағдарламалық-технологиялық құралдар 
әзірленді.  Шекаралық станцияны басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
(ҚС АБЖ) сондай-ақ өз бағдарламалары бар 21 базалық АЖО-дан және 18 
технологиялық бағдарламадан тұрады. Достық станциясы үшін бірқатар 
арнайы АЖО әзірленді. Жүйе WЕВ технологиясын қолдана отырып жұмыс 
істей алады.   Бүгінгі күннің талабы-станция мен кәсіпорындардың жұмысын 
қазіргі уақытта "Онлайн" режимінде көруге мүмкіндік беретін және процесті 
басқаруға мүмкіндік беретін ашық жүйелер, біздің барлық әзірлемелеріміз 
осы жолмен жүзеге асырылады. Қазірдің өзінде біздің 
бағдарламаларымызбен жабдықталған станциялардың жұмысын нақты уақыт 
режимінде көруге болады [49].  

Қазіргі уақытта желілік аймақтың АБЖ аясында жұмыстар жүргізілуде. 
Бүгін көру керек пе? тасымалдау процесін қамтамасыз ететін басқа 
қызметтер – VCHD, VZDO, TCH және басқалар қалай жұмыс істейді. "ҚТЖ 
"ҰК" АҚ темір жолының пайдалану жұмысының тиімділігін арттырудың 
маңызды факторы ақпараттық және басқарушы технологиялар базасында 
тасымалдау процесін басқарудың жаңа әдістерін кеңінен енгіСҚ болып 
табылады, нақты уақытта тасымалдарды жедел басқаруды 
Автоматтандырудың негізгі негізін диспетчерлік бақылауды басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі құрайды. Ұзақ уақыт бойы поездық 
диспетчерлік шеңбердің жұмысы телефон байланысы құралдарының 
көмегімен жүзеге асырылды.  
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Аталған жүйелердің кемшіліктері мен қазақстандық техникалық 
құралдарды өндірушілердің мүмкіндіктерін ескере отырып, АСУДК 
(диспетчерлік бақылауды басқарудың автоматтандырылған жүйесі) әзірленді. 
Нәтижесінде Поездар қозғалысын диспетчерлік бақылаудың 
автоматтандырылған басқару жүйесінің микропроцессорлық бағдарламалық-
техникалық кешені (МП АСУДК) құрылды. МП АСУДК жүйесі диспетчерлік 
аппараттың автоматтандырылған жұмыс орындарынан тасымалдау 
процесінің барысын басқаруға арналған. Бұдан басқа, жүйенің ақпараттық 
мүмкіндіктерін басқа қызметтер мен ведомстволардың қызметкерлері 
пайдаланады, ол СОБ станциялық құрылғыларын басқару, болжау, 
жоспарлау, бақылау, реттеу, есепке алу және талдау функцияларын қамтиды 
[29].  

Пайдаланушыға заманауи компьютерлік технологиялар негізінде өзіне 
қажетті ақпаратқа барынша жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ететін 
ыңғайлы интерфейс берілген. МП АСУДК -да жеті негізгі кіші жүйе жұмыс 
істейді: диалогтық, теміржол автоматикасы жүйелерінің жай-күйін басқару 
және бақылау, Технологиялық процестің барысын модельдеу және көрсету, 
нормативтік-анықтамалық ақпарат, жүйелерді өзін-өзі бақылау және 
диагностикалау, жұмысты хаттамалау және пойыздар қозғалысының 
орындалған кестесін талдау. Технологиялық процестің барысын болжауды 
және бейнелеуді модельдеудің кіші жүйесі монитор экранында поезд 
нөмірінің орын ауыстыруын қамтамасыз етеді, поездардың басқару полигоны 
аймағына кіруі және кіруі туралы, поездардың, локомотивтер мен 
вагондардың полигонда орналасуы туралы, локомотив бригадаларының 
дайындығы мен уақыт резерві, поездар қозғалысының графигімен 
орындалған ақпаратты ұсынады. Динамикалық модельдер (вагон, локомотив 
және пойыз) нақты уақыт режимінде техникалық құралдармен алынған 
объективті мәліметтер негізінде жүзеге асырылады.  

Модельдеу нәтижелері болжамды кестені көрсету және жедел 
персоналды алдағы технологиялық операциялар туралы уақтылы хабардар 
ету үшін негіз болып табылады. Бұл адамның араласуын қажет етпейді. 
Диспетчер ұсынылған болжамды кестеден бас тартуға немесе келісуге тура 
келеді [29].  

Болжамды кестені нақты қолданыстағы факторларды ескере отырып, 
пойыздарды өткізуді жоспарлау кезінде қолдануға болады, сонымен бірге 
соңғы станцияға келудің нақтыланған болжамын береді. Поездық 
диспетчерде ПЭВМ экранында көрсетілетін бақыланатын учаскенің поездық 
жағдайы туралы толық ақпарат болады. Диспетчер қандай да бір себептермен 
алаңдаса да, машина пойыз жұмысындағы барлық оқиғалар, соның ішінде 
ақаулар туралы "дауыспен" ескертеді. Диспетчерде поезд, машинист, поезд 
вагондарында тасымалданатын жүктер, вагондардың керек-жарақтары, күзет 
туралы, станцияның техникалық-өкімдік актісінен қажетті мәліметтер және 
тағы басқалар туралы толық талдамалық ақпарат болады. 
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 Бақылау сұрақтары 
1. "Өндірістік процестерді автоматтандыру" ұғымының анықтамасы 
2. Автоматтандыру түрлері. 
3. АБЖ құру принциптері. 
4. Қазақстан темір жолдарындағы ТЖАБЖ негізгі түрлері 
5. АБЖ СС дегеніміз не? 

 
Қорытынды: оқу бағдарламасының барлық бөлімдерін егжей-тегжейлі 

зерделеу үшін экономикалық көрсеткіштердің барлық қажетті есептері, 
теміржол көлігінде автоматтандыруды құру жүйелері келтірілген арнайы 
әдебиеттерді пайдалану қажет. Көліктің заңнамалық құжаттарының негізгі 
ережелерін егжей-тегжейлі емес, егжей-тегжейлі зерделеу қажет. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Осы оқу құралында кәсіптік стандарттарға сәйкес жасалған 

өзектендірілген үлгілік оқу жоспары бойынша "Байланыс электрмеханигі" 
біліктілігінің 1311000 "Теміржол көлігінің жедел технологиялық байланыс 
құрылғыларын пайдалану" мамандығы бойынша мамандар даярлауға 
арналған материал көрсетілген.  

Оқу құралы жан-жақты оқулық емес, тек техникалық қызмет көрсету 
және жедел-технологиялық байланыс құрылғыларының барлық міндеттерін 
іс жүзінде орындауға тура келетін мамандарды даярлаудың тұтас жүйесін 
құруға көмектеседі.  

Материал оқу жоспарының Модульдерінің негізгі аспектілері бойынша 
қысқаша түрде берілген. Презентацияның қол жетімді формалары, өте 
күрделі материал, нақты тақырыптардың мәнімен танысуға мүмкіндік береді.  

Оқу құралына аналогты және цифрлық желілердің жедел-
технологиялық байланыс жабдықтарында электр монтаждау, пайдалану және 
жөндеу жұмыстарының әдістері сипатталған оқу және өндірістік тәжірибені 
ұйымдастыруда пайдалы материал кіреді. 

Әр бөлімде нақты теориялық материал қысқаша қол жетімді түрде 
ұсынылады, білімді тексеру үшін бақылау сұрақтары беріледі. Бұл 
студенттердің зерттелетін материалды өз бетінше талдауға шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға арналған, өйткені олар барлық өндірістік жұмыс 
барысында үнемі өзін-өзі тәрбиелеуге дайын болуы керек, өйткені байланыс 
техникасы өте тез дамып келеді. 

Сондай-ақ жекелеген тақырыптар бойынша білім алушылардың өзін-
өзі тереңірек дайындауы үшін ұсынымдар берілді, ол үшін әрбір бөлімде 
қосымша әдебиеттер тізімі келтірілген. 

Оқу құралы білім алушы мәселенің терминдерін, түсініктерін, 
теориясын өз бетінше түсіне алатындай етіп жазылған және салынған, ең 
бастысы, сигнал беру және байланыс қашықтығының өндірістік циклын 
ұйымдастыру мәселесі бойынша тұтас құрылымды көре алады. 

Оқу құралы тақырыптарының дәйектілігі логикалық түрде құрылған – 
теміржол көлігінің жалпы құрылымын және электротехника мен электроника 
негіздерін сипаттаудан бастап, модульдік оқу жоспарын құру принципіне 
сәйкес жедел-технологиялық байланыс жүйелерін құру принциптері мен 
пайдалану принциптерін сипаттауға дейін. 

Оқу құралы негізінен колледж студенттеріне арналған. Бұл 
оқытушыларға сабаққа дайындық кезінде қосымша материал ретінде 
пайдалы болуы мүмкін. 

.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

IP-телефония   хаттама негізінде пакеттік коммутациясы бар кез-келген 
желіні (мысалы, интернет желісі) халықаралық, 
қалааралық және жергілікті телефон сөйлесулерін 
ұйымдастыру және жүргізу және нақты уақыт 
режимінде факстерді беру құралы ретінде пайдалануға 
мүмкіндік беретін технология 

TETRA  транкингтік радиобайланыстың жерүсті жүйесі және 
цифрлық транкингтік байланыс үшін жалпы стандартты 
білдіреді 

Жергілікті 
телефон 
желісінің 
абоненттік желісі 

соңғы абоненттік телефон құрылғысын телефон 
станциясымен қосатын жергілікті телефон желісінің 
желісі 

Абоненттік 
аяқталуы  

абоненттің техникалық құралдарымен жанасу 
хаттамасын қамтамасыз ететін отс сандық желі 
станциясының интерфейсі 

Аналогты-
сандық 
түрлендіргіш 
(AСТ) 

уақыт бойынша үздіксіз өзгеретін аналогты физикалық 
шаманы сандық кодтардың эквивалентті мәндеріне 
түрлендіруге арналған құрылғы 

Вагондық 
диспетчерлік 
байланыс (ВДБ)   

вагон паркін бөлу және пайдалану мәселелері бойынша 
бөлімше қызметкерлерінің станциялармен қызметтік 
келіссөздері үшін 

Әуе электр 
берудің 
талшықты-
оптикалық желісі 

сигналдарды беруге арналған электр берудің әуе 
желісіне (ТОБЖ-ӘЖ) орнатылған ТОБЖ-ға ілінген 
оптикалық кабель және байланыс 

Талшықты-
оптикалық беру 
желісі 

жалпы оптикалық кабелі, желілік құрылыстары және 
оларға қызмет көрсету құрылғылары бар талшықты-
оптикалық тарату жүйелерінің (ТОБЖ) желілік 
трактілерінің жиынтығы 

Құрылыстардың 
жақындау 
габариті  

шекті көлденең (жол осіне перпендикуляр) кескін, оның 
ішіне жылжымалы құрамнан басқа, құрылыстар мен 
құрылғылардың ешқандай бөлігі кірмеуі керек 

Топтық арна   бір диспетчерлік шеңбердің абоненттері арасында 
сөйлеудің берілуін қамтамасыз ететін ТББ цифрлық 
желісінің в-арнасындағы "көп нүкте" жартылай тұрақты 
қосылуы 

Демультиплексор  бірнеше шығу арналарында бір ақпарат көзінен 
басқарылатын деректерді беруге арналған 
комбинациялық логикалық құрылғы 

Декодер сандарды екілік есептеу жүйесінен ондық санға 
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түрлендіруге арналған комбинациялық логикалық 
құрылғы 

Жиілік 
диапазоны   

шартты атауы берілген жиілік белдеуі 

Диодтар  бұл тоқты тек бір бағытта – анодтан катодқа өткізетін 
жартылай өткізгіш құрылғы 

Диспетчер   осы шеңбердің басқа абоненттерін қосымша сайлау, 
топтық және циркулярлық шақыру құқығы, сондай-ақ 
осы шеңбер абоненттерінің сөзін үзу құқығы берілген 
диспетчерлік шеңбердің абоненті; 

Диспетчерлік 
шеңбер   

технологиялық процесті орындаушылар (абоненттер) 
тиісті қызмет диспетчерінің басқаруымен сөйлеу 
байланысы құралдарымен біріктірілген темір жол 
учаскесі 

Железнодорожн
ый путь  

белгіленген жылдамдықпен поездарды өткізуге арналған 
инженерлік құрылыстар кешені 

Жергілікті 
телефон желісінің 
кабельдік желісі 

белгілі бір ұзындықтағы жергілікті байланыс кабельдері, 
жергілікті телефон желісінің электр байланысы 
сигналдарын беруді қамтамасыз ететін соңғы кабельдік 
құрылғылар мен арматура. 

Жергілікті 
телефон желісінің 
кабельдік тарату 
учаскесі 

жергілікті телефон желісінің абоненттік желісінің 
кабельдік шкафтың тарату абоненттік желісінен 
абоненттік тарату қорабына немесе телефондық 
кабельдік жәшікке дейінгі бөлімі 

Тарату арнасы желілік станциялар, желілік тораптар немесе желілік 
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құрылғысы арасында белгілі бір жиілік жолағында немесе 
белгілі бір беру жылдамдығымен электр байланысы 
сигналын беруді қамтамасыз ететін техникалық құралдар 
мен тарату ортасының кешені 

Жергілікті 
телефон 
желісінің желілік-
кабельдік 
құрылыстары 

жергілікті телефон желісі желілерін ұйымдастыруға 
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Сызықтық жол 
байланысы 
(СЖБ)   

жол құрылғылары мен жасанды құрылыстарға қызмет 
көрсетумен айналысатын жол дистанциясының 
техникалық персоналының жұмысын жедел басқару 
үшін 

Жергілікті 
телефон желісі 
желісінің желілік 
учаскесі 

кростық жабдықтан телефон аппаратының розеткасына 
дейінгі жергілікті абоненттік телефон желісінің 
абоненттік желісінің учаскесі 
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Желісі жергілікті 
желі 

электр байланысы сигналдарын беруге арналған 
физикалық тізбектерді құрайтын жергілікті телефон 
желісінің телефондық желілік құрылыстарының 
конструкциялық жағынан аяқталған жиынтығы 

Беру желісі жалпы желілік құрылыстары, оларға қызмет көрсету 
құрылғылары және қызмет көрсету құрылғыларының 
қолданысы шегінде бірдей тарату ортасы бар беру 
жүйелерінің желілік трактілерінің және (немесе) үлгілік 
физикалық тізбектердің жиынтығы. 
Ескертпелер 

Абоненттік желі желілік станцияны немесе желілік торапты және соңғы 
құрылғыны қосатын тарату желісі 

Жалғағыш беру 
желісі 

желілік станция мен желілік торапты немесе екі желілік 
станцияны қосатын тарату желісі 

Байланыс желісі  сигнал беру үшін бағыттаушы жүйені құрайтын 
құрылғылар жиынтығы 

Лицензия байланыс саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін 
"байланыс туралы" Заңға және өзге де құқықтық 
актілерге сәйкес жеке және заңды тұлғалардың 
өкілеттіктерін белгілейтін құжат 

Телефон 
желісінің 
абоненттік 
желісінің 
магистральдық 
учаскесі 

кростық жергілікті жабдықтан бастап тарату кәбіл 
шкафына дейінгі, шкафаралық байланыс учаскелерін 
қоса алғанда, жергілікті телефон желісінің абоненттік 
желісінің учаскесі немесе 500 м дейінгі радиустағы 
телефон станциясына, телефондық қосалқы станцияға 
немесе концентраторға іргелес аймақта орналасқан 
абоненттік пунктке дейін 

Мультиметр тұрақты және ауыспалы тоқ бойынша желі 
параметрлерін өлшеуге арналған аспап (станциялық 
батарея кернеуі, абоненттік желі шлейфінің кедергісі 
және т. б.).) 

Мультиплексор  бірнеше ақпарат көздерінен бір шығыс арнасына 
басқарылатын деректерді беруге арналған 
комбинациялық логикалық құрылғы 

Кері байланыс 
(КБ)  

бұл шығыс сигналының бір бөлігін күшейткіштің кіріс 
тізбегіне беру 

Оптикалық 
кабель (ок) 

берілген пайдалану жағдайларында жарық сигналдарын 
беруді қамтамасыз ететін бірыңғай конструкцияға 
біріктірілген оптикалық талшықтары бар кәбілдік бұйым 

Өздігінен 
жүретін металл 
емес оптикалық 
кабель ОКСН 

шыныпластиктен жасалған арматуралаушы элементтері 
бар ок 
шыбықтар немесе синтетикалық жіптер 

Оптикалық бірнеше қосылыстарға арналған механикалық құрылғы 
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бар ок 
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коннектор  
Арнаның қалдық 
өшуі  

арнаның кіріс және шығыс кедергілерінің номиналды 
мәндеріне тең жүктемелердің белсенді кедергілеріне 
арнаның кіріс және шығыс кедергілерінің тұйықталу 
және шығу жағдайларында анықталатын арнаның 
жұмыстық өшуі (күшеюі)  

Мәжілістердің 
бөлімшелік 
байланысы (осс) 
–  

басшы қызметкерлердің оларға бағынысты 
қызметкерлермен жедел кеңестерін өткізу үшін жол 
кеңестерінің жалпы байланыс желісінің бөлігі болып 
табылады 

Дәнекерлеу  бұл қосылатын бөліктер қызатын, бірақ олардың балқу 
температурасынан төмен болатын және олардың 
арасындағы алшақтық балқытылған дәнекермен 
толтырылатын интерконнект алу процесі, 
кристалданғаннан кейін берік тігіс пайда болады 

Аралық 
байланыс (ГАЖ) 
–  

аралықтағы желілік қызметкерлердің, энергия 
диспетчерінің, жол дистанциялары диспетчерлерінің, 
байланыс сигнализациясының келіссөздері үшін 

Поездық 
диспетчерлік 
байланыс 
(ШЖБТ)  

поездық диспетчердің өзі қызмет көрсететін учаскеге 
кіретін барлық бөлек пункттермен оездар қозғалысын 
басқару мәселелері бойынша сөйлесуі үшін 

Жиілік белдеуі   төменгі және жоғарғы шектермен шектелген жиілік 
аймағы 

Станция 
бойынша 
байланыс (КС)  

- аралық станциялар, платформалар, разъездер мен 
аялдау пункттері қызметкерлерінің өзара және іргелес 
учаскелік және бөлімшелік станциялар 
жұмысшыларымен сөйлесулері үшін 

Қолданбалы 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету  

 пайдаланушының нақты міндеттерін (қосымшаларын) 
әзірлеуге және орындауға арналған бағдарламалар 
кешені 

Жұмыс 
радиожиілігі 

радиостанциямен радиобайланыс жүргізуге арналған 
жиілік 

Радиобайланыс   радиотолқындардың көмегімен жүзеге асырылатын 
электр байланысының түрі 

Радиожиілік 
спектрі.  

радиотолқындар алатын жиілік аймағы 

Жергілікті 
телефон 
желісінің тарату 
учаскесі 

жергілікті абоненттік желінің абоненттік желісінің 
учаскесі телефон желісінің тарату шкафынан 
абоненттік пунктке дейін 

Регистр   көп разрядты екілік код түрінде берілген ақпаратты 
жазуға, сақтауға және жылжытуға арналған сериялық 
құрылғы 
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Құжатты өңдеу 
 

қолданыстағы құжатқа қандай да бір өзгерістер енгізу. 

сәйкестік 
сертификаты; 

тиісті түрде сәйкестендірілген жабдықтың (немесе 
байланыс қызметінің) нормативтік құжаттардың 
талаптарына сәйкес келетінін растайтын құжат 

Бастапқы желі желілік тораптар, желілік станциялар, бастапқы желінің 
шеткі құрылғылары және оларды қосатын беру желілері 
негізінде құрылған үлгілік физикалық тізбектердің, 
үлгілік беру арналары мен желілік трактілердің 
жиынтығы 

Екінші байланыс 
желісі  

екі және одан да көп анықталған нүктелер арасындағы 
байланысты ұйымдастыруға арналған бастапқы желі, 
коммутация станциялары мен тораптары немесе қайта 
қосу станциялары мен тораптары негізінде құрылған 
екінші желі желілері мен арналарының жиынтығы. 
екінші желінің шекаралары осы желінің абоненттік 
терминал құрылғыларымен түйісуі болып табылады 

Жергілікті 
телефон желісі 

телефон желісінің коммутациялық тораптар, телефон 
станциялары, телефон желісі желілері мен арналарының 
жиынтығы болып табылатын бөлігі. желі қала және 
ауылдық аудан абоненттерін телефон байланысымен 
қамтамасыз етуге арналған 

Жалпы 
пайдаланудағы 
телефон желісі 
(ОПТЖ)  

автоматты телефон станцияларының, коммутациялық 
тораптардың, желілердің, телефон желісі арналарының, 
шеткі абоненттік құрылғылардың және халықтың, 
мекемелердің, ұйымдар мен кәсіпорындардың телефон 
желісі қызметтеріне қажеттілігін қамтамасыз ететін 
жиынтығы 

Селективті 
қоңырау сигналы 
(шақыру 
тіркесімі)  

бір-бірінен кейін қатарға түсетін тональды жиіліктің 2x 
үй-жайларының тіркесімі 

Қызметтік 
диспетчерлік 
байланыс  

- станциялар мен аралықтарда автоматика, телемеханика 
және байланыс құрылғыларының іс-қимылын 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша СОБ және 
байланыс дистанцияларының техникалық персоналының 
желілік электромеханиктердің қызметтік келіссөздері 
үшін 

Қалалық телефон 
желісінің жалғау 
желісі 

аймақтық автоматты және тораптық телефон 
станцияларын өзара және телефон қосалқы станциясын 
немесе хабты қалалық телефон желісінің тірек 
станциясымен қосатын қалалық телефон желісі 

Жергілікті 
телефон 

телефон станциясының, телефон қосалқы станциясының 
немесе концентратордың абоненттік жиынтығынан 
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үлгілік беру арналары мен желілік трактілердің 
жиынтығы 

Екінші байланыс 
желісі  

екі және одан да көп анықталған нүктелер арасындағы 
байланысты ұйымдастыруға арналған бастапқы желі, 
коммутация станциялары мен тораптары немесе қайта 
қосу станциялары мен тораптары негізінде құрылған 
екінші желі желілері мен арналарының жиынтығы. 
екінші желінің шекаралары осы желінің абоненттік 
терминал құрылғыларымен түйісуі болып табылады 

Жергілікті 
телефон желісі 

телефон желісінің коммутациялық тораптар, телефон 
станциялары, телефон желісі желілері мен арналарының 
жиынтығы болып табылатын бөлігі. желі қала және 
ауылдық аудан абоненттерін телефон байланысымен 
қамтамасыз етуге арналған 

Жалпы 
пайдаланудағы 
телефон желісі 
(ОПТЖ)  

автоматты телефон станцияларының, коммутациялық 
тораптардың, желілердің, телефон желісі арналарының, 
шеткі абоненттік құрылғылардың және халықтың, 
мекемелердің, ұйымдар мен кәсіпорындардың телефон 
желісі қызметтеріне қажеттілігін қамтамасыз ететін 
жиынтығы 

Селективті 
қоңырау сигналы 
(шақыру 
тіркесімі)  

бір-бірінен кейін қатарға түсетін тональды жиіліктің 2x 
үй-жайларының тіркесімі 

Қызметтік 
диспетчерлік 
байланыс  

- станциялар мен аралықтарда автоматика, телемеханика 
және байланыс құрылғыларының іс-қимылын 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша СОБ және 
байланыс дистанцияларының техникалық персоналының 
желілік электромеханиктердің қызметтік келіссөздері 
үшін 

Қалалық телефон 
желісінің жалғау 
желісі 

аймақтық автоматты және тораптық телефон 
станцияларын өзара және телефон қосалқы станциясын 
немесе хабты қалалық телефон желісінің тірек 
станциясымен қосатын қалалық телефон желісі 

Жергілікті 
телефон 

телефон станциясының, телефон қосалқы станциясының 
немесе концентратордың абоненттік жиынтығынан 

  
 

желісінің 
абоненттік 
желісінің 
станциялық 
учаскесі 

кростық жабдыққа дейінгі жергілікті телефон желісінің 
абоненттік желісінің учаскесі 

Құрылымдық 
сұлба  

өнімнің негізгі функционалды бөліктерін, олардың 
мақсаты мен өзара байланысын анықтайтын сұлба 

Сұлба өнімнің құрамдас бөліктері, олардың өзара орналасуы 
және олардың арасындағы байланыс шартты 
графикалық кескіндер түрінде көрсетілген дизайн 
құжаты 

Санауыш    оның кірісіне кіретін импульстарды есептейтін құрылғы 
Техникалық 
қызмет көрсету   

құрылғылардың жұмысқа жарамдылығы мен жұмысқа 
қабілеттілігін қолдауға арналған жұмыстар кешені 

Транзисторлар  транзистор-бұл электр сигналдарын күшейтуге, құруға 
және түрлендіруге, сондай-ақ электр тізбектерін 
ауыстыруға арналған жартылай өткізгіш құрылғы 

Триггер.   екілік ақпарат жазылатын, сақталатын және оқылатын 
электрондық сериялық құрылғы 

Файл  - түрі, аты, өлшемі және басқа да сипаттамалары бар 
дискідегі бірыңғай ақпарат аймағы 

Функционалдық 
сұлба   

өнімнің жеке функционалдық тізбектерінде немесе 
тұтастай алғанда өнімде болатын белгілі бір процестерді 
түсіндіретін сұлба 

Сандық-
аналогтық 
түрлендіргіш 
(САТ)- 

сандық кодтардың тізбегімен берілген кіріс шамасын 
берілген физикалық шаманың эквивалентті немесе 
мәндеріне түрлендіруге арналған құрылғы 

Шифратор сандарды ондықтан екілік есептеу жүйесіне 
түрлендіруге арналған комбинациялық логикалық 
құрылғы 

Электр 
тізбектері  

электр тізбектері-электр қозғаушы күш, тоқ және кернеу 
ұғымдарын қолдана отырып сипаттауға болатын 
электромагниттік процестерді электр тогының жолын 
құрайтын құрылғылар мен объектілердің жиынтығы 

Электрондық 
күшейткіш  

бұл электр сигналының кернеуін, тогын және қуатын 
арттыруға арналған құрылғылар 

Энергодиспетчер
лік байланыс 
(ЭҚК)  

темір жолдардың электрлендірілген учаскелерін 
энергиямен жабдықтауды жедел басқару үшін 
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