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1 тарау. Радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық
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Кəсіби терминдер
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Модульге қысқаша шолу
4.1
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Магнитофондарды тексеру жəне баптау.
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Модульге қысқаша шолу
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АЛҒЫСӨЗ
Осы оқу құралы үшін ұйымдастырушылық негіз 0502000 –
Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне
қызмет көрсету (салалар бойынша) мамандығы бойынша білім беру жəне
кəсіптік даярлау саласындағы үлгілік бағдарламалар мен оқу жоспарларын
өзектендіру болып табылады.
Күнделікті өмірде жəне күнделікті өмірде жұмыс кезінде сəтсіздікке
ұшырайтын барлық технологиялар, электронды құрылғылар мен жабдықтар
белсенді қолданылады. Осыған байланысты құрылғылардың жұмыс
принциптерін түсінетін, функционалды байланыстарды, бөлшектердің,
түйіндердің, блоктардың мақсаттарын білетін, электронды жабдықты күту
жəне жөндеу үшін əртүрлі метрологиялық сипаттамаларды қолданатын
мамандарды даярлау қажет.
Оқу əдістемелік құралы 0502012 «Радиоэлектрондық жабдықтарды
жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик (радио, теле-,
аудио-, бейне*» біліктілігі бойынша "Телекоммуникациялық құралдар мен
тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету" мамандығы
бойынша студенттерді дайындауға арналған жəне оған кəсіби Модульдер
кіреді:

КМ01 - радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық
жабдықтарды монтаждау;

КМ02 - қоректендіру көздерін жөндеу жəне реттеу;

КМ03 – төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу, баптау
жəне реттеу; КМ04 - магниттік жазу жəне ойнату құрылғыларын
тексеру, жөндеу, баптау;

КМ05 - радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды
тексеру жəне баптау;

КМ06 - оптикалық жазу жəне жаңғырту аппаратурасын
жөндеу, тексеру;

КМ07 - қабылдау-тарату антенналары мен спутниктік
қабылдау жабдықтарын монтаждау жəне техникалық қызмет көрсету;

КМ08 - телевизиялық қабылдау жабдығын жөндеу, баптау
жəне реттеу.
Оқу құралының мақсаты білім алушыларды Телекоммуникациялық
жабдықтар мен тұрмыстық техниканы монтаждау, жөндеу, сондай - ақ
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қолданыстағы қызмет көрсету жəне
жөндеу əдістерімен таныстыру.
Оқу құралы оқу нəтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі:
а) білікті, құзыретті, бəсекеге қабілетті, жаңа жабдықтармен жұмыс
істеуге жəне еңбек нарығында сұранысқа ие болуға қабілетті маман болуға
мүмкіндік беретін қажетті білім, білік, дағды, құзыреттілік көлемін алуға;
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б) Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы
монтаждау жұмыстары бойынша жұмыс құжаттамасының құрамымен жəне
мазмұнымен танысу;
в) Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет
көрсету бойынша жұмыстардың композициялық құрамын қарастыру.
Оқу
құралында
көтерілген
тақырыптар
мамандарға
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканың құрылымы,
жұмыс принципі, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша қажетті,
кəсіби білімді жетік меңгеруге мүмкіндік береді.
Оқу құралында авторлар телекоммуникациялық жабдықтар мен
тұрмыстық техниканың құрылысы, жұмыс принципі, техникалық қызмет
көрсету, жөндеу бойынша материалдарды жинақтады. Бұл модульде оқитын
студенттерге құрылғы, жұмыс істеу, ақаулықтарды жою жəне жою,
техникалық қызмет көрсету жəне қауіпсіздік принциптерін түсінуді
жеңілдететін ақпарат қол жетімді жəне нақты берілген. Оқу əдістемелік
құралы сызбалар мен суреттермен суреттелген, бұл материалды қабылдауды
жеңілдетеді.
Басшылықтың бөлімдерінен басқа, өзін-өзі бағалау үшін сұрақтардың
бақылау тізімдері дайындалды.
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РАДИОЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР МЕН
КОММУТАЦИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУ
Мазмұны
Модульге қысқаша шолу
1.1 Зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлар, өрт
қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі
1.2 Электр Монтаждау жұмыстарының технологиясы
1.3 Радиотелевизиялық аппаратураның бөлшектері мен
тораптары
1.4 Коммутациялық құрылғыларға қызмет көрсету,
механикалық жəне электрлік монтаждау
Тəжірибелік жұмыстар
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
Кəсіби терминдер

8
8
9
11
27
56
66
66
68

Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.
Қазақстан Республикасы заңнамасының жəне бекітілген салалық
нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау.
2.
Өз қызметін ұйымдастыру, өз жұмысының нəтижелерін бағалау.
3.
Оқу шеберханаларында қауіпсіздік техникасы, өндірістік
санитария жəне өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау.
4.
Жабдықты қуат бойынша таңдауды жүзеге асыру.
5.
Радиоэлементтердің сапасын іріктеу жəне бақылауды жүзеге
асыру.
6.
Жұмыс процесінде сынақтар жүргізе отырып, радиоэлектрондық
аппаратураны механикалық жəне электрлік монтаждауды жəне бақылауды
жүзеге асыру.
7.
Коммутациялық құрылғыларға қызмет көрсетуді, механикалық
жəне электрлік монтаждауды жүзеге асыру.
Қазіргі заманғы электронды жабдық ақпаратты беру үшін электр
құбылыстарын пайдалану тəсілдерін іздеу бойынша ұзақ жұмыс нəтижесінде
пайда болды. Қазіргі жартылай өткізгіш құрылғылардың пайда болуы
жартылай өткізгіштердің ғылыми теориясының дамуы нəтижесінде мүмкін
болды. Жақында ол жазудың жаңа принциптерінің, беріліс жүйелерінің пайда
болуымен, сурет пен дыбыстың көбею сапасын жақсартумен қаныққан, бұл
жоғары сапалы электронды жабдықтың қарқынды дамуына əкелді.
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1.1 Зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлар, өрт қауіпсіздігі,
электр қауіпсіздігі
Оқу шеберханаларында еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы
студенттердің қауіпсіздігін жəне денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге
бағытталған шаралар кешенін қамтиды.
Осы бағыттағы негізгі нормативтік талаптар еңбек кодексінде
көрсетілген. Сондай-ақ салалық жəне салааралық сипаттағы бірқатар
мамандандырылған нормативтік актілер бар.
Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік шаралары жарақаттанудың алдын
алуға жəне жазатайым оқиға немесе апат болуы мүмкін жағдайларды
болдырмауға бағытталған.
Оқу шеберханаларында радиомеханиктерді дайындау кезінде негізгі
зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлар болып табылады.
Физикалық факторлар: жұмыс аймағының жоғары немесе төмен ауа
температурасы; жоғары ылғалдылық жəне ауа қозғалысының жылдамдығы;
шу, діріл, ультрадыбыстық жəне əртүрлі сəулелер - жылу, иондаушы,
электромагниттік, инфрақызыл жəне т. б. Зиянды физикалық факторларға
сонымен қатар жұмыс аймағының ауасының шаңдануы мен газдануы; жұмыс
орындарының жеткіліксіз жарықтандырылуы жатады.
Химиялық факторлар: жұмыс аймағының ауасындағы көміртегі оксиді,
озон құрамының жоғарылауы; ауадағы қорғасын буының жоғарылауы.
Психофизиологиялық факторлар: физикалық (статикалық жəне
динамикалық) жəне нейропсихиатриялық шамадан тыс жүктеме (психикалық
шамадан тыс жүктеме, есту, көру талдағышларының шамадан тыс кернеуі
жəне т.б.).
Оқу шеберханаларында электромагниттік сəулеленудің көзі жұмыс
істейтін
теледидар
қабылдағыштары
болып
табылады.
Əлсіз
электромагниттік
сəулелену
жасушаішілік
өзгерістерді
тудырады,
метаболикалық процестерді бұзады, катаракта, ісіктер, лейкемия жəне т.б.
дамуына əкелуі мүмкін.
Оқу шеберханаларында жұмыс істейтін тұрмыстық радиоаппараттар,
бақылау-өлшеу аппаратурасы электростатикалық кернеу көзі болып
табылады. Электростатикалық өрістің болуы адамдар үшін өлім қаупін
тудырмайды, бірақ пайда болған ұшқын разряды адамның рефлекторлық
қозғалысына əкелуі мүмкін, бұл əртүрлі жарақат алудың міндетті шарты
болып табылады. Сонымен қатар, электростатикалық кернеу бірқатар
радиоэлементтерді өшіруі мүмкін. Электростатикалық кернеумен күресу
əдістері-жабдықты жерге қосу, электростатикалық кернеуді жою үшін
арнайы білезікті пайдалану, киімде жасанды материалдардың болмауы
(мақта-мата халаттарын пайдалану), жүйелі ылғалды жинау.
Ультрадыбыстық-бұл адамның құлағынан жоғары жиіліктегі дыбыстық
толқындар, əдетте, ультрадыбыспен 20 000 герцтен жоғары жиіліктер
түсініледі. Ультрадыбыстық қысым, қарқындылық жəне тербеліс жиілігі
сипатталады. Оқу шеберханаларында ультрадыбыстың көзі төмен жиілікті
генераторлар, дəнекерлеуге арналған ультрадыбыстық қондырғылар болуы
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мүмкін. Ультрадыбыстың адамға ұзақ əсер етуімен орталық жəне
перифериялық жүйке жүйесінде, жүрек-тамыр жүйесінде, есту жəне
вестибулярлық аппаратта жəне т. б. функционалдық өзгерістер болуы
мүмкін. Ультрадыбыспен күресу əдістері-дыбыс өткізбейтін қаптамаларды,
экрандарды қолдану, ультрадыбыстық қондырғыларды дыбыс сіңіретін
материалмен қапталған жеке бөлмелерге орналастыру.
Оқу шеберханаларында зиянды өндірістік факторларға қорғасын
буының болуы жатады. Себебі ол дəнекерлеуші құрамына кіреді. Алдын алу
əдістеріне – жеке гигиенаны сақтау, жұмыс киімдерін пайдалану, жергілікті
жəне жалпы желдетудің болуы, жүйелі ылғалды тазалау жатады.
Өрт қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: Оқу шеберханалары көптеген
Бақылау-өлшеу аппаратураларының (ҚАА), түрлі тұрмыстық аппараттардың
болуымен сипатталады. Жөндеу кезінде электр дəнекерлегіштер, сондай-ақ
жанғыш материалдар (тұрмыстық радиоэлектрондық аппаратураның
корпустары (РЭА), электр сымдарын оқшаулау жəне т.б.), розеткалары көп
жарық беретін электр сымдарының желілері пайдаланылады. Сондықтан оқу
шеберханаларындағы өрттердің негізгі себептері мыналар болуы мүмкін:
электр өткізгіштегі қысқа тұйықталу; электр тізбегінің шамадан тыс
жүктелуі; Электр тізбектерінің үлкен өтпелі кедергісі; электр аспаптарын
пайдалану ережелерін бұзу; электр дəнекерлеушімен ұқыпсыз қарымқатынас.
Оқу шеберханаларында алғашқы өрт сөндіру құралдары болуы тиіс.
Өрт болған жағдайда іс-қимыл тəртібін білу, өрт болған жағдайда
эвакуациялау жоспарын зерделеу қажет.
Электр қауіпсіздігі. Адам ағзасынан өтіп, электр тогы термиялық,
электролиттік жəне биологиялық əсерге ие. Бұл жағдайда электр тогының
əсері жергілікті (электр жарақаты) немесе жалпы (электр соққысы) болуы
мүмкін. Электр жарақаттарының келесі түрлері бар: электрлік күйіктер,
электрлік белгілер, терінің металдануы, электроофтальмия, механикалық
зақым.
Электр тогының соғу ауырлығы бірқатар факторларға байланысты:
токтың мəні мен күші; адам денесінің электр кедергісінің мəні; адам денесі
арқылы өтетін ток ағымының ұзақтығы; токтың түрі мен жиілігі; адам денесі
арқылы өтетін ток жолдары; адамның жеке қасиеттері; қоршаған орта
жағдайлары.
Адамның зақымдануының белгілі бір дəрежесін анықтайтын негізгі
фактор-ток күші.
Үш санат белгіленеді:
1) шекті сезілетін ток (0,5...1,5) мА – жиілігі 50 Гц айнымалы жəне
(5...7) мА– тұрақты;
2)шекті жібермейтін ток (6...10)мА - жиілігі 50 Гц жəне (50...80) мА –
тұрақты;
3) шекті емес фибрилляциялық ток (80...100) мА - жиілігі жəне 50 Гц
айнымалы. 300 мА – тұрақты.
Электр тогының негізгі себептері:
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- кездейсоқ жанасу;
- қорғаныс құралдарының ақаулығы;
- ажыратылған ретінде кернеудегі жабдықты қате қабылдау;
- оқшаулаудың зақымдануы;
- жерге қосу, нөлдеу құрылғыларындағы ақаулар;
- жеке тəртіпсіздік;
- жөнделетін аппараттың жұмыс принциптері туралы білімнің болмауы.
Электр қауіпсіздігі электр қондырғыларының тиісті конструкциясымен,
техникалық
құралдар
мен
қорғау
тəсілдерін
қолданумен,
ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шаралармен қамтамасыз етіледі.
Техникалық тəсілдер мен қорғаныс құралдарына: қорғаныс
қоршаулары, жерге тұйықтау, нөлдеу, ажырату, шағын кернеулерді қолдану;
ток өткізгіш бөліктердің қауіпсіз орналасуы немесе оқшаулануы; бұғаттау;
ескерту белгілері; желіні электрлік бөлу; жеке қорғаныс құралдары;
оқшаулауды жүйелі бақылау жатады.
1.2 Электр монтаждау жұмыстарының технологиясы
Электрлік монтаждау туралы жалпы мəліметтер.
Тұрмыстық cea жөндеу, конфигурациялау жəне тексеру кезінде
монтаждау жəне бөлшектеу жұмыстарын орындау қажет. Соңғы нəтиже
көбінесе осы операциялардың сапасына байланысты. Дұрыс орындалмаған
бөлшектеу жəне монтаждау Тұрмыстық радиоэлектрондық жабдықта
ақауларға əкеледі. Талдау көрсеткендей, сапасыз орнату жұмыстарынан
туындаған ақаулардың жалпы үлесі барлық ақаулардың жартысына жетеді.
Сонымен қатар, көптеген осындай ақауларды жою қиын. Дұрыс
орнатылмаған жағдайда жеке Радиоэлементтерді істен шығаруға болады, бұл
кейіннен
жөндеу процесін
қиындатады.
Қате орнату,
əдетте,
радиоэлектрондық
жабдықтың
жеке
түйіндерінің,
модульдерінің,
блоктарының түпкілікті істен шығуына əкелуі мүмкін.
Электрлік жұмыстарды орындаудың негізгі құралы-электрлік
дəнекерлеу үтігі.
Дəнекерлеу үтігінің көмегімен бөліктер жоғары температураның
əсерінен балқитын арнайы дəнекерді қолдана отырып өзара байланысады.
Дəнекерлеу үтігі-бұл белгілі бір температураға дейін қызатын, дəнекерлеуді
еріту үшін жеткілікті арнайы ұшы бар электр құралы. Егер сіз дəнекерлеу
үтігімен жұмыс істеудің барлық нəзіктіктері мен ерекшеліктерін сақтасаңыз,
бөлшектердің берік жəне сапалы қосылуы алынады.
Өндірісте, сондай-ақ ірі жөндеу кəсіпорындарында монтаждау жəне
дəнекерлеу үшін автоматты жүйелер қолданылады.
Жабдықты жөндеу кезінде монтаждау жұмыстарын орындау үшін
белгілі бір құралдар жиынтығы қажет: дөңгелек тістер, əртүрлі ұзындықтағы
пинцеттер, сым кескіштер (жақсырақ бүйірлік бүйір кескіштер), бұрағыштар
мен кілттер, файлдар мен файлдар.
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Дəнекерлеу үтіктері-дəнекерлеу орнын жылыту үшін қолданылатын
негізгі құрал, сонымен қатар жұмсақ дəнекерлеу кезінде дəнекерлеу.

1.1 сурет - Электр дəнекерлеуіш құрылғысы
- сурет 1.1 келесі элементтерден тұратын электрлік дəнекерлеу
үтігінің құрылғысы көрсетілген:
1. Қыздыру элементі.
2. Ұшы.
3. Электр қуат сымы.
Дəнекерлеу үтігінің қыздыру элементі арнайы жанбайтын материалдан
жасалған корпусқа салынған, ол əлі ерімейді. Дəнекерлеу үтігі никель немесе
болаттан жасалған арнайы қорытпалармен қапталған мыстан жасалған.
Дəнекерлеу үтіктерінің жеке модельдері температура реттегішімен
жабдықталған. Электрлік дəнекерлеу үтігінің дизайнында қыздыру элементі
электр энергиясын жылу энергиясына айналдырады жəне оны дəнекерді
еріту үшін жалынға жібереді. Дəнекерлеу үтіктерінің жеке модельдері үшін
ауыстырылатын дақтар бар.
Қыздыру элементінің корпусы-бұл артық жылуды кетіретін тесіктер
бойымен орналасқан металл түтік. Қуат сымы үшін көбінесе екі ядролы сым
алынады, оның көлденең қимасы əр түрлі қуатты құралды қауіпсіз
пайдалануға мүмкіндік береді.
Температура реттегіші кіріктірілген жəне дəнекерлеуіш корпусында
орналасуы мүмкін немесе қуат блогында болуы мүмкін. Соңғы нұсқа болып
табылады артықшылықты пайдаланылады жұмыс істеу кезінде монтаждау
жөніндегі электр плат, конструкцияланады жиі кездеседі у құралдарының
жұмыс істеу үшін арналған төменгі диапазонында кернеу жылғы 12В дейін
36В.
Дəнекерлеу үшін қолданылатын материалдар.
Жұмыста дəнекерлеу жəне ағын сияқты шығын материалдары
қолданылады. Дəнекерлеу жəне дəнекерлеу кезінде бөлшектерді қосу
технологиясы біршама ерекшеленеді.
Құрамы бойынша сатушылар қолданылатын материалдарға жəне
олардың сандық қатынасына байланысты əр түрлі болады. Жұмыс үшін
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дəнекерлеу режимінің температуралық талаптарына сəйкес келетін жəне
қосылуға арналған материалдардың алуан түріне байланысты осындай
композицияның дəнекерлеушісін алу керек.
Флюстер жұмыста материалдардың түрлеріне жəне дəнекерлеу
жағдайларына байланысты қолданылады. Дəнекерлеу кезінде қолданылатын
ағындардың түрлері:

Қатты.

Сұйық.

Қышқыл.

Қышқылсыз.
Жұмысқа қалай дайындалу керек?
Жұмысты бастамас бұрын, құралды барлық жағынан мұқият тексеріп,
орнатуға болатын дəнекерлеу үтігінің параметрлерін жəне оның жалпы
жағдайын тексеру керек. Назар аударыңыз, дəнекерлейтін үтікті таза ұстау
керек жəне қыздырмау керек. Қуат сымы тұтас оқшаулағыш материалда
болуы керек.
Дəнекерлеу құралының нұсқаулығын оқып шығыңыз, дəнекерлеу
үтігінің жұмыс параметрлері – қуат пен кернеу туралы ақпарат бар. Жұмыс
кернеуінің мəні дəнекерлеу үтігінің корпусында көрсетілген жəне оның
таңбалау сипаттамасы болып табылады.
Жаңа құралмен жұмыс істеу оның жақсы жылынуынан басталуы керек.
Алдымен құралдың зауыттық майлауы корпустың ішіне күйіп кетуі керек,
бұл жағдайда жұмыс бөлмесін жақсы желдетуді ұмытпаңыз.
Балғаның жеңіл, ұқыпты соққыларымен жаңа дəнекерлеу үтігінің
сабағын жасаңыз жəне қайраңыз. Осылайша, ұшының соңы тығыз болады
жəне жұмыс кезінде аз күйіп кетеді.
Келесі дайындық кезеңі жұмыс істейтін дəнекерлеуші одан сырғып
кетпеуі үшін, бірақ жақсы ұрып-соғуы үшін дəнекерлеу үтігінің сабағын
ұстау болады. Алдымен дəнекерлеуші үтікті қыздырыңыз, содан кейін оны
ағынмен майлаңыз жəне дайындалған қалайы дəнекеріне дереу тиіп, ол ериді
жəне барлық дақтарды жабады, дəнекерлеуді бүкіл бетіне ағаш таяқшамен
жайлап жайыңыз. Бұл дайындық дақтар жасалған материалдың тотығуына
жол бермейді, ал дақтардың өзі жұқа қалайы қабығымен жабылады.
Дайындық шараларын мұқият орындағаннан кейін дəнекерлеу үтігін
дəнекерлеу жұмыстарын орындау үшін пайдалануға болады.
Бөлшектерді дайындау жəне оларды дəнекерлеу
Дəнекерлеу процесі алдында ұқыпты жəне берік байланыс үшін барлық
бөлшектерді алдымен тазалап, содан кейін егеу керек. Егер дəнекерлеу
канифольді қолданып жүрсе, онда бөлік алдымен қызады, содан кейін
ағынмен немесе балқытылған канифольмен жəне дəнекермен жабылады.
Сұйық ағынмен дəнекерлеу кезінде олар алдымен бөліктердің суық
беттерін жабады, содан кейін дəнекерлеу үтігі қызады жəне дəнекер
қабатымен жабылады.
Дəнекерлеу үтігімен жұмыс кезінде кішкене дəнекерленген
бөлшектерді ұстау үшін кішкене пинцет қолдануға ыңғайлы. Сондай-ақ,
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бөлшектерді бекіту үшін арнайы дəнекерлеу үстелдерін, қысқыштарды
немесе əртүрлі қысқыштарды қолдануға болады.
Содан кейін дəнекерлеуші балқитын температураға дейін қызады жəне
дəнекерлеуші үтіктің табанына немесе сыммен беріледі. Балқытылған
дəнекер тігісіне біркелкі бөлінеді.
Əрі қарай, толық Қозғалмай, қосылатын бөліктердің түйісуі оның
толық салқындауын күтеді. Сіз тігісті сумен сулай алмайсыз немесе оны
тезірек салқындату үшін ауа ағынымен үрлей алмайсыз. Əрі қарай,
бейтараптан басқа ағынның қалдықтарын жуу керек, оны жуудың қажеті
жоқ.
Дəнекерлеудің əртүрлі мысалдары.
Қарапайым дəнекерлеу-электр жұмыстарын орындау кезінде сымдарды
дəнекерлеу. Бұл жұмысты орындау үшін сымдардың бүкіл бұралған бетін
біркелкі жауып, бұралуға енетін сұйық ағынды қолданған дұрыс.
Қажет болса, кішкене тесікті дəнекерлеңіз, жұмысты сəл басқаша жасау
керек. Бұрын техникалық маймен майланған асбест немесе текстолит сияқты
тығыз балқытылған материалды тесіктің астына қою керек, содан кейін
тесіктің шеттерін сұйық ағынмен жауып, дəнекерді тесіктің ішіне салыңыз.
Содан кейін оны дəнекерлеу үтігімен ерітіп, тесіктердің бүкіл аймағына
таратып, шеттерін ұстап, оларды дəнекерлеу үтігімен жылытыңыз.
Қорытындылай келе, жұмыс қауіпсіздігінің негізгі ережелерін сақтау,
дəнекерлеу үтігі үшін стенд пен кілемшені пайдалану жəне жақсы
желдетілетін бөлмеде жұмыс істеу қажеттілігі туралы еске салу керек.
Электроникаға арналған дəнекерлеу үтіктерінің түрлері.
Электроника дəнекерлеушілерін сорттарға бөлуге көмектесетін негізгі
айырмашылық-оларда қолданылатын қыздыру элементінің түрі. Жақында
өндіріс технологиясы сипаттамалары бойынша бір-бірінен ерекшеленетін
көптеген сорттарды шығаруға мүмкіндік береді.
Нихромды.
Мұндай дəнекерлеу үтіктеріндегі негізгі қыздыру элементінихром сымы. Материал электр импульстарын жақсы өткізеді, бұл дақты
қажетті температураға тез қыздыруға мүмкіндік береді. Қарапайым
модельдерде электр өткізбейтін корпусқа оралған спираль бар. Сым жылуды
жоғалтпауы үшін оны оқшаулағыштарға орналастырады. Мұндай модельдер
көбінесе үйде кəсіби емес қолдануда қолданылады.
Кемшіліктері:

Нихромды қыздыру элементі бар радио бөлшектері үшін
дəнекерлеу үтігі ұзақ уақыт бойы қызады;

Спираль тез күйіп кетеді жəне оны өзгерту керек.
Артықшылықтары:

Пайдалану оңай;

Сыртқы факторларға бей-жай қарамау;

Жоғары соққыға төзімділік.
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Қыш
Керамикалық қыздыру элементтері бар телефон микросхемаларін
дəнекерлеуге арналған дəнекерлеу үтігі кернеу беретін түйіспелерге
қосылған арнайы шыбықтарды пайдаланады. Кернеудің əсерінен керамика
қажетті температураға дейін қызады.
Артықшылықтары:

Керамикадан жасалған микросхемаларға арналған жұқа
дəнекерлеуіш ұзақ қызмет ету мерзіміне ие;

Ол қажетті температураға тез қызады.
Кемшіліктері:

Механикалық зақымға жоғары сезімталдық;
Индукциялық
Индукциялық типтегі дəнекерлеу үтігі микросхемаларды дəнекерлеуге
қажетті барлық қасиеттерге ие. Онда ферромагниттік жабын бар, ол дақтарда
магнит өрісінің пайда болуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар индуктор
шарғысы бар. Оның ерекшелігі-максималды температураға жеткенде жылу
тоқтайды. Температура төмендей бастағанда, электрмен жабдықтау қайта
басталады. Бұл жабынның ферромагниттік қасиеттеріне байланысты.
Артықшылықтары:

Автоматты жылытудың болуы;

Энергияны үнемдеу;

Пайдаланудағы қарапайымдық.
Кемшіліктері

Қыздыру температурасының оңтайлы мəнін таңдау үшін
кеңестерді өзгерту керек, себебі бұл параметр кюри нүктесіне сəйкес
сақталады.
Импульсті
Бұл модельдің басты айырмашылығы-кіріктірілген жоғары жиілікті
трансформаторы бар жиілік түзушінің болуы. Алдымен жиілік жоғарылайды,
бірақ біраз уақыттан кейін ол жұмыс мəніне дейін төмендейді. Мұндағы
дақтар электр тізбегінің бөлігі болып табылады. Ол қайталама ораманың ток
өткізгіштеріне қосылған. Бұл үлкен токтардың орамадан өтуін қамтамасыз
етеді жəне қысқа қыздыру уақытын береді. Қыздыру функциясы дəнекерлеу
үтігіндегі тиісті түйме бастиегілған кезде қосылады. Егер сіз оны босатсаңыз,
құрылғы салқындатылады.
Артықшылықтары:

Микросхемаларге арналған жақсы дəнекерлеу үтігі бірден
қызады;

Үлкен жəне кіші бөлшектер үшін қолданудың
əмбебаптығы.
Кемшіліктері:

Микросхеманы
дəнекерлеуге
арналған
импульсті
дəнекерлеу үтігін ұзақ уақыт жұмыс істеу үшін пайдалануға болмайды.
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Рельстерге қойылатын талаптар.
Орташа алғанда, дəнекерлеу үтігінің қуаты шамамен 10 Ватт болуы
керек. Бұл параметр неғұрлым аз болса, радио элементтерін сақтау жəне
сақтау мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Өте қуатты құралдарды
пайдалану ұсынылмайды, сондықтан негізгі талаптардың бірі-құрылғы
қолданылатын
жұмыстарға
қатысты
параметрді
дұрыс
таңдау.
Микросхемаларды дəнекерлеуге арналған дəнекерлеу үтігінің қуаты 40 Вт-қа
дейін жетуі мүмкін, бірақ мамандар əсіресе ұсақ бөлшектер туралы айтатын
болсақ, 4 Вт дəнекерлеу үтігімен жұмыс істейді.
Дақтар күшті жəне жақсы тазалануы керек. Əдетте, бұл өте жұқа
өнімдер, сондықтан берік материалдың болуы ұзақ мерзімді жұмыс үшін
міндетті шарт болып табылады. Бұл жерде көбінесе осы талаптарға
байланысты үлкен дəнекерлеу үтіктерінде сирек кездесетін дақтар үшін
материалдар қолданылады.
Қосымша функциялардың, корпуста орналасқан өшіру түймелерінің,
арнайы жабындардың жəне басқа заттардың болуы дəнекерлеу үтігінің қай
салаға арналғандығымен анықталады. Белгілі бір ортадағы жоғарыда аталған
толықтырулардың жұмысын жеңілдететін барлық нəрсе осы функция талап
етілетін нақты модельдер үшін міндетті болады.
Дəнекерлер мен флюстер
Сатушылар-бұл дəнекерлеу кезінде қолданылатын арнайы қорытпалар.
Сатушылар екі топқа бөлінеді: жұмсақ жəне қатты. Жұмсақтыққа балқу
температурасы 450 °C - қа дейін, ал қатты-балқу температурасы 450 °C-тан
жоғары сатушылар жатады. Жұмсақ сатушылар созылу күші 50-70 МПа - дан
аспайды, ал қатты сатушылар-500 МПа-ға дейін.
Дəнекерлеушілерге құрылымдық жəне технологиялық талаптар
қойылады. Дизайн талаптарына жақсы электр жəне жылу өткізгіштік,
жеткілікті механикалық беріктік, тығыздық, коррозияға төзімділік жатады.
Технологиялық
талаптар
мыналар
болып
табылады:
балқу
температурасындағы қажетті сұйық аққыштығы: жақсы сулануы; қажетті
балқу температурасы.
Дəнекер маркаларының шартты белгілерінде П əрпі (дəнекер) жəне
негізгі компоненттердің орыс атауының келесі əріптерінің бірі, сондай-ақ
олардың пайызбен саны болады. Компоненттер атауының қысқаруы
келесідей: қалайы - О, сурьма - Су, қорғасын - С, алюминий - А, күміс - Ср,
никель - Н, палладий - Пд, индий - Ин, мыс - М, Алтын - Зл, германий - Г,
кремний - Кр, висмут - Ви, кадмий - К, титан-Т. Дəнекер ретінде
қолданылатын таза металдар МЕМСТ - тағы жеткізіліммен бірдей
таңбалармен белгіленеді (мысалы, 02 қалайы, С1 қорғасын жəне т.б.).
Өнеркəсіп шығаратын ең көп таралған жұмсақ дəнекерлеушілерқалайы-қорғасын. Оларға МЕМСТ 21931-76 қолданылады. Осы МЕМСТ-қа
сəйкес, құрамында сурьма жоқ қалайы-қорғасын сатушылар сурьма емес деп
аталады, ал сурьма бар сатушылар 1...5 %,-сурьмян.
Қалайы-қорғасын дəнекерлері маркаларының шартты белгілерінің
мысалдары:
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ОКБ - 61-қалайы қорғасын дəнекерлеушісі, құрамында 61%
қалайы, қалғаны қорғасын бар.

ОКБСу-61-0,5 - қалайы-қорғасын дəнекерлеушісі, аз қышқыл,
құрамында 61% қалайы, 0,5% сурьма, қалғаны қорғасын бар.

ОКБ - 61м-қалайы-қорғасын дəнекерлеушісі, құрамында 61%
қалайы, мыс пен қорғасынның аз пайызы бар.

ОКБК-50-18 - дəнекер қалайы-қорғасын, құрамында 50% қалайы,
18% кадмий, қалғаны қорғасын бар.
Флюстер-балқитын беттерден оксидтерді кетіруге, беттік керілуді
азайтуға, сұйық дəнекердің ағуын жақсартуға жəне/немесе қоршаған ортаның
əсерінен қорғауға арналған органикалық жəне бейорганикалық текті заттар
(көбінесе қоспа).
Флюстер:
 дəнекерленген бөліктердің жақсы сулануына ықпал етіңіз
 дəнекердің тігіске жақсы таралуына ықпал етіңіз;
 дəнекерлеу кезінде қыздырылған металды тотығудан қорғаңыз.
Дəнекерлеу
ағыны
реактивті-ағынды
дəнекерлеуге
арналған
ағындардан басқа, дəнекермен өзара əрекеттеспеуі тиіс. Технологияға
байланысты ағынды сұйықтық, паста немесе ұнтақ түрінде қолдануға
болады. Сондай-ақ, ағынмен бірге дəнекер бөлшектері бар дəнекерлеу
пасталары бар; кейде дəнекерлеуші түтіктің ішінде агрегат ағыны болады. Əр
түрлі ағындардың қалдықтары диэлектриктер де, электр энергиясын да өткізе
алады.
Электротехникаға арналған ағындар.
Мұндай ағындарға қойылатын негізгі талаптар-ағып кетудің төмен
тогы жəне коррозияның төмен белсенділігі.
Бұл түрдегі қарапайым ағындар канифоль негізінде жасалады мысалы, алкоголь-этанолдағы канифоль ерітінділері немесе басқа спирттер
немесе алкоголь-бензин қоспасы, олар тек мыс үшін жарамды. Сондай - ақ,
қышқыл ағындары жиі қолданылады-əртүрлі қышқылдар мен олардың
тұздары, бірақ жоғары қышқылдыққа байланысты дəнекерлеу орнын жуу
керек. Глицерин сияқты ағынды да ПХД-дан жуу керек, себебі ол жақсы
гигроскопиялық сипатқа ие, нəтижесінде дəнекерлеу орны тез тотығады.
Ерекшелік-бұл канифоль жəне оның алкоголь ерітінділері, себебі ол бетті
жабады жəне бейтарап қорғаныс жабынының бір түрі болып табылады.
Радиоэлектрондық аппаратураны монтаждау жəне бөлшектеу
технологиясы:
Электрмонтаждау жұмыстары-құрылғы құрамына кіретін жəне
электрмодуль ішіндегі электр қосылыстарын, бұйымдарды монтаждау
орындалатын кəсіби қызмет түрі.
бір электр тізбегімен біріктірілген.
Электр монтаждау жұмыстарына мыналар жатады:
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 Радиоэлектрондық құрылғыларды (ЖПУ) пайдаланудың əртүрлі
жағдайларын ескере отырып, жалғағыш сымдарды, кабельдерді, бауларды
іріктеу.
 Сымдарды ширатпаларға тоқу.
 Платаларды, модульдерді электрлік қосу үшін элементтерді іріктеу
жəне монтаждау
жəне жеке бөлшектер өзара.
 Ажыратылатын жəне ажыратылмайтын əдістерді пайдалана отырып,
аспаптың электр тізбегін жасау мақсатында сымдар мен электрондық техника
(ЭЭТ) бұйымдарын өзара жəне конструкция бөлшектерімен біріктіру.
Механикалық монтаж (ММ) – белгілі бір ретпен орындалатын
бұйымдағы Электрондық техника бұйымдарының (ЭТЖ) тораптарын,
бөлшектерін механикалық қосу операцияларының жиынтығы:
 бөлшектер мен тораптарды аспаптың шассиінен жылжымайтын
ажыратылмайтын қосылыстарды (жаншып алу, дəнекерлеу) орындау;
 жылжымалы алмалы-салмалы қосылыстарды орындау, яғни
механикалық бекіту бөлшектерін орнату;
 Электрондық техника бұйымдарын (ЭЭТ) аспаптың шассиіне
(трансформаторлар, дроссельдер) механикалық орнату);
 баптау процесінде ауыстырылуы мүмкін тораптар мен бөлшектердің
жылжымалы бөліктерін механикалық орнату;
 механикалық монтаждауды бақылау.
Электр қондырғысы-бұл электрлік схемаға немесе электр схемасына
сəйкес электронды жабдықты (IET) қосу процесі.
Электрлік монтажды баспа, сымды, тоқылған тақталар, жалғыз сымдар,
сымдар, кабельдер көмегімен жасауға болады.
Электрлік қондырғы радио элементтерінің терминалдарын тізбекке
қосу операцияларын қамтиды жəне өнімді механикалық құрастырудан
кейінгі өндірістік процестің келесі кезеңі болып табылады.
Қазіргі заманғы конструкциялар дəнекерлеу немесе дəнекерлеу немесе
бастиегіп шығару арқылы жүзеге асырылатын көлемді орнату негізінде
салынған.
Ең көп қолданылатын көлемді дəнекерлеу қондырғысы бар.
Электрлік монтаждау икемді немесе қатты жалғастырушы монтаждық
өткізгіштерді жүйелі төсеу əдісімен, шаблонды бұрау немесе аралас
тəсілдермен жүзеге асырылады.
Электрлік монтаждау Барлық электрондық техника бұйымдары үшін
монтаждауды орындау тəртібін сақтай отырып, технологиялық процеске
қатаң сəйкестікте жүргізіледі:
1. Ажыратқыш панельдерді, ауыстырып қосқыштарды жəне басқа да
оқшауланған тораптарды монтаждау (оларды аспаптың шассиіне орнатқанға
дейін);
2. Оқшауланбаған сымнан секіргіштерді орнату;
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3. Жалғыз сымдарды орнату;
4. Шассиге осы тораптардан келетін алдын ала монтаждалған тораптар
мен монтаждау сымдарын орнату;
5.Шассиге жгутты төсеу жəне оның сымдарын монтаждау;
6.Аспалы радиобөлшектерді (резисторлар, конденсаторлар жəне т. б.)
монтаждау жəне қосу.)
Радиоэлектрондық аппаратураны электрлік монтаждау кезінде:
 монтаждау сымдарын, кабельдерді, бұрауларды пайдалана отырып
көлемді;
 монтаждық баспа платаларын пайдалана отырып бастиегілған;
 көлемді (аралас) бірге бастиегілған)
Көлемді монтаждау əртүрлі электр жəне радиоэлементтерді,
тораптарды, радиоэлектрондық аппаратураның (РЭА) модульдерін
монтаждау сымдарының, кабельдердің, бұраулардың көмегімен тұтас
конструкцияға қосуды қамтамасыз етеді. Көлемді орнату кезінде бірқатар
талаптарды орындау қажет.
1.
Барлық дəнекерлеу қосылыстары алдын-ала механикалық
бекітілгеннен кейін жасалуы керек.
2.
Құрылғыларды
электрлік
орнату
толық
механикалық
құрастырудан кейін жасалуы керек.
3.
Сымның, кабельдің, радиоэлементтердің зақымдалуына жол
бермеңіз.
4.
Монтаждау процесінде сымдардың, кабельдердің сынықтарының
жəне басқа да бөгде заттардың аппаратураға түсуіне қарсы шаралар қабылдау
қажет.
5.
Ширатылған резеңкеден шығатын жəне жылжымайтын
байланыстарға қосылатын иілгіш монтаждау сымдарының, кабельдердің
ұзындығы бойынша екі дəнекерлеуді қамтамасыз ететін қоры болуы тиіс.
6.
Жабдықты орнату жəне жөндеу кезінде жеке тізбектер арасында
байланыс болмауы немесе минималды болуы үшін сымдарды дұрыс
орналастыру керек.
7.
Қосқыштар көрші сымдар мен кабельдердің зақымдалуын
болдырмайтын ретпен, əдетте, төменнен жоғарыға жəне солдан оңға қарай
бөлінеді.
Баспа монтажы, электронды жабдықты орнату əдісі, онда электр жəне
радио элементтерін, оның ішінде экрандаушыларды қосу баспа схемасында
орналасқан байланыс алаңдары бар жұқа электр өткізгіш жолақтар арқылы
жүзеге асырылады.
Баспа монтажы (КМ) аппаратураның габариті мен
салмағын азайтуға, механикаландырылған жəне автоматтандырылған
жабдықты жəне оны жаппай шығару кезінде жоғары өнімді технологиялық
процестерді кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар,
өнімдердің сенімділігі едəуір артады жəне материалдарды тұтыну мен еңбек
шығындары айтарлықтай төмендейді. Бастиегіп шығарылған өткізгіштер
фольга оқшаулағыш материалын өңдеу, электрохимиялық тұндыру,
вакуумдық немесе катодты бүрку, өткізгіш пасталарды жағу, өткізгіш үлгіні
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оқшаулау плитасына беру арқылы электролиттік Тұндыру жəне т.б.
əдістермен
алынады
(тақтадағы
баспа
өткізгіштерінің
бейнесі
фотографиялық, офсеттік, тор-графикалық əдістермен, сондай-ақ басу,
өрнектеу жəне т. б. əдістермен алынады). Тақтаның бір жағынан екінші
жағына түйіспелі өткелдер тесіктердің қабырғаларын металдандыру немесе
металл түтіктерді орнату арқылы жүзеге асырылады, содан кейін оларды
бұрап, дəнекерлейді. Бастиегіп шығару кезінде (PM) əдетте өткізгіштердің
қалыңдығы (20-50) мкм, олардың ені (0,5-0,8) мм жəне олардың арасындағы
ең аз қашықтық (0,3-0,5) мм болады. Баспа өткізгіштерде жылу шығарудың
қолайлы жағдайлары салдарынан электр тогының жоғары (30-50 дейін)
А/мм2 тығыздығына жол беріледі. Көп шығару интегралды схемаларына
негізделген жабдықты микроминиатюризациялау кезінде көп қабатты баспа
платалары қолданылады жəне осылайша орнату тығыздығының едəуір
артуына қол жеткізеді.
Тесік арқылы орнатқан кезде ПХД-ны қолмен дəнекерлеу үшін
қолданылатын кезеңдердің реттілігі қолдануға байланысты өзгеруі мүмкін.
Бұл дəнекерлеу технологиясының бірінші кезеңі-компоненттерді тақтаға
орнату. Егер орнату жұмысы толығымен қолмен жасалса, компоненттер жеке
топтарға орнатылады: алдымен бірінші топты салып, тұжырымдарды
дəнекерлейді, содан кейін екінші топты салып, қорытындыларды
дəнекерлейді жəне т. б. Компоненттер тобын орнату тəртібі тиісті дəнекерлеу
технологиясына сəйкес келуі керек жəне өнімділіктің жоғарылауын
қамтамасыз етуі керек, қателіктерді, түйреуіштердің зақымдалуын,
шаршауды немесе оператордың ұқыпсыздығын азайту үшін адам факторын
ескеруі керек. Дəнекерленген қосылыстың орналасуы тақтаның дизайнына
байланысты
жəне
қолданылатын
технологиямен
анықталады.
Металдандырылған тесіктері жоқ бір жақты тақтада дəнекерлеу
компоненттер жағынан жүзеге асырылады. Металлдалған тесіктермен
қапталған екі жақты жəне көп қабатты баспа платаларында дəнекерлеудің
тиімділігін арттыру үшін, əдетте, дəнекерлеу үтігінің жылуымен
компоненттерге ықтимал зақым келтірмеу үшін, əсіресе жоғары
тығыздықпен,
төменгі
жағында
жүзеге
асырылады.
Қолмен дəнекерлеу процесі келесідей жүзеге асырылады: оператор ағынды
қосылымға қолданады. Дəнекерлеуші үтіктің бір жағы компоненттің шығыс
жағына тиеді (сурет. 1.2). Мүмкіндігінше ол байланыс алаңына тиіп кетпеуі
керек. Дегенмен, сапалы дəнекерлеу үшін қалың ПХД платформасымен
байланыс қажет болуы мүмкін. Əрі қарай, ПХД дəнекерлеу технологиясынан
кейін дəнекерлеу сымы дəнекерлеу үтігінің жалынына қарама-қарсы жағынан
шығарылады. Сым оны ластамау үшін дақпен жанаспауы керек. Балқығаннан
кейін дəнекер бетті ылғалдандырады жəне оған таралады, содан кейін тесікке
ағып кетеді. Егер элементтерді бортқа дəнекерлеу кезінде ағынды жабыны
бар сым пайдаланылса, ағын қолданылмайды. ПХД дəнекерлеудің дұрыс
жобаланған технологиясымен, яғни.тиісті қуат көзі, температура жəне
доғаның геометриясы бар дəнекерлеу үтігін таңдау кезінде дəнекерленген
қосылыстың пайда болуы шамамен 3-тен 7 С-қа дейін созылады. дəнекерлеу
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процесі аяқталғаннан кейін, егер қажет болса, ағын түрін жəне тақтаның ұзақ
мерзімді сенімділігінің талаптарын ескере отырып, ПХД ағынды
қалдықтардан жуылады.

1.2 сурет - ПХД қолмен дəнекерлеу үлгісі

1.3 сурет - Баспа схемасына беттік орнату
ПХД дəнекерлеу түрлері
Электрондық микросхемалар екі жолдың бірімен жасалады:

SMD-ағылшын тілінен. surface mounted device-бетіне
Орнатылатын аспап);

TNT- ағылш Through-hole Technology-тесіктерге монтаждау
технологиясы.
Орнатудың бірінші əдісі Үстірт (сурет. 1.3), екіншісі-шығару. SMD
ПХД дəнекерлеу түрі тақтаға қолданылатын металл тректерге микросхема
компоненттерін бекітумен сипатталады, TNT-пластинадағы тесіктерге
байланыс элементтерін дəнекерлеу. 25-30 жыл бұрын микросхемалардың
басым көпшілігі шығыс əдісімен жасалған. Алайда, содан бері беткі монтаж
тұрақты түрде танымал болды жəне бүгінде ПХД жасаудың негізгі əдісі
болып табылады.
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Егер күрделі жəне функционалды микросхеманы жасау қажет болса,
дəнекерлеудің екі түрі де қолданылады. Диэлектрлік пластинада фольга
жолдары да, металдандырылған тесіктер де бар. Оған алдымен SMD
элементтері, содан кейін TNT орнатылады. Аралас орнату кезінде
компоненттер жартылай автоматты машиналарға жəне қолмен бекітіледі.
Беттік ПХД дəнекерлеу технологиясының артықшылықтары мен
кемшіліктері
SMD орнатудың тұрақты өсіп келе жатқан танымалдығы оның бірқатар
артықшылықтарына байланысты:
 ПХД өндірісін автоматтандырудың жоғары дəрежесі;
 микросхемаларды жасау уақытын қысқарту;
 диэлектрлік пластинаның екі жағын да жұмыс беті ретінде
пайдалану мүмкіндігі;
 Электрондық компоненттер мен дайын тақтаның ықшамдылығы;
 қол еңбегін азайту арқылы микросхемалардың құнын төмендету.
Беткі орнату кезінде микросхема элементтері бірнеше сатыда
орнатылады:
 байланыс алаңдарына трафареттер көмегімен дəнекерлейтін
паста жағылады;
 Электрондық компоненттер жартылай автоматты станоктарда
орнатылады;
 пештерде тақталарды топтық дəнекерлеу жүзеге асырылады.
Барлық осы операциялар бөлек. Сондықтан əр элемент бөлек емес,
басқалармен бірге дəнекерленеді. Барлық компоненттерді бекіту уақыты
үнемделеді. Дəнекерлеу пастасында ағын мен дəнекер бар. Бастапқы түрінде
ол ұсақ түйіршікті ұнтақ болып табылады, ол қызған кезде сұйық болады.
SMD орнату жартылай автоматты жабдықты қолдану арқылы жүзеге
асырылады. Баспа платаларын дəнекерлеудің осы технологиясымен паста
дистрибьюторлармен
қолданылады,
компоненттер
гриммерлермен
орнатылады, пештерде тікелей дəнекерлеу жүзеге асырылады. Бұл өндіріс
процесін тездетіп қана қоймайды, сонымен қатар оны арзандатады, себебі
жоғары ақы төленетін инженерлердің қол еңбегі барынша азайтылады.
Беттік микросхемалар оңай жəне ықшам. Бұл əсіресе тұрмыстық жəне
өндірістік жабдықтардың салмағы мен мөлшерін азайтудың заманауи
тенденцияларына қатысты. Дегенмен, SMD орнатудың артықшылықтары
ғана емес, кемшіліктері де бар:
 қымбат жартылай автоматты машиналардың қажеттілігі;
 жоғары
сапалы электрондық компоненттерді пайдалану
қажеттілігі;
 жабдықтың дұрыс емес параметрлерімен өндірістік ақаулардың
алдын алу мүмкін еместігі (тəжірибелі инженердің қол еңбегіне
қарағанда);
 топтық дəнекерлеу кезінде температура режимін қатаң сақтау
қажеттілігі.
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Беттік элементтерді қолмен дəнекерлеуге болады. Алайда, бұл мəселені
жартылай автоматты машиналарда шешкен жөн. Олар қымбат, бірақ қысқа
мерзімде кез-келген күрделіліктегі микросхемалардың сериялық өндірісін
құруға мүмкіндік береді. Орнатылатын компоненттер жоғары сапалы болуы
керек жəне дəнекерлеу кезінде олардың жылу сипаттамаларын ескеру қажет.
Аздап қызып кету элементтердің зақымдалуына əкеледі, ал дайын тақта
жұмыс істемейді. Сондықтан SMD-монтажды қажетті нəтижені тез жəне
кепілдікпен қамтамасыз ететін мамандандырылған микросхема орталығының
мамандарына тапсыру керек.
ПХД дəнекерлеудің шығыс əдісінің артықшылықтары мен
кемшіліктері.
Беттік монтаждау микросхемаларды жасаудың негізгі əдісі
болғанымен, күрделі жəне көп қабатты тақталарды жасау кезінде де
қолданылады. Оның ерекшелігі-TNT компоненттерінің түйреуіштері
металлданған тректерге емес, диэлектрлік пластинаның тесіктеріне
бекітіледі. Дəнекерлеудің негізгі артықшылықтары:
 тəжірибелі инженердің операцияларды қолмен орындау арқылы
өндірістік ақаулардың алдын алу;
 орташа сапалы компоненттерді пайдалану мүмкіндігі;
 негізгі жұмыс құралы-қымбат жартылай автоматты машиналар
емес, қолмен дəнекерлеу үтігі.
Микросхеманы дəнекерлеудің осы əдісімен əр элемент жеке өңделеді.
Сондықтан, беткі қондырғыға тəн компоненттердің қызып кету жəне
зақымдану қаупі алдын алады. Алайда, артықшылықтармен қатар,
шығарылатын дəнекерлеудің де кемшіліктері бар:
 барлық операцияларды қолмен орындау арқылы төлем жасау
мерзімін ұлғайту;
 микросхеманың өзіндік құнын арттыру;
 тақталарды өндірістік өңдеу алдындағы жəне кейінгі қажеттілік;
 ұлғайту салмағын жəне габариттерін дайын бұйымдар.
Станоктарда операциялар шаблонды жəне жылдам орындалады.
Қолмен бірдей режимде əр элементті дəнекерлеуге көп уақыт кетеді.
Сондықтан TNT тақталары SMD-ге қарағанда бірнеше есе ұзақ жасалады.
Білікті инженерлердің жұмысы жартылай автоматты машиналарды орнатуға
жəне ұстауға қарағанда қымбатырақ. Элементтердің өздері тақтайшадан
өтетін үлкен тұжырымдарға ие.
ПХД дəнекерлеудің негізгі əдістері
Электрондық микросхемалар екі жолмен жасалады:
 қолмен;
 жартылай автоматты жабдықта.
Əдістердің əрқайсысы қол еңбегін міндетті түрде қолданумен
сипатталады. Алайда, беткі орнату кезінде оның үлесі минималды, ал шығару
кезінде - максимум. Баспа платаларын өндірудің негізгі процесі бірнеше
кезеңмен жүзеге асырылады:
 техникалық құжаттаманы зерттеу;
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диэлектрлік
дайындамаларды
жасау,
оларды
өңдеу
(металдандыру, тесіктерді жасау);
 дəнекер пастасын жағуға арналған трафареттер дайындау;
 компоненттерді таңдау жəне өндірісті дайындау;
 дəнекерлеу пастасын қолдану;
 SMD компоненттерін орнату;
 плиталарды пеште топтық дəнекерлеу;
 микросхемаларды жуу жəне кептіру (флюс қалдықтарын,
дəнекерді жою);
 TNT элементтерін қолмен орнату;
 тексеру.
Егер тақта тек шығару əдісімен жасалса, трафареттер жасалмайды,
себебі ағын мен дəнекерлеуді инженер қолмен қолданады. Алайда,
микросхемалардың басым көпшілігі негізінен беткі əдіспен жасалады, онда
паста алдымен байланыс платформаларына қолданылады, содан кейін
барлық SMD компоненттері орнатылады. Оларды дəнекерлегеннен кейін
ғана TNT элементтерін орнату жүзеге асырылады.
Радиоэлектрондық аппаратураны бөлшектеу
Радиоэлектрондық аппаратураны жөндеу барысында ақаулы
элементті табу кезінде оны бөлшектеу, содан кейін жаңасын монтаждау
қажет. Бөлшектеу кезінде жарамды радиоэлементтің зақымдану мүмкіндігін,
баспа өткізгіштерінің қызып кетуін болдырмау қажет, бұл олардың тақтаның
негізінен қабыршақтануына əкелуі мүмкін. Ақаулы радиоэлементтерді
бөлшектеу кезінде мыналарды пайдалануға болады: сым кескіштерді; барлық
терминалдарды бір уақытта жылыту үшін дəнекерлеу үтігінің сабына əртүрлі
пішіндегі саптамаларды (мысалы, микросхемаларды бөлшектеу үшін);
кесілген ұштары бар əртүрлі диаметрлі медициналық инелер; экрандайтын
өру.
Күрделі компоненттерді дəнекерлеу үтігімен бөлшектеу өте қиын
жəне жиі мүмкін емес.
Мұндай жағдайларда əртүрлі пішіндер мен өлшемдердің
компоненттеріне арналған ауыспалы ұштары бар жылыту капиллярларымен
жабдықталған құрылғыны қолдануға болады (дəнекерлеу орнын жылыту
үшін).
Ақаулы компонентті алып тастаңыз жəне оның орнына вакуумды
сорғыштың көмегімен дұрыс орнатыңыз. Орнатылған компоненттің орналасу
дəлдігін бақылауды қамтамасыз ететін микроскопты қолдануға болады.
Бұйымдарды баспа монтажымен (КМ) жөндеу кезінде ақау жою процесін
мұқият бақылау жəне басқару қажет, бұл дұрыс компоненттің, көрші
компоненттердің жəне коммутациялық тақтаның басқа элементтерінің
зақымдану мүмкіндігін болдырмайды.
Электрлік монтаждау кезіндегі ақаулар.
Электрондық компоненттерді тақталарға үстірт орнату-бұл электронды
модульдерді құрастырудың перспективалы бағыты, олар төмен дірілге
сезімталдық пен сезімталдықты талап етеді. Ең жиі кездесетін ақаулық
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Үстірт бекітілген компоненттерді ПХД-ға дəнекерлеу кезінде пайда болады,
бұл бірқатар себептерге байланысты болуы мүмкін сенімді электр
байланысының болмауы. Нашар электр байланысы компонентті орнату
кезінде түйреуіштердің ығысуына байланысты болуы мүмкін. Бұл мəселе
оларды орнату кезінде тақтадағы компоненттің орналасу дəлдігін арттыру
арқылы шешіледі. Электр байланысының нашарлауы жылу кеңейту
коэффициенті сəйкес келмеген кезде механикалық кернеулерден басталған
крекингтің нəтижесі болуы мүмкін, бұл тақтай мен компоненттер
арасындағы
температура
градиентінің
төмендеуімен
жойылады.
Дəнекерленген қосылыстардың бөліну шекараларында интерметалдық
қосылыстардың шамадан тыс түзілуі электр байланысының нашарлауына
əкелуі мүмкін, мысалы, борттағы компоненттің терминалдарын ескі
жабындымен дəнекерлеу. Электрлік байланыстың болмауының жиі
кездесетін жағдайы-дəнекерлеу білікшесі мен байланыс алаңының ПХД
негізінен егеу. Бұл көбінесе деформацияланған түйреуіштерді дəнекерлеу
кезінде пайда болады. Кристалдану процесінде дəнекерлеуші-бұл
деформацияланған терминалдардан пайда болатын механикалық кернеу,
созылу кезінде серіппе сияқты əрекет етеді. Дəнекерлеу кезінде тақтаны
жылыту байланыс алаңының тақтаның негізіне адгезиясын едəуір
төмендетеді жəне бұл дəнекерлеуші біліктің тақтадан кетуіне əкеледі.
Электрлік байланыстың болмауы сонымен қатар "қабір тастарының" əсері,
дəнекерлеушінің капиллярлық шығуы немесе "жастық"əсері сияқты
дəнекерлеудің басқа ақауларымен байланысты. "Жастықтың" əсері түйіспе
аймағынан түйреуіштермен сенімді электр байланысын жасамай сығылған
кезде пайда болады. Бұл тұжырымдарды дəнекермен суландырудың
болмауынан болады.
Беттердің сулану қабілетінің төмендеу себептері:
 нашар жəне біркелкі емес;
 ағынның белсенділігінің нашарлауы;
 компоненттердің термодеструкциясы;
 дұрыс таңдалмаған жылу профилі жəне дəнекерлеу ортасы;
 газдар мен су буларының дəнекерлеу аймағына бөлінуі.
Жабындарды суландырудағы қосымша қиындықтар қалайы қорғасын
дəнекерлеушілерінен SN-Ag-Cu қорғасынсыз түріне ауысу кезінде пайда
болады, олар сулану үшін жоғары температураны қажет етеді жəне сулану
процесінде интерметалл қосылыстарының қарқынды қалыптасуымен
сипатталады.
Компоненттерді орнатудың тым жоғары жылдамдығы, əдетте,
тақтаның күрт ауытқуын тудырады, бұл тақтадан компоненттердің
жылжуына жəне тіпті түсуіне əкелуі мүмкін.
Тербелістердің
қарқындылығы
жылдамдықпен
байланысты
болғандықтан, түзетудің жалғыз тиімді əдісі – компоненттерді орнату
жылдамдығын азайту (төмендету).
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Элементтердің ығысуының ең көп таралған себебі-тақтаның
ауытқуы. Тақтаның ауытқуын тақтаны бекіту арқылы жоюға болады.
Закрепляйте ақы көп қолдайтын тегжейлі.
Көбінесе дəнекерлеу пастасының тым төмен жабысқақтығына
күдіктенуге негіз бар. Кейде паста тұтқырлығының жоғарылауы бұл
ақаулықты жоя алады, бірақ проблема емес. Сіз барлық ауыспалы
факторларды мұқият зерттеуіңіз керек.
Принтерді орнату сияқты, компоненттерді орнату кезеңінде тақтаны
дұрыс бекіту өте маңызды. Жіңішке немесе икемді ПХД жəне орнату кезінде
жоғары қысымды басу сияқты ауыспалы факторлар құрастыру кезінде ПХДны деформациялауға мүмкіндік береді. Монтаждық саптаманы жедел көтеру
қисық ПХД-ны бастапқы күйіне күрт қайтаруға мүмкіндік береді, бұл
қалпына келтіруге немесе басқа орнату проблемаларына əкеледі. Бұл
компоненттердің көптеген түрлерінде болады, бірақ көбінесе компоненттің
үлкен массасына байланысты үлкен, мысалы, тантал конденсаторлары бар.
Сонымен қатар, орнатудың қысымын (қысым күшін) тексеру маңызды.
Егер қысым қалыпты болса, компоненттердің қалыңдығына сəйкестігін
немесе монтаж компоненттерінің қалыңдығы туралы мəліметтерді дұрыс
енгізуді тексеріңіз. Дəмсіз компоненттерді орнату кезінде артық қысым паста
түйіспелі аймақтардан сығылғандықтан дəнекерлеудің таралуына əкелуі
мүмкін.
"Қабір тастарының" əсерінен айырмашылығы, "билбордтың" əсері
орнату процесіне тікелей байланысты. "Билбордтың" əсері, əдетте, пассивті
компоненттерде - резисторлар мен конденсаторларда көрінеді. "Қабір
тастарының" əсерінен айырмашылығы, компоненттің бір шығысы байланыс
алаңына дəнекерленген, ал екіншісі дəнекерленбеген жəне "аспанға"
бағытталған, "билбордтың" əсерімен компоненттің екі шығысы да тақтаға
дəнекерленген, бірақ компонент бүйірінде тігінен тұрады.

1.4 сурет - "Билбордтың" əсері»
Егер "билбордтың" əсері
машинасына дұрыс енгізуді,
нүктесінің координаттарын,
жылдамдығын, қоректендіргіш
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болса (сурет 1.4), компоненттерді орнату
қоректендіргіштегі компоненттің түсіру
қоректендіргіштегі компоненттерді беру
таспасының түрін, компоненттің қозғалу

жолында кедергілердің болмауын, компоненттің жағдайына төзімділікті
немесе қоректендіргіш таспасының қисаюын тексеру қажет.
Беттік орнату технологиясындағы "жастықтағы бас"түріндегі
ақау.

1.5 сурет - "Жастықтағы бас" түріндегі ақау.
Бұл ақаулық көптеген басқа атаулармен белгілі - жастықтағы бас,
шыныаяқтағы доп, ойықтағы доп, сондай-ақ жасырын жастық. Олардың
барлығы бірдей құбылысқа жатады - BGA компонентінің шарынан жəне
балқытылған дəнекерлеу пастасынан құралған екі металлургиялық
ажыратылатын массадан тұратын дəнекерлеу қосылысы, олардың толық
біріктірілмеуі немесе болмауы. - Сурет 1.5 "жастықтағы бас" түріндегі
ақаудың типтік қимасы келтірілген.
Көрсетілгендей сурет. 1.5. BGA-компонент шары қатайған пастада
отырады, бірақ ажырамайтын дəнекерлейтін қосылыс түзбейді. Стандартты
сынақ əдістерін қолдана отырып, бұл кемшілікті анықтау қиын, себебі аз
қысымды қолдану арқылы немесе ол болмаған кезде ол схемаішілік
тестілеуден сəтті өтіп, тапсырыс берушіге "кетуі" мүмкін. Бұл ақаулық
өнімнің біраз уақыттан кейін толық немесе үзік-үзік істен шығуымен көрінуі
мүмкін.
1.3
Радиотелевизиялық
аппаратураның
бөлшектері
мен
тораптары.
Резисторлардың жіктелуі жəне негізгі параметрлері. Резисторлар
Электронды жабдықтың ең көп таралған бөліктеріне жатады. Олардың
үлесіне 20-дан 50% - ға дейін, яғни құрылғыдағы радиоқұрылғылардың
жалпы санының жартысына дейін келеді. Резисторлардың жұмыс принципі
материалдардың ағымдағы токқа қарсы тұру қасиетін қолдануға негізделген.
Резисторлар келесі негізгі параметрлермен сипатталады.
Резистордың rном кедергісінің номиналды мəні. ОМ (Ом), килоомах
(кОм), мегаомах (МОм) өлшенеді. Қарсылықтардың номиналды мəндері
резистор корпусында көрсетілген.
Резистордың нақты кедергісінің оның номиналды мəнінен рұқсат
етілген ауытқуы. Бұл ауытқу пайызбен өлшенеді, ол нормаланған р дəлдік
класымен анықталады. Дəлдіктің үш класы кеңінен қолданылады: I номиналды мəннен ± 5%, II - ±10%, III - ±20% ауытқуға мүмкіндік береді.
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Қазіргі cea-да резисторлар көбінесе қарсылықтың дəлдігі жоғарылайды, олар
төзімділікпен шығарылады(%): ±2; ±1; ±0,5; ±0,2; ±0,1; ± 0,05; ±0,02; ±0,01
жəне т.
Rnom резисторының шашырау қуатының номиналды мəні. Бұл
параметр ваттпен (Вт) өлшенеді. Rnom-бұл резистор арқылы өтетін тұрақты
немесе айнымалы токтың ең үлкен қуаты, ол ұзақ уақыт зақымдалмай жұмыс
істей алады. Rnom қуаты, резистор арқылы өтетін I ток, резистордағы u
кернеуінің төмендеуі жəне оның R кедергісі тəуелділікпен байланысты:
Pном = UI = I 2 R = U 2 /R

(1)

Cea құрылғыларының көпшілігінде номиналды тарату қуаты 0,125-тен
2 Вт-қа дейінгі резисторлар қолданылады.
Резистордың кедергісінің температуралық коэффициенті (ТКС).
Қоршаған ортаның температурасы 1°c өзгерген кезде резистор кедергісінің
салыстырмалы өзгеруін сипаттайды жəне пайызбен көрсетіледі.
Резисторларда ТКС шамалы жəне орташа оннан бір бөлігін құрайды-пайыз
бірлігі.
Өз шуының электр қозғаушы күші (ЭМӨ). Резистордың меншікті шуы
оған қолданылатын кернеу кезінде электрондардың бір бөлігінің бұзылған
қозғалысына байланысты пайда болады. Меншікті шудың ЭҚК (мкВ|Uпр)
қолданылатын кернеудің вольтына микровольтпен өлшенеді (мкВ/В).
Резисторлар үшін бұл мəн де шамалы жəне бір вольтқа микровольт
бірліктерін құрайды.
Меншікті индуктивтілік жəне резисторлардың сыйымдылығы. Олар
жалпы өлшемдермен, дизайнмен анықталады жəне Резисторларды
қолданудың жиілік диапазонына əсер етеді.
Резисторлар тізбектердегі ток күшін шектеу үшін, белгілі бір
аудандарда қажетті кернеудің төмендеу тізбектерін құру үшін, əртүрлі
түзетулер үшін (дыбыс деңгейі, тембрлер жəне т.б.) жəне көптеген
жағдайларда қолданылады. Құрылымдық тұрғыдан алғанда, резисторлар əр
түрлі болады, бірақ олардың негізгі элементі-қажетті қарсылықты тудыратын
өткізгіш (резистивті) элемент. Резисторлар қарсылықтың өзгеру сипатына,
мақсатына, резистивті элементтің материалдарына жəне оны қорғау əдісіне
байланысты жіктеледі (сурет. 1.6).
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1.6 сурет - Резисторлардың жіктелуі
Берілген жіктеу жүйесіне сəйкес резисторлардың қысқаша
сипаттамасын қарастырыңыз.
Тұрақты резисторлардың екі шығысы жəне таңбалауда көрсетілген
тұрақты кедергісі бар.
Қарсылықтың номиналды мəні мен дисперсия қуатын көрсете отырып,
тұрмыстық электронды жабдықтың схемаларындағы резисторлардың шартты
графикалық белгілерінің мысалдары суретте келтірілген. 1.7
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1.7 сурет- Резисторлардың шартты графикалық белгілерінің
мысалдары
Ең алдымен, тұрақты резисторлар максималды таратылатын қуат
компоненті бойынша жіктеледі: 0,062 Вт, 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт,
3 Вт, 4 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 50 Вт, 100 Вт жəне одан да
көп, 1 кВт-қа дейін (Арнайы қолдануға арналған резисторлар.
Резисторлардың қуатының мысалдары суретте келтірілген. 1.8

1.8 сурет - Резистор қуатының мысалдары
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Бұл жіктеу кездейсоқ емес, себебі тізбектегі резистордың мақсатына
жəне резистор жұмыс істеуі керек жағдайларға байланысты, ондағы
таратылған қуат компоненттің өзі мен жақын орналасқан компоненттердің
бұзылуына əкелмеуі керек, яғни төтенше жағдайларда резистор ток өтуінен
жылынып, жылуды тарата алуы керек.
Surface mounted device (SMD) – максималды дисперсиялық қуаты 0,062
- ден 1 Ваттқа дейін беттік монтажға арналған резисторлар-бүгінде баспа
платаларында да кездеседі. Мұндай резисторлар, сондай-ақ шығыс əрдайым
қуат резервімен алынады. Мысалы, 12 вольтты тізбекте потенциалды минус
шинасына тарту үшін 100 кОм 0402 өлшемді SMD резисторын қолдануға
болады. Немесе 0,125 Вт шығыс, себебі таратылған қуат максималды рұқсат
етілгеннен он есе алыс болады. - Сурет 1.9 SMD резисторларының
мысалдары келтірілген.

1.9 сурет - SMD резисторлары
Резисторлар əртүрлі мақсаттарда қолданылады. Мысалы, сым
резисторын жоғары жиілікті тізбекке қою ұсынылмайды, ал 50 Гц өндірістік
жиілік үшін немесе тұрақты кернеу тізбегі үшін сым жеткілікті.
Сым резисторлары манганиннен, нихромнан немесе константаннан
керамикалық немесе ұнтақты жақтауға сым орау арқылы жасалады.
Бұл қорытпалардың жоғары кедергісі резистордың қажетті мəнін алуға
мүмкіндік береді, алайда бифилярлық орамаға қарамастан, компоненттің
паразиттік индуктивтілігі əлі де жоғары болып қала береді, сондықтан сым
резисторлары жоғары жиілікті тізбектерге жарамайды.
Сымды емес резисторлар сымнан емес, өткізгіш қабықшалардан жəне
байланыстырушы диэлектрик негізіндегі қоспалардан жасалады. Сонымен,
олар жұқа қабатты (металдар, қорытпалар, оксидтер, металл диэлектриктер,
көміртегі жəне бор
көміртек негізінде) жəне композициялық
(бейорганикалық диэлектрикпен қабықша, органикалық диэлектрикпен
көлемді жəне қабықша) ажыратады. - Сурет 1.10 сымды емес резистордың
құрылғысы көрсетілген
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1.10 сурет - Сымды емес резистор құрылғысы
Сымды емес резисторлар көбінесе жоғары дəлдіктегі резисторлар
болып табылады, олар параметрлердің жоғары тұрақтылығымен
сипатталады, жоғары жиіліктерде, жоғары вольтты тізбектерде жəне
микросхемаларда жұмыс істей алады.
Резисторлар негізінен жалпы мақсаттағы жəне арнайы мақсаттағы
резисторларға бөлінеді. Жалпы мақсаттағы резисторлар ОМ - дан он
мегаомға дейінгі номиналдарда қол жетімді. Арнайы мақсаттағы резисторлар
ондаған мегаомнан тераом бірліктеріне дейін номиналды болуы мүмкін жəне
600 немесе одан да көп вольтты кернеуде жұмыс істей алады.
Арнайы жоғары вольтты резисторлар ондаған киловольт кернеуі бар
жоғары вольтты тізбектерде жұмыс істей алады. Жоғары жиіліктер бірнеше
мегагерцке дейінгі жиіліктермен жұмыс істей алады, себебі олар тек өз
сыйымдылығы мен индуктивтілігіне ие. Дəл жəне жоғары дəлдіктегі
Номиналдар 0,001% - дан 1% - ға дейінгі дəлдікпен ерекшеленеді.
Халықаралық түсті кодтар жүйесі көптеген жылдар бұрын резистордың
омдық мəнін оның мөлшеріне қарамастан анықтаудың қарапайым жəне
жылдам əдісі ретінде қабылданған. 1.11-суретте резисторлардың түс
таңбастиегі көрсетілген.

1.11 сурет - Резисторлардың түсті таңбалануы
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Таңбалау əрқашан бөліктің сол жақ шетінен бастап бір жолақта
кезекпен оқылады. Əр түс суреттегі оған сəйкес келетін санмен байланысты.
Элемент
түрлі-түсті
жолақтармен
анықталады:
3-тен
6-ға
дейін. Резистордың мəнін түсті таңбалау бойынша анықтау жолақтар санына
байланысты:
Үш жолақ. Алғашқы екеуі-резистордың кедергі мəні, үшіншісі-екі
сақинамен анықталған сандар көбейтілетін коэффициент. Жіберу үшін
мұндай бөлшектер бар жалпы шамасын 20%;
Төрт жолақты код. Резистордың мəні түстермен бірдей оқылады,
төртінші жолақ төзімділікті білдіреді. Төрт жолақты нұсқа-ең көп таралған.
Егер төртінші белгі болмаса, ол үш диапазонға айналады, онда қарсылық
өзгермейді, бірақ қателік 20% құрайды%;
Бес жолақты Резистор. Дəл элементтерге жатады. Алғашқы үш бағанқарсылық, төртіншісі-көбейту коэффициенті, 5-ші-төзімділік. Мысалы,
қызыл, сары, жасыл, көк-R = 24 x 10 = 240 Ом, ± 0,25%;
Алты жолақты код жоғары дəлдіктегі бөлшектер үшін қолданылады.
Бес жолақ, бұрынғыдай, алтыншы температура коэффициентін (ppm/° C)
көрсетеді. Бұл көрсеткіш кейбір схемалар үшін маңызды. Коэффициент 1° C
температураның өзгеруі кезінде қарсылықтың қанша пайызға өзгеретінін
хабарлайды. TCS мəні ppm/K-де көрсетілуі мүмкін.
Түсті таңбалау арқылы элемент тарататын қуат туралы білу мүмкін
емес. Резисторларды бөліктің мөлшеріне қарай қуат бойынша жіктеуге
болады. Коммерциялық резисторлар 1/4 Вт, 1/2 Вт, 1 Вт, 2 Вт жəне т. б.
Элементтің үлкен мөлшері көп бөлінетін қуатты көрсетеді [1].
Потенциометр - бұл реттелетін кернеу бөлгіш, ол реостаттан
айырмашылығы, тұрақты ток кезінде кернеуді реттеуге қызмет етеді.
Кернеу бөлгіші-берілген кернеуді бөліктерге бөлуге қызмет ететін
қарсылықтардың тіркесімі. Қарапайым кернеу бөлгіш-бұл E. D. C көзіне
тізбектелген екі кедергі.
Потенциометрдің жылжымалы бұрылу түйіспесінен алынатын кернеу
жылжымалы түйіспенің ағымдағы жағдайына байланысты потенциометрге
қолданылатын кернеуге тең нөлден бастап максималды мəнге дейін өзгеруі
мүмкін.
Алынған кернеудің мəні қозғалтқыштың қозғалысына сызықтық түрде
де, логарифмдік жағынан да байланысты болуы мүмкін, ал осы тəуелділік
түріндегі потенциометрлер сызықтық жəне логарифмдік (сонымен қатар
антилогарифмдік) болып бөлінеді.
Айнымалы резисторлар олардың құрылымы бойынша екі түрге
бөлінеді: жұқа қабықша жəне сым, ал функционалды мақсаты бойынша тікелей айнымалы жəне реттелген. 1.12-суретте айнымалы резистор
құрылғысының схемасы көрсетілген.
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1.12 сурет - Айнымалы резистор құрылғысының схемасы
Сымның ауыспалы резисторларында өзгеретін кедергісі бар элемент
ретінде манганин немесе тұрақты сым бар. Сым керамикалық шыбыққа
оралып, реттеу механизмімен байланысты жүгірткі сырғанайтын ораманы
құрайды, осылайша сіз бұрылу түйіспесі мен негізгі түйіспелер арасындағы
қарсылықты өзгерте аласыз. Сым резисторлары 5 ватт немесе одан да көп
қуатты таратуға қабілетті. - Сурет 1.13 айнымалы сым резисторы көрсетілген

1.13 сурет - Айнымалы сым резисторы
Жұқа қабықшалы айнымалы резисторлар қарсылық элементі ретінде ат
тəрізді диэлектрлік табаққа қолданылатын қабықшаны қамтиды, оның
бойымен бұрылу түйіспесімен жəне реттеу механизмімен байланысты
жүгірткі қозғалады. Қабықша-бұл лак, көміртек немесе басқа материалдың
қабаты.
Реттеу резисторлары бір реттік қарсылықты реттеуге қызмет етеді.
1.14-суретте реттелетін резистордың пайда болуы көрсетілген.
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1.14 сурет - Реттеу резисторы
Реттеу резисторлары кішкентай жалпы өлшемдерге ие жəне жабдықты
алдын-ала немесе алдын-ала орнату үшін бірнеше реттеу цикліне арналған,
жəне олардың көпшілігі, əдетте, оларға қол тигізбейді. Сондықтан, реттелетін
резисторлар айнымалы резисторлармен салыстырғанда өте тұрақты жəне
берік емес жəне ең көбі бірнеше ондаған реттеу циклдеріне арналған.
Тізбектерде айнымалы резисторларды тану оңай, олар тұрақты
резистор ретінде бейнеленген, бірақ компонентті қосу схемасына
байланысты потенциометрдің немесе реостаттың жылжымалы байланысын
білдіретін жебе түрінде реттелетін бұралумен. Диаграммадағы R əрпі
тұрақты резисторды білдіреді, айырмашылық тек компоненттің графикалық
бейнесінде болады. 1.15-суретте айнымалы жəне реттелетін резистордың
шартты графикалық белгіленуі көрсетілген.

1.15 сурет - Айнымалы жəне реттелген резистордың шартты
графикалық белгіленуі
Реттелетін көп айналымды резисторлар көбінесе электронды жабдықта,
өлшеу құралдарында жəне т. б. Олардың механизмі қарсылықты дəл реттеуге
мүмкіндік береді, ал төңкерістер саны бірнеше ондықпен өлшенеді. Құрт
редукторы баяу бұрылуға жəне жылжымалы түйіспені резистивті жол
бойымен тегіс жылжытуға мүмкіндік береді, осылайша тізбектер өте дəл
реттеледі. 1.16 суреттегі көп айналымды резистордың сыртқы түрі көрсетілді.
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1.16 сурет - Көп айналымды резистордың пайда болуы
Реттеу резисторларын кез-келген баспа тақталарында, теледидардан
бастап, сандық осциллографтармен жəне қорғаныс техникасымен аяқтауға
болады [2].
Конденсаторлар
Конденсатор-бұл электр зарядын жинай алатын құрылғы. Қайта
зарядталатын батарея бірдей функцияны орындайды, бірақ одан
айырмашылығы, конденсатор барлық жинақталған зарядты бірден бере
алады.
Конденсатор жинақтай алатын заряд мөлшері "сыйымдылық"деп
аталады. Бұл мəн фарадтарда өлшенеді.
Конденсатордың жұмыс принципін көбірек түсіну үшін оның дизайнын
қарастырыңыз. Қарапайым конденсатор плиталар деп аталатын екі металл
пластинадан тұрады. Пластиналардың арасында диэлектрик бар, яғни электр
тогын іс жүзінде өткізбейтін зат. Төсемдер, əдетте, бірдей геометриялық
өлшемдерге ие (шаршы, тіктөртбұрыш, шеңбер) жəне ауданы бойынша тең.
Пластиналар алюминийден, мыстан немесе қымбат металдардан жасалған.
Пластиналар арасында орналасқан диэлектрик ретінде құрғақ қағаз,
керамика, фарфор, ауа жəне т. б. қолданылады.
Конденсатордың жұмыс принципі келесідей. Егер бір пластина электр
тогының оң жағына, ал екіншісі – минусқа қосылса, онда екі пластина да
əртүрлі зарядтармен зарядталады. Зарядтар қуат көзін ажыратқаннан кейін де
тақталарда қалады. Бұл əртүрлі белгілердің зарядтары ("+" жəне "-") бірбіріне жақындауға бейім екендігімен түсіндіріледі. Алайда, бұған олардың
жолында орналасқан диэлектрик (зарядты өткізбейтін материал) кедергі
келтіреді. Сондықтан, плиталардың бүкіл аймағына таратылған зарядтар өз
орындарында қалады жəне өзара тарту күштерімен ұсталады.
Тұрақты конденсаторлар
Мұндай конденсаторлардың сыйымдылығын радиоэлектрондық
аппаратураны пайдалану процесінде өзгерту көзделмеген. Ең көп таралған
үлгілер суретте көрсетілген. 1.17
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1.17 сурет - Тұрақты сыйымдылық конденсаторлары
Тұрақты сыйымдылық конденсаторлары өте алуан түрлі жəне
геометриялық өлшемдермен ерекшеленеді жəне электронды құрылғылардың
баспа схемаларында ең көп қолданылады.
Айнымалы сыйымдылық конденсаторлары (KPE). Электрондық
құрылғыны пайдалану кезінде электр тізбегінің жеке түйінінің
сыйымдылығын
өзгерту
үшін
ауыспалы
сыйымдылық
(KPE)
конденсаторлары қолданылады. KPE негізінен ескі қабылдағыштарда
тербелмелі тізбекті радиостанцияның резонанстық жиілігіне реттеу үшін
қолданылды. 1.18-суретте айнымалы конденсатор көрсетілген.

1.18 сурет - Айнымалы конденсаторлар
Əдетте, KPE ауамен бөлінген параллельді металл плиталардан тұрады,
сондықтан олардың өлшемдері өте маңызды.
Реттеу конденсаторлары радиоэлектрондық жабдықты түпкілікті
орнату
түйіндерінде
қолданылады.
1.19-суретте
реттелетін
конденсаторлардың пайда болуы көрсетілген.
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1.19 сурет - Реттелетін конденсаторлар
Көбінесе олар əртүрлі тербелмелі тізбектерде немесе жиілікті
қалыптастыруға байланысты құрылғыларда кездеседі; өлшеу құралдарында.
Оларды сандық осциллографтардың зондтарынан да табуға болады. Онда
олар жоғары жиілікті сигналдарды өлшеу кезінде қателіктерді барынша
жоюға мүмкіндік беретін өлшеу зондтарының өзіндік сыйымдылығын жою
үшін қолданылады.
Электролиттік конденсаторлар. Электролиттік конденсаторлардың
басты айырмашылығы мен артықшылығы-шағын өлшемдері бар үлкен
сыйымдылық. Осы қасиеттің арқасында олар түзетілген кернеуді тегістеу
үшін электр сүзгілері ретінде кеңінен қолданылады, бұл оларды кез-келген
қуат көзінің ажырамас бөлігі етеді.
1.20-суретте электролиттік конденсаторлардың пайда болуы
көрсетілген.

1.20-сурет - Электролиттік конденсаторлар
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Құрылымдық жағынан алюминий фольгадан жасалған электролиттік
конденсатор, ол плиталардың бірі ретінде қызмет етеді. Фольга цилиндр
түрінде орамға оралған, бұл белсенді төсеу аймағын ұлғайтуға мүмкіндік
береді. Фольгаға диэлектрик болып табылатын оксид қабаты қолданылады.
Екінші қабат-электролит немесе жартылай өткізгіш қабаты. Осы себепті
электролиттік конденсаторлар полярлы (полярлы емес конденсаторлар аз
қолданылады), яғни оларды тізбекке қосқан кезде полярлықты сақтау керек.
Керісінше жағдайда ол істен шығады, көбіне – жарылады. Сондықтан мұндай
электронды элементті электр тізбегіне қосқан кезде өте мұқият болу керек,
оны көбінесе осы компонентті ауыстыру кезінде ұмытып кетеді.
Жаңа электролиттік конденсатордың теріс шығысы оңға қарағанда
қысқа, ал оның жанындағы корпуста тиісті минус белгісі қолданылады. 1.21суретте көрсетілген конденсатор терминалдарының мысалы

1.21-сурет конденсатор терминалдарының белгіленуі
Сондай-ақ, электролиттік конденсаторлардың корпусында міндетті
түрде үш негізгі параметрдің мəні болады: сыйымдылықтың номиналды мəні,
максималды рұқсат етілген кернеу жəне максималды Жұмыс температурасы.
Егер сыйымдылығы мен рұқсат етілген температурасы бəрі түсінікті
болса, онда кернеуге ерекше назар аудару керек.
Электролиттік конденсаторға кернеу берілмейді, оның мəні корпуста
көрсетілгеннен үлкен. Олай болмаған жағдайда, ол жарылады. Электрондық
жабдықты жасаушылардың көпшілігі тақталардағы кернеуді рұқсат етілген
мəннің 80% - дан аспауға кеңес береді
Схемалардағы конденсаторларды белгілеу
Электр тізбектерінің сызбаларында конденсаторларды белгілеу қатаң
стандартталған. Алайда, бұл электронды элементті əрқашан диаграммада екі
параллель, жақын орналасқан тік сызықтармен тануға болады. Екі тік сызық
екі төсемді білдіреді. Бұл сызықшаларға с латын əрпімен қол қойылады,
оның жанында схемада элементтің реттік нөмірі көрсетіледі, ал төменде
немесе бүйірінде микрофарадтарда немесе пикофарадтарда сыйымдылықтың
мəні көрсетіледі.
1.22-суретте конденсаторлардың шартты графикалық белгілері
көрсетілген.
39

1.22-сурет - Конденсаторлардың шартты графикалық белгілері
Конденсаторларды таңбалау. Электроника дамыған сайын элементтер
базасы да дамиды. Көптеген елдер өздерінің электронды элементтерін
шығаратындықтан, олардың таңбалануы басқа елдердің электронды
элементтерін таңбалаудан өзгеше. Сондықтан, электрониканың өнеркəсіптік
өндірісінің алғашқы кезеңдерінде таңбалаудың көптеген түрлері
қолданылды, бірақ біріктіруге деген ұмтылыс оны аз немесе аз тапсырыс
беруге əкелді. Бұл конденсаторларды жалпы ережелерге келтіруге мүмкіндік
берді. Мұндағы артықшылығы айқын-бір елде өндірілген электронды
элемент енді басқа елдің өндірісінің аналогын оңай таңдай алады. Белгілер
мен таңбалаудың барлық түрлерін бір түрге келтіру өте жақсы болар еді.
Сыйымдылықты өлшеудің негізгі бірлігі-фарад (Ф) - бұл іс жүзінде
қолданылмайтын өте үлкен шама. Электроникада пикофарад (PF) үлесінен
ондаған мың микрофарадқа (ICF) дейінгі конденсаторлар қолданылады. 1
мкФ фарадтың миллионыншы үлесіне, ал 1 фф микрофарадтың
миллионыншы үлесіне тең [3].
Диодтар - бір p-n ауысуынан тұратын қарапайым жартылай өткізгіш
құрылғылар, олардың міндеті-бір бағытта ток өткізу жəне керісінше ток
өткізбеу. - Сурет 1.23 диодтардың сыртқы түрін көрсетеді.
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1.23-сурет Диодтардың пайда болуы
Диод келесі негізгі элементтерден тұрады:
Корпус. Ол вакуумдық цилиндр түрінде жасалады, оның материалы
керамика, металл, шыны жəне басқа да берік материалдар болуы мүмкін.
Катод. Ол цилиндрдің ішінде орналасқан, электронды эмиссияны
қалыптастыруға қызмет етеді. Катодтың қарапайым құрылғысы-бұл əрекет
барысында қызатын жұқа жіп. Қазіргі диодтар электронды шығаруға
қабілетті белсенді қабаттың қасиеті бар металл цилиндрлер түрінде жасалған
жанама қызатын электродтармен жабдықталған.
Жылытқыш. Бұл электр тогынан бөлінетін жіп түріндегі ерекше
элемент. Жылытқыш жанама қыздырылған катодтың ішінде орналасқан.
Анод. Бұл катодтан ұшатын электрондарды қабылдауға қызмет ететін
екінші диод электрод. Анод катодпен салыстырғанда оң əлеуетке ие.
Анодтың пішіні көбінесе катод сияқты цилиндр тəрізді. Екі электрод эмиттер
мен жартылай өткізгіштер базасына ұқсас.
Кристалл. Оның өндірістік материалы-германий немесе кремний.
Кристалдың бір бөлігінде Электрон жетіспейтін р типі бар. Кристалдың
басқа бөлігінде артық электрондары бар N-өткізгіштік түрі бар. Кристалдың
осы екі бөлігінің арасында орналасқан шекара p-n өткелі деп аталады. - Сурет
1.24 жартылай өткізгіш диодтың тұжырымдары көрсетілген.

1.24-сурет Диодтың тұжырымдары
Мақсаты бойынша диодтарды негізгі түрлерге бөлуге болады:
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Түзеткіш диодтар төмен жиілікті айнымалы токты түзетуге арналған
(50-100кгц);
Қуат диодтары қуат тізбектерінде қолданылатын үлкен жүктеме
қуатымен сипатталады (ондаған-жүздеген ампер);
Жоғары жылдамдықты диодтар қысқа қалпына келтіру уақытымен,
айтарлықтай импульстік токпен ерекшеленеді, бұл оларды радиотехниканың
барлық салаларында қолдануға мүмкіндік береді;
Жоғары вольтты диодтар жоғары кернеулі тізбектерде қолданылатын
жоғары кері кернеумен сипатталады (ондаған киловольт бірліктері);
Импульстік диодтар-жоғары жиілікті диодтардың бір түрі, олар жоғары
жылдамдықты импульстік тізбектерде негізгі элементтер ретінде пайдалануға
арналған;
Диодтық көпірлер-бұл монолитті құрылым түрінде жасалған диодтық
жинақтар;
Микротолқынды диодтар радио жəне микротолқынды трактаттарда
қолданылады;
Тізбектегі кернеу деңгейін тұрақтандыруға арналған зенер диодтары;
Қорғаныс диодтары электр тізбегін кернеудің импульсті секірулерінен
қорғауға арналған, жылдамдығы мен үлкен лездік қуатымен ерекшеленеді;
Шоттки диодтары тікелей қосу кезінде кернеудің төмендеуі төмен
түзеткіш диодтардың бір түрі болып табылады, іс жүзінде олар негізінен
төмен вольтты тізбектерде қолданылады;
Варикаптар-бұл қуаттылықты қолданылатын кері кернеудің шамасына
пропорционалды түрде өзгертетін диодтар, тербелмелі тізбектің жиілігін
қайта құру, жиілікті бөлу жəне көбейту, жиілікті модуляциялау
схемаларында қолданылады [4].
Шартты түрде жартылай өткізгіш құрылғылардың графикалық
белгіленуі суретте көрсетілген.1.25

1.25-сурет Жартылай өткізгіш құрылғылардың шартты графикалық
белгіленуі
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Транзистор-қазіргі микроэлектроникадағы қарапайым жəне маңызды
компонент. Оның мақсаты қарапайым: əлсіз сигнал көмегімен əлдеқайда
күшті басқаруға мүмкіндік береді.
Атап айтқанда, оны басқарылатын "жапқыш" ретінде пайдалануға
болады: "қақпада" сигналдың болмауы ток ағынын бұғаттайды, беру арқылы
- рұқсат етіледі. Басқаша айтқанда, бұл саусақпен емес, кернеу арқылы
бастиегілатын түйме. Сандық электроникада бұл қолдану ең көп таралған.
Транзисторлар əртүрлі корпустарда қол жетімді: бір транзистор сыртқы
жағынан мүлдем басқаша көрінуі мүмкін.
Схемалардағы белгілер транзистордың түріне жəне құрастыру кезінде
қолданылатын белгілер стандартына байланысты да өзгереді. Бірақ
вариацияға қарамастан, оның символы танымал болып қала береді. - Сурет
1.26 биполярлы транзисторлардың шартты графикалық белгіленуі
көрсетілген.

1.26-сурет - Шартты түрде биполярлы транзисторлардың
графикалық
Биполярлы транзисторлар (BJT, Bipolar Junction Transistors) үш
байланысқа ие:
Коллектор (collector) - оған басқарғысы келетін жоғары кернеу
беріледі.
База (base) - ол арқылы үлкен токтың құлпын ашу үшін кішкене ток
беріледі; база оны құлыптау үшін жерге қосылады.
Эмиттер (emitter) - транзистор "ашылған"кезде коллектордан жəне
базадан ток өтеді. 1.27-суретте биполярлы транзисторлардың жұмыс
принципі көрсетілген.

1.27-сурет - Биполярлық транзисторлардың жұмыс принципі
43

Биполярлы транзистордың негізгі сипаттамасы–коллектор-эмиттер
учаскесі бойынша транзистордың негізгі Эмитент тогына қатысты қанша есе
үлкен тогы бар көрсеткіш.
Сондай-ақ, əрбір транзисторға арналған құжаттамада түйіспелердегі ең
жоғары рұқсат етілген кернеулер мен токтар көрсетілген. Бұл мəндерден
асып кету шамадан тыс қызуға жəне қызметтің төмендеуіне əкеледі, ал күшті
асып кету бұзылуға əкелуі мүмкін.
NPN-транзистор деп аталады, себебі ол ретпен қосылған кремнийдің
үш қабатынан тұрады: теріс-оң-теріс. Мұндағы теріс-теріс заряд
тасымалдаушылар (N - doped), ал оң-оң (p-doped) артық кремний қоспасы.
NPN өнеркəсіпте тиімдірек жəне кең таралған.
PNP транзисторлары осылай аталады, себебі ол ретпен қосылған
кремнийдің үш қабатынан тұрады: позитивті-теріс-позитивті. Белгілеу
кезінде олар көрсеткі бағытында ерекшеленеді. Көрсеткі əрқашан P-ден n-ге
дейін көрсетеді. - Сурет 1.28 NPN жəне PNP өткелдері бар транзисторлардың
шартты графикалық белгіленуі көрсетілген.

1.28-сурет - Шартты түрде NPN жəне PNP өткелдері бар
транзисторлардың графикалық белгіленуі.
PNP транзисторлары "инверттелген" мінез-құлқымен ерекшеленеді:
база жерге қосылған кезде жəне ол арқылы ток өткенде ток бұғатталмайды.
Өріс эффектісі транзисторлары (FET, Field Effect Transistor) бірдей
мақсатқа ие, бірақ ішкі құрылғыда ерекшеленеді. Бұл компоненттердің жеке
түрі-MOSFET транзисторлары (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect
Transistor). Олар бірдей мөлшерде əлдеқайда үлкен қуаттылықпен жұмыс
істеуге мүмкіндік береді. Ал "жапқыштың" өзін басқару тек кернеу арқылы
жүзеге асырылады: биполярлы транзисторлардан айырмашылығы, Ысырма
арқылы өтетін ток жүрмейді. 1.29-суретте N-Channel жəне P –Channel бар
өріс транзисторларының шартты графикалық белгіленуі көрсетілген.
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1.29-сурет N –Channel жəне P-Channel-мен далалық
транзисторлардың шартты графикалық белгіленуі
Өріс транзисторлары үш байланысқа ие:
Ағын (drain) - оған жоғары кернеу беріледі, олар келеді басқаруға
болады.
Ысырма (gate) - ток ағынын қамтамасыз ету үшін оған кернеу беріледі;
Ысырма токты бұғаттау үшін жерге қосылады.
Көзі (көзі) - транзистор "ашық"болған кезде ағыннан ток өтеді. 1.30суретте өріс транзисторларының жұмыс принципі көрсетілген.

1.30-сурет өріс транзисторларының жұмыс принципі
Биполярлы транзисторларға ұқсас өріс полярлығымен ерекшеленеді. NChannel Транзисторы жоғарыда сипатталған. Олар ең көп таралған.
P-Channel белгілеу кезінде көрсеткі бағытымен ерекшеленеді жəне тағы
да "төңкерілген" мінез-құлыққа ие [5].
Индукторлар тұрақты токқа шамалы қарсылық көрсеткен кезде
айнымалы
токқа
реактивті
қарсылық
көрсету
қасиетіне
ие.
Конденсаторлармен бірге олар электр сигналдарын жиіліктік іріктеуді жүзеге
асыратын сүзгілерді құру үшін, сондай-ақ сигналдарды жəне сақтау
элементтерін кідірту элементтерін құру, магнит ағыны арқылы тізбектер
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арасындағы байланысты жүзеге асыру жəне т. б. үшін қолданылады.
Резисторлар мен конденсаторлардан айырмашылығы, олар стандартталған
өнімдер емес, бірақ нақты мақсаттар үшін жасалады жəне электр
сигналдарының, токтардың жəне кернеулердің белгілі бір түрлендірулерін
жүзеге асыру үшін қажетті параметрлерге ие.
Индукторлардың жұмысы ток пен магнит ағынының өзара
əрекеттесуіне негізделген. Магнит өрісіндегі өткізгіштегі F магнит ағынының
өзгеруімен ЭМӨ пайда болатыны белгілі, тұрақты кернеу көзінің өзгеру
жылдамдығымен анықталатын ток бірден орнатылмайды, себебі магнит
ағыны кезінде.
Сондықтан, қуат өткізгішіне қосылған кезде магнит ағыны өзгереді
жəне электр тогының өсуіне жол бермейтін сымда ЭМӨ пайда болады, ал
біраз уақыттан кейін магнит ағыны өзгеруді тоқтатқан кезде. Егер айнымалы
кернеу көзі өткізгішке қосылған болса, онда ток пен магнит ағыны үздіксіз
өзгереді, ал өткізгіштегі ЭМӨ айнымалы токтың ағып кетуіне жол бермейді,
бұл өткізгіштің кедергісін арттырады. Өткізгішке қолданылатын кернеудің
өзгеру жиілігі неғұрлым жоғары болса, онда ЭМӨ соғұрлым көп болады,
сондықтан өткізгіштің ағып жатқан токқа кедергісі соғұрлым жоғары болады.
Индуктордың құрылымдық негізі - диэлектрлік жақтау, оған сым
спираль түрінде оралады. Орам бір қабатты болуы мүмкін (сурет. 1.31, а)
жəне көп қабатты (сурет. 1.31, б). Кейбір жағдайларда көп қабатты орамалар
бөлінеді (сурет. 1.31, в). Интегралды схемаларда индуктивтіліктің жалпақ
спиральды шарғылары қолданылады (сурет. 1.31, г).
Индуктивтілікті арттыру үшін магниттік өзектер қолданылады.
Шарғының ішіне орналастырылған ядро магнит өрісін шоғырландырады
жəне осылайша оның индуктивтілігін арттырады. Жақтаудың ішіндегі
ядроны жылжыту арқылы индуктивтілікті өзгертуге болады. - Сурет 1.32
цилиндрлік өзектердің үш түрі ұсынылған: с – өзек, т – құбырлы жəне тбұрандалы жəне құрыштың екі түрі.

а) бір қабатты, б) көп қабатты, в) көп қабатты секцияланған г)
жалпақ спиральды шарғы
1.31 сурет - Конструкцияның индуктивтілік
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С-өзекті, т-құбырлы жəне ПР-реттелген бұрандалы
1) өзектер, 2)жоғарғы шыныаяқтар,3) -4) төменгі шыныаяқтар
1.32 сурет - Индукторлардың магниттік өзектері
Броньды өзектер карбонилді темірден немесе ферриттен жасалған екі 2
шыныаяқтан тұрады. Олардың жабық магниттік тізбегі немесе ашық болуы
мүмкін. Индуктивтілікті өзгерту үшін реттелген цилиндрлік өзек 1
қолданылады.
Цилиндрлік жəне бронды өзекшелерден басқа, тороидальды (сақиналы)
өзектер қолданылады. Жоғары жиіліктерде (ондаған-жүздеген МГц)
диамагниттерден (жез, мыс) реттелген цилиндрлік өзектер қолданылады. Бұл
өзектерді шарғыға енгізген кезде индуктивтілік төмендейді.
Төмен жиіліктерде жұмыс істейтін индукторларда пермалло өзектер
ретінде қолданылады. Бұл жағдайда олар қалыңдығы 0,002-0,1 мм жұқа
тақталардан алынады.
Шарғының электромагниттік өрісінің тізбектің басқа элементтеріне
əсерін азайту, сонымен қатар сыртқы өрістердің индукторға əсерін азайту
үшін ол суретте көрсетілгендей металл экранның ішіне орналастырылады.
1.33.

1) штепсель, 2) экран, 3) корпус, 4) орам, 5) жақтау, 6) түзету өзегі,
7) өзек кубогы, 8) негіз, 9) құю.
1.33 сурет - B индуктор шарғысы
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Көп қабатты шарғылар, əдетте, құрыш тəрізді өзектермен жасалады,
оларды пайдалану кезінде шарғының магнит өрісінің күш сызықтарының көп
бөлігі өзек арқылы, ал аз бөлігі ауа арқылы жабылады, нəтижесінде экранның
шарғының индуктивтілігіне əсері айтарлықтай əлсірейді.
Магниттік материалдардан жасалған өзектерді қолдану индуктордың
бұрылыстарының санын жəне сəйкесінше оның өлшемдерін азайтуға
мүмкіндік береді.
Есептеу формулаларына эмпирикалық коэффициенттер кіретіндіктен,
өндірілген шарғының индуктивтілігі есептеуден өзгеше. Реттелетін магниттік
өзектерді қолдану қажетті индуктивтілік мəнін алуға мүмкіндік береді.
Меншікті сыйымдылық-индуктордың паразиттік параметрі, оны
қолдану мүмкіндігін шектейді. Оның пайда болуы индуктордың дизайнына
байланысты: сыйымдылық шарғының жеке бұрылыстары арасында,
Бұрылыстар мен өзек, Бұрылыстар мен экран, Бұрылыстар мен басқа
құрылымдық элементтер арасында болады. Барлық осы таратылған
контейнерлерді CL шарғысының сыйымдылығы деп аталатын біреуіне
біріктіруге болады.
Индуктивтіліктің температуралық тұрақсыздығы бірқатар факторларға
байланысты: қыздыру кезінде орам сымының ұзындығы мен диаметрі
артады, раманың ұзындығы мен диаметрі артады, нəтижесінде
бұрылыстардың қадамы мен диаметрі өзгереді; сонымен қатар, температура
өзгерген кезде рамалық материалдың диэлектрлік тұрақтысы өзгереді, бұл
шарғының өзіндік сыйымдылығының өзгеруіне əкеледі.
Температураның тұрақтылығын арттыру үшін сызықтық кеңейту
коэффициентінің төмен мəні бар материалдан жасалған рамалар
қолданылады. Керамика бұл талаптарды барынша қанағаттандырады.
Шарғылардың температуралық тұрақтылығын арттыру ораманың рамамен
берік адгезиясына ықпал етеді.
Индукторларда ток пен магнит өрісінің өзара əрекеттесуінің негізгі
əсерінен басқа паразиттік əсерлер байқалады.
Индуктивтіліктің контурлы шарғылары. Бұл шарғылар резонанстық
тізбектерді шығару үшін конденсаторлармен бірге қолданылады. Олар
жоғары тұрақтылыққа, дəлдікке жəне сапаға ие болуы керек.
Байланыс шарғылар. Бұл шарғылар жеке тізбектер мен каскадтар
арасындағы индуктивті байланысты қамтамасыз ету үшін қолданылады.
Мұндай байланыс база мен коллектор тізбегінің тұрақты тогына жəне т. б.
бөлуге мүмкіндік береді.
Мұндай шарғыларға сапа мен дəлдікке қатаң талаптар қойылмайды,
сондықтан олар кішкентай өлшемдегі екі орам түрінде жұқа сымнан
жасалады.
Вариометрлер. Бұл тербелмелі тізбектерді қайта құру үшін жұмыс
кезінде индуктивтілікті өзгерту мүмкіндігі қарастырылған шарғылар.
Олар қатарға қосылған екі шарғыдан тұрады. Шарғылардың бірі
қозғалыссыз (статор), екіншісі біріншісінің ішінде орналасқан жəне айналады
(ротор).
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Дроссельдер. Бұл жоғары айнымалы ток кедергісі жəне төмен тұрақты
кедергісі бар индукторлар. Əдетте қуат тізбегіне қосылады. Қуат көздерін
жоғары жиілікті сигналдардың түсуінен қорғауға арналған. Төменгі
жиіліктерде олар Электр тізбектерінің сүзгілерінде қолданылады жəне əдетте
металл өзектері болады.
Қос дроссельдер. Қуат сүзгілерінде қолданылатын екі қарсы индуктор
шарғылар (сурет. 1.34). Қарама-қарсы ораманың жəне өзара индукцияның
арқасында бірдей өлшемдердегі фазалық кедергілерді сүзу үшін тиімдірек.
Қос дроссельдер қуат көздерінің кіріс сүзгілері ретінде кең таралды; сандық
желілердің дифференциалды сигналдық сүзгілерінде, сондай-ақ дыбыстық
техникада. Яғни, олар қуат көздерін жоғары жиілікті сигналдардың түсуінен
қорғауға жəне электр желісінің электромагниттік кедергілермен бітелуіне
жол бермеуге арналған. Төмен жиіліктерде ол Электр тізбектерінің
сүзгілерінде қолданылады жəне əдетте ферромагниттік (трансформатор
болатынан) немесе ферритті өзекке ие.

1.34 сурет - Қосарланған дроссель
Гибридті интегралды схемаларға арналған индукторлар. 10-100 МГц
жиіліктерінде жұқа қабықшалы спиральды шарғылар қолданылады. 1 см2
алаңда 10 орамнан артық емес орналастырылады. Мұндай шарғылардың
сапасы 20-30 аспайды. Сондықтан олар шектеулі қолдануды табады.
Интегралды схемаларда индуктивтілігі ондаған мың микрогенрге жететін
ферритті ядролардағы миниатюралық тороидальды шарғыларға артықшылық
беріледі.
Жақында механикалық серпімді тербелістер мен механикалық резонанс
принципіне
негізделген
транзисторлардағы
(гираторлар)
жəне
электромеханикалық, пьезоэлектрлік жəне акустоэлектрлік сүзгілердегі
шарғыларды арнайы схемалармен ауыстыру үрдісі байқалды. Қатты денеде
серпімді
тербелістердің
таралу
жылдамдығы
электромагниттік
толқындардың таралу жылдамдығынан шамамен 100 мың есе аз, бұл 103-ке
жуық сапалы үлестірілген параметрлері бар өте ықшам механикалық
резонаторлар жасауға мүмкіндік береді. Микроэлектрониканың дамуы
зарядтау байланысы бар құрылғылардағы сүзгілердің жəне беттік
акустикалық толқындардағы сүзгілердің пайда болуына əкелді. Сонымен
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қатар, жиілікке тəуелді кері байланысы бар операциялық күшейткіштерді
қолданатын белсенді RC сүзгілері интегралды схемаларда кеңінен
қолданылады.
Аналогты интегралды схемалар (IMS) аналогты сигналдарды
түрлендіруге арналған. Аналогты Интегралды микросхемалар (ИМС)
байланыс аппаратурасында, теледидар аппаратурасында, радиолокацияда,
медициналық техникада жəне т.б. пайдаланылады. Олар сандыққа қарағанда
əр түрлі жəне элементтерді орау тығыздығы төмен.
Дизайн жəне технологиялық ерекшеліктерге сəйкес аналогтық IC
гибридті немесе жартылай өткізгіш болуы мүмкін жəне биполярлы немесе
өріс транзисторларында жасалады. Аналогтық микросхемалар екі топқа
бөлінеді. Бірінші топқа əмбебап мақсаттағы ИМС кіреді: операциялық
күшейткіштер, транзисторлардың матрицалары, диодтар жəне т.б., екіншісі мамандандырылған Аналогты ИМС. Интеграцияланған ультра жоғары
жиілікті (микротолқынды) микросхемалар мамандандырылған IC болып
саналады, бірақ олардың құрылымдық технологиялық, схемалық жəне
функционалдық ерекшеліктері бар, бұл оларды жеке кіші топқа бөлуге себеп
болады. Аналогты AMS арасында көп мақсатты күшейткіштер (жұмыс
күшейткіштері) де ерекшеленеді. Олар жиіліктердің кең диапазонында
сигналдарды күшейтуге арналған. Олар төмен, аралық жəне жоғары жиілікті
күшейткіштер. Аналогтық операциялық күшейткіштер сериясы əртүрлі
функционалды мақсаттардың кең спектрін қамтиды, жиынтықта
микроэлектрондық дизайндағы аналогтық құрылғылардың белгілі бір тобын
жасауға мүмкіндік береді.
Аналогтық микросхемалар əмбебап жəне көп функциялы. Бұл
қасиеттер даму кезінде оларға қойылады. Көп функциялы микросхемалар
жаппай өндірісте жасалады. Жоғары мамандандырылған IMS үлкен
сұранысқа ие емес, аз мөлшерде немесе Тапсырыс бойынша шығарылады,
сондықтан олар қымбат. Аналогтық IC, əсіресе операциялық күшейткіштер,
көптеген параметрлерде функционалды толып кетумен сипатталады. Бұл
жоғары техникалық жəне пайдалану көрсеткіштері бар интегралды схемалар
негізінде өнеркəсіптік электроника аспаптарын жобалауға мүмкіндік береді.
Аналогты интегралды схемотехниканың ерекшеліктері. Аналогтық
интегралды схемалар параметрлері үздіксіз функция Заңы бойынша өзгеретін
электр сигналдарын күшейтуге, өңдеуге жəне түрлендіруге арналған. Мұндай
Аналогты IMS-ге негізгі электр тізбектерінен тұратын жұмыс күшейткіштері,
интегралды тұрақтандырғыштар, компараторлар жəне басқа тізбектер кіреді,
мысалы, қарапайым күшейткіш сатылар, дифференциалды күшейткіштер,
ықтимал деңгейлердің ығысу сатылары, тұрақты ток генераторлары, кернеу
көздері, соңғы күшейткіш сатылар. Бұл қарапайым схемалар белгілі жəне
жаңа сызықтық IC құру кезінде кеңінен қолданылады. Жартылай өткізгіш
Аналогты ИМС-ны жасау кезінде микросхемалардың тиімділігін арттыруға,
яғни технологиялық операциялардың санын азайтуға көп көңіл бөлінеді.
Бұған транзисторлық құрылымдарды күшейту элементтері ретінде ғана емес,
сонымен қатар резисторлар, конденсаторлар жəне т. б. сияқты пассивті
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элементтердің функцияларын орындау арқылы қол жеткізіледі. Сонымен
қатар, схеманың параметрлердің шашырауына төмен сезімталдығы болуы
маңызды, бұл жарамды ИМС шығу пайызын арттырады. Аналогтық
микросхемалар
электрлік
сипаттамаларды
жақсарту
үшін
де,
функционалдылықты кеңейту үшін де кері байланыстарды қолданумен
сипатталады, мысалы, селективті күшейту, сипаттамаларды түзету жəне т.б.
сондықтан радио жабдықтарын жасаушылар сыртқы кері байланыс
тізбектерін енгізеді. Айта кету керек, IMS схемаларында олар жергілікті кері
байланыстардан аулақ болуға тырысады. Мысалы, күшейткіш каскадтардың
жұмыс режимін тұрақты токпен (демалу режимі) тұрақтандыру үшін терең
кері байланыс енгізу кірістің айтарлықтай төмендеуіне əкеледі. Сондықтан
режим көбінесе диодтың қосылуындағы транзисторлық құрылымдарды
қолдана отырып параметрлік жолмен тұрақтандырылады. IMS схемасындағы
жеке каскадтар арасындағы байланыс тікелей, өтпелі конденсаторларсыз. Бұл
жағдайда микросхеманың құрамындағы жеке каскадтарды да, жеке
микросхемаларды да бір-бірімен үйлестіру мəселесі туындайды. Мұндай
келісу үшін кіріс жəне шығыс кернеулердің потенциалдары қуат көзінің
жалпы терминалының потенциалына жақын болуы қажет. Бұған, атап
айтқанда, ықтимал деңгейдің жылжу каскадтары арқылы қол жеткізіледі.
Сандық микросхемалар-бұл сандық сигналдарды түрлендіру жəне
өңдеу үшін қолданылатын микроэлектрондық тізбектер. Сандық сигналдар
Аналогты іріктеу (цифрландыру) арқылы алынады. Сонымен, егер аналогтық
түрде кез - келген объектінің температурасы туралы мəліметтер температура
сенсорының шығуынан үздіксіз электр сигналымен берілсе, онда сандық
сигнал белгілі бір уақыт аралығында өлшенген температура деңгейінің мəні
бойынша Сандар тізбегі болып табылады. Бұл жағдайда сандарды жазу
формасы өте маңызды. Тұрмыста ондық сандар пайдаланамыз. Мұндай
санды жазу кезінде сандарды бейнелеудің позициялық формасы
қолданылады, оған сəйкес біз ең көп санды емес, тек қанша бірлік, ондаған,
жүздеген, мың жəне т.б. туралы ақпарат аламыз. Сандық сигналдарды
қалыптастыру кезінде екілік сандық жүйе қолданылады. Екілік санды жазу
кезінде біз 2 санының күшіне көтерілу арқылы алынған қанша бірлік, екілік,
төрт, сегіз жəне жоғары ретті биттерді белгілейміз. Мысалы, 101 екілік
санында бір бірлік, нөлдік екілік жəне бір төрттік жəне ондық санға тең 5, ал
екілік формадағы 10 ондық сан келесі түрде жазылады: 1010-нөлдік бірлік,
бір екі, нөл төрт, бір сегіздік. Екілік сандық жүйеде санды көрсету үшін
ондық жүйеге қарағанда көп бит қажет екенін көру қиын емес, яғни екілік
сан ондық санға қарағанда ұзағырақ. Бірақ екілік санның артықшылығы бар,
оны жазу үшін тек екі белгі қажет - 0 жəне 1. Сондықтан, сандық
сигналдарды электронды түрде жазу кезінде сіз тек екі деңгейлі сигналдарды
қолданумен шектеле аласыз. Сонымен, сандық электр сигналы-бұл
логикалық сигналдар деп аталатын 0 жəне 1 екі деңгейлі қарапайым
сигналдардың тізбегі. Оларды өңдеу үшін, мысалы, декодтау немесе оқу,
қосу немесе азайту, сақтау немесе уақытты кешіктіру үшін логикалық
тізбектер деп аталады, ал микроэлектрондық құрылғылар жағдайында
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сандық микросхемалар қолданылады. Сандық микросхемалар сериясы
Сандық IC, Аналогты сияқты, серияларда шығарылады. Бір сериялы
микросхемалар бірдей қуат кернеулеріне, электрлік жəне пайдалану
параметрлеріне ие жəне оларды бөлісу кезінде қосымша келісу элементтерін
қажет етпейді.
Көптеген сандық IMS арасында келесі топтарды бөлуге болады:
функционалды толық құрамның сериялары, функционалды мақсатқа
мамандандырылған сериялар жəне IMS микропроцессорлық жиынтықтар.
Бірінші топтың сериялары əртүрлі функционалды мақсаттарға арналған IMS
қамтиды: логикалық схемалар, триггерлер, регистрлер, есептегіштер,
декодерлер жəне т. б. Серияның функционалды құрамы неғұрлым кең болса,
соғұрлым ол сенімділік, ықшамдылық, үнемділік, өнімділік, пайдалану жəне
жөндеу ыңғайлылығы тұрғысынан жабдыққа қойылатын талаптардың
орындалуын қамтамасыз етеді.
Трансформаторлар-жабық магниттік тізбек арқылы екі немесе одан да
көп индуктивті байланысқан орамалары бар электромагниттік құрылғылар.
Трансформаторлар бір немесе бірнеше айнымалы ток жүйелерін
электромагниттік индукция арқылы бір немесе бірнеше басқа айнымалы ток
жүйелеріне
түрлендіруге
арналған.
Трансформаторлардың
магнит
өткізгіштерін жасау үшін ферромагниттік материалдар қолданыладыэлектрлік болат, арнайы қорытпалар, ферриттер жəне т. б.
Қазіргі заманғы трансформаторлардың дизайны жəне олардың
электрлік параметрлері біріктірілген. Алайда, кейбір жағдайларда жеке
пайдалануға арналған трансформаторларды тікелей электронды жабдықты
жасаушы
жобалайды.
Бұл
жағдайда
трансформаторға
жобалық
құжаттаманың толық жиынтығы шығарылады.
Екі орамалы трансформаторда N1 жəне N2 бұрылыстары бар екі орам
бар, олар жабық магниттік тізбектегі магниттік тізбекке оралған (сурет. 1.35).
Ксв орамалары арасындағы байланыс коэффициенті 1. N = N2/N1 қатынасы
трансформация коэффициенті деп аталады. N1 бұрылыстарының саны бар
орам бастапқы деп аталады. RN жүктемесі N2 бұрылыстар саны бар
қайталама орамаға қосылады. U1 айнымалы кернеу көзінің бастапқы
орамасының тізбегіне F жиілігімен қосылған кезде, орамада I1 ток пайда
болады, ол бастапқы ораманың тогы деп аталады.

1.35-сурет Екі орамалы трансформатор схемасы
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Векторлық формадағы бастапқы ораманың тогы реактивті жəне
белсенді компоненттерден тұрады: I1 = I+ Ia.
Трансформатордың магниттік тізбегінде электромагниттік индукция
Заңына сəйкес айнымалы магнит ағыны пайда болады, ол E2 индукциясының
ЭМӨ қайталама орамасында пайда болады.Нəтижесінде RN жүктемесінде I2
қайталама орамасының тогы пайда болады, ал екінші реттік ораманың
қысқыштарында U2 қайталама кернеуі пайда болады.
Нақты трансформаторларда бастапқы жəне қайталама орамалардағы
токтардан пайда болатын магнит ағындарының бір бөлігі магнит өткізгіште
жабылмайды жəне қоршаған кеңістікте шашырап, FS1 жəне FS2 магниттік
шашырау ағындарын жасайды.
Трансформаторлардың жіктелуі. Функционалды мақсатына сəйкес
трансформаторлар екі топқа бөлінеді: қуат жəне сигнал.
Қуат трансформаторлары электр желісінің кернеуін радиоэлектрондық
жүйелерді қуаттандыру үшін қажет кернеуге айналдыру үшін қолданылады.
Өз кезегінде қуат трансформаторлары желілік жəне түрлендіргіш болып
бөлінеді.
Желілік трансформаторлар жиілігі 50; 400; 1000; 2000 Гц айнымалы ток
желісінен қоректендіруге арналған.
Трансформаторлық трансформаторлар тұрақты кернеуді айнымалы
түрлендіргіштерде қолданылады жəне 5-тен 100 кГц-ке дейінгі жиіліктерге
арналған;
Сигналдық трансформаторлар электр сигналдарын беру, үйлестіру,
қалыптастыру
жəне
түрлендіру
үшін
қолданылады.
Сигналдық
трансформаторларға сəйкес келетін жəне импульстік трансформаторлар
жатады.
Сəйкес трансформаторлар электр сигналдарын түрлендіру жəне беру
кезінде электр тізбектерінің əртүрлі толық кедергісін үйлестіруге арналған.
Бұл топқа кіріс, аралық, Шығыс трансформаторлары кіреді.
Импульстік трансформаторлар импульстік сигналдарды беру,
қалыптастыру жəне түрлендіру үшін қолданылады.
2. Дизайн жəне өндіріс технологиясы бойынша трансформаторлар
магниттік тізбектің құрылымы бойынша бөлінеді:
•
өзекті трансформаторлар-U-тəрізді магнит өткізгіштерде;
сақиналы (тороидалды)
трансформаторлар сақиналы
магнит
өткізгіштерде орындалады.
3. Дизайн бойынша айнымалы ток тізбектерінде реактивті кедергі
жасауға арналған дроссельдер трансформаторларға жақын. Дроссельдердің
үш тобы бар.
Айнымалы ток дроссельдері балласты жəне токты шектейтін
кедергілер ретінде, сондай-ақ төмен жиілікті сүзгілердің элементтері ретінде
қолданылады.
Тегістейтін дроссельдер түзеткіштердің сүзгі тізбектеріндегі кернеу
импульстарын азайту үшін қолданылады.
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Қанықтыру дроссельдері айнымалы ток тізбектерінде реттелетін
индуктивті кедергі ретінде қолданылады.
Электрлік схемаларда, схемаға элементтер тізімінде, сипаттамаларда
трансформаторлар т символымен белгіленеді. Электр тізбектеріндегі
трансформаторлар мен дроссельдердің шартты графикалық белгілерінің
мысалдары суретте көрсетілген. 1.36.
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Трансформаторлардың параметрлері. Кез-келген функционалды
мақсаттағы трансформаторларға ортақ негізгі электрлік жəне құрылымдық
параметрлерді қарастырыңыз.
1. F трансформаторының жұмыс жиілігі-кернеу көзінің немесе қуат
желісінің жиілігі. 50 Гц өндірістік жиілігі, 400, 1000 жəне 2000 Гц жоғары
өндірістік жиілігі, 10000 Гц дейін жоғары жиілігі жəне 10000 Гц жоғары
жиілігі бар.
2. Бастапқы ораманың номиналды кернеуі U1 трансформатордың
бастапқы орамасына берілетін кернеудің мөлшерін білдіреді.
3. Бастапқы ораманың тогы I1, А. Бұл трансформатордың жүктеме
мəнімен жəне оның дизайн ерекшеліктерімен анықталатын есептік параметр.
4. Екінші кернеу U2, В-номиналды жиілігі F номиналды кернеудің
бастапқы орамасына U1 C жəне егер номиналды жүктеме трансформатордың
екінші орамасына қосылған болса, екінші ораманың қысқыштарындағы
кернеу.
5. Екінші ораманың тогы I2, а-екінші орамаға қосылған номиналды
жүктеме кезіндегі екінші ораманың номиналды тогы.
6. Рн трансформаторының номиналды қуаты-қайталама орамалардың
есептелген жалпы қуаты.
7. Трансформатордың пайдалы əсер коэффициенті (пəк)
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 - трансформатордағы кернеуді түрлендірудің тиімділігін сипаттайтын
параметр
8. Трансформатордың қызып кету температурасы, Т, Ттр
трансформаторының ең қыздырылған бөліктері температурасының тт
Сигналдық шығу трансформаторлары. Трансформаторлардың осы
тобына мыналар жатады:

дыбыстық
жиіліктің
сигналдық
шығу
трансформаторлары;

трансформаторлар-теледидардың кіші сканерлеу
шығысы.
ТВЗ типті дыбыстық жиіліктің сигналдық шығу трансформаторлары
жоғары омдық ДЖК Шығыс каскадын төмен омдық дауыс зорайтқыштың
дыбыс шарғысымен үйлестіруге арналған. ТВЗ типті трансформаторлар
радиохабар жəне теледидар қабылдағыштарында, электрофондарда,
магнитофондарда жəне басқа РЭҚ-да қолданылады жəне əдетте төмендейді.
ТВЗ типті бірыңғай трансформаторлардың конструкциялары мен электр
схемалары ТВЛ, ТВТ, ТОТ жəне ТОЛ типті трансформаторлардың
конструкциялары мен схемаларына ұқсас. Өнеркəсіп 140 - қа дейін
тұрмыстық теледидар мен радио құрылғыларына арналған сигналдық Шығыс
трансформаторларын шығарады.
Сонымен қатар, кіші сканерлеу трансформаторлары кинескопты
қуаттандыру үшін Жоғары кернеу импульстарын шығарады. Кіші сканерлеу
трансформаторларында қосымша орамалар бар, олардың импульстары
автоматты реттеу тізбектерінде (aru, APCH жəне F) жəне сəуленің кері
жүрісін сөндіру үшін қолданылады. Соңғы əзірлемелердің теледидарларында
жоғары вольтты түзеткішке жəне кинескопқа кернеу беру үшін орамалары
бар кіші сканерлеу трансформаторлары қолданылады. Олар жоғары вольтты
түзеткіш-көбейткіш функциясымен қосымша орындалатын қарапайым кіші
Реймер трансформаторларынан ерекшеленеді.
Кіші трансформатордың шартты белгісі мыналарды қамтиды:
қысқартылған ТВС – сигналдық шығу жол жаймасының трансформаторы; 70,
90 немесе 110 сандары – кинескоп сəулесінің ауытқу бұрышының мəні, град.;
л немесе П əріптері-кіші сыпырудың шығу каскадының шам немесе
жартылай өткізгіш схемасы; Ц əрпі-түрлі-түсті бейнедегі теледидарлар үшін;
1 сандары...4 жəне т.б. - трансформаторды əзірлеудің реттік нөмірі. Реттік
нөмірі 15 жартылай өткізгіш түсті теледидардың шығу сатысы үшін кинескоп
сəулесінің ауытқу бұрышы 110 градус болатын ТВС типті трансформатордың
мысалы: ТВС-110пц15 № ТУ трансформаторы.
Жоғары вольтты түзеткіш-көбейткіштің қосымша функциясы бар
трансформаторлар
TDKS-кіші
реймердің
диодты-каскадты
трансформаторлары арқылы белгіленеді.
ЖБЖ
конструкциясы
телевизиялық
қабылдағыштардың
схемотехникалық шешімімен, оларды жасау конструкциясы мен
технологиясымен
анықталады.
Конфигурацияланбаған
дизайндағы
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теледидарларда W типті құрыш тəрізді магниттік тізбектерде жиналған
трансформаторлар, ал U – тəрізді альсифер мен жұмсақ ферриттерден
жасалған магниттік тізбектер аз қолданылады. Қазіргі теледидарларда тек
магнитті
жұмсақ
ферромагниттік
қорытпаларды
қолданатын
трансформаторлар
қолданылады.
Трансформаторлар
өндірісінде
герметизациялау мен ылғалдан қорғаудың арнайы технологиялық процестері
қолданылады. Кəдімгі жəне əмбебап орау қалыңдығы (0,05...0,08) ММ
триацетатты немесе фторопласт үлдірінің бірнеше қабатындағы төсемдері
бар секциялық пластмасса жұқа қабырғалы қаңқаларда жүргізіледі.
Өнеркəсіп қара жəне ақ теледидарлар үшін 8 шағын өлшемді
трансформаторлардың жəне 70, 90 немесе 110 градус сəуленің ауытқу
бұрышы бар түрлі-түсті теледидарлар үшін 11 шағын өлшемді
трансформаторларды шығарады.
ТВС-110пц15
жəне
ТВС-110пц16
типті
сигналдық
шығу
трансформаторлары сəуленің ауытқу бұрышы 110 болатын 61лк3ц типті
кинескоптары жəне 51лк2ц типті сəулелердің өздігінен жылжуы бар
кинескоптары бар түрлі-түсті бейненің кіші Қанат жаймасының жартылай
-110пц15
трансформаторлары ОС-90.29пц17 типті ауытқу жүйесімен, КТ838А типті
шығу транзисторымен, У83Г типті демпферлік диодпен жəне УН9/27-1,3
типті жоғары вольтты түзеткіш-мультипликатормен жиынтықта жұмыс
істейді.
ТВС-110пц16 трансформаторлары ОЖ-90.38пц12 жəне ТВС-110пц111
сияқты
жинақтауыш
радиокомпоненттермен
жиынтықта
пайдаланылады.Шығатын кіші трансформаторлар Ферриттен U-тəрізді
магниттік тізбектерде жасалады. ЖБЖ қоректендіру кернеуі 135 15 В-қа тең,
импульстардың өту жиілігі 16,6 1,6 кГц. Жоғары вольтты ораманың
шығысындағы номиналды кернеу 8,5 кВ [6].
1.4 Коммутациялық құрылғыларға техникалық қызмет көрсету,
механикалық жəне электрлік монтаждау
Электр
түймелері
Электр
тізбектерінің
коммутациялық
компоненттеріне жатады жəне оларға механикалық əсер ету кезінде электр
сигналын қосуға, өшіруге жəне ауыстыруға арналған. - Сурет 1.37 электр
түймелерінің сыртқы түрін көрсетеді.

1.37 сурет - Электр түймелерінің пайда болуы
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Электрлік түймелер бірнеше түрге бөлінеді: аспап блогына немесе
тақтаға орнату үшін, бекітілген немесе бекітілмеген, əдетте жабық немесе
əдетте ашық.
Коммутациялық өнімдердің шартты графикалық белгілері (Ugo)ажыратқыштар, қосқыштар, электромагниттік релелер түйіспелердің
таңбалары негізінде жасалады: Жабу (сурет. 1.38,а, б), ашу ( 1.38-сурет.в, г)
жəне ауыстырғыш (сурет. 1.38.д, е). Бір уақытта екі тізбекті жабатын немесе
ашатын түйіспелер суретте көрсетілгендей белгіленеді. 1.38. (ж, и).
Электр тізбектеріндегі жабу түйіспелерінің бастапқы жағдайы үшін
коммутацияланған электр тізбегінің ашық күйі қабылданады, ажырату жабық, коммутация-тізбектердің бірі жабық, екіншісі ашық (бейтарап
позициямен байланыс қоспағанда). УГО барлық түйіспелерді тек айнада
немесе 90° позицияда бейнелеуге рұқсат етіледі.
Стандартталған Ugo жүйесі топтағы бір немесе бірнеше түйіспелердің
бір уақытта жұмыс істемеуі, оларды ережелердің бірінде бекітудің болмауы
немесе болуы сияқты дизайн ерекшеліктерін көрсетуді қарастырады.

а)-б) тұйықталатын түйіспелер, в) - г) ажыратылатын түйіспелер,
д) - е) ауыстырып қосқыш түйіспелер, ж) - и) бір мезгілде екі тізбекті
тұйықтайтын немесе ажырататын
1.38-сурет - Коммутациялық бұйымдардың шартты графикалық
белгілері
Сонымен, егер түйіспенің басқалардан бұрын жабылғанын немесе
ашылғанын көрсету қажет болса, оның қозғалмалы бөлігінің символы іске
қосу бағытына бағытталған қысқа соққымен толықтырылады (сурет. 1.39., а,
б), ал кейінірек - кері бағытта бағытталған инсульт (сурет. 1.39, в, г).
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а) - б) іске қосу жағына бағытталған байланыстар, в) - г) кері жаққа
бағытталған байланыстар, д) - е) байланыстар түйіспенің жылжымалы
бөлігінің бастапқы жағдайына бағытталған, ж) - и) оның қозғалмайтын
бөлігінің символында шеңбермен бейнеленген фиксация
1.39-сурет - Түйіспелердің шартты графикалық белгілері
Электр тізбектеріндегі соңғы екі шартты графикалық белгілер, егер
түйіспелері əдетте осы қасиеттерге ие болмайтын коммутациялық өнімнің
түрін көрсету қажет болса, қолданылады.
Электр тізбектеріндегі ажыратқыштардың шартты графикалық
белгіленуі (сурет. 1.40) жабу жəне ашу түйіспелерінің символдары негізінде
құрылады. Бұл жағдайда түйіспелер екі позицияда да тіркелгенін білдіреді,
яғни. өздігінен қайтарылмайды.

1.40 сурет - Электр тізбектеріндегі ажыратқыштардың шартты
графикалық белгіленуі
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Осы топтың өнімдерінің əріптік коды коммутацияланған тізбекпен
жəне ажыратқыштың құрылымдық орындалуымен анықталады. Егер
соңғысы басқару, сигнал беру, өлшеу тізбегіне қойылса, ол латын əрпімен, ал
егер қуат тізбегінде Q əрпімен белгіленеді. Басқару əдісі кодтың екінші
əрібінде көрінеді: түйме қосқыштары мен қосқыштар в əрпімен (SB),
автоматты түрде F (SF) əрпімен, қалғандары А əрпімен (SA) белгіленеді.
Егер ажыратқышта бірнеше түйіспелер болса, электр тізбектеріндегі
олардың қозғалмалы бөліктерінің таңбалары параллель орналасқан жəне
механикалық байланыс жолымен қосылған. Мысал ретінде сурет. 3 SA2
ажыратқышының шартты графикалық белгісін көрсетеді, онда бір ашылатын
жəне екі жабылатын түйіспелер жəне SA3 екі жабылатын түйіспелерден
тұрады, олардың біреуі (суретте - оң жақта) екіншісіне қарағанда кешірек
жабылады.
Q1 жəне Q2 қосқыштары қуат тізбектерін ауыстыру үшін қолданылады.
Q2 түйіспелері кез-келген басқару органымен механикалық түрде
байланысты, бұл штрих сызығының кесіндісінен көрінеді. Схеманың əртүрлі
бөліктеріндегі түйіспелерді бейнелеу кезінде олардың бір коммутациялық
өнімге тиесілі болуы дəстүрлі түрде əріптік-сандық позициялық белгіде
көрсетіледі (ЅА 4.1, SA4.2, SA4.3).
Сол сияқты, коммутациялық байланыс символына сүйене отырып,
электр тізбектеріне қос позициялық қосқыштардың шартты графикалық
белгілері жасалады (сурет. 1.41, SA1, SA4). Егер қосқыш тек төтенше
жағдайда ғана емес, сонымен қатар орташа (бейтарап) күйде болса,
түйіспенің қозғалмалы бөлігінің символы бекітілген бөліктердің таңбалары
арасында араласады, оны екі бағытта бұру мүмкіндігі нүктемен көрсетіледі
(суреттегі SA2. 1.41). Сондай-ақ, егер схемада тек орташа позицияда
бекітілген коммутаторды көрсету қажет болса (суретті қараңыз. 1.41, SA3).

1.41 сурет - Қос позициялы ажыратқыштардың шартты графикалық
белгілері
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Ерекше белгі - батырмалық ажыратқыштар мен қосқыштардың шартты
графикалық белгісі (Ugo) - түйіспенің жылжымалы бөлігін механикалық
байланыс сызығымен белгілеуге қосылған түйменің символы (сурет. 1.42).

1.42 сурет - Батырмалық ажыратқыштар мен ауыстырып
қосқыштардың шартты графикалық белгілері
Сонымен қатар, егер шартты графикалық белгі түйіспенің негізгі
символының негізінде жасалса, онда бұл қосқыш (қосқыш) бастиегілған
күйде бекітілмегенін білдіреді (түймені босатқан кезде ол бастапқы күйіне
оралады).
Егер бекітуді көрсету қажет болса, осы мақсат үшін арнайы жасалған
бекітумен байланыс таңбаларын қолданыңыз (сурет. 1.43). Коммутатордың
басқа батырмасын басқан кезде бастапқы күйіне оралу бұл жағдайда
құлыптау механизмінің белгісімен көрсетіледі, оны түйменің символына
қарама-қарсы жағынан түйіспенің қозғалмалы бөлігінің символына бекітеді
(суретті қараңыз. 1.43, SB1.1, SB 1.2).

1.43сурет - Тіркелген түйіспелердің шартты графикалық белгілері
Егер түймені қайта басқан кезде қайтару орын алса, бекіту
механизмінің белгісі механикалық байланыс сызығының (SB2) орнына
бейнеленген.
Көп позициялы қосқыштар (мысалы, галет) суретте көрсетілгендей
белгіленеді. 1.44. Мұнда SA1 (6 позицияға жəне 1 бағытқа) жəне SA2 (4
позицияға жəне 2 бағытқа) - жылжымалы түйіспелердің терминалдары бар
қосқыштар, SA3 (3 позицияға жəне 3 бағытқа) - олардың терминалдары жоқ.
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Жеке байланыс топтарының шартты графикалық белгіленуі диаграммаларда
бірдей позицияда бейнеленген, əдетте позициялық белгілеуде бір қосқышқа
жатады (суретті қараңыз. 1.44, SA1.1, SA1.2) [4].

1.44сурет - Көп позициялы қосқыштар
Күрделі коммутациясы бар көп позициялы қосқыштарды бейнелеу
үшін МЕМСТ бірнеше əдісті ұсынады. Олардың екеуі суретте
көрсетілген.1.45. SA1 қосқышы-5 позицияға (олар сандармен көрсетілген; ad
əріптері тек түсіндіру үшін енгізілген). 1-позицияда а жəне б, г жəне д
тізбектері бір - бірімен, 2, 3, 4 - позицияларда сəйкесінше б жəне г, А жəне в,
а жəне д тізбектері, 5-позицияда А жəне б, в жəне Г тізбектері қосылады.
SA2 қосқышы-4 позицияға. Олардың біріншісінде А жəне В тізбектері
жабылады (бұл олардың астындағы нүктелермен көрсетілген), екіншісінде E жəне G тізбектері, үшіншісінде - B жəне G, төртінші - B жəне G.

1.45 сурет - Жеке байланыс топтарының шартты графикалық
белгіленуі
Тұрмыстық РЭА-да ажыратқыштар мен əртүрлі типтегі қосқыштар
қолданылады, мысалы, ТВ2-1-2, Т1 ауыстырып қосқыштары; ТВ1-1, ТВ1-2,
ТП1-2, МТ1, Т2 ауыстырып қосқыштары; 5п2н көп позициялы қосқыштар.
МПН-1 (төмен жиілікті), МПВ-1 (жоғары жиілікті); модульдік
ажыратқыштар П2К (кнопкалы), Г12КЛ (клавишалы) жəне т.
Ажыратқыштар мен қосқыштардың негізгі параметрлері (электрлік
жəне механикалық): өтпелі кедергі, оқшаулау кедергісі, түйіспелердің қуаты,
қызмет ету мерзімі, бекітудің анықтығы, түйіспелер арасындағы
сыйымдылық, масса жəне өлшемдер.
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Өтпелі кедергі. Бұл параметр байланыс материалына жəне беттің
күйіне байланысты. Түйіспелерге қысым неғұрлым көп болса жəне олар аз
тотықтырылса, өтпелі кедергі соғұрлым аз болады жəне байланыс сенімділігі
жоғарырақ болады. Əдетте өтпелі кедергі 0,01-0,03 Ом құрайды.
Түйіспелер арасындағы оқшаулау кедергісі. Олардың электрлік
беріктігін анықтайды жəне шамамен 1000 МОм құрайды.
Байланыс қуаты. Ол тұйықталу кезінде шекті рұқсат етілген токтың
жəне олар ашылған кезде шекті рұқсат етілген кернеудің көбейтіндісімен
анықталады. Көбінесе анықтамалық əдебиеттерде түйіспелердің қуаты
берілмейді, бірақ белгілі бір қызмет мерзімі ішінде ажыратқыштар мен
қосқыштардың қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік беретін рұқсат етілген
Токтар мен кернеулер.
Қызмет мерзімі. Ол уақыт бірлігімен емес, дұрыс жұмыс істейтін
қосқыштың ауысу санымен бағаланады. Əдетте бірнеше мыңнан бірнеше
миллионға дейін ауысады жəне байланыс қуатына да, климаттық
факторлардың əсеріне де байланысты.
Бекітудің айқындылығы. Ол қосқышты бекітілген позициядан шығару
үшін қажетті күштің оны бекітілмеген күйге ауыстыру үшін қажетті
минималды күшке қатынасымен сипатталады.
Түйіспелер арасындағы сыйымдылық. Олардың ауданы мен олардың
арасындағы қашықтық, сондай-ақ олар бекітілген диэлектриктің түрі
бойынша өзара қабаттасуымен анықталады. Бұл параметр жоғары жиілікті
қосқыштар үшін маңызды жəне 1 -2 пФ аспауы керек.
Қосқыштар. Қосқыштар кабельдер, жгуттар жəне баспа өткізгіштердің
көмегімен радиоэлетроктрондық аппаратураның (РЭА) блоктары, тораптары
арасындағы электр тізбектерін коммутациялауға арналған. Олар екі бөліктен
тұрады - шанышқылар мен розеткалар, олардың негізінде байланыс
жұптарын құрайтын түйреуіштер мен ұялар сəйкесінше күшейтіледі.
Мақсатына байланысты коннекторлар жоғары жəне төмен жиілікті болып
бөлінеді. Олар тегіс, жалпақ жəне дөңгелек түйреуіштермен, серіппелі
ұялармен жəне ұяның немесе істіктің гиперболоидты бетімен жасалады.
Коннекторлардың негізгі параметрлері-байланыс жұптарының саны мен
сенімділігі, олардың өтпелі кедергісі, жұмыс кернеуі жəне максималды
жұмыс тогы, жұмыс жиілігінің диапазоны, қызмет мерзімі, массасы мен
өлшемдері.
Коммутациялық өнімдердің үлкен тобы барлық коннекторлардан
тұрады. Ажыратылатын коннекторлар кеңінен қолданылады (штепсельдік
коннекторлар, суретті қараңыз.1.46). Ажыратылатын коннектор коды-x
латын əрпі. Схеманың əртүрлі бөліктеріндегі түйреуіштер мен Ұяларды
бейнелегенде, Р əрпі біріншісінің позициялық белгісіне енгізіледі (суретті
қараңыз. 1.46, XP1), екіншісі-S (XS1).
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1.46 сурет - Ажыратылатын қосқыштардың шартты белгісі
Жоғары жиілікті (коаксиалды) қосқыштар жəне олардың бөліктері XW
əріптерімен белгіленеді (суретті қараңыз.1.46., xw1 коннекторы, xw2, XW3
ұялары). Жоғары жиілікті қосқыштың айрықша белгісі-электр байланысының
сызығына параллель жəне қосылу жағына бағытталған (XW1) тангенс
сызығы бар шеңбер. Егер құрылғының басқа элементтерімен істік немесе ұя
коаксиалды кабельмен қосылса, тангенс басқа бағытта да ұзартылады (XW2,
XW3). Қосқыштың корпусын жəне коаксиалды кабельді құрылғының жалпы
сымымен (корпусымен) байланыстыру тангенске қосылуды көрсетеді
(нүктесіз!) соңында корпус белгісі бар электр байланыс желілері (XW3).
Жиналмалы қосылыстар (бұранданы немесе гайканы қолдана отырып
жəне т.б.) диаграммаларда XT əріптерімен белгіленеді жəне кішкене
шеңбермен бейнеленген (суретті қараңыз. 1.46; XT1, XT2, шеңбердің
диаметрі - 2 мм). Дəл сол шартты графикалық белгі бақылау нүктесін көрсету
қажет болған жағдайда қолданылады.
Механизмдердің жылжымалы түйіндеріне сигнал беру көбінесе
жылжымалы түйіспеден (ол жебе түрінде бейнеленген) жəне ол сырғанайтын
өткізгіш бетінен тұратын қосылыстың көмегімен жүзеге асырылады. Егер
бұл бет сызықты болса, оны ұштардың бірінде филиал түрінде шығатын түзу
сызық кесіндісімен көрсетеді (суретті қараңыз.1.46, X1), ал егер сақина
немесе цилиндрлік болса - шеңбер (X2).
Істіктердің немесе ұялардың бір көп түйіспелі қосқышқа тиістілігін
схемаларда механикалық байланыс жолымен жəне қосқыштардың өзіндегі
нөмірлеуге сəйкес нөмірлеу арқылы көрсетеді (сурет. 1.47, XS1, XP1).
Аралық əдіспен бейнеленген кезде түйіспенің шартты əріптік-сандық
позициялық белгісі коннектордың тиісті бөлігіне жəне оның нөміріне
берілген белгіден тұрады (XS1.1 - xs1 розеткасының бірінші ұясы; XR5,4 XR6 шанышқысының төртінші істігі жəне т.б.).

63

1.47 сурет - Көп түйіспелі қосқыштардың шартты белгісі
Графикалық жұмыстарды жеңілдету үшін стандарт көп түйіспелі
коннекторлардың розеткалары мен штепсельдерінің шартты графикалық
белгілеуін олардың үстіндегі тиісті таңбалары бар (ұя немесе түйреуіш)
кішкентай нөмірленген тіктөртбұрыштармен алмастыруға мүмкіндік береді
(суретті қараңыз. 1.47, XS2, ХР2). Ажыратылатын коннекторлардың
таңбаларындағы түйіспелердің орналасуы кез - келген болуы мүмкін-мұнда
бəрі схема сызбасымен анықталады; схемалардағы пайдаланылмаған
түйіспелер əдетте көрсетілмейді.
Сол сияқты, қондырылған түрде бейнеленген көп түйіспелі
ажыратылатын коннекторлардың шартты графикалық белгілері жасалады
(сурет. 1.48). Схемаларда түйіспелер санына қарамастан, осы түрдегі
ажыратылатын қосқыштар бір х əрпімен белгіленеді (ерекшелік - жоғары
жиілікті қосқыштар). Графиканы одан əрі жеңілдету үшін стандарт көп
түйіспелі қосқышты Электр байланысының тиісті желілері мен нөмірлерімен
бір тіктөртбұрышпен белгілеуге мүмкіндік береді (суретті қараңыз.1.48, X4).

1.48 сурет - Жалғанған түрдегі қосқыштардың шартты белгісі
Электрондық құрылғыларда сирек ауысатын тізбектерді ауыстыру
үшін (таңдалған элементтері бар кернеу бөлгіштер, желілік қуат
трансформаторларының бастапқы орамалары жəне т.б.) секіргіштер мен
кірістірулер қолданылады. Тізбекті жабуға немесе ашуға арналған секіргіш
ұштардағы ажыратылатын қосылыстың таңбалары бар электр байланыс
желісінің кесіндісімен белгіленеді (сурет. 1.49, X1), коммутация үшін - Uтəрізді қапсырма (X3). Секіргіште басқару ұясының (немесе істіктің) болуы
тиісті таңбамен (X2) көрсетіледі.
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1.49 сурет - Қосқыштар мен қосқыштардың шартты белгісі
Күрделі коммутацияны қамтамасыз ететін қосқыштарды белгілеу
кезінде қосқыштарды бейнелеу əдісі қолданылады. Мысалы, суретке
кірістіру. XS1 розеткасы мен XP1 штепсельінен тұратын 1.49 келесідей
жұмыс істейді: 1 - ші позицияда штепсельдік ұштар 1 жəне 2, 3 жəне 4
ұяларын, 2 - ші позицияда 2 жəне 3, 1 жəне 4 ұяларын, 3-ші позицияда 2 жəне
4 ұяларын қосады. 1 жəне 3.
Жабдықты электрлік шамадан тыс жүктемелерден қорғау үшін
сақтандырғыштар мен разрядтағыштар қолданылады. Сақтандырғыштар бір
рет жұмыс істейді. Егер тізбектегі ток күші сақтандырғыш тогының
номиналды мəнінен асып кетсе, соңғысы іске қосылады ("күйіп кетеді"), яғни
электр тізбегі ашылады. Іске қосылғаннан кейін сақтандырғышты ұқсас
(номиналды ток күшінің мəні бойынша) ауыстыру керек. Ажыратқыштар
олар қосылған учаскесінің электрлік бұзылуын қамтамасыз етеді, осылайша
жабдықты шамадан тыс кернеуден қорғайды. Сақтандырғыштар мен
разрядтағыштардың шартты графикалық белгілері суретте көрсетілген. 1.50.

1.50 сурет - Сақтандырғыштар мен разрядтағыштардың шартты
графикалық белгілері
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Коммутациялық құрылғыларға техникалық қызмет көрсету кезінде
мынадай жұмыс түрлері жүргізіледі:
тазалау, сыртқы жəне ішкі тексеру, анықталған ақауларды
жою жəне бекіту бұрандаларын тарту;
түйіспелердің, шарғылардың жəне басқа да ток өткізгіш
элементтердің қызуын бақылау;
түйіспелерді ластанудан, тотықтардан, балқымалардан
тазарту жəне олардың бір уақытта тұйықталуы мен ашылуын
реттеу;
маймен
толтырылған
аппараттардағы
майдың
температурасы мен деңгейін бақылау (қажет болған жағдайда
майды толтыру);
балқымалы ендірмелерді жəне ақаулы сақтандырғыштарды
ауыстыру;
реледегі пломбалардың бүтіндігін, аппараттарда жəне
қалқандарда мақсатын көрсететін жазбалардың болуын тексеру;
сигнализация құрылғыларының жұмысын тексеру;
электр сымдарының, жерге қосу құрылғыларының,
қаптамалардың, тұтқалардың жəне т.б. жарамдылығын тексеру [7].
Тəжірибелік жұмыстар
1.
Дəнекерлеуге арналған үтікті жұмысқа дайындау.
2.
Радиоэлементтерді электр монтажына дайындау.
3.
Радиоэлементтерді механикалық жəне электрлік
монтаждау.
4.
Резисторлардың мəндерін тексеру жəне анықтау.
5.
Конденсаторлардың номиналдарын тексеру жəне
анықтау.
6.
Орау бұйымдарының трансформатор орамаларын
тексеру жəне анықтау.
7.
Диодтардың, зенер диодтарының, p-n өтпесі жоқ
жартылай өткізгіш аспаптардың, тиристорлардың, оптрондардың
шықпаларын тексеру жəне анықтау.
8.
Биполярлы, өрісті транзисторлардың терминалдарын
тексеру жəне анықтау.
9.
Коммутациялық
құрылғыларды
тексеру жəне
монтаждау.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Электр монтажының түрлерін атаңыз.
2. Дəнекерлеушілер мен ағындардың мақсаты қандай?
3. Дəнекерлеушілер мен ағындарға қойылатын
тізімдеңіз.
4. Дəнекерлеу процесін сипаттаңыз.
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талаптарды

5. Беткі орнату технологиясын сипаттаңыз.
6. Беттік монтаж компоненттерін бөлшектеу жəне орнатудың
ерекшеліктері қандай.
7. Нашар дəнекерлеуден туындаған ақауларды сипаттаңыз.
8. Резистордың жұмыс принципі қандай?
9. Резисторлар қандай белгілерге сəйкес жіктеледі?
10.
Резисторлардың негізгі параметрлерін атаңыз жəне оларға
қысқаша сипаттама беріңіз.
11.
Резисторлардың шартты графикалық белгілерін беріңіз.
12.
Резисторлардың типтік ақауларын тізімдеңіз.
13.
Резисторды ауыстыру кезінде қандай параметрлерді ескеру
қажет.
14.
Қарапайым кернеу бөлгішті есептеу əдісі қандай?
15.
Конденсатордың дизайны қандай?
16.
Конденсаторлар қандай сипаттамаларға сəйкес жіктеледі?
17.
Конденсаторлардың негізгі параметрлерін атаңыз жəне
оларға қысқаша сипаттама беріңіз.
18.
Конденсаторлардың шартты белгілерін беріңіз.
19.
Конденсаторлардың типтік ақаулары қандай?
20.
Айнымалы
жəне
тұрақты
ток
тізбектеріндегі
конденсаторды ауыстыру кезінде қандай параметрлерді ескеру қажет?
21.
Орамалардағы негізгі құрылымға қандай құрылымдық
элемент жатады?
22.
Əр түрлі орамалы бөлшектердің мақсаты қандай?
23.
Трансформатордың құрылымдық элементтерін атаңыз?
24.
Орау бөлшектерінің типтік ақауларын атаңыз?
25.
Жартылай өткізгіш диодтардың түрлерін атаңыз?
26.
Арнайы жартылай өткізгіш құрылғылар қандай?
27.
Жартылай өткізгіш диодтардың шартты графикалық
белгілерін беріңіз.
28.
Жартылай өткізгіш диодтардың типтік ақауларын
тізімдеңіз.
29.
Тиристорларды, оптрондарды омметрмен тексерудің
қандай ерекшеліктері бар?
30.
Транзисторлардың жіктелуін келтіріңіз?
31.
Транзисторлардың мақсаты қандай?
32.
Транзисторлардың шартты белгілерін түсіндіріңіз?
33.
Транзисторларды қосу тізбектерін келтіріңіз?
34.
Транзистордағы сигналды күшейту принципі қандай?
35.
Транзисторлардың типтік ақауларын тізімдеңіз жəне
оларды омметрмен анықтау əдістерін түсіндіріңіз.
36.
Транзисторларды қосу схемаларын сипаттаңыз?
37.
Өріс транзисторларының түрлері қандай?
38.
Өріс транзисторларының жұмыс режимдерін сипаттаңыз.
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39.
Интегралды схемаға анықтама беріңіз. Микросхемалардың
жіктелуін беріңіз.
40.
Микросхемалардың шартты белгілер жүйесін келтіріңіз?
41.
Микросхемаларды бөлшектеу жəне орнату ерекшеліктері
қандай?
42.
Аналогтық микросхемалардың функционалдығы мен
сандық арасындағы айырмашылықтар қандай?
43.
Ақаулы микросхеманы анықтаудағы əрекеттер алгоритмі
қандай?
44.
Коммутациялық құрылғылардың жіктелуін беріңіз.
45.
Ажыратқыштардың мақсаты қандай?
46.
Қосқыштардың, қосқыштардың, қосқыштардың шартты
графикалық белгілерін сызыңыз.
47.
Қосқыштарды, қосқыштарды, қосқыштарды орнатудың
қандай ерекшеліктері бар.
48.
Қосқыштардың, қосқыштардың, қосқыштардың типтік
ақауларын тізімдеңіз.
49.
Коннекторлардың шартты графикалық белгілерін беріңіз.
Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды зерттей отырып, студенттер еңбекті қорғау жəне
қауіпсіздік техникасы мəселелерін шешуге тиісті түрде дайын болады.
Сондай-ақ оларда қолайсыз жағдайлардың алдын алу білімдері мен
дағдылары қалыптасады, жазатайым оқиғалардан зардап шеккендерге
алғашқы көмек көрсетудің практикалық дағдылары, электр тогымен
зақымданған кездегі іс-əрекеттер дамиды.
Сондай-ақ радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық
жабдықтарды технологиялық монтаждау процесін ұйымдастыру бойынша
теориялық білім мен практикалық дағдылар, радио бөлшектер мен
радиокомпоненттер, олардың қасиеттері мен техникалық сипаттамалары
туралы білім алады. Студенттер жеке компоненттердің жұмыс принципі жəне
олардың электр тізбектеріндегі жұмысы туралы білімді толық меңгереді.
Студенттер дəнекерлеу жəне қалайылау əдістерін, баспа жəне беттік
монтаждау кезінде радиоэлементтердің дұрыс орналасуын жəне
коммутациялық жабдықпен технологиялық əдістер мен операцияларды
меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Еңбекті қорғау-анықтайды жəне жояды өндірістік қауіптер мен зиянды
факторлар мен жағдайлар.
Қауіпсіздік техникасы-бұл қызметкерлердің қауіпсіздігін жəне
денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар мен
ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені.
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Көлемді монтаждау баспа платаларында орындалған түрлі электр
жəне Радиоэлементтерді, тораптарды, РЭА модульдерін монтаждау
сымдарының, кабельдердің, жгуттардың көмегімен тұтас конструкцияға
қосуды қамтамасыз етеді.
Баспа қондырғысы-оқшаулағыш базаның бетін металдандыру немесе
фольга материалын ою арқылы алынған баспа өткізгіштері арқылы
радиоэлементтердің электрлік байланысы.
Беттік қондырғы-радиоэлементтердің терминалдарын коммутациялық
тақтаның бетінде орналасқан байланыс алаңына қосу.
Дəнекерлеушілер-бұл дəнекерлеу арқылы металл бөліктерінің
ажырамас қосылыстарын жасауға арналған түсті металдар мен олардың
қорытпалары.
Ағындар-бұл салыстырмалы түрде төмен температурада сұйық немесе
газ тəрізді қорғаныс ортасын құрайтын, біріктірілген металдардың бетінен
оксидтерді ерітіп, алып тастайтын, оларды дəнекерлеу кезінде тотығудан
қорғайтын жəне дəнекерлердің сулануын жақсартатын заттар.
Коммутациялық
құрылғылар-ажыратқыштар
мен
қосқыштар,
қосқыштар (қосқыштар), релелер, сақтандырғыштар, ажыратқыштар болып
бөлінеді.
Коннекторлар-электр тізбектерін кабельдер, сымдар жəне баспа
өткізгіштері арқылы cea түйіндері арасында ауыстыруға арналған.
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2.
ҚУАТ КӨЗДЕРІН ЖӨНДЕУ ЖƏНЕ РЕТТЕУ.
Мазмұны
Модульге қысқаша шолу
2.1 Химиялық қуат көздері.
2.2 Электр қуат көздері.
2.3 Коммутациялық қуат көздері.
Тəжірибелік жұмыстар
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
Кəсіби терминдер
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Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1. Жұмыс орнын ұйымдастыру.
2. Қуат көзінің жұмысын бағалаңыз.
3. Қуат көздерінің ақауларын анықтаңыз.
4. Радиоэлементтерді бөлшектеу жəне монтаждау.
5. Қуат көздерін жөндеу жəне конфигурациялау.
6. Электр тізбектерін оқыңыз.
7. Қоректендіру көздерінің жекелеген тораптарының осы жұмыстарын
8. Қуат көздерін сипаттау үшін жиналған деректерді пайдаланыңыз.
9. Жүргізілген өлшеулерге талдау жасау

Барлық тұрмыстық радиоэлектрондық аудио жəне бейне құрылғылар
электр қуатын қажет етеді.
Мəңгілік қозғалтқышты ойлап табу мүмкін болмағандай, оларға кіретін
Транзисторлар мен белсенді құрылғылар деп аталатын интегралды
схемаларсыз электр сигналдарын күшейтуге қабілетті электронды
құрылғылар ойлап табылғанға дейін.
Бір сөзбен айтқанда, біз алдымен қуат көздеріне тап боламыз!
Көптеген кітаптарда тұрмыстық құрылғылардың электрмен жабдықтау
көздері кездейсоқ аталады немесе олардың болуы өздігінен түсініледі.
Бастапқы жəне қайталама қуат көздерін ажыратыңыз.
Біріншісіне энергияның əртүрлі түрлерін электр энергиясына
түрлендіргіштер кіреді, мысалы, химиялық энергияны электр энергиясына
түрлендіретін батарея.
Екінші көздердің өздері электр энергиясын өндірмейді, тек қажетті
параметрлерді (кернеу, ток, кернеу пульсациясы жəне т. б.) қамтамасыз ету
үшін оны түрлендіруге қызмет етеді.)
2.1 Химиялық қуат көздері
Химиялық ток көзі-ЭҚК көзі, онда жүретін химиялық реакциялардың
энергиясы тікелей электр энергиясына айналады
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Химиялық ток көздерінің негізі электролитпен жанасатын екі электрод
(тотықсыздандырғыш бар оң зарядталған анод жəне тотықтырғыш бар теріс
зарядталған катод).
Электродтар арасында потенциалдар айырмасы - тотығу реакциясының
бос энергиясына сəйкес келетін электр қозғаушы күш орнатылады.
Химиялық ток көздерінің əрекеті кеңістіктегі бөлінген процестердің жабық
сыртқы тізбегіндегі ағымға негізделген: теріс анодта тотықсыздандырғыш
тотығады, нəтижесінде пайда болған бос электрондар сыртқы тізбектен оң
катодқа өтіп, разряд тогын жасайды, онда олар тотықтырғыш тотықсыздану
реакциясына қатысады. Осылайша, сыртқы тізбек арқылы теріс зарядталған
электрондардың ағыны анодтан катодқа, яғни теріс электродтан (химиялық
ток көзінің теріс полюсі) оңға өтеді. Бұл электр тогының оң полюстен теріс
бағытқа өтуіне сəйкес келеді, себебі токтың бағыты өткізгіштегі оң
зарядтардың қозғалыс бағытына сəйкес келеді.
Қазіргі химиялық ток көздерінде:

тотықсыздандырғыш ретінде (анод материалы) - Pb қорғасын,
кадмий Cd, мырыш Zn жəне басқа металдар;

тотықтырғыш ретінде (катод материалы) - қорғасын оксиді (IV)
PbO2, никель гидроксооксиді niooh, марганец оксиді (IV) MnO2 жəне
басқалар
 электролит ретінде-сілтілердің, қышқылдардың немесе
тұздардың ерітінділері.
Қайта пайдалану мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі бойынша
химиялық ток көздері келесіге бөлінеді:
 гальваникалық элементтер (бастапқы ХИТ), оларда болатын
реакциялардың қайтымсыздығына байланысты қайта зарядтау мүмкін
емес;
 электр аккумуляторлары (екінші ХИТ) - сыртқы ток көзін
(зарядтағышты) пайдаланып қайта зарядтауға болатын қайта
зарядталатын гальваникалық элементтер;
 отын
элементтері
(электрохимиялық
генераторлар)
гальваникалық элементке ұқсас, бірақ одан электрохимиялық реакцияға
арналған заттар сырттан беріліп, реакция өнімдері одан шығарылады, бұл
Реактивтердің берілуі қамтамасыз етілгенше үздіксіз жұмыс істеуге
мүмкіндік береді.
Айта кету керек, элементтердің гальваникалық жəне аккумуляторларға
бөлінуі белгілі бір дəрежеде шартты, себебі кейбір гальваникалық
элементтер, мысалы, сілтілі батареялар, қайта зарядталуы мүмкін, бірақ бұл
процестің тиімділігі өте төмен.
Пайдаланылған электролит түріне сəйкес химиялық ток көздері
қышқыл (мысалы, қорғасын-қышқыл батареясы, қорғасын-балқытқыш
элемент), сілтілі (мысалы, сынап-мырыш элементі, сынап-кадмий элементі,
никель-мырыш батареясы, никель-кадмий батареясы) жəне тұзды (мысалы,
марганец-магний элементі, мырыш-хлор батареясы) болып бөлінеді.
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2.2 Электр қуат көздері
Гальваникалық элементтердің, аккумуляторлардың, батареялардың
кемшілігі-олардың шектеулі қызмет ету мерзімі, мерзімді ауыстыру
қажеттілігі, қуат көзінің жүктемесімен тұтынылатын токтың шектеулі мəні.
Сондықтан өнеркəсіптік желінің энергиясы тұрмыстық қуат көзін беру үшін
қолданылады. Мұндай қуат көздерін құру принципі желінің айнымалы
кернеуін тұрақтыға айналдыруға негізделген (сурет. 2.1).

2.1 сурет - Тұрақсыз қуат көзінің құрылымдық схемасы
Трансформатор Uвх айнымалы кернеуін (220V желі кернеуі, 50Hz
жиілігі) бірдей жиіліктегі U1 айнымалы кернеуіне түрлендіреді, бірақ басқа
мəнге ие (əдетте қазіргі заманғы жабдық үшін аз мəн). Түзеткіш айнымалы
кернеуді импульске айналдырады. Тегістейтін сүзгі жүктемені (күшейткіш,
түрлендіргіш жəне т.б.) беру үшін импульсті кернеуді тұрақты кернеуге
айналдырады.
Тұрақсыз қуат көздерінде жұмыс кезінде Uн шығыс кернеуі бірқатар
факторларға жəне ең алдымен жүктеме тұтынатын токқа, Uвх желісінің
кернеуіне байланысты болады. Сондықтан мұндай қуат көздері тұрақсыз деп
аталады.
Олардың негізгі параметрлері:
❖
қуат беру желісінің кернеуі Uвх жəне оның номиналды мəннен
ауытқуы;
❖
желіден тұтынылатын қуат Rpotr;
❖
номиналды шығыс кернеуі (Uн.НОМ жəне жүктеме тогы Ін.ном;
❖ Шығыс Uн кернеуінің пульсация коэффициенті Кп (%):
𝑈н~
Кп =
100 (2)
𝑈н.ном

мұндағы Uн-жүктеме кернеуінің ауыспалы компоненті;
❖ жүктеме сипаттамасы-шығыс кернеуінің тəуелділігі (Uн Шығыс
тогына байланысты.
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Түзеткіштер-жарты периодты, ортаңғы нүктесі бар жарты периодты
жəне жарты периодты көпір. Кіріс жəне шығыс кернеулерінің схемалары мен
осциллограммалары суретте көрсетілген. 2.2.
Сыйымдылықты жəне индуктивті тегістейтін сүзгілерді қосу
схемалары жəне кернеу толқындары суретте көрсетілген. 2.3.
Бір периодты түзеткіштер басқаларға қарағанда төмен, тиімділік
коэффициенті( тиімділік), Кп коэффициенті. Олар Uн кернеудің бұзылу
коэффициентіне төмен талаптары бар түйіндерде қолданылады.
Тегістейтін LC сүзгілерінің тиімділігі жоғары, бірақ дроссельдің өзі
баяу тербелістерді нашар тегістейді жəне үлкен өлшемдері бар [5].

бір жарты кезеңді (а), орта нүктесі (б) екі жарты кезеңді жəне екі
жарты кезеңді көпір (в)
2.2 сурет - Түзеткіштердің схемалық схемалары

2.3 сурет - LC- (А) жəне RC- (Б) тегістейтін сүзгілерді қосу
схемалары)
Негізінен тұрмыстық cea-да сыйымды тегістейтін сүзгілер
қолданылады.
Тұрақтандырылған қуат көздері.
Тұрмыстық cea пайдалану кезінде қуат көздерінде Uвх кернеуі (желі
кернеуінің тұрақсыздығы) немесе Un тогы (тұрмыстық құрылғылардың
жұмыс режимінің өзгеруі) жиі өзгереді, бұл қуат көзінің Шығыс кернеуінің
өзгеруіне əкеледі. Бұл өз кезегінде жұмыс кезінде тұрмыстық
құрылғылардың параметрлерін өзгертуге əкеледі, бұл қолайсыз. Сондықтан,
тегістеу сүзгісінен
кейін
қуат
көздерінде
электронды
кернеу
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тұрақтандырғыштары (CH) орнатылады - тұрақсыздандырғыш факторлар
əсер еткен кезде қуат көзінің Шығыс кернеуін тұрақты ұстап тұратын
құрылғылар (Uвх кернеуінің өзгеруі, in тогы). Олар параметрлік жəне
өтемдік болып бөлінеді.
СН жұмысы Кст u кернеуі жəне Ктүсі тогы бойынша тұрақтандыру
коэффициентімен сипатталады:
КСТ𝑈 =
КСТ𝐼 =

∆𝑈вх ∆𝑈вых
:
;
𝑈вх 𝑈вых

∆𝐼н ∆𝑈вых
:
;
𝐼н 𝑈вых

(3)
(4)

мұндағы ∆Uвх - тұрақтандырғыштың кіріс кернеуінің өзгеруі; Uвхтұрақтандырғыштың кіріс кернеуінің номиналды мəні; ∆Uвых - кіріс
кернеуінің немесе шығу тогының өзгеруінен туындаған тұрақтандырғыштың
Шығыс кернеуінің өзгеруі; Uвых - тұрақтандырғыштың Шығыс кернеуінің
номиналды мəні; ∆Uвх - тұрақтандырғыштың Шығыс тогының өзгеруі; Ін тұрақтандырғыштың Шығыс тогының номиналды мəні.
Осылайша, Кст коэффициенті тұрақтандырылған қуат көзінің Шығыс
кернеуінің салыстырмалы өзгерісі кіріс кернеуінің немесе шығыс тогының
салыстырмалы өзгеруіне əкелетінін көрсетеді. Кернеуді тұрақтандыруға
қосымша (Uhh CH пульсация коэффициентін төмендетеді.
Құрылыс принципі. Варисторлар салыстырмалы түрде жоғары
тұрақтандыру кернеуіне ие (100 В-тан астам), сондықтан зенер диодтары жиі
қолданылады. Зенер диодындағы параметрлік тұрақтандырғыштың схемасы
суретте көрсетілген. 2.4. Vd1 зенер диодының ВАС-тың кері тармағы жұмыс
учаскесі болып табылады.

2.4 сурет - Параметрлік кернеу тұрақтандырғышы
R1 резисторы vd1 зенер диодының жұмыс режимін орнатады (ICT
тогы) жəне ондағы кернеу (ЖКd1 кернеу өзгерген кезде тұрақты болады
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(ЖКx немесе Un тогы (суретті қараңыз). 2.5). Кернеу (ЖКD1 шығу болып
табылады жəне тұрақсыздандыратын факторларға ұшыраған кезде ғана R1
резисторындағы кернеу өзгереді. Бұл схема қарапайым, бірақ оның бірқатар
кемшіліктері бар: тиімділігі төмен, тұрақтандырудың төмен коэффициенті,
үлкен Un токтарында қолдануды шектеу.
Компенсациялық кернеу тұрақтандырғыштары (CH) жақсы нəтиже
береді (сурет. 2.5).

Р-реттеуші элемент; И - тірек (эталондық) кернеу көзі; ЭС салыстыру элементі; У-тұрақты ток күшейткіші.
2.5 сурет - Компенсациялық типтегі кернеу тұрақтандырғышының
құрылымдық тізбегі
Олардың жұмыс принципі тұрақты шығыс кернеуін кері байланыс
тізбегі арқылы басқарылатын реттеу элементінің көмегімен автоматты түрде
ұстап тұрудан тұрады (шығыс - салыстыру схемасы жəне басқару - реттеу
элементі). Бұл жағдайда шығыс кернеуі UOP-мен салыстырылады, оның көзі
əдетте зенер диоды болып табылады жəне осы кернеулердің айырмашылығы
реттеуші элемент үшін басқару элементіне айналады (мысалы, транзистор).
Күшейткіш кері байланыс тізбегіне қосылуы мүмкін, бұл тұрақтандырудың
тиімділігін арттырады, айнымалы резистор, Uhh кернеуін реттеуге мүмкіндік
береді.
Ең типтік ақаулар мен оларды анықтау əдісін қарастырыңыз (суретте
көрсетілген қысқа тұйықталудан автоматты қорғанысы бар қарапайым
тұрақтандырылған қуат көзі мысалында. 2.6).
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2.6 сурет - Қысқа тұйықталудан автоматты қорғанысы бар
тұрақтандырылған қуат көзі
Сақтандырғыштар жанады. Жөндеу тəртібі.
1.
Қорек көзін бос жүрісте (жүктемесіз) сынау: сақтандырғыштар
жанбайды - жүктеме баламасын қосу - сақтандырғыштар жанбайды жүктеме ақаулы (қорек көзі жарамды); сақтандырғыштар бос жүрісте немесе
жүктеме баламасын қосқан кезде жанбайды-қорек көзі ақаулы.
2.
Тұйықталу мəніне монтаждауды тексеру, радиоэлементтердің
сыртқы түрін өзгерту. Қажет болса, омметрдің көмегімен өлшеулер
жүргізіледі (қысқа тұйықталу тізбектерін шақыру), сыртқы түрі өзгерген
радиоэлементтер тексеріледі.
3.
Алып тастау əдісін қолдану (тораптардың жекелеген
радиоэлементтерін). Мысалы, кернеу тұрақтандырғышын алып тастау.
Осыдан кейін түзеткіштің немесе кернеу тұрақтандырғышының дұрыс
жұмыс істемеуі туралы қорытынды жасауға болады.
4.
Ақаулы түйіннің (түзеткіштің немесе тұрақтандырғыштың)
радиоэлементтерін тексеру. Əсіресе Т1 трансформатор орамаларындағы
орамаралық тұйықталуда тоқтау керек. Оның сыртқы белгісітрансформатордың тез жəне айтарлықтай қызуы.
Сақтандырғыштың жануы Т1 трансформаторындағы айналмалы
тұйықталуды көрсетеді.
Шығу кернеуі жоқ. Жөндеу тəртібі.
1. Баспа өткізгіштерінің үзілуіне арналған монтажды сыртқы тексеру,
радиоэлементтердің сыртқы түрін өзгерту, сақтандырғыштарды тексеру.
2. Кернеудің өтуін каскадты тексеру. Ол үшін айнымалы кернеу мен
тұрақты кернеудің вольтметрлерін қолдана отырып, тізбектің əртүрлі
нүктелеріндегі кернеулер өлшенеді жəне ақаулы радиоэлемент туралы
қорытынды жасалады.
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Шығу кернеуі тұрақтандырылмаған жəне 12 В-қа тең (жүктеме
қосылған кезде ол азаяды). Жөндеу тəртібі.
1.
Сыртқы тексеру монтаждау.
2.
Кернеу стабилизаторын тексеру: Vt1 транзисторын к - Э өту
тесігінде тексеру; Vt1 базасындағы кернеуді вольтметрдің көмегімен өлшеу,
ал оның 12 В көрсеткіші кезінде зенер диодының үзілуін тексеру.
Шығу кернеуі төмендетілген. Жөндеу тəртібі.
1.
Сыртқы тексеру монтаждау.
2.
Кернеудің өтуін каскадты тексеру. Қате түйін туралы қорытынды
жасаңыз.
3.
Ақаулы түйінді тексеру.
2.3 Импульсті қуат көздері
Жоғарыда қарастырылған қуат көздері үздіксіз қуат көздеріне жатады,
себебі олар айнымалы ток кернеуін тұрақты кернеуге тікелей түрлендіреді.
Олар жеткілікті жоғары сенімділікке ие, желіге шығарылатын кедергілердің
төмен деңгейі. Электр трансформаторының арқасында олардың тізбегінің
негізгі бөлігі электр қауіпсіздігін арттыратын желіден гальваникалық түрде
шығарылады. Алайда, үздіксіз типтегі қуат көздерінің бірқатар кемшіліктері
бар: үлкен, қымбат электр трансформаторының болуы, үлкен
сыйымдылықтағы электр конденсаторларын пайдалану қажеттілігі; тиімділігі
өте жоғары емес (60% - дан аспайды); бірнеше кернеуді тұрақтандыру
қажеттілігі (егер олар тізбекте болса).
Коммутациялық қуат көздерін пайдалану кезінде энергияны тұтыну,
материалды тұтыну азаяды, бұл энергияны көп тұтыну кезінде өте маңызды
(мысалы, теледидар қабылдағыштарында). Мұндай көздердің жұмыс
принципі түзетілген желі кернеуін тікбұрышты пішінді жоғары жиілікті
импульстарға айналдыруға негізделген, содан кейін бұл кернеуді екінші
тізбектерде қайта құру жəне түзету. Коммутациялық қуат көзінің жұмыс
принципін түсіндіретін функционалды схема суретте көрсетілген. 2.7.

1 - желілік түзеткіш; 2 – іске қосу схемасы; 3 - негізгі құрылғы;4 басқару схемасы;5-тұрақтандыру схемасы;6-қорғаныс схемасы;7импульстік трансформатор;8-қайталама түзеткіш; 9-жүктеме.
2.7 сурет - Коммутациялық қуат көзінің функционалды схемасы
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Желілік кернеу 1 түзеткішпен түзетіліп, тегістеледі. Түзетілген кернеу
7 импульстік трансформатордың бастапқы орамасының тізбегіне жəне 3
негізгі құрылғыдағы негізгі түрлендіргішке қолданылады. Ток 19-1
орамасынан өтеді жəне 3 кілт құрылғысы ашық болса жабылады. Негізгі
құрылғы желілік кернеуден 2 іске қосу тізбегін құрайтын импульстармен
ашылады. Ток трансформатордың магнит өрісінде ағып жатқанда энергия
сақталады, бірақ VD8 диоды оған қолданылатын 6-12 қайталама орамасының
потенциалымен жабылады. Негізгі құрылғыны іске қосу импульсінің əрекеті
аяқталғаннан кейін 3 жабылады жəне ток ағып кетпейді. Бұл кезде
трансформаторда кері белгінің өзіндік индукциясының ЭМӨ пайда болады,
соның арқасында VD8 диоды ашылады, ток ағып кетеді, конденсатор
зарядталады жəне трансформатордың сақталған энергиясы жүктемеге өтеді.
Бұл процесс (3 іске қосу схемасынан 2 негізгі құрылғының іске қосылуы)
бірнеше рет қайталанады, нəтижесінде 3 негізгі құрылғының өздігінен
жұмыс режимі пайда болады. Бұл режим кернеуді 7-13 орамасынан орамаға
жəне негізгі құрылғыдағы оң кері байланысқа (блоктау генераторы)
байланысты болады. 3 негізгі құрылғысын автоматты тербеліс режимінде
қосу жəне өшіру 4 басқару схемасын жүзеге асырады. Өздігінен
тербелістердің жиілігі əдетте 20-25 кГц құрайды. Кернеуді тұрақтандыру 5
тұрақтандыру схемасымен жүзеге асырылады. Бұл тізбектегі кернеу 7-13
орамасынан беріледі, ол 6-12 орамасындағы кернеуге пропорционал (яғни u
кернеуіне).
5-блокта кернеу тірек кернеуімен салыстырылады жəне қате сигналы
шығарылады (∆U кернеуі). ∆U кернеуінің мəні мен белгісі Шығыс U-ға
байланысты. 4 басқару тізбегі арқылы ∆u кернеуі 3 негізгі құрылғының
жабылу (ашылу) уақытын реттейді, осылайша u тұрақты кернеуді сақтайды.
Сонымен қатар, егер бірнеше қайталама орамалар болса (сəйкесінше Шығыс
кернеулері), барлық шығыс кернеулері тұрақтандырылады (топтық
тұрақтандыру). 6 қорғаныс схемасы негізгі құрылғыны құлыптауға жəне 4
басқару схемасында, 5 тұрақтандыру схемасында, қуат көзінің шығуында
шамадан тыс жүктеме кезінде, кіріс бойынша үлкен өзгерістер болған кезде
іске қосу схемасын бұғаттауға қызмет етеді. Қуат көзінің сыни жұмыс
режимі туралы ақпарат 6 қорғаныс схемасына беріледі.
Жоғарыда айтылғандардан басқа (энергия тұтыну мен материал
сыйымдылығының төмендеуі) импульстік қоректендіру көздерінің
артықшылықтары мыналар болып табылады: жоғары ПƏК (85% - ға дейін);
бір мезгілде бірнеше шығу кернеулерінің тұрақтануын қамтамасыз ету
мүмкіндігі; желілік кернеудің өзгеруінің кең шектеріндегі жұмыс
қабілеттілігі (170-240 В). Кемшіліктерге мыналар жатады: импульстік
кедергілердің желіге ену мүмкіндігі; бастапқы жағында (түзеткіш, негізгі
түрлендіргіш, іске қосу, қорғау, басқару, тұрақтандыру схемасы) желілік
кернеуі бар гальваникалық түйіспенің болмауы.
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Тəжірибелік жұмыстар
1.
Түзеткіштерді: бір жарты кезеңді; екі жарты кезеңді;
көпірді құрастыру жəне тексеру.
2.
Сыйымды жəне индуктивті реттегіш сүзгіні
құрастыру.
3.
Параметрлік кернеу тұрақтандырғышын құрастыру
жəне тексеру.
4.
Компенсациялық
кернеу
тұрақтандырғышын
құрастыру жəне тексеру.
5.
Коммутациялық қуат көзін тексеру жəне сынау.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
Қуат көздерінің мақсаты қандай?
2.
Қуат көздері қалай жіктеледі?
3.
Қуат көздерінің функционалды құрамы қандай?
4.
Түзеткіш тізбектердің түрлерін тізімдеңіз.
5.
Кернеу тұрақтандырғыштары не үшін қолданылады
жəне олар қалай жіктеледі?
6.
Үздіксіз типтегі қуат көздері мен коммутациялық
қуат көздерінің алгоритмі қандай?
7.
Қуат көзінің құрылымын беріңіз жəне оның
функционалды құрамын сипаттаңыз.
8.
Үзіліссіз
типтегі
қуат
көздерінің
жəне
коммутациялық
қуат
көздерінің
кемшіліктері
мен
артықшылықтары қандай?
9.
Əр түрлі түзету схемаларын сипаттаңыз.
10. Тегістейтін сүзгілердің түрлерін атаңыз жəне оларды
сипаттаңыз.
11. Кернеу тұрақтандырғыштарының түрлерін атаңыз
жəне оларды сипаттаңыз.
12. Коммутациялық қуат көздерін құрудың жалпы
принципі қандай?
13. Əр түрлі түзету тізбектеріне салыстырмалы
сипаттама беріңіз.
14. Кернеу тұрақтандырғыштарының əртүрлі түрлеріне
салыстырмалы сипаттама беріңіз.
15. Қуат көздерін тексеру кезінде қандай өлшеу
жабдықтары жəне оларды қалай қосу керек.
16. Коммутациялық
қуат
көзінің
функционалды
диаграммасын беріңіз жəне оның жұмыс принципін түсіндіріңіз.
17. Əр түрлі қуат көздерін тексерудің əдістері мен тəртібі
қандай.
18. Соққы көздерінің типтік ақаулары қандай жəне
оларды іздеу жəне жою əдістері мен тəсілдерін түсіндіріңіз.
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19. Қуат
көзінің
жүктемесінің баламасы қалай
есептеледі?
20. Қуат көзінде радиоэлементтердің параметрлерін
ауыстыру кезінде оларды қалай ескеру қажет?
Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды зерттей отырып, студенттер тамақтану көздерін
пайдалану мəселелерін шешуге дайын болады, олар əр түрлі тамақтану
көздерінің жұмыс принциптері туралы білімді қалыптастырады.
Сондай-ақ олар Қорек көздерін тексеру, жөндеу жəне реттеу процесін
ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар, радио
бөлшектер мен радиокомпоненттер, олардың қорек көздерінде қолданылатын
қасиеттері мен техникалық сипаттамалары туралы білім алады. Білім
алушылар қоректендіру көздерінің электр тізбектеріндегі жекелеген
компоненттердің жұмыс істеу принципі туралы білімді толық меңгереді.
Студенттер Радиоэлементтерді бөлшектеу жəне монтаждау тəсілдерін,
сондай-ақ оларды тексеру əдістерін меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Химиялық ток көзі-ЭҚК көзі, онда жүретін химиялық реакциялардың
энергиясы тікелей электр энергиясына айналады.
Электр қуат көздері-өнеркəсіптік желінің энергиясы қолданылады.
Мұндай қуат көздерін құру принципі желінің айнымалы кернеуін тұрақты
кернеуге айналдыруға негізделген.
Үзіліссіз түрдегі қуат көзі - желілік кернеуді тұрақты шығу кернеуіне
айналдырады.
Коммутациялық қуат көзі – желілік кернеуді, аралық (импульстік
кернеу) - тұрақты шығу кернеуіне (жоғары жиілікті импульсті полярлық)
түрлендіреді.
Түзеткіштер-ауыспалы кернеуді импульске айналдырады.
Тегістейтін сүзгі-импульсті кернеуді тұрақты кернеуге айналдырады.
Кернеу тұрақтандырғышы - тұрақты шығу кернеуін қолдайды.
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі
1.
П. И. Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт
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3.ТӨМЕН ЖИІЛІКТІ КҮШЕЙТКІШТЕРДІ ЖӨНДЕУ ЖƏНЕ
РЕТТЕУ.
Мазмұны
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жəне баптау.
Тəжірибелік жұмыстар
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары
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Қысқаша қорытынды
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Кəсіби терминдер
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Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.
Төмен жиілікті күшейткіштердің радиоэлементтерін тексеруді
жүргізу
2.
Күшейткіш сатысындағы транзисторлардың жұмыс режимдерін
өлшеңіз.
3. Транзисторлардың кіріс жəне шығыс сипаттамаларын алыңыз.
4. Радиоэлементтерді бөлшектеу жəне монтаждау.
5. Күшейткіш сатылардың жиілік сипаттамаларының жиналған
деректерін пайдаланыңыз.
6. Төмен жиілікті күшейткіштердің өлшеулеріне талдау жасаңыз.
7. Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу жəне конфигурациялау.
Күшейткіштер - бұл белсенді элементтер-транзисторлар, электронды
шамдар, туннель диодтары арқылы электрмен жабдықтау көздеріне
байланысты электрлік сигналдарды (тербелістерді) күшейтуге арналған
құрылғылар.
Күшейтілген электр сигналдарының түрі бойынша гармоникалық жəне
импульстік сигналдардың күшейткіштері ажыратылады. Гармоникалық
сигнал күшейткіштері əр түрлі мөлшердегі жəне формадағы мерзімді
сигналдарды күшейту үшін қолданылады. Сигналдарды күшейту процесінде
олардың жиілік спектрін жəне барлық гармоникалық компоненттердің
амплитудалық қатынасын сақтау маңызды. Бұл топқа микрофон, хабар
тарату, магнитофон жəне басқа күшейткіштер кіреді.
Төмен жиілікті күшейткіштер дыбыстық спектрдің тербелістерін
күшейту үшін қолданылады (20 Гц-тен 20 кГц-ке дейін) радиода, сымды
байланыс жабдықтарында жəне басқа құрылғыларда. Жақсы дыбыс алу үшін
тар (50-ден 10000 Гц-ке дейін) жиілік диапазонын беру жеткілікті, оның
ішінде пайдалы сигналдың аз бұрмалануы мүмкін.
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3.1 Дыбыс жиіліктерін күшейткіштер туралы жалпы мəліметтер
Дыбыс жиілігін күшейткіш (ЖКH) - бұл кернеу күшейетін электронды
құрылғы, қуат көзінің энергиясына байланысты дыбыстық жиілік
сигналдарының тогы. Дыбыстық жиіліктердің сигналдарына 20 Гц-тен 20
кГц-ке дейінгі жиіліктегі сигналдар жатады. ДЖК құрамына мыналар кіреді:
тікелей күшейткіш, қуат көзі, жүктеме (сурет. 3.1).

3.1 сурет - Дыбыс жиілігін күшейткішті қосу құрылымы
Күшейткіштің кіріс кернеуі (Uвх) əртүрлі көздердің дыбыстық
жиіліктерінің сигналдары болуы мүмкін: микрофон, магниттік бас
(магнитофондарда), амплитудалық немесе жиілік детекторы (радио немесе
теледидар қабылдағыштарында) жəне т. б. Барлық жағдайларда сигнал көзі
ЭҚК eg мəнімен жəне Rr ішкі кедергісімен сипатталады (сурет. 3.1).
Күшейткіш құрылғының жүктемелері-динамик бастары, динамиктер,
телефондар, магнитофон бастары жəне т. б. Жүктеме rн кедергісімен жəне
оның жиілікке тəуелділігімен сипатталады. Қуат көзі ретінде желілік
тұрақтандырылған қуат көздері немесе гальваникалық элементтерге
негізделген автономды көздер қолданылады [8].
ДЖК əртүрлі тұрмыстық РЭА құрамына кіреді (магнитофондар, радио
қабылдағыштар, теледидар қабылдағыштары), сонымен қатар оларды
тəуелсіз құрылғылар ретінде пайдалануға болады. Кез-келген ДЖК
құрылымдық түрде суретте көрсетілгендей елестете алады. 3.2.

3.2 сурет - Дыбыстық жиілікті күшейткіштің құрылымдық тізбегі
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Кіріс құрылғысы ДЖК кіріс кедергісін сигнал көзінің кедергісімен
үйлестіруге арналған. Бұл құрылғыда күшейткіште бірнеше кіріс болса,
сигналдар қалыпқа келтіріледі.
Алдын ала күшейткіш (ПУ) қуат күшейткішінің қалыпты жұмыс істеуі
үшін қажетті мəнге дейін (əдетте 250 - 1000 мВ дейін) көз сигналдарын
күшейтуді жүзеге асырады. PU аз қуат тұтынумен жəне минималды
бұрмаланумен дыбыстық жиіліктердің сигналын мүмкіндігінше күшейтуді
қамтамасыз етеді. PU-де əртүрлі түзетулер (дыбыс деңгейі, тембр жəне т.б.)
жүзеге асырылуы мүмкін.
Қуат күшейткіші (um) максималды тиімділік пен минималды
бұрмаланулар кезінде қажетті мəнге дейін ток жиіліктерінің сигналдарын
күшейтеді. Бұл жағдайда um-де UHF Шығыс кедергісін жүктеме кедергісімен
үйлестіру жүзеге асырылады.
ПУ, ақыл күшейту каскадтарынан тұрады. Күшейткіш каскад белсенді
жəне пассивті элементтерге негізделген. Дыбыстық жиіліктердің кіріс
сигналымен
басқарылатын
белсенді
элементтер
(транзисторлар,
микросхемалар) қуат көзінің энергиясын күшейту арқылы дыбыстық
жиіліктердің шығу энергиясына айналдырады. Пассивті элементтер
(резисторлар, конденсаторлар, НЧ дроссельдері жəне т.б.) белсенді
элементтердің берілген жұмыс режимін қамтамасыз етеді. ДЖК күшейткіш
элементтерінің келесі жұмыс режимдері бар: A, B, AB.
А жұмыс режимінде күшейткіш элементтердің сипаттамаларының
сызықтық бөлігінің ортасы болып табылады, ал сызықты емес бұрмаланулар
минималды, бірақ энергия тұрғысынан бұл режим аз үнемді, яғни тиімділігі
аз. Бұл режимде күшейткіш элемент арқылы, кірісте дыбыстық жиілік
сигналы бар ма, жоқ па, ток үнемі ағып кетеді жəне қуат көзінен энергия
жұмсалады, бұл тиімділікті төмендетеді. А режимі ПУ - да қолданылады,
бірақ кейде экономикалық көрсеткіштерге зиян келтіре отырып, сапа
көрсеткіштерін жақсарту кезінде де пайда болуы мүмкін.
Жұмыс режимінде күшейткіш элементтердің сипаттамаларының
сызықтық бөлігінің басталуы болып табылады. Ол ерекшеленеді жоғары
ПƏК-і (яғни энергетикалық үнемді), бірақ жəне туындаған кезде бұл үлкен
сызықтық емес бұрмалаулар. Бұл режимде дыбыстық жиіліктер сигналы
болмаған кезде
күшейткіш элементінің кірісі іс жүзінде тұрақты токтардан өтпейді
жəне сəйкесінше қуат көзінен энергия шығыны болмайды, бұл энергияны
үнемді етеді. В режимі ақылмен қолданылады, себебі олар қуат көзінен көп
энергия жұмсайды жəне бұл жағдайда тиімділік үлкен рөл атқарады.
Бұрмалануды азайту үшін ақыл екі сатылы схемаларға негізделген.
AB режимі оның сипаттамалары бойынша А жəне В режимдерінің
арасындағы аралық позицияны алады жəне um-де қолданылады.
Күшейткіш сатылар арасындағы RCD-де келесі байланыстар жүзеге
асырылуы мүмкін: тікелей, резистивті-сыйымдылық, трансформатор.
Бұл байланыстардың əрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен
кемшіліктері бар. Тікелей байланыс кезінде схема жеңілдетіледі, қосымша
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шығындар мен бұрмаланулар болмайды, бірақ күшейту каскадтарының
жұмыс режимдері өзара байланысты, себебі каскадтар арасында тұрақты ток
байланысы бар, ал тиімділігі де аз (каскадтардың кіріс жəне шығыс
кедергілерінің келісімі жоқ). Резистивті-сыйымдылық байланысы күшейту
сатыларының құрылысын жеңілдетеді, себебі тұрақты токтың жұмыс
режимдері тəуелсіз (с бөлетін конденсатордың болуына байланысты), бірақ
қосымша бұрмаланулар пайда болады, энергия жоғалады, тиімділігі
төмендейді. Трансформаторлық байланыс жоғары тиімділік береді (кіріс
жəне шығыс кедергілерінің үйлесуіне байланысты). Сонымен қатар, тұрақты
ток бойынша каскадтардың жұмыс режимдері де тəуелсіз, бірақ күшейткіш
құрылғының өлшемдері артып, қосымша бұрмаланулар енгізіледі.
ДЖК-де дыбыс деңгейі, тембр бар. Дыбыс деңгейін тиісті реттегішпен
реттеу күшейткіштің шығысындағы дыбыстық жиіліктердің бүкіл
диапазонының сигнал күшін өзгертуге мүмкіндік береді. Тембрді тиісті
реттегіштердің көмегімен реттеу əр түрлі жиіліктерде жəне көбінесе
дыбыстық диапазонның төменгі жəне жоғарғы жиіліктерінде сигналдың
күшеюін (жəне сəйкесінше шығу қуатын) өзгертуге мүмкіндік береді.
Жоғары сапалы RCD - де тембрді реттеу үшін эквалайзер қолданыладыдыбыстық диапазонның бірнеше жиілік диапазонындағы шығыс қуатын
өзгертетін көп жолақты тембр реттегіші.
А
Арнасы

УЗЧ-А

АС

БР

Б
Арнасы

УЗЧ-Б

АС

3.3 сурет - Стерео дыбыстық жиілік күшейткішінің құрылымы
Тұрмыстық cea-да стерео ДЖК жиі қолданылады. Монофониялық
дыбыс беру жүйесінде бір дыбыстық сигнал, ал стерео-бірнеше сигнал
беріледі. Мінсіз стерео жүйеде əр дыбыс көзі өз арнасына сəйкес келуі керек,
іс жүзінде екі арналы стереофония қолданылады. Стерео ДЖК екі бірдей
күшейткіш пен жалпы реттеу блогынан тұрады (сурет. 3.3).
ДЖК - A жəне ДЖК-B бірдей сипаттамаларға ие болуы керек, олардың
параметрлері мен реттеулері (дыбыс деңгейі, тембр) екі арна үшін бірдей
болуы керек. Стерео балансты реттеу стерео фонограммаларға енгізіледі, бұл
бір арнаның екіншісіне қатысты пайдасын өзгертуге мүмкіндік береді.
ДЖК негізгі параметрлері мыналарды қамтиды.
Қуат, кернеу, ток бойынша күшейту коэффициенті. Қуат бойынша
пайда коэффициенті Кр = Рвых / Рвх, кернеу бойынша КU = Uвых / Uвх, Ток
бойынша KI = Івых / Івх (суретті қараңыз. 3.1). Децибелдердегі пайда үшін
өрнектер келесідей болады: КP = 10lg КP, КU = 20lg KU, КI = 20lg КI.
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Амплитудалық-жиіліктік сипаттама. Бұл күшейткіштің Шығыс
кернеуінің амплитудасының немесе кіріс кернеуінің тұрақты амплитудасы
бар күшейтілген сигналдың жиілігіне тəуелділігі.
Динамикалық амплитудалық диапазон. Бұл рұқсат етілген сызықтық
емес бұрмаланулар мен шу деңгейі кезінде осы күшейткішпен күшейтілуі
мүмкін дыбыстық жиілік сигналдарының ең үлкен жəне ең кіші
амплитудасының қатынасы, дБ:
D = 20lg (ЖКx max / ЖКx min) (5)
Деңгей (Uвх min Шумен шектеледі, ал (Uвх max - бұрмалау.
Шығу кернеуі (un.Rnom Шығыс жəне шығыс қуаты.бұрмаланумен
шектелген (номиналды). Бұл күшейткіштің шығысындағы кернеу жəне кг
коэффициенті берілген мəндерден аспайтын жүктемеге берілетін қуат.
Кернеу Un.Шығыс жəне қуат Rnom.вых байланысты формуласы
𝑃ном.вых

2
𝑈ном.вых
=
𝑅н

(6)

мұндағы Rн-жүктеме кедергісі.
Максималды шығу қуаты Pmax.вых. Бұл күшейткіштің жүктемеге беретін
қуаты, онда Кг коэффициенті 5 немесе 10% дейін артады.
Сезімталдық (Uh бұл күшейткіштің кірісіндегі сигналдың минималды
кернеуі, онда шығу белгілі бір Кг коэффициентімен номиналды Қуат (кернеу)
алынады.
Кедергілердің болуы (меншікті Шу, фон, өзін-өзі ояту).
Күшейткіштің кедергісін сандық бағалау үшін:
меншікті шу деңгейі
Дш = 20 lg(𝑈ном.вых /𝑈ш ) (7)

мұндағы uш-күшейткіштің шығысындағы кернеу, оның кірісі сигнал
эквивалентіне тұйықталған кезде;
Фон деңгейі
Дф = 20 lg(𝑈ном.вых /𝑈ф -8

мұндағы UF-күшейткіштің шығысындағы фондық кернеу (көбінесе UF
кернеуі 50 Гц желі жиілігінде өлшенеді жəне сигналдың эквивалентіне
қысқартылған кезде оған көбейтіледі).
Дыбыс деңгейін реттеу шектері. Бұл дыбыс деңгейін басқарудың
төтенше жағдайларындағы күшейткіштің шығысындағы кернеулердің
қатынасы, дБ:
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Пг = 20𝑙𝑔 �
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(9)

мұндағы umax жəне Umin-күшейткіштің шығысындағы кернеулер дыбыс
деңгейін басқарудың төтенше жағдайларында.
Тембрді реттеу шектері. Бұл орташа жиілікке қатысты (əдетте 1 кГц) fн
жəне Fв экстремалды жиіліктерінің Шығыс кернеуінің тембр реттегіштерін
қолдану арқылы өзгеру шегі):
Тн.с = 20 lg (Uн.h / U0); теледидар.h = 20 lg (ЖК.h / U0), (10)
қайда Uн.сағ-тембр реттеуішінің НЧ төтенше жағдайларындағы
диапазонның төменгі жиілігіндегі күшейткіштің шығу кернеуі; Uв. сағдиапазонның жоғарғы жиілігіндегі күшейткіштің шығыс кернеуі, РЖ тембрі
реттегішінің төтенше жағдайлары кезінде; U0-диапазонның орташа
жиілігіндегі күшейткіштің шығыс кернеуі (1 кГц).
Стерео балансты реттеу шектері (стерео күшейткіштер үшін). Бұл
арналардың бірінің екіншісіне қатысты өсімінің өзгеру шегі, дБ:
PSB = 20 lg (КА/КВ), (11)
мұнда КА жəне КВ-стерео балансты реттегіштің шеткі жағдайларында А
(сол) жəне В (оң) арналарының күшейту коэффициенттері.
ДЖК параметрлері тұрмыстық аппараттың күрделілік тобына
байланысты стандартталған. Бұл күрделілік тобы неғұрлым жоғары болса,
параметрлерге, яғни сигналды күшейту сапасына қатаң талаптар қойылады.
Жоғары сапалы дыбыстық репродукция Hi-Fi деп аталады, жоғары сенімділік
(жоғары адалдық) сөздерінен. Hi-Fi-ға, оның ішінде дыбыс шығаратын
аппаратураның құрамдас бөлігі ретінде ДЖК-ға тиісті халықаралық
стандарттар əзірленді. Қазіргі уақытта дыбыс шығаратын жабдықтардың
көпшілігі Hi-Fi құрылғыларына қойылатын талаптарды толығымен
қанағаттандырады. Бұл талаптар орташа сапаға сəйкес келеді деп саналады.
Өнеркəсіп Hi-Fi-ға қарағанда жоғары сапалы түрлі дыбыс шығаратын
жабдықты (соның ішінде ДЖК) шығарады. Оны High-End (кемелдіктің соңы
немесе шегі) деп атайды.
ДЖК жіктеуге болады əр түрлі белгілері бойынша:

күшейткіш элемент түріне сəйкес-электронды лампаларда ,
биполярлы транзисторларда, өріс транзисторларында, интегралды
операциялық схемаларда, мамандандырылған интегралды схемаларда;

арматураланған параметр түріне сəйкес-кернеу, ток
күшейткіштері;

құрылымдық
белгілері
бойынша-толық
немесе
интеграцияланған күшейткіш, құрамында ПУ жəне ақыл; дыбыс
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деңгейін, тембрді реттегіштері жəне кіріс сигналдарының коммутаторы
бар ПУ ;жүктемеде қажетті қуатты алу үшін ақыл [9].
3.2 Дыбыс жиілігін күшейткіштердің типтік схемалары
ДЖК алдын-ала каскадтары. ДЖК сигналының көздері əртүрлі жəне
сəйкесінше əртүрлі сипаттамаларға ие (шығыс кернеуі, жүктеме кедергісі).
Кейбір сигнал көздерінің сипаттамалары кестеде келтірілген. 3.1.
3.1-кесте сигнал көздерінің негізгі сипаттамалары
Сигнал көзі

Шығу кернеуі (тиімді) U, мВ

Жүктеме кедергісі
Rн, кОм

Динамикалық
Микрофон

0,1 - 10

0,6- 1,2

Электрлік микрофон

10-200

500 - 5000

Электромагнитті
дыбыс түсіргіштің
бастиегі

0,5-2

0,6-2

Пьезоэлектрлік
дыбыс түсіргіштің
бастары

150-300

500 - 2000

0,2-1

0,6-2

10-100

0,05 - 0,2

Магнитофонның
ойнатқыш бастиегі
(төмен)
Лазерлік
ойнатқыштың
фотодиоды

Кесте деректерін талдау сигнал көздерінің шығыс кернеуі мен жүктеме
кедергісі мəндердің кең спектріне ие болатындығын көрсетеді. Бұл алдын-ала
күшейту (PU) құрылысының ерекшеліктерін анықтайды. Бұл ерекшеліктер,
ең алдымен, күшейтуді қамтиды
ең аз бұрмаланулар (сызықты емес, жиілік) кезінде жəне 20 Гц - 20 кГц
дыбыстық жиіліктер жолағында сигнал - шудың мүмкін болатын шекті
қатынасын қамтамасыз ету кезінде ДЖК жұмысы үшін жеткілікті деңгейге
дейінгі кіріс сигналдары. Сондай - ақ, ДЖК кіріс кедергісін сигнал көзінің
шығысымен үйлестіру өте маңызды (əсіресе егер соңғысы жүздеген киломмегаом бірліктері болса).
ПУ келесі функцияларды орындайды:

кіріс сигналдарын қуат күшейткішінің жұмысы үшін
жеткілікті деңгейге дейін күшейту (0,5-1 В);
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сигнал-шудың мүмкін болатын ең төменгі жиіліктермен
жəне сызықты емес бұрмаланулармен мүмкін болатын шекті
қатынасын қамтамасыз ету;

дыбыс деңгейі мен тембрді реттеу;

дыбыстық сигналдардың бірқатар көздерін үйлестіру (олар
үшін əмбебап кірістер, CD ойнатқыштың кірісі, тюнер кірісі жəне т.б.)
жəне сыртқы құрылғылардың қосылуын қамтамасыз ету (мысалы,
эквалайзер, DSP сандық сигнал процессоры жəне т. б.).
Ретінде ПУ қолданады резисторлық күшейткіш каскадтары негізінде
биполярлық немесе далалық транзистордың, операциялық күшейткіш немесе
микросхемалар функциясын орындайтын күшейткіштер кернеу. Осындай
схемаларға сəйкес салынған транзисторлардағы күшейткіш каскадтар суретте
көрсетілген. 3.4.


Ортақ эмитентпен (А) жəне ортақ көзімен (б)
3.4 сурет - Алдын-ала күшейту каскадтарының схемалық схемалары
3.14 суретте.A-C1 конденсаторы каскадтың кірісін тұрақты ток арқылы
оқшаулайды жəне оны айнымалы ток арқылы сигнал көзіне қосады. C2
конденсаторы каскадтың шығуы мен жүктемесіне қатысты бірдей
функцияны орындайды. Екі конденсатор да сигнал жиілігінде аз қарсылыққа
ие болуы керек.
3.14 суретте.B-əдетте көзге (немесе дренажға) қосылатын Ысырма мен
субстрат арасында. P-I-ысырмасы бар транзисторлар үшін кіріс тогы 10-8 А
аспайды, ал оқшауланған ысырмасы бар транзисторлар үшін бірнеше
тапсырыс аз. Р-гг-жапқышы бар транзисторлардағы каскадтарда төменгі
жиіліктегі кіріс кедергісі ондаған мегаомды құрайды, ал mdg1(Mos-)
транзисторларындағы каскадтарда ол 1015 Ом-ға жетеді. Алайда, жиіліктің
жоғарылауымен паразиттік контейнерлерді қайта зарядтау токтарының ағып
кетуіне байланысты кіріс кедергісі айтарлықтай төмендейді.
Айнымалы ток үшін C2 конденсаторының реакциясы аз, сондықтан
жүктеме кедергісі мен коллектор параллель қосылады. Эквалайзерлер (көп
жолақты тембр реттегіштері) жоғары сапалы тұрмыстық cea-да қолданылады.
Осындай құрылғылардың АҚҚ түзету (көтерілуі, кемуі) салыстырмалы тар
жиілік диапазондарында (кемінде үш) жүргізіледі. Эквалайзерлер екі негізгі
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түрге бөлінеді: графикалық жəне параметрлік. Графикалық эквалайзерлербұл əр жиілік диапазонында реттегіштермен жабдықталған параллельді көп
жолақты жүйелер. Жолақтардың саны 10 - 12-ге жетуі мүмкін. Параметрлік
эквалайзерде біркелкі ACHH жəне бірнеше тар жолақты реттеу арналары бар
Жалпы арна бар. Əр арнаның орташа жиілігін біртіндеп (немесе бекітілген)
өзгертуге болады. Графикалық эквалайзердің мысалы суретте келтірілген.
3.5.

3.5 сурет - Графикалық эквалайзердің схемалық сызбасы
Ұсынылған схема бойынша графикалық эквалайзер орталық реттеу
жолақтары бар АЖС үш жолағының тембрлерін бірқалыпты реттеуді
қамтамасыз етеді: 63 жəне 250 Гц; 1,4, 16 кГц. Реттеу ±10 дБ шегінде R10 –
R12 айнымалы резисторлармен жүзеге асырылады, олар күшейту сатылары
арасында қосылады. АЖС реттеу əрбір жиілік жолағында күшейтуді өзгерту
арқылы жүзеге асырылады [10].
Күшейткіштерде теріс ОС кеңінен қолданылады. Олар күшейту
сатыларының тұрақты жұмысы үшін сапа көрсеткіштерін жақсартуға (АҚҚ
түзету, сызықты емес бұрмалануларды азайту) қызмет етеді. Кері байланыс
алу құрылымы суретте көрсетілген. 3.6.
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3.6 сурет - Кері байланыстың құрылымдық схемасы
Кері байланыс (ОЖ) - күшейткіштің шығуынан оның кірісіне сигнал
энергиясының бір бөлігін беру. Егер кіріс жəне кері байланыс тізбегінің
тербеліс фазалары сəйкес келсе, бұл оң ОС, ал егер сəйкес келмесе, теріс ОС.
ДЖК-де оң ОЖ іс жүзінде қолданылмайды. ОЖ ток, кернеу, параллель,
сериялық, аралас болуы мүмкін. Егер диаграммада сурет болса. 3.15 Rос = 0,
содан кейін кернеу бойынша ОС; R2 = 0, содан кейін ток бойынша ОС; Rос =
0, R2 = 0, аралас ОС; R3 = 0, параллель ОС; R2 = 0, дəйекті ОС; R2 = 0, R3 - 0,
аралас ОС.
Теріс ОЖ-нің əртүрлі түрлері күшейткіштің негізгі параметрлері мен
сипаттамаларына əр түрлі əсер етеді (кесте. 3.2).
3.2-кесте күшейткіш көрсеткіштерінің теріс кері байланыс түріне
тəуелділігі
Теріс кері
КU
KI
Rвх
Rвх Кедергісі
байланыс түрі коэффициент коэффициент Кедергісі
і
і
Параллель
Өзгертпейді
Азайтады
Азайтады
Азайтады
кернеу
Тізбектелген ток

Азайтады

Өзгертпейді

Арттырады

Арттырады

Кернеу бойынша
дəйекті

Азайтады

Өзгертпейді

Арттырады

Азайтады

Ток бойынша
Өзгертпейді
Азайтады
Азайтады
Арттырады
параллель
Тұрмыстық cea-да арнайы микросхемалар ақыл ретінде кеңінен
қолданылады. Суретте микросхеманың мысалы келтірілген. 3.8.
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Lme49811 интегралды схемасы-жоғары вольтты дыбыстық жиілікті
күшейткіш. LME49811 температура шегіне 150°C жеткенде термиялық өшіру
функциясын біріктіреді. ҮМЗЧ-нің 8 омдық жүктемеге шығу қуаты 500 ватт
құрайды. Мұнда жеткілікті үлкен рөлді ±20-дан ±100 вольтқа дейін кең
диапазонда тербеле алатын кернеу атқарады. Дыбыстық жүйенің сабвуфер
арналары үшін өте жақсы. Жиналған схема lm4702-де дыбыстық
күшейткішті керемет түрде толықтыра алады, оның моно нұсқасы дұрыс
Немесе жиналған дыбыстық жиілік күшейткіштерінің шығыс қуатын талап
ететін радио əуесқой схемалардың жалпы мұрағатына алынды. Электрлік
схема төменде 3.7.суретте көрсетілген.

3.7 сурет - Принципті электр схемасы
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3.8 сурет - LME49811 микросхемасының сыртқы түрі, түйреуіш жəне
терминалдың мақсаты
Гармоника коэффициенті 0.05% жəне 20-дан 20000 Гц-ке дейінгі
жиіліктер диапазонындағы шығыс кернеуі 68 вольт құрайды. Шығу кернеуі в
30 В кезінде гармоника коэффициенті 0.00035% - дан 0.001% - ға дейін.
Техникалық құжаттамадан алынған мəліметтерге сүйенсек, қалған ток тек 24
мА құрайды. Компенсациялық конденсатор (Cc) дыбыстық жиілікті
күшейткіштің тізбегіндегі ең маңызды сыртқы компоненттердің бірі болып
табылады. Конденсаторды LME49811-ге мүмкіндігінше жақын орналастыру
керек. Слюданың күміс түрі жақсы нəтиже береді. Сіз 30 пФ диаграммасында
көрсетілген орнына басқа номиналды таңдау арқылы тəжірибе жасай аласыз.
Шетелдік өндірістің қуат күшейткішінің (um) жұмыс режимдерін
сипаттау кезінде, мысалы, a+, Super A, Mos class АА жəне т. б. режимдері
болуы мүмкін. А класы төмен үнемділікті қоспағанда, жақсы көрсеткіштерге
ие екендігі белгілі (сондықтан бұл режим іс жүзінде қолданылмайды). Қуат
күшейткіші (um) үшін реттелетін қуат көзін (өзгермелі) пайдалануға болады,
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ал кіріс сигналының деңгейі аз жəне қуат кернеуі төмендейді. Бұл А класына
тəн сызықты сақтайды жəне В класындағы сияқты тиімділікті алуға
мүмкіндік береді. Қуат күшейткішінің мұндай құрылысы (um) А+ класына
сəйкес келеді, Super A, Mos класс атауында күшейткіш Каскад А класында
жұмыс істейтін қуатты өріс транзисторларын пайдаланады дегенді білдіреді.
3.3 Дыбыс жиілігін күшейткіштерді жөндеу
Дыбыс жиіліктерінің күшейткіштерінде (ДЖК) ақаулықты тапқан кезде
мынадай тəртіпті сақтау қажет.
1.
Ақаулықты талдау. Бұған ақаулықтың сыртқы белгілерін
анықтау, ДЖК схемалық схемасын талдау, схемаға сəйкес ақаулы
каскадтарды, тораптарды, блоктарды орнату кіреді.
2.
У3Ч қуат көзін тексеру (қажет болған жағдайда). Ол
монтаждауды сыртқы тексеруді, бос жүрісте жəне жүктемеде қоректендіруші
кернеуді, ауыспалы құраушыны (пульсация коэффициентін) өлшеуді,
тұрақтандыру коэффициентін тексеруді қамтиды.
3.
Сыртқы тексеру монтаждау. Бірінші кезекте каскадтар, ақаулар
болуы мүмкін тораптар, сондай-ақ коммутация тізбектері тексеруге жатады.
4.
Күшейткіш каскадтарын, сигналдың өтуіне барлық күшейткішті
тексеру. Бұл тексеру кезінде белсенді элементтердің жұмыс режимдері
тұрақты ток бойынша өлшенеді, бақылау нүктелерінде, АЖС-да
осциллограммалар тексеріледі.
Дыбыс жиілігін күшейткіштерді (ДЖК) жөндеу кезінде бақылау-өлшеу
аппаратурасының белгілі бір ең аз жинағы болуы қажет: дыбыс жиіліктерінің
генераторы (мысалы, Г3-118), əмбебап осциллограф (мысалы, C1-77, С1-94,
TR4356), тестер типіндегі кез келген құрама аспап (мысалы, Ц4341).
Бақылау-өлшеу аппаратурасының (БӨА) бұл тізімін сызықтық емес бұрмалау
өлшегіші
(С6-5),
транзисторлардың,
микросхемалардың,
сыйымдылықтардың, индуктивтіліктің параметр өлшегіштері сияқты
мамандандырылған аспаптармен толықтыруға болады. Барлық осы
құрылғылардың болуы жөндеу процесін жылдамдатуға, оны жақсартуға
мүмкіндік береді [11].
Құрылымдық схемасы суретте көрсетілген қарапайым күшейткішпен
сипаттамалық ақаулар мен оларды анықтау əдістемесін қарастырыңыз. 3.9.
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ЭП-эмитенттік қайталағыш; ПДЖК - алдын ала ДЖК; P1 осциллограф, ауыспалы кернеудің милливольтметрі; ФК-фазалықуниверсальді каскад; ОК-соңғы каскад; АС-акустикалық жүйе: ООС-теріс
кері байланыс; СН-кернеуді тұрақтандырғыш; ЖК-қуат көзі
3.9 сурет - Дыбыстық жиілікті күшейткіштің құрылымдық тізбегі
ДЖК шығысында сигнал жоқ. Жөндеу тəртібі: қуат көзін (ЖК), кернеу
тұрақтандырғышын (СН) тексеру → монтаждауды сыртқы тексеру →
сигналдың өтуіне каскадты тексеру → ақаулы каскадты анықтау →
ақаулықты жою.
Егер FU1, FU2 желілік сақтандырғыштары жанса, онда қоректендіру
көзін (ЖК) жəне кернеу тұрақтандырғышын (СН) бос жүрісте тексереді
(ДЖК ажыратылған). Желілік сақтандырғыштар 12,5 в электр тізбегіндегі
ДЖК тізбегінде тұйықталған кезде күйіп кетуі мүмкін (бұл CH істен шығуы
мүмкін). FU3 сақтандырғышы жанған кезде ақау ПДЖК III, ФК немесе ОКда пайда болады (қорек тізбегі бойынша тұйықталу 30 В, транзисторлардың
бірі немесе осы каскадтардың микросхемасы тесіледі). Р1 аспабының
(осциллограф, ауыспалы кернеу милливольтметрі) көмегімен əрбір
күшейткіш каскадтан кейін сигналдың өтуін тексереді жəне ЖҚБ кірісіне
каскадты тексеру кезінде ДЖГ қосылады. Осылайша, ақаулы күшейткіш
каскады анықталады жəне ақаулық жойылады. АҚС болмаған жағдайда.
осциллографты күшейткіш сатысының кірістерін бұрағышпен түрту арқылы
сигналдың өтуін тексеруге болады, соңғысынан бастап кіріске дейін (EP). Аста Каскад дұрыс болған кезде шертулер, ысқырықтар, Шу естілуі тиіс.
Осылайша ақаулы каскадты орнатыңыз, содан кейін оны жөндеңіз.
Шығу қуаты төмен. Жөндеу тəртібі: қуат кернеуін тексеру 30 В. 12,5 В
→ каскадты тексеру → ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою.
Каскадты тексеру кезінде ДЖГ жəне Р1 аспабы пайдаланылады. Олар
болмаған кезде əр каскадтың күшейткіш элементтерінің тұрақты тогы
бойынша жұмыс режимдері өлшенеді.
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Үлкен сызықты емес бұрмаланулар. Жөндеу тəртібі: каскадты тексеру
→ теріс ОЖ тізбегін тексеру → ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою.
Алдыңғы жағдайдағыдай, ақаулы каскадты HRC жəне P1 көмегімен немесе
тұрақты ток бойынша каскадтардың жұмыс режимдерін тексеру арқылы
анықтауға болады. Сондай-ақ, теріс ОС тізбегінің элементтерін тексеріңіз.
Төменгі немесе жоғарғы жиіліктер өтпейді жəне реттелмейді. Жөндеу
тəртібі: каскадты тексеру → теріс ОС тізбегін тексеру → термоблокты
тексеру →ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою. Бұл жағдайда, ең
алдымен, темброблокты, теріс ОС тізбегін тексеруге назар аударыңыз.
Жөндеу тəртібі: орнатуды тексеру → каскадты тексеру → теріс ОЖ
тізбегін тексеру → ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою. Бұл
ақаулық кезінде қондырғыны мұқият тексеру өте маңызды, əсіресе жерге
қосылған өткізгіштердің сынуы. Бұл жағдайда каскад бойынша тексеру
кіреберістен бастап белсенді элементтерді алып тастауға дейін азаяды [12].
3.4 Дыбыстық жиілік күшейткіштерін тексеру жəне баптау (ДЖК)
Дыбыс жиіліктерінің күшейткіштерін(ДЖК) тексеру əдісі олардың
құрылымдық ерекшеліктеріне қарай таңдалады.
ДЖК бірыңғай
функционалды модульдерден немесе құрастыру қондырғыларының жеке
бөліктерінен тұруы мүмкін. Бірінші жағдайда олар модульдер мен қосымша
элементтердің (реттегіштер, коннекторлар) электрлік орнатылуының
дұрыстығына, сондай-ақ ДЖК-нің басқа блоктармен электромагниттік
үйлесімділігіне
көз
жеткізеді
(мысалы.
Теледидар
немесе
радиоқабылдағыштардың ЖЖ-блоктарымен). Екінші жағдайда, электр
қондырғысының дұрыстығын, əртүрлі қосылыстардың жарамдылығын
тексеріңіз. Осыдан кейін олар ДЖК электр параметрлерін тексеруді бастайды
жəне қажет болған жағдайда конфигурацияны жүргізеді. Параметрлер
тексерілетін UHF - ке сəйкес келуі керек.
Егер күшейткіш жөндеуде болса жəне қалпына келтірілсе, онда тексеру
кезінде оның параметрлері: пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде - ТШ да көрсетілген параметрлерге; кепілдік мерзімі өткеннен кейін-күшейткішті
жөндеу жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген параметрлерге сəйкес келуі тиіс.
Бес жыл пайдаланғаннан кейін (шығарылған сəттен бастап) жекелеген
параметрлердің: жалпы гармоникалық бұрмалаулардың - 1,3 есе; стерео
арналардың 1000 Гц жиіліктегі күшеюі бойынша айырмашылығы - 1 дБ;
сигнал - шудың өлшенген қатынасы - 6 дБ нашарлауына жол беріледі.
ДЖК негізгі параметрлерін өлшеу əдісін қарастырыңыз.
1.
Сезімталдықты (Uвх сағ), күшейту коэффициентін (КU), номиналды
(Рном) жəне максималды (Рмах) қуатты, сызықтық емес бұрмалау
коэффициентін (КНИ) өлшеу.
1000 Гц жиілігі ДЖГ жəне ДЖК (жүктеме Rн) шығысы номиналды
кернеу болатын кернеуге орнатылады. Күшейткіштің кіріс жəне шығыс
кернеуін бақылау милливольтметрдің көмегімен жүзеге асырылады. UHCH
(Uhhch) кірісінде өлшенген кернеу сезімталдық болып табылады,
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құрылғының көрсеткіші сызықты емес бұрмалану коэффициенті болып
табылады. Розеткаға қосылған милливольтметрдің (Unom) көрсеткіші
бойынша номиналды қуат есептеледі:
2
𝑃ном = 𝑈ном
/𝑅н . Барлық өзгерістермен дыбыс деңгейін басқару
максимумға, тембр реттегіштері орташа күйге орнатылады. Сызықтық емес
бұрмалану коэффициенті əртүрлі жиіліктерде де тексеріледі (өткізу
қабілеттілігіне байланысты- 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 5000 Гц) жəне
тембр реттегіштерінің төтенше жағдайларында. Рмах қуаты дыбыс деңгейін
басқару мен тембрдің орташа реттегіштерінің ең жоғары жағдайында
анықталады. Бұл жағдайда күшейткіштің uвх кернеуі HZH-де ku = 10%
коэффициенті болатын мəнге дейін артады. Шығу ДЖК өлшейді кернеу
2
Umах анықтайды .𝑃�𝑎� = 𝑈вых
/𝑅н КU коэффициенті (дБ) КU = 20 lg (Uвых/Uвх)
формуласы бойынша есептеледі. Бұл жағдайда ЖКx кернеуі орнатылады,
онда шығу кезінде 0,1 un кернеуі алынады. Uвx жəне Uвых кернеулерін PV2
аспабымен өлшейді, ал тембрлерді реттегіштер орташа жағдайға орнатады
(КU коэффициентін өлшеу, əдетте, дыбыс деңгейін басқарудың төтенше
жағдайларында жүргізіледі).
2.
Жиіліктің жиілігін, жиіліктің жиілігін, жиіліктің біркелкілігін
анықтау.
HZH-де 1000 Гц жиілігі жəне кіріс кернеуі орнатылады, онда ЖКyh =
0,1 un. Тембрді реттегіштер-орташа қалыпта, дыбыс деңгейі - максимумда.
Кернеуді бақылау PV2 милливольтметрінің көмегімен жүзеге асырылады.
Əрі қарай, олар HCG жиілігін 100 Гц-ке, содан кейін 50 жəне 25 Гц-ке
азайтады жəне кіріс сигналының əр жиілігінде HCG шығысындағы кернеу
өлшенеді, кіріс тұрақты болады. Бақылау кернеу жүргізеді пайдалана отырып
аспапты. Осыдан кейін олар HZH жиілігін 2,5 - 5 кГц-ке ұлғайту жағына
(1000 Гц-тен) өзгертеді жəне жоғарыда сипатталған операцияларды
қайталайды. Алынған мəліметтер кестеге енгізіледі. 3.3.
Кесте 3.3 ЖБШ құруға арналған өлшеу деректері
Жиілігі F, Гц
Кернеу Uвых, В
Коэффициент KU = Uвx / Uвых
Коэффициент КU = 20 lg (Uвых / Uвх)
Коэффициент 20 lg (K0/KU) дБ

1000

900

жəне т. б.

3.
Амплитудалық сипаттаманы (ларды) алу, амплитудалардың
динамикалық диапазонын анықтау.
HZH-де 1000 Гц жиілігі орнатылады жəне ЖКh кернеуін өзгерту
арқылы ЖКyh өлшенеді.
4.
Өз шуының деңгейін анықтау.
Меншікті шу деңгейін анықтау үшін HZH орнына UHF кіріс
кедергісіне тең қарсылық кіреді жəне uhh жүктемесіндегі кернеуді
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өлшейді.ш, бұл шу кернеуі болады. Əдетте меншікті шу деңгейі сигнал-шу
қатынасын көрсететін dш (дБ) коэффициентімен бағаланады:
𝐷ш = 20 lg(𝑈ном /𝑈вых.ш )+12

мұндағы un-номиналды қуатқа сəйкес келетін UHF шығысындағы
кернеу.
5.
Дыбыс деңгейін реттеу шегін анықтау.
ДЖГ-да 1000 Гц жиілігі, 0,1 Рном сəйкес келетін кіріс кернеуі
орнатылады жəне дыбыс деңгейін реттегіштің (Uвых max, Uвых min) шеткі
жағдайларында uвых өлшенеді. Дыбыс деңгейін реттеу шектері (дБ) мына
формула бойынша анықталады
𝐷гр = 20 lg( 𝑈вых �𝑎� / 𝑈вых �𝑖𝑛 )

(13)

6.
Тембрді реттеу шегін анықтау (мысалы, төменгі жəне жоғарғы
жиіліктегі тембр реттегіштері бар ДЖК үшін).
Төменгі тембрді реттеу шегін анықтауды қарастырыңыз. ДЖГ-да Fн-ге
сəйкес келетін жиілік белгіленеді жəне тембр реттеуішінің үш Ережесі үшін
жоғарыда айтылған əдістеме бойынша күшейту коэффициенті айқындалады:
шеткі сол жақ үшін (төменгі жиіліктердің үйіндісі жəне кз күшейту
коэффициенті); шеткі оң жақ үшін (төменгі жиіліктердің көтерілуі жəне К В
күшейту коэффициенті); орта үшін (КСР коэффициенті). Төмен жиілікті
тембрді реттеу шектері формулалар бойынша есептеледі:
DЗ = 20 lg (КЗ/Кср) (- дБ); (14)
DП = 20 lg (Кв /Кср) (+дБ).

(15)

Сол сияқты, жоғары жиілікті тембрді реттеу шектері анықталады, тек
HZH-де FB жиілігі орнатылады.
7.
Қуат көзінен ДЖК тұтынатын қуатты жəне ПƏК анықтау.
Амперметр мен вольтметр аспаптарының көмегімен қоректендіру
көзінен (Іп) тұтыну тогы жəне қоректендіру көзінің кернеуі (Uп) тиісінше
өлшенеді. Формула бойынша тұтынылатын қуат есептеледі:
Рпотр = 𝐼п 𝑈п (16)
Пəк ( % ) мына формула бойынша анықталады

Ƞ = (Рном /Рпотр )100 (17)

RCD жөндеу кезінде белгілі бір Баптау операцияларын жүргізу қажет
болуы мүмкін. Бұл жағдайларда реттелетін элементтер (көбінесе
резисторлар) қамтамасыз етіледі, кейде тізбектерде Жұлдызшамен
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белгіленген Резисторларды немесе конденсаторларды таңдау арқылы
реттеледі [13].
Тəжірибелік жұмыстар
1.
Күшейткіш каскадты жалпы эмитентпен схема
бойынша құрастыру.
2.
Жалпы көзі бар схема бойынша күшейткіш каскадты
құрастыру.
3.
Эмиттер қайталағышының схемасын құрастыру.
4.
Бастапқы қайталағыш схемасын құрастыру.
5.
Операциялық күшейткіш схемасын құрастыру.
6.
Күшейткіш каскадтағы жұмыс режимдерін өлшеу.
7.
Дыбыс жиілігін күшейткішті тексеру жəне баптау.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
ДЖК-да сигналдардың күшеюі не есебінен болады?
2.
UHF функционалды құрамы қандай?
3.
Күшейту сатысына анықтама беріңіз?
4.
Қуат күшейткіштері қандай тізбектерге сəйкес
жасалады?
5.
Кернеу, ток, қуат үшін кірісті қалай анықтауға
болады?
6.
ДЖК негізгі функционалды түйіндері не үшін
арналған?
7.
ДЖК негізгі параметрлерін тізімдеңіз.
8.
Алдын ала күшейткіш каскадтарының негізгі
функциялары қандай?
9.
ДЖК-де қолданылатын түзетулерді атаңыз.
10. Эмиттер мен көз қайталағыштары не үшін
қолданылады?
11. ДЖК жөндеудің жалпы тəртібі қандай?
12. ДЖК жөндеу, тексеру жəне күйге келтіру үшін
қажетті КИА тізімін жасаңыз.
13. ДЖК негізгі параметрлерін сипаттаңыз.
14. ДЖК-де күшейткіш элементтердің жұмыс режимдері
қандай?
15. Қарапайым ДЖК схемаларын беріңіз, элементтердің
мақсатын түсіндіріңіз.
16. ДЖК типтік ақауларының тізімін жасаңыз жəне
оларды іздеу əдістерін түсіндіріңіз.
17. Эквалайзерлер не үшін қолданылады жəне олардың
жұмыс принципін түсіндіріңіз.
18. ДЖК негізгі параметрлерін тексеру əдісі қандай?
19. ДЖК
конфигурациясының
реттілігі
мен
ерекшеліктері қандай?
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Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды зерттей отырып, олар дыбыстық жиілікті күшейткіштерді
тексеру, жөндеу жəне реттеу процесін ұйымдастыруда теориялық білім мен
практикалық дағдыларды, радио бөлшектері мен радио компоненттері,
дыбыстық жиілікті күшейткіштерде қолданылатын олардың қасиеттері мен
техникалық сипаттамалары туралы білім алады. Студенттер күшейткіштердің
электр тізбектеріндегі жеке компоненттердің жұмыс принципі туралы білімді
толық меңгереді. Студенттер Радиоэлементтерді бөлшектеу жəне монтаждау
тəсілдерін, сондай-ақ оларды тексеру əдістерін меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Дыбыс жиіліктерінің күшейткіші (ДЖК) - электр түрлендіргіш
аспаптары (транзисторлар, микросхемалар) бар жəне қоректендіру көзінің
энергиясы есебінен дыбыс жиіліктерінің сигналдарын күшейтуге қызмет
ететін құрылғы.
Сигнал көзі - дыбыстық жиілік сигналдары берілетін құрылғы.
Күшейткіштің жүктемесі-күшейтілген сигналдардың тұтынушысы.
Түзеткіштер-ауыспалы кернеуді импульске айналдырады.
Алдын ала сатылар – сигналдарды күшейткіштің қалыпты жұмысы
үшін қажетті мəнге дейін күшейтуді жүзеге асырады.
Қуат күшейткіші (ҚК) – дыбыс жиіліктерінің сигналдарын қажетті
шығу қуатына дейін күшейтуді жүргізеді.
АЖС-амплитудалық-жиіліктік сипаттама.
АС-амплитудалық сипаттама.
Эквалайзер-бірнеше жиілік жолақтарында жиілік сипаттамасын
өзгертетін тембр реттегіші.
ОКБ - оң кері байланыс.
ТКБ-теріс кері байланыс.
ДЖГ - дыбыс жиіліктерінің генераторы.
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4. МАГНИТТІК ЖАЗУ ЖƏНЕ ОЙНАТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН
ТЕКСЕРУ, ЖӨНДЕУ, БАПТАУ.
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Кəсіби терминдер
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Магнитофондар туралы жалпы мəліметтер
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Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.
Қозғалтқышты таспалы созу механизмінде ауыстыруды жүзеге
асыру;
2. Магниттік бастиектерді орнату жəне ауыстыру;
3. Айналмалы бейне бастардың блогын орнатыңыз жəне реттеңіз;
4. Магнитофонның жүргізілген өлшеулеріне талдау жүргізу;
5. Магнитофондарды тексеруді жəне баптауды жүзеге асыру;
6. Магнитофондарды жөндеу;
7. Магниттік жазу жəне қайта шығару құрылғыларын
аппаратураның басқа түрлерімен коммутациялауды жүзеге асыру
8. Бейнебақылау жүйесін орнату жəне конфигурациялау.
Магниттік жазба, жазба жазылатын ақпараттың сигналдарына сəйкес
тасымалдағыштың немесе оның жекелеген бөліктерінің қалдық магниттік
күйін өзгерту арқылы жүзеге асырылатын ақпаратты жазу жəне жаңғырту
жүйесі; ойнату кезінде кері түрлендіру жүреді жəне көрсетілген өзгерістерге
сəйкес келетін ақпарат сигналдары шығарылады. Магниттік жазба дыбысты
(магнитофондар, диктофондар), бейнені жəне оның дыбыстық сүйемелдеуін
(бейнемагнитофондар), өлшеу, басқару жəне есептеу сигналдарын (дəл жазу)
жазу үшін қолданылады.
4.1 Магнитофондар туралы жалпы мəліметтер
Магнитофон (магнит жəне грек. φωνή дыбыс) - дыбыстық ақпаратты
магниттік тасымалдағышқа жазуға жəне/немесе оны жаңғыртуға арналған
электромеханикалық құрылғы Тасымалдаушы ретінде магниттік қасиеттері
бар материалдар қолданылады: магниттік таспа, сым, магниттік манжеттер,
дискілер, барабандар жəне т. б.
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Дыбыс жазу үшін магнитофондар бөлінеді (магнитофондар сөздің
қатаң мағынасында, олар төменде талқыланады) жəне бейне сигнал
(бейнемагнитофондар) жазу үшін.
Сөйлеуді техникалық жазуға арналған Магнитофон диктофон деп
аталады. Күнделікті өмірде магнитофондар көбінесе дыбыстық емес
сипаттағы сандық жəне аналогтық ақпаратты магниттік жазуға арналған
əртүрлі құрылғылар деп аталады (техникалық құрылғылардың параметрлерін
тіркеушілер, компьютерлер).
Магнитофондардың жіктелуі:
 тасымалдаушы типіне сəйкес магнитофондар таспалы (шарғылар
мен кассеталар) жəне сымға бөлінеді. Сонымен қатар, магниттік дискіні
немесе манжетті қолданатын құрылғылар белгілі;
 тіркелген ақпарат түріне сəйкес магнитофондар аналогты жəне
сандық болып бөлінеді;
 қолдану саласы бойынша магнитофондар студиялық, тұрмыстық,
арнайы (репортерлық, диктофондар, құпия дыбыс жазу үшін жəне т. б.)
жəне өнеркəсіптік (соңғы түрі бұрын дыбыстық ақпаратты жазу үшін ғана
емес, аналогтық деректерді жазу үшін де кеңінен қолданылған: мысалы,
өнеркəсіптік
процестерде
немесе
зертханалық
зерттеулерде
температураның, қысымның жəне т. б. Аналогты датчиктері бар
сигналдар; кейбір дереккөздерде деректерді жазуға арналған өнеркəсіптік
магнитофондар магнитографтар деп те аталады);
 кіріктірілген қуат күшейткішінің болуына байланысты-толық
магнитофондар мен префикстер (жаргон "дека" ағылшын тілінен Deck
тақтасы);
 ұтқырлық
бойынша-тасымалданатын
(қозғалыста
жұмыс
істейтін), тасымалданатын жəне стационарлық.
4.2 Магнитофондардың функционалдық құрамы
Магнитофон типтік функционалды түйіндерден тұрады (суретті
қараңыз.4.1): лентаны созу механизмі (ЛКМ); магнитті бастиектерді жазатын
(ГЗ), жаңғыртатын (ГС) жəне өшіретін (ГС); электрондық блоктарды-жазуды
(УЗ) жəне жаңғыртуды (УВ) күшейткіштерді, жоғары жиілікті генераторды
(өшіру жəне магниттеу генераторын) (ГВЧ немесе ГСП), қоректендіру
блогын (БП), автоматика, бақылау жəне басқару тораптарын. Дыбыс
тасымалдағыш ретінде шарғыларға немесе кішкене кассеталарға
орналастырылған магниттік таспа қолданылады.
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ТСМ-таспаны созу механизмі; ӨБ - өшіру бастиегі; ЖБ-жазу
бастиегі; ОБ-ойнату бастиегі; М-микрофон кірісі; ДСК-дыбыс сөндіргіштің
кіреберісі; ӨБP-өшіру жəне магниттеу генераторы; И-жазу деңгейінің
индикаторы; ЖК-ойнату күшейткіші; ДЗ - дауыс зорайтқыш; Л-желілік
кіріс; ЖК-жазу күшейткіші; Д-кіріс кернеуін бөлгіш; ҚК-қуат көзі
4.1 сурет - "Өтпелі" арнасы бар монофониялық магнитофонның
құрылымдық схемасы
Магнитофонның өнімділігі көбінесе осы функционалды бөліктердің
тіркесімі мен өзара əрекеттесуіне байланысты. Корпус құрылғының құрамдас
бөліктерін біріктіреді жəне модельге белгілі бір көрініс береді.
Таспаның созылу механизмі (ТСМ) магнитофонның ең күрделі жəне
жауапты бөліктерінің бірі болып табылады, жазу жəне ойнату сапасы көбіне
оған байланысты.
Ол жазу жəне ойнату, оны жылдамдату жəне бірқатар қосалқы
операцияларды орындау кезінде магниттік бастардың жұмыс бөлігінде
магниттік таспаны біркелкі тартуға арналған.ТСМ таспаны қатаң белгіленген
жылдамдықпен жылжытып, биіктігі бойынша жылжуға жол бермеуі керек
жəне оны қабылдау дискісіне біркелкі орауы керек. Қабылданған таспа
қозғалысының жылдамдығы 38,1; 19,05; 9,53 см/с - кəсіби жазу үшін жəне
9,53; 4,76 см/с - Əуесқойлық жазу үшін.
Күрделілігі жоғары жəне 1-ші топтағы шарғылық магнитофондардың
ЛКМ жартылай өткізгіш элементтерде жəне микросхемаларда үш
қозғалтқышты кинематикалық схема бойынша жиналады; жетекші электр
қозғалтқыш ретінде магниттік таспа жылдамдығының ±0,5% шегінде
ауытқуын қамтамасыз ететін сервомоторлар пайдаланылады. Электрондық
басқару жүйесі ТСМ жұмысының барлық режимдерінде оған тұрақты
жүктемені қамтамасыз етеді, ТСМ электрондық басқару жүйесі қашықтан
басқаруды қолдануға мүмкіндік береді.
2-ші күрделілік тобындағы құрылғылардың кинематикалық схемасы,
əдетте, бір электр қозғалтқышында орындалады.
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Қазіргі заманғы кассета магнитофондарының ТСМ бір (жаппай
модельдер), екі жəне үш электр қозғалтқышы бар кинематикалық схемаларға
сəйкес салынған.
Бір қозғалтқыш механизмінің кинематикалық схемасы салыстырмалы
түрде күрделі, себебі бір қозғалтқыш таспаны орауға байланысты барлық
операцияларды орындауы керек. Сондықтан мұндай механизм бірнеше
қозғалтқышы бар механизмге қарағанда аз сенімді. Кинематикалық
тізбектердің едəуір санының болуы (резеңке белдіктер, муфталар, роликтер
жəне т.б.) таспаның біркелкі орын ауыстыруын бұзуы жəне жазу мен
ойнаудың бұрмалануына əкелуі мүмкін.
Екі қозғалтқышты жəне əсіресе үш қозғалтқышты механизмдердің
қарапайым кинематикалық схемасы бар, ондағы қозғалтқыштардың
функциялары қатаң бөлінген. Сондықтан олар жоғарыда аталған
кемшіліктерден айтарлықтай айырылады. Алайда, бір моторлы механизмдер
əлдеқайда арзан, бұл оларды жаппай модельдерде қолдануды алдын-ала
анықтады [14].
Магниттік бас (теледидар, ЖБ, ӨБ) - магнитофонның негізгі
элементтерінің бірі-магниттік тасымалдаушымен тікелей əрекеттесу,
ақпаратты жазу, ойнату немесе өшіру.
Магнит бастарын жазу, ойнату жəне өшіру құрылғысы шамамен
бірдей. Олар негізгі материалмен, саңылаулардың көлемімен жəне
орамалардың деректерімен ерекшеленеді. Магниттік бастар көбінесе жазу
мен ойнату сапасын анықтайды. Магниттік бас ядродан жəне оған
қолданылатын орамадан тұрады. Магниттік жұмсақ материалдан жасалған
сақиналы типтегі өзектер - пермалло, сендаст немесе ферриттер-құрылымдық
жағынан екі симметриялы жарты түрінде жасалған, олар соңғы беттермен
байланысқан. Магнит таспасының ені мен ондағы жолдардың саны өзектің
биіктігін анықтайды.
Ядрода қазіргі жазу жəне ойнату бастарының ені 0,1-10 мкм болатын
алшақтық бар.
Жазу бастиегі электр тербелістерін магнит өрісіне айналдыруға жəне
оны магнит таспасына бекітуге арналған. Жазу процесінде таспада жазу
бастиегі қалдырған із жазу жолы деп аталады. Жазу кезінде жазылған
сигналдың тогы бастың орамасына енеді, ол өзекшені магниттейді жəне
алшақтық аймағында шашыраудың магнит өрісін қоздырады. Өріс саңылау
арқылы қозғалатын ортаға еніп, оны сигналға сəйкес магниттейді.
Ойнату бастиегі таспаның магнит өрісін жазылған сигналға сəйкес
келетін электр тербелістеріне айналдыру үшін қолданылады. Ол жоғары
сезімталдыққа, кішігірім шуларға ие болуы керек жəне берілген дыбыстық
жиілік диапазонында жеткілікті ЭМӨ құруы керек. Магниттік жазбаны
ойнату процесінде жазба бастиегі бар ұқсас құрылғысы бар ойнататын
магниттік бастиегіне қозғалатын медианың магниттелген аймақтарынан
шығатын магнит ағыны əсер етеді. Ойнату бастиегінің өзегі, жазу бастиегі
сияқты, жоғары магниттік өткізгіштігі бар материалдан жасалған.
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Өшіру бастиегі таспаны демагнетизациялайды, сондықтан оның жұмыс
саңылауында пайда болған магнит өрісі жеткілікті мөлшерде болуы керек.
Осыған байланысты бастың жұмыс саңылауы 100-200 мкм құрайды, ал оның
шарғылары жазу жəне ойнату бастарына қарағанда үлкен сымнан оралған.
Оның өзегі тек ферриттен жасалады, себебі мұндай ядро құйынды токтарға аз
шығынға ие, бұл бастың тұтынатын қуатын едəуір төмендетеді.
Жазбаны өшіру процесінде қозғалатын медиа өшіргіш бастиегінің
ауыспалы магнит өрісі арқылы өтеді. Егер жазу процесінде тапсырма əр
медиа элементін белгілі бір магниттелуге жеткізу болса, онда жазбаны өшіру
үшін əр медиа элементті бірнеше рет (бірнеше жүз рет) нөлге дейін түсетін
магниттік өрісте қайта магниттеу қажет. Көптеген магнитофондарда жазу
жəне ойнату бастарының орнына шығындарды азайту үшін бір əмбебап
магниттік бас қолданылады, ол жазу кезінде жазу бастиегінің рөлін атқарады,
ал ойнату кезінде ойнатады. Əмбебап бастары бар магнитофондарда жазу
жəне ойнату сапасы əрқашан бөлек бастары бар магнитофондарға қарағанда
төмен (суретті қараңыз.4.2).

ТСМ-таспаны созу механизмі; ӨБ - өшіретін бас; ƏБ-əмбебап
бастиек; М-микрофон кірісі; l-пикаптың кірісі; l-сызықтық кіріс: d-кіріс
бөлгіші; ƏК-əмбебап күшейткіш; ӨБP-өшіру жəне магниттеу тогының
генераторы; жəне-жазу деңгейінің индикаторы; ou-соңғы күшейткіш (қуат
күшейткіші); ДЗ-динамик; 3-жазба; B - ойнату
4.2 сурет - Тұрмыстық монофониялық магнитофонның құрылымдық
схемасы
Жазу (ЖК) жəне ойнату (ЖК) күшейткіштері-белгілі бір ерекшеліктері
бар дыбыстық жиілік күшейткіштері. Бұл ерекшеліктер күшейтуден басқа,
кіріс сигналына айтарлықтай жиілікті түзету жүргізілуі керек. Түзету жазу
жəне ойнату кезінде пайда болатын бұрмаланулардың орнын толтырады. Бұл
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бұрмаланулар екі процесте де əртүрлі, сондықтан тиісті күшейткіштерде
əртүрлі түзету тізбектері қолданылады.
Жазу күшейткіштері (ЖК) жазу басымен (ЖБ) жəне сигнал көзімен
бірге жазу арнасын құрайды.
Ойнату күшейткіші (ЖК) ойнатқыш басымен (ОБ) жəне динамикпен
бірге ойнату арнасын құрайды.
Жазу жəне ойнату арналары жиынтықта" өту " арнасын құрайды, онда
дыбыс беру процесі микрофоннан (немесе дыбыстық тербелістердің басқа
көзінен) басталып, дауыс зорайтқышпен аяқталады.
Магнитофонда жазылған сигналдың деңгейін бақылау үшін дыбыс
күшейткіш тізбегіне қосылатын жазу деңгейінің индикаторы бар (суретті
қараңыз.4.3.).
"Толассыз арна" жазба сапасын тек индикатор бойынша ғана емес,
сонымен қатар есту арқылы, жазба күшейткіштің кірісіне түсетін сигналдың
дыбысталуын жəне жаңғыртылатын фонограмманы салыстыру əдісімен
бақылауға мүмкіндік береді. Бұл жазу процесінде пайда болатын
кемшіліктерді уақтылы байқауға жəне тез жоюға мүмкіндік береді.

ТСМ-таспалы тартқыш механизм; ӨБ-стерео өшіру бастиегі; ƏБ əмбебап стерео бас; ƏК1, ƏК2-əмбебап стерео күшейткіш, УУ1 жəне УУ2соңғы стерео қуат күшейткіші; Д-кіріс бөлгіш; ДЗ1, ДЗ2-динамиктер; ӨБPөшіру жəне магниттеу тогының генераторы; жəне-жазу деңгейінің
индикаторы; 3-жазу; B-ойнату
4.3 сурет - Стерео магнитофонның құрылымдық схемасы:
- 4.3 сурет əмбебап күшейткіші бар тұрмыстық стерео магнитофонның
құрылымдық схемасы келтірілген. Стерео магнитофон мен монофонның
басты айырмашылығы-бір емес, екі тəуелсіз жəне бірдей параметрлер
бойынша жазу жəне ойнату арналары.
108

Жоғары жиілікті генератор-өшіру жəне магниттеу генераторы 40-80
кГц жиіліктегі тербелістерді шығарады, олар өшіру жəне жазу бастарына
түседі. Таспаны демагнетизациялау магнит өрісінің біртіндеп нөлге дейін
төмендеуімен оны бірнеше рет магниттеу нəтижесінде қол жеткізіледі.
Таспаның əр бөлігі алдымен қаныққанға дейін магниттеледі, содан кейін
магниттеледі, ал бастың саңылауында өту кезінде ол бірнеше рет осындай
əсерді бастан кешіреді. Генератор шығаратын өшіру тогы дыбыстық сигнал
тогынан əлдеқайда үлкен, бұл жазбаны толығымен өшіруді қамтамасыз етеді.
Жазу бастиегінде генератордың тогы жоғары жазу сапасын алу,
бұрмалануды азайту үшін беріледі.
Магнитофонның
күшейткіші-дыбыс
деңгейі
мен
тембрді
реттегіштермен жабдықталған қарапайым төмен жиілікті күшейткіш.
Біз қарастырған негізгі түйіндер мен блоктардан басқа, магнитофонда
қосымша құрылғыларды қолдануға болады, ең алдымен бұл магнитофонға
тəн шуды едəуір жеңілдететін шуды азайту (шуды азайту) құрылғылары.
Шуды жоюдың екі негізгі қағидасы бар: I - жазу жəне ойнату сигналын
өңдеу жəне II - шу шығармай жазылған фонограмманың шуылын азайту.
Бірінші топқа компандер деп аталатын құрылғылар кіреді, олар көздің
шуын жоймай, өзінің дыбыс беру жолымен пайда болатын шудың пайда
болуына жол бермейді.
Ең көп таралған-Долби типті шуды жоюдың компандерлік жүйесі. Ол
келесідей əрекет етеді: микрофоннан немесе басқа көзден алынған сигнал
құрылғыға жіберіледі, онда ол түрлендіріледі. Трансформация сигналдың
динамикалық диапазонын қысудан тұрады, сондықтан оның компоненттері
төмен деңгейде күшейтіліп, үлкен деңгейде өзгеріссіз қалады. Əдеттегі жазу
əдісімен жазу аппаратының шуымен қабаттасатын күшейтілген əлсіз
сигналдар сығымдау нəтижесінде осы шулардың деңгейінен асып түседі,
себебі олар микрофоннан келгеннен кейін бірден күшейе түсті, яғни
магнитофонның шуы жоқ [15].
Динамикалық диапазон шуды азайтқыштың құрамдас бөліктерінің бірі
- динамикалық компрессор (автоматты электронды реттегіш) арқылы
тарылады. Осылайша Сығылған дыбыстық жиілік сигналы магнитофонмен
жазылады. Егер ол ойнатылса, онда ол түпнұсқадан өзгеше болады.
Сондықтан, ойнатудан бұрын сигналдың динамикалық диапазоны шуды
азайтқыштың екінші құрамдас бөлігі - динамикалық Кеңейткіш (Кеңейткіш)
көмегімен қалыпты деңгейге дейін қалпына келтіріледі, оның əрекеті
компрессорға кері əсер етеді. Жазу алдында пайда болған сигнал
компоненттерінің деңгейі қайтадан қалыпты мəнге дейін төмендейді
(динамикалық диапазон кеңейеді). Осылайша, Долби шуды жою жазу кезінде
де, ойнату кезінде де əрекет етеді.
Кассета магнитофондары негізінен Долби в жүйесінің Шу
шығарғыштарымен жабдықталған. Долби жүйесінің (Долби) кең таралуына
шуды азайту құрылғысының барлық элементтері бар арнайы интегралды
схеманың шығарылуы ықпал етті. Қазіргі уақытта барлық дерлік
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стационарлық палубалар (магнитофон-приставкалар), тіпті ең төменгі
класстағы Долби жүйесімен стандартты түрде жабдықталған.
Динамикалық диапазонды кеңейту жəне шу деңгейін төмендету
тұрғысынан магнитофондардың сапалық көрсеткіштеріне қойылатын
талаптар үнемі артып келеді. Шуды жоюдың жаңа, жетілдірілген жүйелері
пайда болады. Жақсартылған шуды жою жүйесі-Долби C-бір-бірінен кейінгі
екі Долби жүйесі сияқты. Долби С жүйесін қолдана отырып, МЭК IV
таспаларында орындалған жазбалардың сигнал/шу қатынасы кемінде 75 дБ
болады (500 Гц жиілікте жақсарту 15 дБ, ал 1 кГц жиілікте - 20 дБ құрайды).
Жоғары сапалы кассеталардың соңғы шетелдік модельдерінде Долби S
(Spectral) шуды азайту жүйесі қолданылады. Долби С жүйесі Долби-ге
қарағанда 5 есе тиімді жəне Долби-ге қарағанда шамамен 1,6 есе тиімді.
Шуды жоюдың бұл əдісінің кемшілігі-шуды болдырмайтын
фонограммалар міндетті түрде осы құрылғыдағы магнитофонда ойнатылуы
керек, əйтпесе дыбыс түпнұсқаға сəйкес келмейді. Осы себепті əр кассетада
жазу кезінде қолданылатын шуды азайту жүйесін көрсететін жазба жасау
ұсынылады.
Шуды жоюдың екінші əдісі - динамикалық шуды шектеу (динамикалық
сүзгі). Динамикалық шу шектеуішінің əрекеті дыбыстық жиілік сигналын
динамикалық сүзуге негізделген. Магниттік жазбада жоғары жиілікті шу
əсіресе кідірістерде төмен сигнал деңгейінде көрінеді. Дыбыстық сигналдың
жоғарғы жағында орналасқан бұл шу арнайы сүзгілермен басылады,
яғни.ойнату кезінде жəне үзілістерде өткізу қабілеті шектеулі. Бұл жағдайда
сигналдағы пайдалы ақпараттың бір бөлігі басылады. Алайда, əлсіз
сигналдың гармоникасын адамның есту органы нашар сезінетіндіктен,
олардың жолын кесу көбею сапасына аздап əсер етеді, бірақ пайдалы сигнал
көбінесе шуылдан тазартылады. Бұл құрылғы тек ойнату режимінде жұмыс
істейді жəне əдеттегі əдіспен жасалған фонограммалардың шу деңгейін 4-6
дБ азайтуға мүмкіндік береді.
Шетелдік магнитофондардың жеке модельдерінде Долби шуды азайту
жəне динамикалық сүзгі іске асырылады. Құрылғы бір жұмыс режимінен
екіншісіне ауыстырып қосқыш арқылы ауыстырылады. Компандер жаңа
жазбаларда қолданылады, ал шуды төмендететін сүзгі бұрын жасалған
ойнату кезінде қолданылады.
Сандық магнитофондарда аналогтық магниттік жазуға тəн
бұрмаланулардан толықтай арылуға болады: көшірме эффектісі, детонация,
құрылымдық жəне модуляциялық Шу, жеткіліксіз өшіруге байланысты
кедергілер.
Сандық магнитофондарда аналогтық сигналды сандық түрде көрсететін
код импульстарының тізбегі таспаға жазылады. Соңғысы екілік кодта
сұрыпталған, сандық жəне кодталған. Ойнату кезінде кері операциялар
жүзеге асырылады: кодтық комбинациялардың реттілігі қалпына келтірілген
үлгілер тізбегіне айналады. Сүзгіні пайдаланып төмен жиілікті компонентті
бөліп, олар қайтадан аналогтық сигнал алады. Сандық магнитофонның
құрылымдық диаграммасы суретте көрсетілген. 4.4.
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4.4 сурет - Сандық магнитофонның құрылымдық схемасы
Сапа параметрлерін едəуір жақсартуға жазылған ақпарат көлемін күрт
арттыру арқылы, демек, магнитофондардың айтарлықтай асқынуы мен
қымбаттауы арқылы қол жеткізіледі. Сандық магнитофондарда олар көп
жолды жазбаны қолданады немесе сандық сигналдарды квазителевизион деп
аталатын сигналға айналдырады. Бірінші əдіс ең перспективалы болып
көрінеді. Оның артықшылықтары өте қарапайым лентаны созу механизмі
жəне магниттік бастар мен таспалардың қызмет ету мерзімін арттыратын
жазудың төмен жылдамдығын қамтиды. Бірінші əдістің кемшіліктері:
магниттік бастар блогының күрделілігі, бірнеше арналардың болуына
байланысты көптеген электронды блоктар, олардың əрқайсысында жазу жəне
ойнату күшейткіштері қажет, мүмкін олардың арна кодерлері мен
декодерлері, үлкенірек өлшемдер мен массалар, электр қуатын көп тұтыну.
Алайда, заманауи технология үлкен интегралды схемалар түрінде бір
корпуста электронды блоктарды орындауға мүмкіндік береді.

4.5 сурет - Бейнемагнитофонға сандық қондырманың құрылымдық
схемасы
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Түрлендіргіштің кірісіне кіретін сигнал (əдетте екі арналы - стерео
ИКМ КОДЕРІНДЕ 1-ге цифрлық түрлендіріледі, содан кейін 2-блокта
шуылға қарсы кодталған, 3-түзеткіште квази-оптикалық сигналға айналады,
онда теледидар жолдарының белсенді бөлігінде кескін сигналының орнына
кодталған
дыбыстық
сигнал
орналастырылады
жəне
ақырында
Бейнемагнитофонның кірісіне түседі.ICM декодері 6 сандық сигнал аналогқа
айналады. Бұл жазу əдісінің артықшылығы-жеке пайдаланушылар үшін өте
маңызды болып табылатын жаппай шығарылған бейнемагнитофондарды
пайдалану.
Қолданыстағы
тұрмыстық
бейнемагнитофонға
құны
Бейнемагнитофонның құнынан бір есе аз түрлендіргішті қосу құрылғының
пайдалану мүмкіндіктерін кеңейтеді. Негізгі кемшілігі: арнаның
сыйымдылығын дұрыс пайдаланбау(шамамен 10 есе) жəне таспаның өнімсіз
шығыны. Салыстырмалы түрде жоғары жылдамдық, таспа бастиегі, таспа
мен бастардың тозуын тездетеді.
Сандық магнитофондардың басты кемшілігі: жазу тығыздығының
жоғарылауына байланысты сигнал түсуінің күшті əсері. Медианың,
байланыстың немесе кедергінің кемшіліктеріне байланысты декодтау кезінде
қателер орын алуы мүмкін, бұл ойнату кезінде шертулерге əкелуі мүмкін.
Қателерді жою немесе азайту үшін шуылға төзімді кодтар қолданылады.
Бойлық көп жол жазбасы бар қазіргі заманғы цифрлық
магнитофондарда
жазу
тасығышының
шығысы
аналогтық
магнитофондардағы тасымалдағыштың шығысынан аспайды. Аппараттық
күрделілік ойнатылатын сигналдардың жоғары сапасымен жəне сапаны
нашарлатпай бірнеше рет қайта жазу мүмкіндігімен негізделген. Жоғары
сапалы
кассеталы
сандық
магнитофондарда
Аналогты
кассета
магнитофондарындағыдай ені бар таспа қолданылады [16].
4.3 Магнитофондардың Электрлік бөлігі
Ойнату күшейткіші. Көбею күшейткішінің кіріс сигналы-бұл
репродуктор бастиегінің ЭМӨ, оның мəні төмен жиіліктерде 100 -150 мкВтан аспайды жəне жиіліктің жоғарылауымен өседі. Бұл қажетті динамикалық
диапазонды қамтамасыз ету үшін күшейткіштен үлкен пайда алуды қажет
етеді. Өздеріңіз білетіндей, динамикалық диапазон төменнен шуылмен
шектеледі. Демек, осы түрдегі күшейткіштерге қойылатын басты талапшу/сигналдың ең үлкен қатынасын қамтамасыз ететін өз шуылының төмен
деңгейі. Бұл талапты қанағаттандыру электр тізбегінің каскадтарының
схемалық шешімдеріне де, олардың ұтымды орындалуына да байланысты.
Күшейткіштің ең жауапты түйіні-бұл бірінші каскад, себебі бірінші
каскадта пайда болатын жəне басқа каскадтармен күшейтілген шамалы шу
немесе кедергі болса да, көбейту күшейткішінің шығысындағы сигнал/шу
қатынасын едəуір төмендетеді.
Шу көздеріне базаның кедергісінің жылу шуы, эмиттер мен
коллекторлық ауысулардың бөлшек шуы жəне эмиттер тогын қайта бөлу
шуы жатады. Бұдан шығатыны, жоғары жиілікті шуды азайту көбею
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күшейткішіндегі транзисторларды (шуылсыз) жəне олардың режимдерін
дұрыс таңдау арқылы ғана мүмкін болады.
Қазіргі уақытта кіріс каскадтары ктз102, КТЗ107 транзисторларында
салынуда, коллектордың кері тогы 0,01 - 0,08 мкА құрайды. Бұл оларды
микро ағынды режимде пайдалануға мүмкіндік береді, бұл шу деңгейін 2 - 3
дБ төмендетеді. Бұл жағдайда коллектордың қалған тогы 30-60 мкА құрайды.
Өріс эффектісі транзисторлары магниттік бастиектер мен таспа
механизмінің түйіндерін магниттеу кезінде жиі істен шығуына байланысты
кіріс сатыларында қолданылмайды
Төмен жиіліктегі кедергілер ызылдау немесе жеке треска мен шор
сияқты естіледі. Дыбыстық сигналдың пайда болуы сыртқы магниттік н
электр өрістерінің бастиегіне да, Н кіріс каскадына да əсер етуімен
байланысты. Бұл кедергі көбею бастарын жəне кіріс каскадтарын экрандау
арқылы жойылады, ал соңғысы төмен кернеулі кернеумен қоректенеді.
Трески н шор мүмкін микрофон əсері н төмен сапасы бөлшектерді
күшейткіш.
Көбею күшейткіштеріне қойылатын екінші талап-күшейту кезінде
пайда болатын шағын сызықтық емес бұрмаланулар. Олардың мөлшері
мүмкіндігінше аз болуы керек. Оларды азайту үшін транзистордың дұрыс
жұмыс режимін таңдау керек жəне транзистордың тік сызықты
сипаттамасында жұмыс нүктесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету керек.
Магниттік жазбаны көбейту сапасына сызықты емес (гармоникалық)
бұрмаланулар мен шуылдардан басқа, жиіліктің бұрмалануы айтарлықтай
əсер етеді.
Күшейткіштің амплитудалық-жиіліктік сипаттамасының (АЖС) пішіні
қатаң түрде анықталуы тиіс. Бұл магниттік таспаның белгілі бір жылдамдығы
кезінде бір магнитофонда жасалған жазбаны жылдамдығы бірдей кез-келген
басқа магнитофонда бірдей сапамен ойнату үшін қажет. Осы мақсатта
таспаның əртүрлі жылдамдығына арналған ойнату күшейткішінің жиілік
сипаттамалары стандартталған (сурет. 4.6).

4.6 сурет Əр түрлі жылдамдықтарға арналған күшейткіштің
стандартталған жиілік сипаттамалары
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Ойнату күшейткішінің АЖС формасы жазу жəне ойнату кезінде
болатын физикалық процестерге байланысты. Жиіліктің бұрмалануының
негізгі көздері - магниттік бастар, магниттік таспа жəне ойнату күшейткіші.
Магниттік жазу мен ойнатудың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты
пайда болатын барлық жиілік бұрмалануларын қосу магниттік жазбаның
жалпы жиілік сипаттамасын алуға мүмкіндік береді (суреттегі 1 қисық. 4.7).
Бұл сипаттама жазу тогының тұрақты мəнімен жəне ойнату күшейткішінің
сызықтық жиілік сипаттамасымен алынады.

4.7 сурет - Магнитофон арқылы өтетін арнаның сызықтық жиілік
сипаттамасын алу принципі
Жұмыс жиілік диапазонында біркелкі пайда алу үшін (2-сызық)
көбейту күшейткішінің жиілік сипаттамасы (3-қисық) 1-қисықтың айна
бейнесі болуы керек.
Осылайша, жиіліктердің жұмыс диапазонында жазылған сигналдардың
бұрмаланбаған көбеюін алу үшін ойнату күшейткішінің жиілік сипаттамасы
ойнатқыштың бастиегінен туындайтын жиіліктің бұрмалануын өтеу үшін
түзетілуі керек.
- Сурет 4.6 таспаның əр түрлі жылдамдығы үшін мінсіз ойнату
бастиегі бар ойнату күшейткішінің стандартталған жиілік сипаттамаларын
көрсетеді. Тұрақты қалдық магнит ағынымен фонограмманы ойнату кезінде
ЭҚК жиілікке пропорционал болатын, ал оның жиілік сипаттамасы октаваға
6 дБ тік сызықты білдіретін репродуктивтік бас идеалды болып саналады.
Нақты жəне идеалды бастардың жиілік сипаттамалары бір-бірінен
ерекшеленеді. Сондықтан нақты бастиегі бар күшейткіштің жиілік
сипаттамасы стандартталғаннан өзгеше болуы керек. Сонымен,
саңылаулардың жоғалуын өтеу үшін жиілік сипаттамасы жоғарғы дыбыстық
жиіліктер аймағында 5 - 7 дБ көтерілуі керек. Сонымен қатар, тозуына қарай
бастың жиілік сипаттамасы нашарлаған жағдайда қосымша 3-5 дБ көтеру
қажет. Төменгі жиіліктер саласында сипаттама стандартталған деңгейден
төмен болуы керек. Бұл бас полюстерінің соңғы өлшемдеріне жəне экранның
əсеріне байланысты шығындарға байланысты.
30 Гц жиіліктегі АЖС төмендеуі 9,53 см / с жылдамдықта 19,05 см/с н
1 дБ жылдамдықпен 3 дБ құрауы тиіс.
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Ойнату күшейткішінің жиілік сипаттамасын түзету RC жəне LCR
тізбектерімен жүзеге асырылады, олар сигнал тізбегіне де, теріс кері
байланыс тізбегіне де енеді. Көбінесе түзету аралық каскадтарда жəне кейде
күшейткіштің кіреберісінде жасалады. Ойнату күшейткішінің ACHX түзету
тізбектерінің екі тұрақты уақытымен беріледі. Т1 уақыт тұрақтысы түзету
тізбегінің тізбектелген элементтерімен анықталады, ал Т2 параллель
қосылады. МЕМСТ 24863-81 сəйкес отандық магнитофондар үшін: т1 19,05
см/с жылдамдығы үшін-50 мкс, 9,53 см/с жылдамдығы үшін - 90 мкс, 4,76
см/с жылдамдығы үшін-120 мкс темір тотығы гаммасынан жұмыс қабаты бар
таспаны пайдаланғанда немесе 70 мкс, егер хром Қос тотығынан жұмыс
қабаты бар таспаны пайдаланса; Т2 таспаның Барлық жылдамдығы үшін 3180 мкс.
Магнитофондардың көбею күшейткіштерін дискретті элементтерге де,
интегралды схемаларға да салуға болады.
- Сурет 4.8 дискретті элементтердегі ықтимал күшейткіш тізбектерінің
бірін көрсетеді.

4.8 сурет - Дискретті элементтердегі ойнату күшейткішінің
схемалық диаграммасы
Күшейткіш екі төмен шу шығаратын Vt1 жəне VT2 транзисторларында
жасалған, АҚҚ негізгі түзету екі каскадты қамтитын терең жиілікке тəуелді
теріс кері байланыс тізбегінде жүзеге асырылады. Түзету тізбегі C7
конденсаторынан, R7 резисторынан жəне R8 немесе R9 резисторларынан
тұрады (таспа жылдамдығына байланысты). Т1 уақыт тұрақтысы C7, R8
(немесе C7, R9) элементтерімен қамтамасыз етіледі. R7, C7 элементтері T2
мəнін анықтайды.
Жоғары жиіліктер аймағында АЖС көтеру ойнататын бастың
индуктивтілігінен жəне С4 конденсатор сыйымдылығынан (9,53 см/с
жылдамдық үшін) тұратын параллель тербелмелі контурмен жүзеге
асырылады. Контурды орнату жиілігі тізбектің паразиттік сыйымдылығын
ескере отырып, C1, C4 конденсаторларының сыйымдылығымен таңдалады.
Айнымалы токтың көтерілуін конденсаторға параллель шунттаушы
резисторды (20-50 кОм) қосу арқылы реттеуге болады.
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4.9-суретте k548un1 интегралды схемасындағы ойнату күшейткішінің
схемасы көрсетілген. Алдыңғы схемадағыдай, түзету
ACHC кері байланыс тізбегіндегі RC элементтерімен жүзеге
асырылады. Кері байланыс тізбегіне rl, R3 резисторлары жəне C4
конденсаторы кіреді. Т1 уақыт тұрақтысы rl, С4, ат2 - С4, R3 элементтерімен
қамтамасыз етіледі. R1 резисторының кедергісін өзгерту арқылы T1 уақыт
тұрақтысын өзгертуге жəне күшейткішті таспаның əртүрлі жылдамдығына
қолдануға болады.

4.9 сурет -Микросхемада ойнату күшейткішінің схемалық
диаграммасы
Жоғары жиіліктер аймағында АХС көтеру жиілігі С1 конденсаторының
сыйымдылығын таңдау арқылы жүзеге асырылады. Қарастырылған
схемалардың артықшылығы-теріс кері байланыс тізбегі арқылы АЖЖ түзету.
Мұндай түзету күшейткіштің параметрлерін тұрақтандырады жəне сызықтық
емес бұрмалануды азайтады, əсіресе кері байланыс күшті болатын жиіліктер
саласында. Сондықтан түзетудің бұл əдісі қазіргі магнитофондарда негізгі
болып табылады.
Жазу күшейткіші. Магнитофондарды жобалау тəжірибесі жазу
күшейткішін схемалық құру мəселесін шешудің стандартты тəсілін жасады.
Барлық дерлік өнеркəсіптік жəне радиоəуесқойлық əзірлемелерде жазу
күшейткіші-жазу кезінде жиіліктік алдын ала іздеулерді (түзеткіш
күшейткіш) алу үшін нақты белгіленген амплитудалық-жиіліктік
сипаттамасы (АЖС) бар кернеу күшейткіші. Магниттік бастың жазу тогына
одан əрі түрлендіру қарапайым ток тұрақтандыратын тізбектер арқылы
жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, түрлендіргіштің ток тұрақтандыратын тізбектерінің
орнына белсенді элементтердегі кернеу тогын қолдану жазу сапасын
жақсартуға мүмкіндік береді. Осы шешіммен, жазу арнасының АЖС түзету
күшейткішінің
АЖС-мен
бірегей
анықталады
жəне
олардың
индуктивтілігінің шашырауынан туындаған қолданылатын магниттік
бастардың кедергісінің шашырауына байланысты болмайды. Нəтижесінде,
жазу арнасын реттеу жеңілдетіліп, жоғары жиіліктер аймағында АХЖ-ның
жақсы қайталануы қамтамасыз етіледі.
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Сонымен қатар, кернеу - ток түрлендіргішін пайдалану дəстүрлі қиын
мəселелерді шешуге мүмкіндік береді:

магниттік бастың өзіндік сызықты еместігінен туындаған жазу
тогының сызықтық емес бұрмалануларының төмендеуі;

жазу күшейткішінің сызықтық фазалық-нүктелік сипаттамасын
(FCHC) құру жəне сəйкесінше жазылатын сигналдардың өтпелі процестерін
жақсарту (қарапайым ток тұрақтандыратын тізбектерде, магниттік бастың
кедергісі мен бастың индуктивтілігінің өсуіне байланысты жоғары жиіліктегі
жазу тогының төмендеуін өтеу үшін резервуарлармен құрылған резонанстық
тізбектерге байланысты). жəне сүзгі штепселі);

шамадан тыс жүктеме қабілетінің жоғарылауы (дəстүрлі
тізбектерде ток тұрақтандыратын элементтердегі кернеудің төмендеуі жазу
күшейткішінің шамадан тыс жүктеме қабілетінің айтарлықтай нашарлауына
əкеледі).
Магнитофонның электрондық бөлігіне қойылатын негізгі талап-жазуойнату арнасының нормаланған амплитудалық-жиіліктік сипаттамасы. АҚХ
нормалау фонограммалармен алмасу кезінде дыбыстың дұрыс тембрінің
сақталуын қамтамасыз етеді. Нормалау принципі мынадай: гармоникалық
сигналдардың жазбасын жұмыс ауқымы шегінде жаңғырту кезінде
магнитофонның шығу кернеуі техникалық талаптарда көрсетілген рұқсат
шегінде тұрақты болып қалуы тиіс.
- Сурет 4.10 магнитофонды өшіру жəне магниттеу генераторының
схемалық диаграммасы келтірілген. Генератор симметриялы мультивибратор
схемасына сəйкес жасалады (транзисторлар VT11, VT12). Vt1, VT6
транзисторларында генератордың қуат тұрақтандырғыш тізбегі жинақталған.
R19, R20 резисторларын ауыстыру кезінде Vt1 транзисторының негізгі
потенциалы өзгереді жəне сəйкесінше генератордың қуат кернеуі өзгереді.
Бұл магниттік таспаның белгілі бір түрі үшін магниттеу тогын орнатуға қол
жеткізеді. R23, R24 резисторлары магниттік бастың оңтайлы магниттелу
тогын бастапқы орнатуды жүзеге асырады.

4.10 сурет - Өшіру генераторының схемалық диаграммасы
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Магниттеу тогын бастиегіне беру екі жолмен жүзеге асырылады (сурет.
4.11). Токтың тізбектелген схемасымен (сурет. 4.11, а) магниттеу генераторы
магнит бастиегіне күшейткіштің шығуымен қатар қосылады. Параллель
схема (сурет. 4.11. б) жазу күшейткіші мен жж генераторының шығуларын
параллель қосу арқылы іске асырылады. Екі схемада да магниттік генератор
тербелістерінің жазу күшейткішіне əсерін азайтуға ерекше назар аударылады.
Күшейткіштің жүктемесінің тұрақтылығын (r1c1 тізбегі), генератор мен
күшейткіштің шығуын қажетті бөлуді (l1c2 тізбегі жəне SZ конденсаторы),
магниттеу тогының қажетті амплитудасын қамтамасыз ететін параллель қосу
тізбегі басым болды. Магнитофондардағы жазу деңгейін жедел бақылау
деңгей индикаторлары бойынша жүргізіледі. Олар бағыттамалық
магнитоэлектрлік аспаптарда, вакуумдық люминесцентті индикаторларда,
жартылай өткізгіш матрицаларда орындалады.

4.11 сурет - Жоғары жиілікті магниттелуді беру тəсілдері
Индикатордың
жұмысы
оның
техникалық
сипаттамаларына
байланысты, олардың ішіндегі ең маңыздылары: іске қосу уақыты, кері жүру
уақыты, интеграция уақыты. Индикатордың іске қосылу уақыты (əдетте 200
мс - тан аспайды) - сигнал əсер еткен кезде деңгей көрсеткішінің толық
шкалаға жылжу уақыты. Кері жүру уақыты-кіріс сигналын өшіргеннен кейін
индикатор көрсеткіштерін 20 есе азайту уақыты. Интегралдау уақыты
бойынша индикаторлар орта деңгей (т>150 мс) жəне ең жоғары (т^20 мс)
индикаторларына
бөлінеді.
0,
I,
II
күрделілік
топтарының
магнитофондарында Жарық диодтарында индикациясы бар кернеу
компараторының схемасы бойынша жасалған орташа жəне ең жоғары
индикаторлар бар.
Бұл байланыстың жеңілдетілген схемасы суретте көрсетілген.4.12

4.12 сурет - Об-дағы магнитофон схемасы
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A1 - алдын-ала Байланыс, онда ACH түзету жүзеге асырылады. Ou A2де белсенді ток көзі жинақталған, ол кернеу-ток түрлендіргіші болып
табылады жəне ток көзінің жеңілдетілген нұсқасы болып табылады.
Осылайша, А2-дегі каскад ток тұрақтандыратын резисторды алмастырады.
R1R4 = r3r2 Із= UвхR2/R1R5 кезінде. Формуладан көрініп тұрғандай, мұндай
каскадтың сезімталдығын бір R5 резисторының көмегімен өзгертуге болады.
Нақты (R1=R3=130 км, R2=R4=20 км) ол 320 мВ құрайды (1кгц жиілікте, 0
дБ). 20 кГц жиіліктегі +20дб түзетуді ескере отырып, алдын-ала
ультрадыбыстық қондырғыдан номиналды жазу тогын алу үшін тек 3,2 в
қажет.
Осылайша,
алдын-ала
ультрадыбыстық
резистор
токты
тұрақтандыруға қарағанда əлдеқайда жеңіл режимде жұмыс істейді.
Максималды жазу тогы ou түрімен жəне R5 резисторының кедергісімен
анықталады. Мұнда белсенді ток көзінің бір маңызды қасиеті - бастың
магниттік тізбегінің қанықтылығымен байланысты жазу тогының
бұрмалануын азайту мүмкіндігі туралы айту керек. Сонымен, менің
тəжірибелерімде dyny 62 бастиегінің қанықтылығы (2 кГц жиілікте) 0,65 мА
ток кезінде, ал ZD24N810 бастары 0,9 мА ток кезінде пайда болды. Белсенді
ток көзі жасаған максималды бұрмаланбаған жазу тогы осы жиілікте 1,4 мА
болды. ЗД24Н810 үшін бұл ток 10 кГц, ал DYNY 62 үшін 5 кГц дейін
сақталды. Ток тұрақтандыратын RC тізбегін қолданған жағдайда (R=10 кОм,
С=820 пФ) бұл токтар сəйкесінше 0,7 мА жəне 0,8 мА болды.
Сонымен қатар, оп-дағы ток көзі FCHF бұрмаламайтынын ескеру
керек, бұл жазылған сигналдардың өтпелі процестерін жақсартады. Бұл №4
ДСБ-ның №3 ДСБ-ға қарағанда артықшылығы.
Жоғарыда
айтылғандардың
бəрі
суретте
көрсетілген
осциллограммалармен суреттелген.4.13.

4.13 сурет Об-дағы күшейткіштің осциллограммалары
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1-ші осциллограммада ou шығыс сигналының сызықтық ACHX
формасы берілген. Ток тұрақтандыратын резисторды қолданған жағдайда,
бұл сигнал кіріс сияқты. 2-осциллограммада R=20 кОм ток тұрақтандыратын
резистор ретінде қолданылған кезде жазу тогының формасы көрсетілген. На
осц. 3-суретте RC тізбегін қолдану кезіндегі ток формасы көрсетілген
(R=10ком,C=820 PF). Осциллограммалардан көрініп тұрғандай, жазу
тогының формасы талап етілгеннен айтарлықтай ерекшеленеді. На осц. 4
ОП-да белсенді ток көзін қолданған жағдайда жазу тогының формасы
келтірілген. Бұл жағдайда жазу тогының формасы талап етілгенге сəйкес
келеді. Осц. №5 ЖБ-ге қосылған кабель сыйымдылығының (C=30 PF) əсерін
суреттейді: сигналдың алдыңғы жағында кішкене шығарылым пайда болады,
ол ACHX-де жазу тогына 0,5 көтеріледі....20 кГц жиілікте 1 дБ. Сонымен, ең
қызықты осциллограмма 6, ол бастың тогын (а қисығы) жəне ондағы
кернеуді (B) 2 кГц жиілікте жеткілікті үлкен жазу токтарымен бейнелейді.
Осыған қарамастан, жазу тогының формасы бұрмаланбайды. Мұнда
индуктивтіліктен туындаған ток пен бастың кернеуі арасындағы фазалық
ығысу да көрінеді.

4.14 сурет - Жазу бастиегінің тізбегіндегі С1 əсерін суреттейтін
осциллограмма
- Сурет 4.14 30 Гц жиіліктегі жазу бастиегінің тізбегіндегі бөлу
сыйымдылығының (С=1 мкФ) əсері көрсетілген. На осц.1А бөлу
сыйымдылығы болған кезде жазу тогын, ал осц көрсетеді.1б-ол болмаған
кезде. 2 осц. (сурет.4.14) дəл осындай жағдай көрсетілген, бірақ белсенді ток
көзін қолдана отырып. Бұл осциллограмма ОЖ-ге қарағанда үлкен масштабта
берілген.1, А жəне б сигналдарының арасындағы айырмашылық айқын
көрінуі үшін, алдыңғы жағдайдағыдай, бөлу сыйымдылығы болған кезде А
сигналы. Бөлу сыйымдылығын қолданған жағдайда белсенді ток көзі оның
жазу тогының формасына əсерін едəуір төмендетеді: тек сызықты болып
қалатын тікбұрышты импульстің жазық бөлігінің көлбеуі өзгереді.
Осылайша, белсенді ток көзі бар ЖК басқаларға қарағанда сөзсіз
артықшылықтарға ие. ФП - ны міндетті түрде қолдану қажеттілігі, əсіресе
жж-да, жазу сапасын едəуір жақсарту үшін онша үлкен төлем емес.
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Сіз белсенді ток көзін жəне бұрыннан бар байланыстарды орнатуды
ұсына аласыз. ФП магнитофонның жеке тізбектеріне жж бағыттауларын
азайту үшін ГСП-ға тікелей жақын орналасуы керек. Сонымен қатар, көпір
тізбегіндегі сияқты реле арқылы бастың коммутациясын өзгерту қажет емес.
Түзеткіш күшейткіш ретінде тұрақты байланыс болады. Бұл жағдайда пайда
болатын сезімталдықтың үлкен маржасын стандартты байланыстың кірісіне
қосылған қарапайым пассивті кернеу бөлгішінің көмегімен алып тастауға
болады.
Ұсынылған байланыстың толық схемасы суретте көрсетілген.4.15
ұсынылған ЖК жəне ЖК түзету бөлігіндегі ұқсастығына қарамастан, бұл
күшейткіш жарияланғанға дейін жақсы жасалған. Жарияланғаннан кейін
əртүрлі байланыстарды салыстырмалы бағалау қызығушылық тудырды.
Өлшеулерден кейін ұсынылған байланыстағы кейбір атаулар біршама
түзетілді.

4.15 сурет - ДЖК қағидаттық схемасы
Ұсынылған ЖК-нің тəн ерекшелігі-дыбыстық сигналдың өту тізбегінде
конденсаторлардың болмауы, бұл төмен жиіліктерде FCH-ны едəуір
жақсартады, сонымен қатар электролиттік конденсаторларға тəн "иондық"
бұрмаланулар жоқ.
Ең жоғары сезімталдық УЗ 500 мВ. Қазіргі заманғы
магнитофондардағы ЖК көбінесе сигнал күшейтілетін компандердің
шығуына (Долби, dbx) қосылады. А1. 1 шығуында 1 кГц жиілікте номиналды
жазба деңгейін алу үшін 340 мВ кернеу қажет. Түзеткіш күшейткіштің өзі 3
ретті орташа жиіліктерде пайда болғандықтан, шамадан тыс сезімталдық
R4R5R6C1C2 тізбегінің кіріс сигналының əлсіреуімен өтеледі. Сонымен
қатар, сол тізбек төменгі жиіліктерде (t2) - r4r5c7 элементтерінде
қалыптасады. R4c1c2 тізбегі-25 кГц кесу жиілігі бар FNC. R2 резисторы
белгілі бір бастың астындағы ультрадыбыстық сезімталдықты реттейді. R1
резисторы белгілі бір магнит таспасының астындағы жазу тогын калибрлеу
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үшін қолданылады жəне құрылғының алдыңғы панеліне орнатылады.
Мұндай қондырманы қолдану кез - келген таспалар мен компандерлердің
дұрыс жұмыс істеуі үшін магнитофонның берілу коэффициентін алу үшін
Долби-C,S жəне dbx компандерлік жүйелеріне қатысты. Толассыз арнасыз
магнитофондардағы берудің бір коэффициенті арнайы (жиі кіріктірілген)
калибрлеу генераторынан сынақ жазбалары арқылы белгіленеді.
Квазирезонанстың
жиілігі
r12r13
резисторларына
жəне
С4С5
сыйымдылықтарына байланысты. Квазирезонанстың жиілігін, демек,
магнитофонның fв-да АЖС көтеру шамасын реттеу R13 резисторымен
жүргізіледі. Жж максималды көтерілуі R10 резисторымен шектеледі. Giratorда ou орнына транзистор (VT2) қолданылғанына қарамастан, ол өз міндетін
өте жақсы атқарады. Ou A1. 2-де кернеу түрлендіргіші жиналды-жоғарыда
айтылған ток.
ЖК-де бөлгіш конденсаторлар жоқ болғандықтан, сонымен қатар A1.1
каскадының тұрақты ток күші бар болғандықтан, схемаға A1.2 шығуындағы
тұрақты компоненттің өтемақы каскады енгізілген, ол алдыңғы каскадтарда
пайда болуы мүмкін өте маңызды тұрақты компонентпен де тиімді жұмыс
істейді. Ол A1.2 Шығыс потенциалын жалпы сымның потенциалымен
салыстырады жəне айырмашылық болған кезде осы айырмашылықты нөлге
дейін төмендететін түзету сигналын шығарады. В1 бастиегінде тұрақты
компоненттің болуы мүлдем қолайсыз болғандықтан, А2-де бас жағында
тұрақты компонентті милливольт үлесіне дейін төмендететін ығысу
қондырғысы (R22) бар. Бұл түзету болмаса, бұл кернеу 5 мВ шегінде болады.
Дегенмен, жеңілдету үшін ДСБ каскад арналған А2 қоюға болады. Бұл
ретте А2-ге қатысты барлық элементтер алынып тасталады, R18-нің төменгі
шығысы жалпы сымға қосылады, ал ФП-ға келетін сымның ажырауына
сыйымдылықты қою қажет (1...2.2 мкФ) К73-17 типті. Сондай-ақ,
сыйымдылықты ЖК кіреберісіне қою ұсынылады.
ДСБ-ға қолданылған түрлендірілген сүзгі басу (ФП) см (Сурет 4.16),
бұл ӨБP негізгі жиілігін толығымен басуға мүмкіндік береді.

4.16 сурет - Түрлендірілген ФП
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Оның конфигурациясы L1 жəне R21 қондырмаларын магниттеу
жиілігін максималды басуға дейін кезекпен айналдыруға дейін азаяды. Егер
баптау процесінде кернеу нысаны (L1 сол жақ терминалында) X осіне
қатысты асимметриялы болса, бұл ӨБP тербелістерінде жұп гармониканың
болуының нақты белгісі. Бұл жағдайда назар аударған жөн өзі НЕГІЗІ. Толық
басу негізгі жиіліктің мүмкін, егер кернеу ГСП енеді кіру ДСБ, онда
"айналма жолымен (мысалы, арқылы паразитные ыдыстар сəтсіз ерітілген
баспа төлемақы).
Əмбебап
күшейткіш
(ƏК)
"жазу"
режимінде
ЖК
жəне
"ойнату"режимінде ЖК функцияларын орындайды. ƏК əмбебап баспен бірге
қолданылады. Олардың функциялары жазу жəне ойнату күшейткіштерінің
функцияларына ұқсас болғандықтан, оларға қойылатын талаптар да ұқсас.
Магниттеу токтарын алу үшін (жазу бастиегі үшін) жəне өшіру үшін
(өшіру бастиегі үшін) бір ультрадыбыстық жиілік генераторы қолданылады,
оны өшіру жəне магниттеу генераторы деп атайды.
Магниттік жазбадағы магниттеу оны магниттік тасымалдағышқа жазу
кезінде сигналдың сызықтық емес бұрмалануын азайту үшін қолданылады.
Магниттеу тогы таспаның магниттік қабатын сызықты емес аймақтан
шығару үшін жазылатын (пайдалы) сигналмен бір уақытта жазу бастиегіне
беріледі. Тұрақты жəне айнымалы токпен магниттелуі мүмкін.
ӨБP - ге қойылатын негізгі талаптар: генератор өте күшті болуы керек;
Симметриялық форманың тербелістерін жасауды қамтамасыз етіңіз.
Барлық заманауи магнитофондарда жоғары жиілікті магниттелумен
жазу əдісі қолданылады. Ол толық тиімді жиілік диапазоны, гармоника
коэффициенті, амплитудалық-жиіліктік сипаттаманың біркелкі еместігі жəне
т. б. сияқты техникалық дизайн параметрлеріне əсер етеді. Сондықтан
магнитофондағы оңтайлы магниттеу тогын таңдау маңызды операциялардың
біріне айналады.
Соңғы уақытқа дейін өнеркəсіптік жəне радиоəуесқойлық
əзірлемелердің басым көпшілігінде жазу күшейткіштерін реттеу кезінде
магниттеу тогы қолданылатын магниттік таспаның түріне байланысты
бекітілген жəне жұмыс кезінде өзгерген жоқ.
Бірақ тіпті бір типономиналдың таспалары, бірақ əртүрлі суару,
шашыраңқы сипаттамаларға ие. Бұл қасиет магнитофонға құрылғыны енгізу
қажеттілігін анықтайды, ол фонограмма жазылатын белгілі бір магниттік
таспа үшін оңтайлы магниттеу тогын критерийлердің кез-келгеніне сəйкес
тез таңдауға мүмкіндік береді.
Магниттеу тогын оңтайландырудың белгілі шешімдерінің ішінде
магниттік медианың максималды қайтарылу критерийі жиі қолданылады.
Бұл əдісті қолданған кезде төменгі жиіліктерде (əдетте 1000 Гц) таспаның
максималды қайтарылуынан тұратын қиындық туындайды, сондықтан
магниттеу
тогын
орнату
қателігі
магнитофонның
техникалық
сипаттамаларына, əсіресе таспаның төмен жылдамдығымен қатты əсер етеді.

123

Магниттеу тогын оңтайландырудың аталған əдісін қолданатын
құрылғыларға 1000 Гц жиілік генераторы жəне магниттеу тогының дискретті
өзгеру реттегіші кіреді.
Бұл əдіспен реттеушінің əртүрлі ережелері бар бірқатар сынақ
жазбалары жасалады. Келесі ойнату кезінде медианың максималды
қайтарымы жəне реттеушінің тиісті позициясы анықталады.
Бұл əдіс жазуды, ойнатуды жəне фонограмманы талдауға көп уақытты
қажет етеді жəне оператордың жоғары біліктілігін талап етеді.
Оңтайлы магниттеу тогын орнатудың аталған əдісінің жетілдірілген
түрі арнайы жасалған микропроцессордың сынақ жазбаларынан кейін
сигналдарды талдаумен опция болды. Мұндай жүйе "D-5500" (Hitachi
компаниясы) магнитофонында қолданылады. Микропроцессор 5 кГц жиілігін
жазу кезінде таспаның максималды қайтарымын анықтайды, 1 кГц жиілігі
үшін деректерді түзетеді жəне сəйкесінше IEC, IEC II, IEC III таспаларының
типтері үшін 1,3; 1,25; 1,11 масштабты коэффициенттер арқылы таспаның
қасиеттеріне сəйкес магниттеу тогының өзгеруін қамтамасыз етеді.
Өкінішке орай, бұл жүйенің кемшіліктері бар - нəтижелерді қайта
есептеу магниттелудің қажетті тогын орнатудағы дəлдіктің төмендеуіне
əкеледі, масштабты коэффициенттер магниттік таспалардың əрқайсысының
суару сапасын ескере алмайды.
"KD-A8"
(JVC)
магнитофонында
жиіліктің
кіріктірілген
генераторларын қамтитын магниттеу тогын орнатуға арналған жүйе
ұсынылған. Бұл жиіліктер сəлемдемелер түрінде бір жолға жазылады, ал
басқасына магниттеу тогының реттегішінің жағдайы туралы ақпарат беретін
бақылау сигналы жазылады. Баптау критерийі-берілген шаманың шегінде
АҚҚ сызықтығы (МЕМСТ бойынша біркелкі емес 3 дБ).
Бұл жүйенің кемшілігі-оны монофониялық құрылымдарда қолдану
мүмкін еместігі жəне бақылау сигналын қалыптастыру үшін арнайы
тізбектерді қолдану қажеттілігі.
Магниттеу тогын оңтайландырудың аталған жүйелерін пайдалану
магнитофондардың конструкцияларында жазу - ойнату арнасы арқылы
ыңғайлы. Əмбебап күшейткіші бар магнитофондардың дизайны үшін
манипуляциялар əлдеқайда күрделі, себебі алдымен жазуды орындау керек,
содан кейін таспаның орамын бастапқы күйіне орап, фонограмманы ойнату
керек. Жеделдік осындай тəсілін талдау сигнал жоғары емес.
Төменде əмбебап күшейткіші бар магнитофондар үшін жасанды жазу ойнату арнасын құру əдісі бар, ол магниттік бастиекті белгіленген оңтайлы
магниттеу тогын орнату кезінде жазу құралы ретінде пайдаланады. Бұл əдіс
жуу бастиегіндегі үлкен шығындарға қарамастан жүзеге асырылуы мүмкін.
Ойнату бастиегі оқыған Сигнал қолданыстағы Шу мен ойнату арнасының
кедергілері деңгейінде сенімді түрде ерекшеленеді.
Магнитофонның бір арнасы үшін əдісті жүзеге асыратын құрылғының
құрылымдық диаграммасы суретте көрсетілген.4.17. Əмбебап трактінің
дəстүрлі түйіндерінен басқа-GB1 қуат көзі, A1 кіріс жəне A2 күшейткіштері,
əмбебап B1 жəне B2 өшіретін магниттік бастиектер, PA1 индикаторы, SA1
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"жазу-ойнату" қосқышы - құрамында G1 G1 қуат тізбегі, sb1 "ток
қондырғысы" түймесі, G2 1000 Гц генераторы жəне Z1 сүзгі штепселі бар.

4.17 сурет - Əмбебап күшейткіші бар магнитофондар үшін жасанды
толассыз жазу - ойнату арнасын құрудың құрылымдық схемасы
G1 генераторын A3 тұрақты кернеу реттегіші басқарады, оның шығу
кернеуі R1.1 резисторының жағдайына байланысты. G1 генераторының екі
шығысы бар: біреуі B2 өшіргіш бастиегіне, екіншісі r1.2 резисторы арқылы
B1 əмбебап бастиегіне жұмыс істейді.
Оңтайлы магниттеу тогын орнату келесідей жүзеге асырылады.
Магнитофон SA1 қосқышымен "ойнату" режиміне ауысады (суреттегі
түйіспелердің орны.1). Бұл жағдайда əмбебап B1 бастиегі əмбебап A1
күшейткішінің кірісіне қосылған. Магниттеу тогын орнату үшін sb1 түймесін
басу керек, sb1.1 түйіспелері арқылы қуат кернеуі G1 генераторына A3
реттегіші арқылы жəне SB1.2 арқылы R1.1 резисторы мен G2 генераторы
арқылы беріледі. Лентаны созу механизмі таспаны B2 бастиегінен B1 - ге
тасымалдайды, ал B2 бастиегінің тізбегінде G2 генераторының
модуляцияланған тірек жиілігі G1 генераторының жоғары жиілікті тогы ағып
кететіндіктен, B2 бастиегі таспаға сілтеме сигналын жазады, ал B1 бастиегі
оны ойнатады. Ойнатылған сигналдың деңгейі A1 күшейткішінің шығысына
қосылған PA1 индикаторымен басқарылады. Реттегіш (R1 резисторы) G1
генераторының қуат кернеуін орнатады, онда ойнатылған сілтеме сигналы
максималды болады.
Содан кейін sb1 түймесін босатыңыз. Sb1. 1 түйіспелері A3 реттегішін
gb1 қуат көзінен ажыратады, SB1.2 түйіспелері R1.1 резисторының жəне G2
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генераторының қуат тізбегін ашады. Магнитофонды SA1 ауыстырғышымен
G1 генераторына SA1.1 түйіспелері жəне A3 реттегіші арқылы "жазу"
режиміне ауыстырған кезде, толық қуат кернеуі (реттелетін элементтегі
кернеудің төмендеуін алып тастағанда), əмбебап B1 бастиегі SA1.3 тобымен
A1 күшейткішінің шығысына қосылады, ал SA1.2 тобының A1
күшейткішінің кірісі сигнал көзіне қосылады. Бұл жағдайда B1 бастиегінде
пайда болатын магниттеу тогы r1.2 резисторының кедергісіне байланысты,
ол
R1.1
пропорционалды
түрде
реттеледі.
Магниттеу
тогын
оңтайландырудың ұсынылған əдісінде таспадағы ескі фонограмманы өшіру
қажет емес, себебі "токты орнату" режиміндегі өшіргіш бастиегінің
магниттелу тогы өте үлкен. Бұл іс жүзінде ескі фонограмма үшін өшіру тогы.
Принциптік схемасының құрылғылар көрсетілді-сурет 4.18
Оның құрамында Vt1 жəне DA1, ӨБP (75) белсенді элементтерінде
басқарылатын тұрақты кернеу реттегіші бар...85 кГц) vt4, VT5
транзисторларында жəне vt2, VT3 транзисторларындағы тірек сигналының
генераторы (1 кГц).
Тұрақты кернеу реттегішін R14 - "магниттеу тогы" (R14.2) резисторы
басқарады, ол R14.1 бөлігі магниттеу тогын орнату реттегіші болып
табылады. Жуу жəне əмбебап бастардың магниттелу токтарының
пропорционалдылығын реттеу R1 резисторымен жүзеге асырылады. R11
резисторы - "жазу тогы" əр түрлі таспалар үшін өшіру бастиегінің жазу тогын
орнатуға қызмет етеді. R14 резисторының осьтері мен SB1 түймесі
магнитофонның алдыңғы жағында орналасқан. ӨБP жəне анықтамалық
сигнал генераторы [5] ұсынылған схема бойынша жасалады, бірақ басқа
схемалық шешімдерді қолдануға болады. L2c12 тізбегі-сүзгі штепселі,
анықтамалық сигнал генераторының тізбегіндегі ӨБP кедергілерінің алдын
алуға арналған. Индуктивтілік L3, L4-B1 əмбебап бастары блогының
баламалары.
Жоғарыда келтірілген схемада SA1 қосқышы, əмбебап A1, A1'
күшейткіштері (стерео арна) жəне B1, B2 магниттік бастарының блоктары
ұсынылған құрылғы енгізілген магнитофон дизайнына жатады.
Ұсынылған қайта қарау нұсқасы автономды қуаты бар
магнитофондардың тозатын конструкцияларында қолдануға арналған, бірақ
оны стационарлық жабдыққа да қолдануға болады. Магнитофондағы ГСПмен жұмыс істеу мүмкіндігі бар.
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4.18 сурет - Магниттелудің өшіру тогын оңтайландырудың схемалық
диаграммасы
4.4 Магнитофондарды жөндеу
Магнитофондардағы ақауларды іздеу оның өнімділігі мен дұрыс
жұмыс істеуін бағалаудан басталады. Бастапқыда əртүрлі жұмыс
режимдерінде таспа механизмінің жарамдылығы диагноз қойылады.
Пассивтердің үзілуіне, үйкеліс берілістерінің майлануына жəне тайып
кетуіне, тұтқалардың, тіректердің, осьтердің деформациясына, түйіскен
бөліктердің
тозуына,
басқару
механизмдерінің
жəне
жетек
қозғалтқыштарының ақауларына байланысты ТСМ-де пайда болған ақаулар
сыртқы тексеру кезінде анықталады.
Басқару блогындағы ТСМ басқару сигналының өтуін бақылау арқылы
электрондық басқару блогындағы ақауларды анықтауға болады.
Микросхеманың дұрыс жұмыс істейтінін анықтау үшін микросхеманың
терминалдарындағы кернеулерді нақты жұмыс істеуімен дəйекті салыстыру
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əдісін қолданыңыз. Жарамды блок болмаған жағдайда кіріс схемаларына
байланысты микросхемалардың Шығыс параметрлерінің кестесі болуы
керек.
Қозғалтқыштардың айналуының болмауы қозғалтқыштың дұрыс жұмыс
істемеуін немесе оны қоректендіру схемасын көрсетеді. ТСМ
қозғалтқыштары көп жағдайда қалпына келмейді. Тұрақты токтың
коллекторлық қозғалтқыштарында щетка қондырғысын ауыстыруға болады.
Байланыссыз қозғалтқыштардың электронды қуат тізбектерінің ақауларын
дəйекті аралық өлшеулер арқылы анықтауға болады.
Жазу күшейткішінің ақаулығы фонограмма жазбасының болмауы
немесе əлсіз деңгейі болып табылады. Сызықтық емес бұрмаланулардың
жоғарылауы күшейткіштің ақауларымен немесе оның жазу күшейткішімен
сəйкессіздігімен туындауы мүмкін. Схемалық шешімге, күшейткіштің
белсенді элементтерінің (транзисторлар, микросхемалар) түрлеріне
қарамастан, ақаулықты іздеу дыбыстық сигналдың кіруден шығысқа өтуін
жүйелі бақылаудан тұрады. Бақылауды осциллографтың көмегімен жүргізу
ыңғайлы.
Егер жазу кезінде ескі фонограмма өшірілмесе, онда өшіру генераторы
ақаулы болуы мүмкін. Генератордың жарамдылығы осциллографпен
анықталады (бақылау нүктелеріндегі осциллограммалар бойынша).
Фонограмманы ойнатудың болмауы ойнату күшейткішінің дұрыс
жұмыс істемеуін көрсетеді. Ақауды сигналдың кіруден (магниттік
бастиегінен) шығысқа өтуін бақылау арқылы, сондай-ақ ерекше жағдайлар
арқылы жүйелі аралық өлшеу арқылы анықтауға болады. Соңғы жағдайда
дыбыстық жиілік генераторынан күшейткіш каскадтарының кірулеріне
күшейткіштің оның кірулеріне шығу бағытында сынақ сигналын беру қажет.
Стерео магнитофондардың күшейткіштерінің ақауларын іздеу
сипатталған əдістермен де жүзеге асырылады. Бір арнадағы ақауды анықтау
үшін салыстыру əдісі қолайлы, яғни.ақаулы арнаның кернеуі мен сигналдары
ақаулардың ұқсас параметрлерімен салыстырылады.
Магниттік бастиектер магнитофондардың қалпына келтірілмейтін
элементтеріне жатады. Абразивтілігі бар магниттік таспамен тікелей
байланысқа байланысты пермалло бастарының орташа қызмет ету мерзімі
2000 сағатты құрайды. Тозуға төзімділігі жоғары заманауи магниттік
бастардың қызмет ету мерзімі 5000 сағатқа дейін өсті. Табиғи тозудан басқа,
бастардың дұрыс жұмыс істемеуі шарғылардың үзілуіне, механикалық
зақымдануға, саңылаудың ластануына əкеледі. Соңғысы сигналдың жоғары
жиілікті
компоненттері
деңгейінің
төмендеуіне,
фонограмманың
бұрмаланған, саңырау дыбысына əкеледі. Бұл түрдегі ақаулық бастың жұмыс
бетін алкогольмен тампонмен тазарту арқылы жойылады.
Фонограмманы жазу кезінде оның көрсеткіштерінің болмауы жазба
деңгейі индикаторының ақаулығы туралы куəландырады. Ақау индикаторға
немесе оның күшейткішке қосылу тізбегіне байланысты болуы мүмкін.
Ақаулықты дəйекті аралық өлшеулер арқылы анықтауға болады.
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Электролюминесцентті индикатор үшін индикатордың қуат тізбектерінде
ақаулар пайда болуы мүмкін екенін ескеру қажет.
Шу бергіштің жұмысқа қабілеттілігін бағалау фонограмманы тыңдау
жəне Шу бергішті мезгіл-мезгіл қосу жəне өшіру кезінде жүргізіледі. Шуды
азайтуды дыбыстық генератор, айнымалы вольтметр жəне осциллограф
көмегімен реттеуге болады. Кіріс сигналының жиілігі мен деңгейлерін
дəйекті түрде өзгерте отырып, USP шығысындағы сигнал деңгейлерін
бағалаңыз. Шуды азайтуды орнатудың ең жақсы сапасына СК4-55 типті
спектр талдағышын жəне Г2-47 типті шу генераторын қолдана отырып қол
жеткізуге болады.
Фонограммаларды жазу жəне ойнату сапасының нашарлауы көбінесе
магниттік таспаның сапасына байланысты. Айқын ақаулардан басқа,
таспаның сынуы, оны бұрмалауға, тартуға, жұмыс қабатын төгуге болады.
Таспаны сындырған кезде оны желімдеуге болады, басқа жағдайларда
таспаны ауыстыру қажет. Кассета деформацияланған, таспа орамдарының
үйкелісі ұлғайған, таспа ілмектері пайда болған жəне кассета жабысқан кезде
ауыстыруға жатады. Жиналмалы кассетада мұндай ақаулар жөндеу кезінде
жойылуы мүмкін.
4.5 Магнитофондарды тексеру жəне баптау
Магнитофондарды тексеру жəне баптау ТСМ-ден басталады жəне
өлшеу таспаларында жүзеге асырылады. МЕСТ 197-86 өлшеу таспаларының
келесі таңбалануын реттейді. Белгілеудегі бірінші Сан таспаның енін
миллиметрмен (3-3,81 мм, 6-6,25 мм) көрсетеді, бұдан əрі қысқартылған
атауы - зертханалық өлшеу таспасы (ЛИЛ) беріледі. Осы əріптерден кейінгі
сан магнитофон жолдарының санын, одан кейінгі əріп таспаның
функционалды мақсатын көрсетеді; соңғы Сан өлшеу таспасының қозғалыс
жылдамдығын білдіреді.
Магнитофондардың детонация коэффициентін өлшеу үшін ЗЛИЛ1Д4,
6лил1д19, 6лил1д9, 6лил1д4 таспалары 3150 Гц±3% прецезионды ЛКМ
тонды жазумен, жазу деңгейі максимумнан 25% - ға жуық қолданылады.
Ойнату арналарының параметрлерін жəне екі жəне төрт жолды
магнитофондардың жазу деңгейін анықтау үшін ЗЛИЛ2У4 - 250, ЗЛ ИЛ 2У41 60, 6л ИЛ 4У19-320, 6лил4у19-250, 6лил4у9-250, 6лил4у4-250 таспалары
арналған. Ойнату арналарының АХЖ өлшеу үшін ЗЛИЛ244, 6ЛИЛ4419,
6лил449, 6лил444 таспалары қолданылады. Магниттік бастардың жұмыс
саңылауларының көлбеу бұрыштары ЗЛИЛ2Н, 6лил4н таспаларымен
өлшенеді. Магнитофондарды реттеу арнайы өлшеу технологиялық
таспаларында (ЛИТ) жүргізіледі.
Ойнату арнасының параметрлерін өлшеуге арналған таспалар
келесідей: ZLIT2U4-250, ZLIT2U4-160, 6LIT4U19-320, 6lit4u19-250, 6litu9250, 6LITU4-250. Ойнату арналары мен магниттік бастардың көлбеу
бұрышын бақылау үшін ZLIT2CI, 6LIT4CHVN таспалары қолданылады.
- Сурет 4.19 ЖБСЖ реттеудің құрылымдық сұлбасы көрсетілген.
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4.19 сурет - МЖБ құрылымдық сызбасы
Ақаулықтарды жойғаннан кейін магнитофон параметрлердің
номиналды мəндерге сəйкестігі тексеріледі. Таспаның жылдамдығы
таспаның өлшеу кесіндісінің өту уақытымен анықталады. Детонация
коэффициентін өлшеу үшін арнайы таспаларды қолдану арқылы дəлірек
нəтиже алынады. Магнитофонның шығысына 43-57 типті электронды
есептегіш жиілік өлшегішті қосып, негізгі тонның жиілігін анықтаңыз (3150
Гц). Оның ауытқуы таспаның қозғалыс жылдамдығының номиналды мəнге
сəйкес келмейтінін көрсетеді. Жиілік өлшегіштің орнына детонометрді
қосып, детонация коэффициентін табыңыз. Номиналды жылдамдықты
орнатқаннан кейін динамометрдің көмегімен таспаның тонвалға қысым күші
тексеріледі, оның көрсеткіштері қысқыш ролик тоқтаған кезде жазылады.
Егер жөндеу кезінде магниттік бастар ауыстырылса, оларды жұмыс
саңылауының биіктігін, көлбеуін жəне перпендикулярлығын ескере отырып
орнату қажет. Қондырғыны бақылау 6лит4чвн немесе ЗЛИТ24Н өлшеу
таспалары бойынша жүргізіледі.

а) норма; Б) нормадан төмен; в) нормадан жоғары; г) 90° - қа тең
магниттік бастың көлбеу бұрышы
4.20 сурет - Магниттік бастиекті биіктігі бойынша Орнату
Осциллограммалары
Магниттік таспаға қатысты магниттік бастың жағдайы туралы ақпарат
8, 9, 10 сигнал рамаларының амплитудасында орналасқан. Егер магниттік бас
биіктікте дұрыс орнатылмаған болса, онда бұл 8, 9, 10 сигналдарының
жоғалуында көрінеді (сурет. 4.20, в). Егер көлбеу бұрышы дұрыс болмаса,
онда бұл сигналдар талап етілгеннен өзгеше əр түрлі амплитудаға ие (сурет.
4.20, г).
Бастардың биіктігі мен көлбеуін əдейі жұмыс істейтін магнитофонға
жазылған фонограмма бойынша орнатуға болады. Бастың биіктігі сигналдың
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максималды амплитудасымен, көлбеуі - жоғары жиіліктердің ең жақсы
ойнауымен анықталады. Жазу бастары арнаны қосқан кезде максималды
ойнату деңгейіне сəйкес орнатылады, өшіру бастиегі номиналды деңгейден
4-6 дБ жоғары деңгейде жазылған 2-4 кГц жиіліктегі өшірілетін дыбыстық
сигнал деңгейінің минималды деңгейіне сəйкес келеді. Кассета
магнитофондарында жұмыс саңылауының көлбеуі ғана анықталады, себебі
таспаның биіктігі бойынша орналасуы бастың дизайнымен бекітіледі.
Желілік шығудағы кернеуді тексеру жəне реттеу магнитофонда өлшеу
таспаларын ойнату жəне желілік шығудағы кернеуді өлшеу кезінде жүзеге
асырылады. Шығыс кернеуі шамаға (250-500 мВ) сəйкес келмеген жағдайда
реттеу жəне баптау арқылы қажетті көрсеткіштерге қол жеткізіледі. Стерео
магнитофондарда екі арнаның Шығыс кернеулерінің сəйкестігі қажет.
Жаңғырту арнасының амплитудалық-жиіліктік сипаттамасын (АЖС)
тексеру жəне реттеу Өлшеу таспаларының көмегімен барлық номиналды
жылдамдықтарда жүргізіледі. Бұл таспаларда жиіліктері бар циклді
қайталанатын тональды сəлемдемелер жазылады 400, 800, 2000, 4000, 6300,
8000, 12500 магнитофонның сызықтық шығысында бұл сəлемдемелер
осциллограмм түрінде болады (суретті қараңыз. 4.20). Магнитофонның АЖС
19,05 жəне 4,76 см/с жылдамдықта тексеру үшін осциллограф тиісті түзету
тізбектерімен сызықтық шығысқа қосылады (сурет. 4.21).

Жылдамдығы 19,05 см/с (а) жəне 4,76 см / с (б)
4.21 сурет - Магнитофонның АҚС алуға арналған түзетуші тізбектер
Көбейту арнасындағы кедергілердің салыстырмалы деңгейі деңгейдің
өлшеу таспасын ойнату кезінде кернеу таспасы жоқ ойнату режиміндегі
сызықтық
шығудағы
кернеудің
қатынасы
ретінде
анықталады.
Магнитофонды жазу индикаторын тексеру 400 Гц жиіліктегі жəне индикатор
көрсеткі шкала секторының шекарасында Орнатылатын деңгеймен
сигналдың кіруіне берумен жүзеге асырылады. Жазу деңгейінің реттегіші
максималды күшейтуге бекітіледі. Жазылған фонограмманы ойнату кезінде
сызықтық шығуда өлшенетін кернеуді өлшеу таспасын ойнату кезіндегі
кернеумен салыстырады жəне индикатор көрсеткіштерінің дұрыстығын
бағалайды. Көрсеткіштер айтарлықтай сəйкес келмеген кезде жазба
индикаторына түзету жүргізіледі.
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Өшіру генераторының кедергісін жою үшін магнитофонның күшейткіш
тізбектеріне кедергі келтіретін сүзгілер орнатылады. L1 шарғысының өзегін
айналдыру арқылы вольтметрді немесе осциллографты магниттік бастың
терминалдарына қосу (суретті қараңыз. 4.16), магнитофон "жазу"режимінде
қосылған кезде вольтметрдің максималды көрсеткіштеріне қол жеткізуге
болады. Жеке магнитофондарда магниттеу тогын орнатуға жəне магниттік
бастармен қатар өшіруге ыңғайлы болу үшін арнайы өлшеу резисторлары
кіреді. Бұл жағдайда вольтметр өлшеу резисторына қосылады жəне сүзгі
максималды оқылымға сəйкес реттеледі. Егер параметрді орындау мүмкін
болмаса, сүзгі элементтерін тексеру немесе өшіру генераторының жиілігін
өлшеу керек. Стерео магнитофондарда сүзгілерді баптау əрекеті бірнеше рет
жасалуы керек, себебі өшіру генераторының жалпы қосылу тізбектеріне
байланысты сүзгілердің өзара əсері бар.
Жоғары жиілікті магниттеу тогын реттеу магниттік бастың паспортына
жəне қолданылатын магниттік таспаның түріне сəйкес жүргізіледі. Егер
таспаның түрі белгісіз болса, магниттеу тогы 1000 Гц жиіліктегі сигналды
жазу кезінде жəне Ток реттегішінің əртүрлі позицияларындағы
номиналдыдан 20 дБ төмен деңгейде орнатылады. Оңтайлы магниттеу тогы
ойнатылған сигналдың максималды деңгейіне сəйкес келеді.
Жазу-ойнату арнасының АЖС бақылау үшін кіріс кернеуі 20 дБ-ға
азайтылған кіріс кернеуі бар бірқатар жиіліктерді жазудың номиналды
деңгейіне қатысты жазу жүзеге асырылады, бұл ретте кіріс кернеуі тұрақты
болады. Ойнату кезінде желілік розеткадағы кернеу өлшенеді жəне алынған
мəліметтерге сəйкес ACHX салынады. Егер сипаттама талаптарға сəйкес
келмесе, арнаны реттеңіз.
Магнитофон гармоникасының деңгейі сызықты емес бұрмалану
өлшегішімен бақыланады. Өшірудің салыстырмалы деңгейі (децибелмен
өлшенеді) магниттелмеген жəне магниттелмеген жазба учаскелерін көбейту
кезінде сызықтық Шығыс кернеулерінің қатынасы ретінде анықталады.
Бақылау жəне реттеу жұмыстарын жүргізу кезінде магнитофонның
таспалы трактінің элементтерін магниттеу керек екенін ескеріңіз.
4.6 Бейнемагнитофондар
Бейнемагнитофон-теледидар сигналын магниттік таспаға жазуға жəне
оны кейіннен шығаруға арналған құрылғы. Ол магнитофоннан жазылған
жиіліктердің бірнеше рет үлкейтілген жолағымен жəне лентаны созу
механизмінің құрылғысымен ерекшеленеді. Бейнемагнитофон арқылы
алынған кескін мен дыбыстың жазбасы бейне монограмма деп аталады.
Жоғары жиілікті жəне импульстік сигналдарды жазу мүмкіндігі
бейнемагнитофонды тек бейне жазуға ғана емес, сонымен қатар ақпаратты
тіркеуге байланысты басқа қолданбалы тапсырмаларға да жарамды етеді.
Кейбір шет тілдерінде шарғылар мен кассеталық бейнемагнитофондар
əртүрлі тіркестер деп аталады, мысалы, ағылшын. Video tape Recorder, VTR шарғылар жəне ағылшын. Video Cassette Recorder, VCR-кассета.
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Магниттік бейне жазу принциптері
Телевизиялық бейнені құрайтын бейне сигналдың техникалық
сипаттамалары Бейнемагнитофонның электрлік жəне механикалық
бөліктерінің дизайнына келесі талаптарды қояды:
 Бейне сигналдың кең спектрі (аналогтық тарату стандарттарында
5-6 МГц) магниттік бастарға қатысты магниттік таспаның жоғары
жылдамдығын қажет етеді. Жалғыз техникалық жағынан қолайлы
шешімімен орналастыру болып табылады бастардың барабанда, айналып
тұрған үлкен жылдамдықпен. Магниттік таспа барабанды айналып өтіп,
салыстырмалы түрде баяу қозғалады. Сонымен қатар, барабанның
айналуына байланысты магниттік таспаның магниттік бастарға қатысты
жылдамдығы үлкен, бұл жазудың жоғары тығыздығын жəне оның
ұзақтығын қамтамасыз етеді.
 Кең жолақты бейне сигналды тікелей магниттік таспаға жазуға
болмайды жəне тар жолақты жиілік модуляциясын қолдана отырып
жазылады, оның параметрлері сайып келгенде кескіннің анықтығына
байланысты болады.
 Бейненің жоғары тығыздығы жəне бейне сигналдың уақытша
сипаттамаларын дəл сақтау қажеттілігі бейнемагнитофон трактіндегі
магниттік таспаның қозғалыс тұрақтылығына жоғары талаптар қояды. Бұл
қарапайым магнитофонның ленталық трактінің дəлдігінен бірнеше есе
жоғары механизм бөлшектерін өндірудің дəлдігінде көрінеді Таспа
жылдамдығының жəне барабанның айналу жиілігінің еріксіз ауытқуларын
өтеу үшін бейне бастиегі "Автотрек" деп аталатын автоматты реттеу
жүйесін пайдаланады»
Сандық бейне жазу
Цифрлық технологиялар мен цифрлық телевизияның дамуы магниттік
таспаға аналогтық сигналдарды емес, цифрлық деректерді жазуды көздейтін
цифрлық бейнежазбаның таралуына əкелді Көлбеу-кіші сандық бейненің
мұндай форматтары 1980 жылдардың аяғында пайда бола бастады, бірақ
оларды кеңінен қолдану тек 1990-шы жылдардың ортасынан басталды,
компьютерлік технологиялардың басталуынан сəл озып, ақырында магниттік
таспаны ығыстырды. Сандық жазбаны пайдалану оны компьютерге беруді
жəне кейіннен сызықты емес орнатуды жеңілдетеді. Алайда, сандық
бейнемагнитофондардың аналогтармен салыстырғанда басты артықшылығы,
əсіресе теледидар үшін, бұрмалануды жинамай-ақ бірнеше рет қайта жазу
мүмкіндігі. Бұл күрделі бейне Монтаж жəне арнайы эффектілерді жасау үшін
қажет. Сандық бейне қазіргі заманғы сандық теледидармен, оның ішінде
жоғары анықтықпен үйлесімді.
- Сурет 4.22 сандық бейнемагнитофон көрсетілген.
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4.22 сурет - "Panasonic" заманауи сандық студиялық
бейнемагнитофон»
Қазіргі уақытта кейбір телестудиялар əлі де "Betacam SX", "DVCAM",
"DVCPRO" форматтарының сандық кассеталық бейнемагнитофондарын,
сондай-ақ осы форматтардың бейнекамераларын қолданады. Алайда, соңғы
жылдары магниттік таспаның бейнежазбасы теледидар өндірісінен SxS SSD
камералары немесе басқа түрлері бар камералармен тез арада шығарылады,
бұл деректерді сызықтық емес орнату станциясына жедел тасымалдауға жəне
оларды Интернет арқылы жіберуге мүмкіндік береді. Деректерді
бейнемонтаждау, беру жəне сақтау бейнемагнитофондарды қолданбай,
оптикалық дискілерден немесе қатты күйдегі жинақтағыштардан
бейнесерверлердің көмегімен жүргізіледі. Сонымен қатар, магниттік
таспадағы бейне қымбат брондау технологиясын қажет ететін қатты дискіге
немесе
қатты
күйдегі
жадқа
жазудан
гөрі
сенімді
болып
саналады.https://ru.wikipedia.org/wiki/RAIDДеректер
таспаға
толығымен
жазылады жəне" орналасу кестелерін " қажет етпейді, олардың зақымдануы
жазбаны оқылмайды.https://ru.wikipedia.org/wiki/Master_File_Table Сонымен
қатар, сандық жадтан айырмашылығы, магниттік таспа тұрақты қуат көзін
қажет етпейді.
- Сурет 4.23 Бейнемагнитофонның құрылымдық сызбасы келтірілген.
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1 – радиоқабылдағыш, 2 – жарықтылық сигналын жазу арнасы, 3 –
түстілік сигналдарын жазу арнасы; 4,9 – қосқыштар; 5,12 –
коммутаторлар; 6 – жаңғыртылатын сигналдың алдын ала күшейткіші; 7 –
жарықтылық сигналын жаңғырту арнасы; 8 – түстілік сигналдарын
жаңғырту арнасы; 10 – радиотаратушы құрылғы; 11 – дыбыстық
сүйемелдеуді жазу арнасы; 13 – дыбыстық сүйемелдеуді ойнату арнасы; 14
– өшіру-магниттеу генераторы; 15 – өшіру бастиектері; 16 – БББ; 17 –
бейне бастиектер; 18 – дыбыстық бас; 19 – синхробастиек; 20 –жетекші
біліктің сар; 21 – сар БББ; 22 – БББ қозғалтқышы; 23 – жетекші біліктің
тахогенераторы; 24 – жетекші біліктің блогы; 25 – БББ роторының
орналасу датчигі; 26 – магниттік таспа; 27 – ЛКМ; 28 - қоректендіру
кернеуін тұрақтандырғыш; 29 – автоматика блогы; 30 – таймер, 31 –
коммутация блогы; 32 – жиілігі 25 Гц сигнал датчигі
4.23 сурет -Бейнемагнитофонның құрылымдық схемасы
1 радиоқабылдағыш антенна қабылдаған таңдалған арнаның сигналын
шығарады жəне күшейтеді. Оны сурет пен дыбыстың аралық жиілігінің
тербелісіне айналдырады.
Аралық жиілік сигналдарын анықтайды. Қабылдау құрылғысының
шығысында біз кескіннің толық түсті теледидарлық сигналын (ПЦТС) жəне
дыбыстық сигналды аламыз.
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Пцтс-тен жазу арнасында сүзгілердің көмегімен жарықтық жəне
түстілік сигналы бөлінеді. Ach сүзгілері суретте көрсетілген. 4.24, мұндағы
f1=3 МГц, f2=3,5 МГц жəне f3=5,1 МГц.

4.24 сурет - Жарықтық сигналын жəне түстілік сигналын бөлу
Төмен өту сүзгісінің шығысында алынған жарықтық сигналы
күшейтіледі, шектеледі, алдын-ала ескертулер сигналға енгізіледі жəне
жиілік модуляторына беріледі.
Жиілік модуляторының шығуынан жоғары жиілік сүзгісі арқылы
сигнал 4 қосқышқа беріледі.
Жолақ сүзгісінің шығуынан түс сигналы араластырғышқа (немесе
жиілік бөлгішке 4) түседі. Араластырғыштың екінші кірісіне жиілігі 5.06
МГц болатын гетеродин сигналы беріледі. Кесу жиілігі 1.1 МГц болатын
FNH, айырмашылық жиілігі бөлінеді.
Осылайша, түс сигналдарын тасымалдаушы 627 кГц (PAL) (немесе 1.06
МГц жəне 1,1 МГц) жиілігіне ауыстырылады. Түрлендірілген түсті сигналдар
4 қосқышқа беріледі.
Сумматордың шығуынан сигнал жазу күшейткішімен күшейтіліп,
бастарға түседі [17]
Дыбыстық сүйемелдеуді жазу таспаның шетінде орналасқан жеке
жолдарға, сондай-ақ аудиомагнитофондарда жүзеге асырылады.
17 бастарынан 5 коммутаторы мен 6 күшейткіші арқылы сигналдар 7
жарықтық сигналдарын жəне 8 түсті сигналдарды өңдеу арналарына енеді.
Жарықтық сигналының арнасында түсулердің орнын толтыру, ƏЧ
сигналын шектеу жəне демодуляциялау, болжамдардың орнын толтыру
жүргізіледі. Əрі қарай, сигнал 9 қосқышқа түседі.
Хромдық сигналдар сүзгімен бөлінеді жəне араластырғышқа беріледі.
Араластырғыштың
екінші
кірісіне
гетеродин
сигналы
түседі.
Араластырғыштың шығуынан қосалқы тасымалдаушылардың қалпына
келтірілген жиілігі бар түсті сигналдар сумматорға түседі 9.
Араластырғыштың шығысынан ПЦТС 10 радиотаратқыш құрылғысына
түседі, онда теледидар арналарының бірінің жиілігінде жұмыс істейтін
генератор модуляцияланады. Дыбыстық сигналдар да осында келеді.
Генератордың модуляцияланған сигналы магнитофонның шығысына түседі.
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22 айналмалы бастиек блогы мен 24 жетек білігі қозғалтқыштарының
жұмысы САР БББ 21 жəне САР ВВ 20 автоматты реттеу жүйелерімен
реттеледі.
Бейнемагнитофондар белгіленген бағдарлама бойынша жазуды жүзеге
асыруға мүмкіндік беретін 29 автоматика құрылғысымен жəне 30 таймермен
жабдықталады.
- Сурет 4.25 пцтс сигналдарының спектрлері, жарықтығы мен түсі
көрсетілген.

а) толық түсті телевизиялық сигналдың спектрі (1 – жарықтылық
сигналы, 2 – түстілік сигналы); б) бөлінгеннен жəне шектеуден кейін
жарықтылық (1) жəне түстілік (2) сигналдарының спектрлері; в)
бейнетаспаға түсетін сигнал спектрі.
4.25 сурет - ПЦТС сигналдарының спектрлері
Бейнемагнитофондардың сипаттамалық ақаулары:
1. Ақаулық: тік сызықтардың қисықтығы, жоғарыдағы кескіннің
қисықтығы.
Мүмкін себеп:
Таспаның кернеуі дұрыс орнатылмаған (əр өндіруші таспаның кернеуін
реттей бермейді), теледидардың APCH жəне F тізбегінің уақыт тұрақтысы
(A/V арнасы) бейне сигналдың кіші синхроимпульстерінің уақытша
бұрмалануы
бақыланбайды
("теледидарды
a/V
арнасы
арқылы
бейнемагнитофонға қосу"тарауын қараңыз). Таспаны толтыру механизмінің
бағыттаушы тіректерін дұрыс орнатпау мүмкін.
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Жою əдісі:
Таспаның кернеу өлшегішін пайдаланып, магниттік таспаның кернеуін
өлшеңіз жəне қажет болған жағдайда реттеңіз. Осциллографтың көмегімен
ТСМ жетегінің басқару сигналдары мен кері байланыстарының сервистік
құжаттамада көрсетілген осциллограммаларға сəйкестігін тексеріңіз.
Барабанға (Dihedral) жəне бағыттаушы тіректерге бейне бастардың
орнатылуын тексеріңіз.
2. Ақаулық: экранда кескінді ойнату кезінде көлденең Шу жолақтары
мезгіл-мезгіл жоғарыдан өтеді (жолақтар трекинг реттегішімен тігінен
жылжиды), дыбыс мезгіл-мезгіл жоғалады.
Мүмкін себеп:
ТСМ ластануы, ТСМ немесе синхробастиекті орнату. Таспаны толтыру
механизмі тіректерінің биіктігі дұрыс реттелмеген; деформацияланған таспа
(шеттерінің толқынды болуы). Басқару жолынан оқылған синхроимпульс
құлаған (жоғалған) кезде, суреттегі Шу жолақтары кейде пайда болады,
сонымен қатар таспаның деформация дəрежесіне байланысты дыбыстық
сигнал əлсіреуі мүмкін.
Жою əдісі:
ЛКМ элементтерін сервистік құжаттамада келтірілген ұсынымдарға
сəйкес тазалау немесе механикалық түзету. Жаңа таспаны қолданыңыз
немесе бақылау таспасын визуалды түрде тексеріңіз. Синхронды дыбыс
бастиегін түзету; əсіресе ескі таспаларды ойнату кезінде ақаулық байқалмаса,
ал жаңаларын ойнату кезінде экранда Шу жолақтары пайда болған жағдайда
қажет.
3. Ақаулық: ойнату кезінде экранда төменнен қозғалатын Шу
жолақтары пайда болады (трекинг реттегіші тігінен қозғалады). Жасыл түстің
түсі өзгереді (G-Y).
Мүмкін себеп:
ЛКМ баптау немесе оның элементтерінің ластануы құлатылды;
лентаны толтыру тетігінің элементтері дұрыс реттелмеген; Синхро
дыбыстағыш бастиектің юстировкасы түсірілген, синхробастиектің өзі
ақаулыққа ұшырауы мүмкін. Жою əдісі:
ЛКМ бөлшектері мен элементтерін сервистік нұсқаулыққа сəйкес
тазалау жəне түзету. ЖМ схемасының бақылау нүктелеріндегі сигналдардың
осциллограммаларға сəйкестігін тексеру.
4 - 5 Ақаулық: кіші синхрондау импульсінің фазалық секірісі кескіннің
төменгі (4) немесе жоғарғы (5) бөлігінде көрінеді. Мүмкін, əртүрлі
жазбаларды ойнатқан кезде, бұл секірулердің кірістірілген сынақ
генераторының сигналын қолдану нəтижесінде пайда болуы мүмкін.
Мүмкін себеп:
БББ АТЖ дұрыс емес реттеумен ЖМ жазылған бейнефонограмманы
жаңғырту; кескіннің бұл бұрмалануы пайда болған кезде өз жазбасын ойнату
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кезінде БББ айналу жылдамдығының баптауын оның номиналды мəніне
сəйкестігін, сондай-ақ бейне бастардың коммутация сəтін тексеру қажет.
Жою əдісі:
Өлшеу магниттік таспасын осциллографпен көбейту кезінде сар БББ
трапецеидалды импульсі фронтының жағдайын тексеру жəне қажет болған
жағдайда реттеу (трапецеидалды импульстің көлбеу фронтының жəне БББ
позиция датчигі импульсінің өзара жағдайы). Жазу кезінде ВГ коммутация
сəті сервистік нұсқаулыққа сəйкес бейне бастың коммутация
импульстарының фронты (төмендеуі) мен бейне сигналдың Кадрлық
синхрондау импульсінің басталуы арасындағы интервал 5 болатындай етіп
орнатылады...11 жол.
6. Ақаулық: суретте көлденең Шу жолақтары бүкіл экранда қозғалады,
кадрлар бойымен тұрақсыз синхрондау (кескін тігінен бұрылады). Реттеуші
трекинга кедергі жоюға мүмкін емес.
Мүмкін себеп:
ТСМ элементтерін түзетудің бұзылуы. ВГ коммутация сəтін орнату
(gap фазалық ат жарысы) (5...11 жол). Gap Кадрлық синхрондау импульсі
кезінде жүзеге асырылады. ТСМ жетегінің жарылуы немесе Бақылау
жүйесіндегі ақаулар. Таспаның немесе қысқыш роликтің керілу механизмінің
ақаулығы немесе бұзылуы.
Жою əдісі:
ЖГ коммутациясы сəтінің жағдайын бақылау (коммутация импульсінің
фазасы, gap) жəне қажет болған жағдайда оны реттеу. ЛКМ тіректерінің
жағдайын тексеру. Осциллограф пен жиілік өлшегіштің көмегімен БББ
позиция датчигінің импульстарының болуын, пішінін, тұрақтылығын жəне
жиілігін тексеріңіз. ТСМ жетегінің SAR тізбегін тексеріңіз. Сервистік
нұсқаулыққа сəйкес таспаны кері тарту механизмін реттеу.
7. Ақаулық: кескіннің контурлары бүкіл экранда бифуркацияланған
(бір-біріне қатысты көлденеңінен 10 см жылжытылған), кескіннің
айқындылығы бұзылған.
Мүмкін себеп:
Сигналдарды өңдеу блогындағы жарықтылық пен түс сигналдарының
өту уақыты сəйкес келмейді.
Жою əдісі:
Жарықтық арнасындағы кідіріс сызығымен жарықтық жəне түстілік
сигналдарының өту уақытын теңестіру. Омметрмен кідіріс сызығын
тексеріңіз.
8. Ақаулық: сурет төмен жарықтылықпен жəне табиғи емес қаныққан
бояумен ойнатылады.
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Мүмкін себеп:
Жазу режимінде АҚҚ шығуында жарықтық сигналы жоқ. Жазу немесе
ойнату режиміндегі жарықтық сигналын өңдеу тізбектері ақаулы. Сигнал
амплитудасы номиналды мəннен төмен.
Жою əдісі:
Осциллографтың көмегімен пцтс-тің жарықтылық каналының
тізбектері арқылы өтуін қадағалаңыз.
9. Ақаулық: ақ-қара, түрлі-түсті сурет жоқ. Немесе қара-ақ сурет күшті
түс кедергілерімен ойнатылады.
Мүмкін себеп:
Жазу түсті арна өшірілген кезде жасалады. Түс сигналының өту
тізбектерінің, жарқылдың негізгі каскадының, жиілік түрлендіргіштерінің,
4.43 Мгц қосалқы генераторының ақаулары. Түс сигналын жазу тогының
мəні номиналды мəнге сəйкес келмейді. Үйлесімділік бұзылған (ВГ
еңкеюінің азимуттық бұрыштары жазба жасалған басқа ВМ ВГ еңкею
бұрыштарымен сəйкес келмейді, бұл ретте өзінің жазбасы түспен
ойнатылады).
Тасымалдаушы
жиілікке
қоректендіру
кернеуінің
пульсациясын салу. Түсті кодтау жүйесін тану схемасы бұзылған немесе
бұзылған.
Жою əдісі:
Сандық жиілік өлшегіш пен осциллографтың көмегімен кіші
тасымалдаушы (FFTO) жəне қосалқы генератор (FHZ) генераторының
сигналдарын, негізгі түрлендіргіштің (FH) шығысындағы сигналды, NH-ге
ауыстырылған хроматикалық сигналды (FHT) жəне жазу жəне ойнату
режимдеріндегі ПЦТС (FAT) түсті сигналын тексеріңіз. Түс арнасының жəне
түрлендіргіштің РЖ кернеуінің тұрақтылығын тексеріңіз. Қуат шинасында
пульсация немесе кедергі болған жағдайда оларды сыйымдылығы 0,1 мкф
конденсатордың көмегімен сүзгіден өткізіңіз. Тану схемасының бақылау
нүктелерінде сигналдардың болуын бақылау.
4.7 Бейнебақылау жүйелері
Бейнебақылау жүйесі (закрытые системы кабелного телевидения,
CCTV) - бейнебақылауды жүзеге асыруға арналған аппараттықбағдарламалық құралдар жүйесі.
Жергілікті жүйе-бұл ғимараттың, кəсіпорынның, ұйымның жəне т.б.
географиялық аумағымен шектелген жүйе, орталықтандырылған жүйеде бір
орталық жəне белгілі бір бейнекамералар бар. Орталықтандырылмаған жүйе
өзін бірнеше орталықтандырылған, логикалық түрде бір құрылымға
біріктірілген, бірақ физикалық бөлінген жəне тəуелсіз жұмыс істей алатын
жиынтық ретінде көрсетеді. Ең көп таралған ONVIF жəне PSIA
стандарттары.https://ru.wikipedia.org/wiki/ONVIF
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Жүйелердің негізгі сипаттамалары:
 суреттің ажыратымдылығы: қауіпсіздік жүйелері үшін көбінесе:
360X288, 640x480, 720X576 (PAL стандартты аналогты камералар үшін)
жəне IP камералары мен AHD бейнебақылау камералары үшін 2560x1944
дейін.
 көру бұрышы: бейнебақылау кезінде аумақтың қандай алаңы
қамтылатынын көрсетеді. Матрицаның көлеміне жəне камераның
фокустық ұзындығына байланысты.
 кадрлардың өзгеру жылдамдығы: жүйенің негізгі міндеттеріне
байланысты əр түрлі болады, қауіпсіздік жүйелері үшін мəні көбінесе 6
кадр/сек құрайды. Pal - 25 к/с сигналдарының максималды саны NTSC 30 к/с;
 бейне мұрағаттың тереңдігі-бұл параметр жазбаны сақтау үшін
пайдаланылатын қатты дискілердің көлеміне байланысты, бейнебақылау
жүйелерінде 3,5 қатты дискілер қолданылады";
 белгілі
бір сəттерді автоматты түрде сақтауды жəне
пайдаланушының ескертулерін орнату мүмкіндігі;
 бейне талдау негізінде қосымша Автоматтандыру құралдарының
болуы.
Бейнебақылау жүйелеріне арналған камералардың түрлері.
HD-TVI, HD-CVI, AHD жəне HD-SDI стандарттары бойынша жұмыс
істейтін бейнекамералар.
Бұл камералар аналогтық камераларға қарағанда жоғары жазу
ажыратымдылығына ие, бейнекамерадан жазу құрылғысына сигнал беру
үшін коаксиалды кабель қолданылады, бұл аналогтық камераларды қазіргі
заманғы камераларға ауыстыруды жеңілдетеді.
Аналогтық камералар. 2016 жылдан бастап аналогтық камераларды
толығымен алмастыра алатын ahd бейнекамераларының пайда болуының
арқасында осы камералардың өндірісі күрт төмендеді.
IP камералары - ең технологиялық жəне функционалды құрылғылар.
Сигналды беру үшін жергілікті желі қолданылады, алынған кескіннің бейне
талдағышын жасауға мүмкіндік береді.
Сандық бейнебақылау жүйелері үлкен объектілерде қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге арналған, себебі сандық бейнекамералар нақты
"суретті"ұсынады. Камераларда сандық сигналды өңдеу блогы жəне
кірістірілген веб-сервер бар, сурет LAN/WAN жəне сымсыз желілер арқылы
беріледі.
Сандық бейнебақылау жүйесі:

ойнатылатын бейнежазбаның жоғары сапасын қамтамасыз етеді;

бейне мұрағатқа қол жеткізудің жоғары жылдамдығы;

кез-келген жақтауды сандық үлкейту жəне масштабтау
мүмкіндігі;

бейнежазбаны камера, күн жəне уақыт бойынша жедел іздеу жəне
қарау;
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мүмкіндігі;

басқа

компьютерлік

қауіпсіздік

жүйелерімен

интеграция

байланыс арналары арқылы бейне мұрағаттарды оңай жəне арзан
тарату (Интернет жəне т. б.);

электрондық пошта жəне SMS арқылы дабыл хабарламаларын
жіберу мүмкіндігі;

бейне ақпараттарды үйлесімді сыртқы медиаға экспорттау
мүмкіндігі.


Сандық бейнебақылау жүйелері.
Сандық жүйелердің өте маңызды артықшылығы-олардың негізінде
интеграцияланған қауіпсіздік жүйелерін құру мүмкіндігі. Мұндай кешендер
бейнекамералардан, кіруді бақылау жүйесінің оқырмандарынан, қауіпсіздік
жəне өрт датчиктерінен келетін ақпаратты тіркейді, жазады жəне өңдейді.
Қауіпсіздіктің күрделі желілік жүйелерінің басты ерекшелігідабылдарға өз бетінше жауап беру жəне қорғалатын объектіні автономды
режимде немесе жүйе операторының нұсқауы бойынша қорғау үшін өзін-өзі
бағдарламалау мүмкіндігі.
Сандық бейнебақылау жүйелерінің артықшылықтары:

Бірінші жəне ең маңызды артықшылығы – масштабталу. IP
жүйелерінің архитектурасы жаңа құрылғыларды проблемасыз қосу
мүмкіндігін ұсынады. Сонымен қатар, таратылған жүйелер
элементтерінің саны əрдайым неғұрлым қуатты жəне көп функциялы
болуы мүмкін бейне сервердің жұмысымен ғана шектеледі.

Екінші, сондай – ақ маңызды артықшылығы-мүлдем басқа
құрылғыларды қосу мүмкіндігі. Бір жүйенің құрамына əр түрлі типтегі
камералар (Аналогты, сандық, тіркеушісі бар сандық), əр түрлі буын
мониторларының кез-келген саны, дербес компьютерлер жəне басқару
консольдері кіруі мүмкін. Мұндай əртүрлі жүйелердің тұрақтылығы
өте жоғары.

Желілік протоколға негізделген бейнебақылау жүйелерінің
үшінші
артықшылығы-қашықтан
басқару
мүмкіндігі
жəне
бағдарламалық жасақтаманы басқару мүмкіндігі бір – бірімен тығыз
байланысты. Себебі, бейнесервер алған ақпаратты ол автоматты
режимде өңдей алады (қозғалысты тексеру, автомобиль нөмірлерін
тану) немесе интернет желісі арқылы əлемнің кез келген жеріне
жіберілуі мүмкін. Мұндай "бағдарламалық-қашықтан" тəсіл IPжүйелерді кез-келген экзотикалық қажеттіліктерге теңшеуге мүмкіндік
береді.
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IP бейне серверлеріне негізделген таратылған бейнебақылау жүйесі.

4.26 сурет - IP-бейнесерверлер негізінде бөлінген бейнебақылау жүйесі.
Таратылған бейнебақылау жүйесі (сурет. 4.26) бейнекамераларға
арналған 500-ге дейін арналарды, IP-бейнесерверлерді, 5 VGA-мониторларға
дейін, CMS жəне RMS (Central Management System, Remote Management
System) бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтиды. Бейне серверлерде CMSке қосылған Ethernet желісіне қосылу үшін желілік порт жəне
бейнекамераларды қосу үшін аналогтық кірістер бар. Сандық бейне
серверлерді Inter-M (NVT-101/201 жəне INS-01/04) ұсынады.
Жүйе бір мониторда 100-ге дейін бейне арналарын көрсетуге, офлайн
бейне жазу серверінің қатты дискілеріне, IP бейне серверлеріне жазуға
мүмкіндік береді. Жүйе желі арқылы қосылудың болуын, жазуға арналған
қатты дискілердің мəртебесін автоматты түрде тексереді, оқиғалар журналын
жүргізеді, қозғалысты анықтайды, бейне сигналдың жоғалуын, əр арна үшін
жұмыс режимдерін көрсетеді (мысалы, жазбаны белсендіру). Бағдарламалық
жасақтама орнатылған виртуалды жүйелік бақылағышдің арқасында
орнатылған
бейнекамералардың
айналмалы
құрылғылары
мен
трансфокаторларын басқаруға мүмкіндік береді.
Жүйеде қолданылатын бейнекамераларда композиттік аналогтық бейне
шығысы бар. Оператордың ыңғайлы болуы үшін əр бейне кірісі үшін жеке
идентификатор орнатылады, ол кескінмен бірге мониторда көрсетіледі.
Таратылған жүйе бір-бірінен едəуір үлкен қашықтықта орналасқан
камералардан (қаланың əртүрлі аудандарында немесе əртүрлі қалаларда)
суреттерді орталықтандырылған бақылауға жəне жазуға мүмкіндік береді.
Бейнені Ethernet желісі арқылы беруге мүмкіндік беретін бейнесерверлерді
немесе бейнетіркегіштерді пайдалану жергілікті бейнебақылау жүйелері
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орнатылуы мүмкін бірнеше ірі объектілерді бірден бақылауды жəне
бақылауды қамтамасыз етеді.
Бейнебақылау жүйелерінің ақаулары. Жөндеу əдістері.
1. Мониторда сурет жоқ, DVR өздігінен қайта қосылады немесе
өшіріледі.
Сынуды анықтау немесе жою тəсілдері:
Бейнетіркегіштің қоректендіру блогының жұмысын тексеру. Əдетте ол
12 В, 3-5 А болады, қуат блогын ауыстыру мүмкін болса, басқа құрылғыдағы
қуат блогының жұмысын тексеріңіз. Бейнебақылау жүйелерінің ең көп
таралған ақауларының бірі-DVR қуат көзінің істен шығуы. Сыртқы белгілер
бойынша (индикатордың жарқырауы) қуат көзі жарамдылығы туралы
ақпарат береді, бірақ іс жүзінде қажетті кернеуді немесе ток күшін бермейді
жəне оның қуаты жүйені іске қосу жəне онымен жұмыс істеу үшін
жеткіліксіз болады.
Мониторды тіркеушіге қайта қосыңыз. Монитордың жұмысын басқа
құрылғыда (компьютер, ноутбук) тексеріңіз.
2. DVR "баяулай" бастайды, бейне үзінділермен жүреді, мəзір бойымен
қозғалу үлкен тежелумен (кідіріспен) жүзеге асырылады.
Сынуды анықтау немесе жою тəсілдері:

Қатты дискінің жарамдылығын тексеріңіз (ол құрылғы
ішінде орнатылған).

Жүйені қайта іске қосыңыз, "қатты диск" DVR мəзіріне
өтіп, оның күйін (күйін) көріңіз.

Қажет болса: қатты дискіні пішімдеңіз.
3. Камералардың бірі көрсетуді тоқтатты немесе сурет сапасының
нашарлауы байқалады.
Сынуды анықтау немесе жою тəсілдері:

Камера жағынан қуаттың болуын тексеріңіз.

Қосқыштарды тіркеуші мен камера жағынан тексеріңіз.

Кабельдік жолды сынағышпен шақырыңыз.

Камераны басқа арнаға қайта қосыңыз.

Бейнекамера мен тіркеушіні қайта жүктеңіз.
4. Интернет арқылы бейнеқадағалауды қашықтықтан қарауға арналған
мобильді қосымша жұмыс істемейді.
Сынуды анықтау немесе жою тəсілдері:

Интернет жұмыс істемейді.

Нашар оператор байланысы.

Модем қызып кетеді жəне оператордың желісін жоғалтады.

Бұлтты қызмет-шамадан тыс жүктелген, жаңартылған жəне
қол жетімді емес.
Бейнебақылау жүйелерінің бұзылуына əкелетін себептер:
1.Бейнетіркегіштер мен бейнебақылау камераларының қоректену
блоктарының ақаулығы. Көбінесе ақаулардың себебі электр желісіндегі
кернеудің жоғарылауы болып табылады. Осындай əсерлердің нəтижесінде
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ПХД тізбектерінің немесе өткізгіштерінің жануы, жылу бұзылуынан электр
радиоэлементтердің бұзылуы орын алады.
2.Бейнебақылау камераларының ақаулығы. Көбінесе бұл желінің
кернеуінің салдары, зауыттың ақаулығы жабдықтың алғашқы айында
анықталады.
3.Бейнебақылау жүйелерін білікті орнату жəне жобалау емес.
Коммутация орындарында көше бейнекамераларын герметизациялаудың
жеткіліксіздігі. Белгілі бір сапасыз жабдықты пайдалану немесе қажетті
талаптарға сай емес, мысалы, көшеде күмбезді ішкі камераларды
орналастыру.
Тəжірибелік жұмыстар
1.
ТСМ тексеру жəне орнату.
2.
УГ ауыстыру жəне орнату.
3.
Қозғалтқышты ауыстыру, таспа қозғалысының
жылдамдығын реттеу.
4.
ЛКМ техникалық қызмет көрсету.
5.
Ойнату жəне жазу арналарын тексеру жəне
конфигурациялау.
6.
БББ-ге бейне бастарды ауыстыру жəне орнату.
7.
Бейнемагнитофондағы таспаның керілуін реттеу.
8.
Бейнекамераны орнату жəне реттеу.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
Магнитофондардың жіктелуін беріңіз.
2.
Магнитофонның негізгі функционалды түйіндері қандай?
3.
Магнитофон қандай негізгі функцияларды орындайды?
4.
Сигналды магниттік жазу принципін түсіндіріңіз.
5.
Магнитофонның негізгі техникалық сипаттамаларын
тізімдеңіз.
6.
Магниттік жазудың сапасын қандай факторлар анықтайды.
7.
Магнитофондардың құрылымы қандай?
8.
Ойнату жəне жазу күшейткіштерінің ерекшеліктері қандай?
9.
ТСМ-ге тəн ақаулар жəне осы ақаулардың себептері
қандай?
10. Магнитофондардың
электр
бөлігінің
сипаттамалық
ақауларын тізімдеңіз.
11. ТСМ тексеру жəне теңшеу əдістері қандай?
12. Ойнату
жəне
жазу
арналарын
тексеру
жəне
конфигурациялау тəртібі мен əдістерін түсіндіріңіз.
13. Бейнемагнитофонның негізгі функционалды түйіндері
қандай?
14. Магнитофонда қандай жазу əдісі қолданылады?
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15. Сандық
магнитофонның
негізгі
артықшылықтарын
тізімдеңіз.
16. Бейнебақылау жүйесінің мақсаты қандай?
17. Бейнебақылау
жүйелерінде
қолданылатын
бейнекамераларды тізімдеңіз, оларға сипаттама беріңіз.
18. Сандық бейнебақылау жүйесіне қысқаша сипаттама беріңіз.
19. Сандық бейнебақылау жүйелерінің артықшылықтарын
тізімдеңіз.
Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды зерттей отырып, студенттер осы бөлімде қарастырылған
жабдықты жөндеудің барлық түрлерін орындай алады, магнитофондарды,
бейнемагнитофондарды жəне Бейнебақылау жүйелерін жөндеу жəне қызмет
көрсету үшін қажетті ұғымдар мен терминдерге ие болады.
Магнитофондарды, бейнемагнитофондарды жəне Бейнебақылау жүйелерін
жөндеу жəне оларға қызмет көрсетудің практикалық дағдыларын меңгереді.
Студенттер схемаларды "оқи" алады, аппараттармен бірге жеткізілетін
техникалық құжаттама негізінде құрылғылардың мақсаты мен жұмыс
принципі туралы түсінікке ие болады жəне Интернетте жоқ ақпаратты
іздейді.
Білім алушылар электр тізбектеріндегі жекелеген компоненттердің
жұмыс істеу принципі туралы білімді толық меңгереді, Радиоэлементтерді
бөлшектеу жəне монтаждау тəсілдерін, сондай-ақ оларды тексеру əдістерін
меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Лентаны созу механизмі (ЛКМ) - магниттік таспаны жылжытуға
арналған.
Кіріс құрылғысы (ВУ) – дыбыстық жиіліктер сигналдары берілетін
құрылғы.
Əмбебап күшейткіш (ƏК) – "жазу жəне ойнату" күшейткіші»
Өшіру жəне магниттеу генераторы (ӨБP). - "жазу"режимінде
магниттеу тогымен (ГУ) жəне өшіру тогымен (ГС) қамтамасыз етеді.
Магниттік өшіру бастиегі (ӨБ) - жазу режимінде ескі жазбаны
өшіреді.
Əмбебап магнитті бастиек (ММ) – жазады жəне жаңғыртады.
Дыбыстық жиіліктер генераторы (ЖБCH) – дыбыстық жиіліктер
сигналдарын шығарады.
Бейне бастиектер блогы (БББ) – айналмалы барабанда орналасқан
бейнебастиектер.
Автоматты реттеу жүйесі (САР) – барабанның айналу жиілігін ВГмен; лентаның қозғалыс жылдамдығы мен қалпын; лентаның керілуін
реттейді.
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5.
РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШ
ЖƏНЕ
ТАРАТУШЫ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ТЕКСЕРУ ЖƏНЕ БАПТАУ.
Мазмұны
Модульге қысқаша шолу
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5.1 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғылар туралы жалпы 148
мəліметтер..
5.2 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғылардың электрлік 148
бөлігі.
5.3 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды баптау жəне 150
тексеру.
5.4 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды жөндеу.
161
Тəжірибелік жұмыстар
166
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
168
Қысқаша қорытынды
168
Кəсіби терминдер
168
Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.
Транзисторлардың жұмыс режимдерін өлшеу;
2.
Радиожиілік күшейткішін, аралық жиілік күшейткішін,
радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғылардағы күшейткішті беретін
басқару схемасын тексеруді жүргізу.
3.
Антенна
құрылғыларындағы,
радиожиілік
күшейткіштеріндегі, аралық жиіліктегі, таратушы күшейткіштегі, жиілік
демодуляторындағы, дыбыс күшейткішіндегі ақауларды анықтау жəне
жою;
4.
Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды баптау;
5.
Радиоқабылдағыш
жəне
таратушы
құрылғыларды
аппаратураның басқа түрлерімен коммутациялауды жүзеге асыру.
Хабарламаларды көзден тұтынушыға беруге арналған техникалық
құралдардың жиынтығы байланыс жүйесі деп аталады. Кез-келген байланыс
жүйесіне таратушы жəне қабылдаушы құрылғы жəне берілетін хабарламаның
электрлік сигналдары берілетін физикалық орта кіреді.
5.1 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғылар туралы жалпы
мəліметтер
Радиоқабылдағыш (қысқ. қабылдағыш, сөйл. радио) - антеннамен
қосылатын жəне радио қабылдауды жүзеге асыру үшін, яғни радио
сəулеленуден сигналдарды бөлу үшін қызмет ететін құрылғы.
Радиоқабылдағыш деп антеннамен жабдықталған радиоқабылдағышты,
сондай-ақ қабылданған ақпаратты өңдеу жəне оны қажетті нысанда
(визуалды, дыбыстық, баспа мəтіні жəне т.б.) ойнату құралдарын түсінеді.
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Көптеген жағдайларда антенна мен ойнату құралдары радиоқабылдағыштың
құрамына кіреді.
Радиоқабылдағыш
радиотолқындардың
кеңістіктік
жəне
поляризациялық селекциясын жəне оларды антеннаның көмегімен электрлік
радиосигналдарға (кернеу, ток) түрлендіруді, жиілік бойынша түрлендіруді,
қабылдау антеннасының шығуында əрекет ететін жəне жиілігі бойынша
пайдалы сигналмен сəйкес келмейтін басқа (кедергі келтіретін) сигналдар
мен кедергілердің жиынтығынан пайдалы радиосигналды бөлуді, ондағы
ақпаратты пайдалануға мүмкіндік беретін пайдалы радиосигналды
күшейтуге,
түрге
түрлендіруді
орындайды.
Ресми
түрде,
радиоқабылдағыштар радиостанцияларға жатады, дегенмен бұл жіктеу іс
жүзінде сирек кездеседі.
Радиоқабылдағыштар келесі белгілер бойынша бөлінеді:

негізгі мақсаты бойынша: радиохабар, теледидар,
байланыс, пеленгациялық, радиолокациялық, радиобасқару жүйелері
үшін, өлшеу жəне т. б.;

жұмыс түрі бойынша: радиотелеграфты, радиотелефонды,
фототелеграфты жəне т.б.;

арнада
қолданылатын
модуляция
түрі
бойынша:
амплитудалық, жиіліктік, фазалық, бір жолақты (əртүрлі түрлер),
импульсті (əртүрлі түрлер);

қабылданған толқындардың диапазоны бойынша,

қабылдау жолын құру принципі бойынша: детекторлық,
тікелей күшейту, тікелей түрлендіру, регенеративті, супергенераторлар,
бір,
екі
немесе
бірнеше
жиілікті
түрлендіретін
супергеродиндер;сигналды өңдеу əдісіне сəйкес: аналогтық жəне
сандық;

қолданылған элементтер базасы бойынша: кристалды,
шамды, транзисторлық, микросхемаларда;

орындалуы бойынша: автономды жəне кіріктірілген (басқа
құрылғылар құрамына);

орнату орны бойынша: стационарлық, борттық, киілетін;

қуат əдісіне сəйкес: желілік, автономды немесе əмбебап.
Радиотаратқыш (радиотаратқыш құрылғы) - сəулеленуге жататын
радиожиілік сигналын қалыптастыруға арналған электрондық құрылғы.
Радио таратқыш радиожиіліктің айнымалы тогын өздігінен шығара
алады, ол фидердің көмегімен таратушы антеннаға жеткізіледі, ол өз
кезегінде радио толқындарын шығарады
Радио таратқыштар, оларды радиода қолданумен қатар, радио арқылы
бір-бірімен ақпарат алмасатын көптеген электронды құрылғылардың қажетті
құрамдас бөлігі болып табылады, мысалы, ұялы телефондар, сымсыз
компьютерлік желілер, Bluetooth үйлесімді құрылғылар, ұшақтардағы,
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кемелердегі жəне ғарыштық радиолокациялық қондырғылардағы рациялар,
сондай-ақ навигациялық маяктар.
Дербес радиотаратқыштар ақпаратты оны беру орнында қабылдау
қажет емес жерлерде - дəл уақыт сигналдары, объектілердің орналасқан
жерін анықтау үшін түрлі навигациялық радиомаяктар, көп позициялы
радиолокация, радиохабар тарату, Қашықтықтан басқару жəне телеметрия
пайдаланылады.
Таратқыштар мақсатына, толқын диапазонына, шығарылатын қуатқа,
сигнал модуляциясының түріне, сəулелену түріне жəне жұмыс жағдайларына
байланысты жіктеледі.
5.2 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғылардың Электрлік
бөлігі
Супергетеродинді радиоқабылдағыш (супергетеродин) - қабылданған
сигналды кейіннен күшейте отырып, белгіленген аралық жиілік (ӨЖ)
сигналына түрлендіру принципіне негізделген радиоқабылдағыштардың бір
түрі. Супергетеродиннің тікелей күшейту радиосынан басты артықшылығы қабылдау жолының қабылдау сапасы үшін ең маңызды бөліктері (тар
жолақты сүзгі, PH күшейткіші жəне демодулятор) жиілікте қайта құрылмауы
керек, бұл оларды əлдеқайда жақсы сипаттамалармен орындауға мүмкіндік
береді.h

5.1 сурет - Антенна, радиожиілікті күшейткіш, араластырғыш,
аралық жиілікті сүзгі, аралық жиілікті күшейткіш, Детектор, дыбыстық
жиілікті күшейткіш Гетеродин.
Суретте бір жиілікті түрлендіретін супергетеродиннің жеңілдетілген
құрылымдық схемасы көрсетілген. Антеннадан Радиосигнал жоғары жиілікті
күшейткіштің кірісіне беріледі (жеңілдетілген нұсқада ол болмауы мүмкін),
содан кейін араластырғыштың кірісіне - екі кірісі бар арнайы элемент жəне
жиіліктегі сигналды түрлендіруді жүзеге асыратын бір шығыс Миксердің
екінші кірісіне жергілікті төмен қуатты жоғары жиілікті генератордан гетеродиннен
сигнал
беріледі.
Гетеродиннің
тербелмелі
тізбегі
араластырғыштың кіріс тізбегімен (жəне ЖЖ күшейткіш тізбектерімен) бір
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уақытта қайта құрылады – əдетте айнымалы сыйымдылық конденсаторымен
(KPE),
аз
индуктивтіліктің айнымалы
шарғысымен (вариометр,
ферровариометр) [18]. Осылайша, араластырғыштың шығысында жиіліктегі
сигналдар гетеродин мен қабылданған радиостанцияның қосындысы мен
жиілік айырмашылығына тең болады. Тұрақты аралық жиіліктің
айырмашылық сигналы (PH) жолақ сүзгісінің көмегімен шығарылады жəне
PH күшейткішінде күшейтіледі, содан кейін ол төмен (дыбыстық) жиілікті
қалпына келтіретін демодуляторға түседі.
Артықшылықтары:
 Жоғары
сезімталдық. Супергетеродин тікелей күшейту
қабылдағышымен салыстырғанда көбірек пайда алуға мүмкіндік береді.
Супергетеродиндерде негізгі пайда, əдетте, қабылдау жиілігінен төмен
болатын аралық жиілікте жүзеге асырылады; сигнал жиілігі неғұрлым
төмен болса, соғұрлым жоғары пайдасы бар тұрақты күшейткіш құру
оңайырақ болады.
 Жоғары іріктелуі, шартты сүзу сигнал арнада ӨСБ. PCH сүзгісін
əлдеқайда жоғары параметрлермен жасауға болады, себебі оны жиілікте
қайта құрудың қажеті жоқ. Мысалы, шоғырланған селекцияның кварц,
пьезокерамикалық жəне электромеханикалық сүзгілері, сондай-ақ беттік
акустикалық толқындардағы сүзгілер кеңінен қолданылады.Олар сізге
өздігінен тар өткізу қабілеттілігін алуға мүмкіндік береді, одан тыс
сигналдарды өте көп басады.
 Кез келген түрдегі модуляциясы бар, оның ішінде амплитудалық
манипуляциясы (радиотелеграф) жəне бір жолақты модуляциясы бар
сигналдарды қабылдау мүмкіндігі
Кемшіліктері:
Ең маңызды кемшілігі - қабылдау айнасы деп аталатын каналдың
болуы-екінші кіріс жиілігі, ол гетеродин жиілігімен жұмыс жиілігімен бірдей
айырмашылық береді. Осы жиілікте берілетін Сигнал жұмыс сигналымен
бірге PH сүзгілерінен өтуі мүмкін.
Мысалы, 6,5 МГц ӨСБ қабылдағышы 70 МГц жиілікте тарататын
радиостанцияға орнатылсын, ал гетеродин жиілігі 76,5 МГц-ке тең. PH
сүзгісінің шығысында 76,5 – 70 = 6,5 МГц жиілігі бар сигнал шығады.
Алайда, егер басқа қуатты радиостанция 83 МГц жиілікте жұмыс істесе жəне
оның сигналы араластырғыштың кірісіне ағып кетсе, онда 83-76,5=6,5 МГц
жиіліктегі айырмашылық сигналы басталмайды, PH күшейткішіне түсіп,
кедергі жасайды. Мұндай кедергіні басу мөлшері (айна арнасы бойынша
селективтілік)
кіріс
сүзгісінің
тиімділігіне
байланысты
жəне
супергетеродиннің негізгі сипаттамаларының бірі болып табылады.
Айна каналының кедергісі екі жолмен азаяды. Біріншіден, бірнеше
тербелмелі тізбектерден тұратын күрделі жəне тиімді кіріс жолақ сүзгілері
қолданылады. Бұл дизайнды қиындатады жəне қымбаттайды, себебі кіріс
сүзгісі жиілікте қайта құрылуы керек, сонымен қатар гетеродинді қайта
құрумен үйлеседі. Екіншіден, аралық жиілік қабылдау жиілігімен
салыстырғанда өте жоғары таңдалады. Бұл жағдайда қабылдаудың айна
151

арнасы негізгі жиіліктен салыстырмалы түрде алыс, ал қабылдағыштың кіріс
сүзгісі оны тиімді түрде басады. Кейде PH тіпті қабылдау жиілігінен
əлдеқайда жоғары ("жоғары түрлендіру" деп аталады), сонымен бірге
ресиверді жеңілдету үшін олар кіріс жолағының сүзгісінен бас тартып, оны
қайта орнатылмайтын төмен өту сүзгісімен алмастырады. Жоғары сапалы
қабылдағыштарда жиілікті екі есе (кейде үш есе) түрлендіру əдісі жиі
қолданылады, ал егер бірінші РЖ жоғарыда сипатталған себептерге
байланысты жоғары болса, екіншісі төмен (жүздеген, кейде тіпті ондаған
килогерц) жасалады, бұл жақын жиіліктегі станциялардың кедергісін тиімді
басуға
мүмкіндік
береді,
яғни
қабылдағыштың
селективтілігін
арттырады.көрші арна. Мұндай қабылдағыштар, құрылыс пен жөндеудің
жоғары күрделілігіне қарамастан, кəсіби жəне əуесқой радиобайланыста
кеңінен қолданылады.
Сонымен қатар, супергетеродинде аралық жиілікте жұмыс істейтін
станцияларды паразиттік қабылдау мүмкін. Ол жеке түйіндерді жəне
тұтастай қабылдағышты экрандау арқылы, сондай-ақ кірістегі аралық
жиілікке реттелген сүзгі штепсельін қолдану арқылы алдын алады
Жалпы алғанда, супергетеродин тікелей күшейту қабылдағышына
қарағанда жобалау мен баптауда əлдеқайда мұқият болуды қажет етеді.
Гетеродиндер жиілігінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін өте күрделі
шараларды қолдану қажет, себебі қабылдау сапасы оған байланысты.
Қабылдағыш өзі кедергі көзіне айналмауы үшін гетеродин сигналы антеннаға
түспеуі керек. Егер қабылдағышта бірнеше гетеродин болса, олардың
гармоникаларының арасындағы соққылар дыбыстық жиілік диапазонында
болады жəне қабылдағыштың шығысында ысқырық түрінде кедергі келтіреді
Бұл құбылыс гетеродиндердің жиілігін ұтымды таңдау жəне
қабылдағыш түйіндерін бір-бірінен Мұқият қорғау арқылы күреседі
Қазіргі заманғы телекоммуникациялық жабдықтар, атап айтқанда
қабылдағыштар, SDR тұжырымдамасына сəйкес келетін аппараттық жəне
бағдарламалық бөліктен тұратын біріктірілген схема бойынша жасалған.
Қабылдағыштың негізгі функцияларын бағдарламалық іске асыру
сигналдарды цифрлық өңдеудің жаңа алгоритмдерін (СБО) енгізуге жəне
қабылдағыштардың SDR функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуге
мүмкіндік береді. - Сурет (5.2) қабылдағыштың идеализацияланған схемасы
оның негізгі принципін – аппараттық модульдердің ең аз санын көрсетеді.
Алайда, іс жүзінде бірнеше себептерге байланысты күрделі схемалар
қолданылады. Телекоммуникациялық жабдықтар əртүрлі жағдайларда
жұмыс істейді, жиі берілетін сигналдар əртүрлі бұрмалануларға ұшырайды
(атмосфералық кедергілер, сигналдардың көп сəулелі таралуы), сонымен
бірге қазіргі заманғы мобильді стандарттар сигнал сапасына қатаң талаптар
қояды. Қабылданған сигналдың сапасына қойылатын қатаң талаптар мен
қабылдағыштың кірісіне кіретін нақты сигналдар арасында қайшылық бар,
бұл қабылданған сигнал сапасының нашарлауына əкелуі мүмкін. Бұл
өзгерістерді өтеу үшін гетеродин сигналының амплитудасы мен фазасын
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жедел басқару мүмкіндігі болуы керек, бұл оны аппараттық іске асыруда
проблемалы.

5.2 сурет - Идеализацияланған SDR қабылдағыш схемасы.
Көбінесе идеализацияланған қабылдағыштың тізбегі іс жүзінде
қолданылмайды, себебі АӨО-ға жібермес бұрын сигналды аппараттық
құралдармен (негізінен күшейткіштер, жолақ сүзгілері(PF), төмен өту
сүзгілері(FNCH) алдын-ала өңдеуді жүргізу əлдеқайда оңай. SDR
тұжырымдамасы өте жаңа, бағдарламалық қабылдағышты құрудың бірыңғай
стандартты схемасы жоқ.
SDR қабылдағыштарын тікелей түрлендіру схемасы бойынша салуға
болады (сурет.5.3) немесе аралық жиіліктің схемасы бойынша
(супергетеродин қабылдағышы) əрбір схеманың өз артықшылықтары мен
кемшіліктері бар. Тікелей конверсиялық қабылдағыштың негізгі
артықшылықтары-аралық жиілік болған кезде пайда болатын жанама
арналардың қарапайымдылығы мен болмауы.

5.3 сурет - SDR-тікелей түрлендіру қабылдағышы.
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Супергетеродинді қабылдағыштың мұндай артықшылықтары жоқ,
бірақ ол жақсы селективтілікке ие. Тікелей түрлендіру қабылдағышының
SDR қайта құру жолағына байланысты айтарлықтай шектеулер бар. Ол АӨО
мүмкіндіктерімен шектелген. Мысалы, 44100 Гц жиіліктік дискреттеуі бар
дыбыстық картасы бар компьютерде SDR іске асырылған кезде қайта құру
жолағы шамамен 20 кГц болады. SDR-ге қолданылады супергетеродинді
қабылдағыштар аналогтық аралық жиілігі бар қабылдағыштарға бөлінеді
(сурет.5.4) жəне бағдарламалық аралық жиілік (сурет.5.5)

5.4 сурет - Аналогты аралық жиілігі бар Супергетеродинді SDR
қабылдағыш
ДК негізінде SDR қабылдағышты іске асыру үшін бағдарламалық
аралық жиілігі бар супергетеродин қабылдағышының схемасын қолдану
қисынды болып көрінеді. Аппараттық құрал жиіліктің кең диапазонында
теңшеуге мүмкіндік береді, ал бағдарламалық жасақтама жергілікті
сигналдың дəл реттелуі үшін жауап береді. Сондай-ақ, SDR
қабылдағыштарының көпшілігінде фазалық (I) жəне квадратуралық
сигналдар (Q) өңделеді, сондықтан барлық тізбектерде сигнал алдымен I
жəне Q компоненттеріне бөлінеді.

5.5 сурет - Бағдарламалық аралық жиілігі бар Супергетеродинді SDR
қабылдағыш
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Бағдарламалық гетеродин схемасын синтездеу
Классикалық фазалық Автоматты жиіліктің схемасы (FAPCH)
(сурет.5.6) үш негізгі элементтен тұрады: фазалық детектор (ФД), төмен
жиілікті сүзгі (ФНЧ) жəне кернеумен басқарылатын генератор (ГУН).

5.6 сурет - ФАПЧ контурының сызбасы
Схеманы талдау кезінде тұрақты жиілігі мен фазасы бар гармоникалық
тербеліс кіріс сигналы ретінде қабылданады.
Гонгтың шығыс сигналы-бұл кіріс сигналымен синхрондалатын сигнал.
Оның анықтамалық жиілігі кіріс сигналының жиілігіне тең.
Бұдан шығатыны, FAPCH үш негізгі элементінің екеуі бағдарламалық
түрде оңай жүзеге асырылады. FD кіріс сигналы мен ГУН сигналының
үлгілерін көбейтудің əдеттегі əрекеті арқылы жүзеге асырылады, ГУН
гармоникалық басқару сигналының генераторы түрінде жүзеге асырылады.
Бағдарламалық жасақтама негізіндегі гетеродин (сурет. 5.7) тұрақты
фазалық сəйкессіздікті ғана емес, сонымен қатар уақыт өте келе баяу өзгеруі
мүмкін жиіліктегі сəйкессіздікті де қадағалап отыруы керек, сондықтан
FAPCH тізбегінің реті екіге тең болуы керек.
Сүзгі жолағын таңдағанда, тым кішкентай жіп квадратураның құрамдас
бөлігінің айтарлықтай бұрмалануына, ал тым үлкен болса, сүзгінің топтық
кідірісінің жоғарылауына əкелетінін ескеру қажет.

5.7 сурет FAPH негізіндегі SDR бағдарламалық жасақтамасының
схемасы
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Берілген сигналдың төмен шу деңгейінен басқа, гетеродин
тасымалдаушы тербелістің жиілігі өзгерген кезде қайта құрудың минималды
жылдамдығын қамтамасыз етуі керек. Бұл жоғалған биттердің ең аз санын
қамтамасыз ету қажет. Қателер гетеродиннің шуынан туындайды, сонымен
қатар гетеродинді қажетті жиілікке қайта құру кезінде ақпарат жоғалады.
Радиотаратқыш (радиотаратқыш құрылғы) - сəулеленуге жататын
радиожиілік сигналын қалыптастыруға арналған электрондық құрылғы.Радио
таратқыш радиожиіліктің айнымалы тогын өздігінен шығара алады, ол
фидердің көмегімен таратушы антеннаға жеткізіледі, ол өз кезегінде радио
толқындарын шығарады

1.67 сурет -Құрылымдық схема
Қазіргі заманғы радио таратқыш келесі құрылымдық бөліктерден
тұрады (сурет.5.8.):
 тасымалдаушы толқынның жиілік генераторы (тіркелген немесе
қайта құрылатын);
 берілетін сигналға сəйкес сəулеленетін толқынның параметрлерін
(амплитудасы, жиілігі, фазасы немесе бір уақытта бірнеше параметрлер)
өзгертетін модуляциялық құрылғы ( көбінесе генератор мен модулятор бір
блокта орындалады-қоздырғыш);
 қоздырғыштың сигнал күшін сыртқы энергия көзіне байланысты
талап етілетін қуатқа дейін арттыратын қуат күшейткіші;
 күшейткіштің
қуатын антеннаға барынша тиімді беруді
қамтамасыз ететін келісу құрылғысы;
 сигналдың шығарылуын қамтамасыз ететін антенна.
Радио таратқыштар, оларды радиода қолданумен қатар, радио арқылы
бір-бірімен ақпарат алмасатын көптеген электронды құрылғылардың қажетті
құрамдас бөлігі болып табылады, мысалы, ұялы телефондар, сымсыз
Компьютерлік желілер, Bluetooth үйлесімді құрылғылар, ұшақтардағы,
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кемелердегі жəне ғарыштық радиолокациялық қондырғылардағы рациялар,
сондай-ақ навигациялық маяктар.
Өздігінен радио таратқыштар ақпаратты беру орнында қабылдауды
қажет етпейтін жерлерде қолданылады-дəл уақыт сигналдары , объектілердің
орналасқан жерін анықтауға арналған навигациялық радиомаяктар, көп
позициялы радиолокация, хабар тарату, қашықтан басқару, телеметрия жəне
т. б.
1.Тікелей модуляциясы бар жəне тікелей квадратуралық модуляциясы
бар таратқыштар кернеумен басқарылатын генератор (ƏБn) таратқыштың
жұмыс жиілігімен тербелістер шығаратындығымен сипатталады (мысалы,
DECT жүйесі үшін 1900 МГц, ал Bluetooth үшін - 2.4 ГГц), ал модуляция
гонгтың өзіне немесе оның шығу сигналына əсер ету арқылы жүреді. Тікелей
модуляциясы бар таратқыштарда (сурет. 5.9 а) тұрақты конверт
модуляциясының түрлері жүзеге асырылады, мысалы, жиілік манипуляциясы
(N-FSK), ал тікелей квадратуралық модуляциясы бар таратқыштарда (сурет.
5.9 Б) модуляцияның кез келген тар жолақты амплитудалық-фазалық
түрлерін, мысалы, көп позициялы квадратуралық амплитудалық
модуляцияны (N-QAM) қалыптастыруға болады. Интегралды квадраттық
микротолқынды модуляторлар алдыңғы бөлімде қарастырылды.

5.9 сурет - Тікелей модуляциясы жəне тікелей квадратуралық
модуляциясы бар таратқыштар
Тікелей модуляциясы жəне тікелей квадратуралық модуляциясы бар
схемалар барынша қарапайым болып шығады жəне бұл олардың негізгі
артықшылығы болып табылады, бірақ таратқыш сигналының сапасына
(спектрлік тазалығына) немесе оның үнемділігіне қойылатын жоғары
талаптар кезінде олардың мынадай кемшіліктері елеулі болуы мүмкін:
ол үшін қуат күшейткіші болып табылатын жүктеме параметрлері
өзгерген кезде ГУН жиілігінің созылуы (яғни өзгеруі) ;
Қуат күшейткішін қосу кезінде секірулерге ұшырауы мүмкін қуат
кернеуінің өзгеруіне байланысты ГУН жиілігінің ығысуы;
қуат күшейткішінің сигналының оның басқару кірісіне жалған əсеріне
байланысты ГУН жиілігін қатайту;
ГУННАН таратқыштың шығысына тасымалдаушы сигналдың жалған
өтуі;
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микротолқынды
диапазондағы
квадратуралық
модулятордың
энергияны едəуір тұтынуы.
Бұл кемшіліктердің көпшілігі ГУН мен күшейткіштің бірдей, жеткілікті
жоғары жиілікте жұмыс істейтіндігіне байланысты. Бұл кемшіліктерді жоюға
деген ұмтылыс модуляцияның басқа түрлерінің дамуына əкелді.
2. Жиілікті ығыстыру немесе екі есе көбейту арқылы тікелей
модуляция қарапайым генератор жолының тізбегін алу қажет болған
жағдайда да қолданылады. Жиіліктің ығысуымен тікелей модуляция (сурет.
5.10 а) квадратуралық модуляторға берілетін жұмыс жиілігі екі генератордың
жиіліктерінің қосындысы немесе айырмасы ретінде қалыптасатындығымен
ерекшеленеді, олардың біреуі тірек, ал екіншісі гонг. Бұл схеманың
шығуында паразиттік конверсия өнімдерінің пайда болуы мүмкін
болғандықтан, сүзгі қажетті селективтілікті қамтамасыз етуі керек.

5.10.a сурет - (А) ығысуымен немесе жиіліктің екі еселенуімен тікелей
модуляция (б)
Жиіліктің екі еселенуімен тікелей модуляция (сурет. 5.10.б) мұндай
күрделі сүзгіні қажет етпейді, бірақ қосымша фазалық Шу жəне жиілік
көбейткіштерге тəн жалған амплитудалық модуляция пайда болуы мүмкін.
Дегенмен, жиілікті екі есе көбейтумен тікелей модуляциямен қамтамасыз
етілген сигнал сапасы DECT сымсыз байланыс құрылғылары үшін жеткілікті,
ал мұндай құрылғылар өнеркəсіпте шығарылады (мысалы, DECT pmb2420,
PMB2220 трансиверіне арналған IMS жиынтығы, Siemens).
3. Жанама модуляция (жиілікті жоғары түрлендірумен модуляция)
(сурет. 5.10.в) ең танымал болып табылады, себебі ол супергетеродинді
таратқыштардың барлық артықшылықтарын, атап айтқанда, сигналдың
спектрлік тазалығын жəне квадрат модулятордың энергияны аз тұтынуын
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Гетеродиннің жиіліктерін қатайтуға жəне
оның сигналын антеннаға жіберуге жол бермеу оңай. Кемшілігі-сүзгілерді
жасау қиындықтары, сонымен қатар генераторлардың екі жиілігін құру
қажеттілігі.
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5.10.в сурет - Жанама модуляция
4. Тарату циклі бар таратқыштар жиілікті модуляциялау жəне сонымен
бірге модуляцияланған сигналдың жиілігін жұмыс жиілігінің мəніне дейін
түрлендіру үшін FAPCH циклын қолданады. Аударма циклі бар схемалардың
бірнеше нұсқалары бар. - Сурет 5.10.А. FAPCH циклінде ƏБn тікелей
модуляциясы бар схема келтірілген, ол интеграцияның өте жоғары деңгейіне
жəне энергияны аз тұтынуға мүмкіндік береді, бірақ модуляциялық
импульстардың өтуі кезінде FAPCH циклын ашқан кезде жиіліктің біршама
ауытқуы бар. FAPH циклінде модуляцияның жақсы əдістері бар, мысалы,
анықтамалық сигнал жиілігін модуляциялау. Қалай болғанда да, бұл
схемаларда конверттің өзгеретін мəні бар модуляция түрлерін алу мүмкін
емес.
Ақпараттық тракт бақылағышлеріне негізделген таратқыштар өте
үнемді, себебі бұл бақылағышлер төмен сағаттарда жұмыс істейді (мысалы,
13 немесе 26 МГц), микротолқынды диапазонда жұмыс істей алады, Шығыс
спектрінде жанама өнімдердің деңгейі төмен. Олар бір радиоарнада бір
тасымалдаушы жиілігі бар сигнал алуға, яғни ақпаратты берудің бір арнасын
іске асыруға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы байланыс жүйелері үшін бұл
жеткіліксіз, таратқыштың шығысында бір уақытта бірнеше тасымалдаушы
жиіліктері бар сигналдарды қалыптастыру қажет, бұл жалпы жүктемеде
("комбайнерде" - қуатты сигналдардың қосқышында немесе эфирде) бірнеше
таратқыштардың сигналдарын жинауға қарағанда əлдеқайда ыңғайлы. Бұдан
басқа, телекоммуникация техникасының қарқынды дамуына байланысты
қабылдау-беру аппаратурасының жиынтығын өзгертпей байланыс
стандартын бірнеше рет өзгерту қажет болуы мүмкін. Мұның бəрі келесі
тарауда қарастырылатын мамандандырылған сандық таратқыш процессорлар
(TSP) негізінде жасалған күрделі сандық радио таратқыштарда мүмкін.
5.Жанама синтезі бар сандық жиілік синтезаторлары (FAPCH)
Сигналдарды цифрлық қалыптастыру мен өңдеудің заманауи
құралдары жүздеген МГц-ке дейінгі жиіліктері бар цифрлық
модуляцияланған жж немесе ӨЖ сигналдарын алуға мүмкіндік береді.
Сандық сигналды таратқыштың қуат күшейткішінің кірісіне немесе қуат
бойынша күшейтер алдында сигналдың жиілігін қажетті мəнге дейін
арттыратын араластырғыштың кірісіне (сүзгі арқылы) беру үшін аналогтық
пішінге аударуға мүмкіндік беретін жоғары сапалы жылдам əрекет ететін
DAC бар. Бұл опцияның артықшылықтары бар-күрделі көп жиілікті
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сигналдарды қалыптастыру мүмкіндігі (мысалы, бір уақытта 100 кГц
жиіліктегі 8 модуляцияланған тасымалдаушы) радиацияның барлық
параметрлерін, соның ішінде тек бағдарламалық жасақтаманы өзгерту
арқылы байланыс стандартын өзгертуге мүмкіндік береді. Олардың кемшілігі
салыстырмалы түрде төмен рентабельділік жəне сигнал спектрінде көрінетін
паразиттік компоненттердің болуы деп санауға болады.
RF / RF сандық шығысы бар сандық таратқыштың ең қарапайым
нұсқасын сандық сигнал процессорының (DSP) жəне тікелей сандық жиілік
синтезаторының (DDS) тіркесімі деп санауға болады, сурет. 5.11. Бұл
жағдайда DDS, мысалы, AD7008, AD9830 сияқты жалғыз (квадратуралық
емес) шығуы керек. Мұндай таратқыш ондаған МГц жиіліктерде
амплитудалық-фазалық модуляция түрлерімен (AM, FM, SSB, PSK, FSK,
QAM) сигналдарды қалыптастыра алады.

5.11 сурет Сандық таратқыштың құрылымдық схемасы
Қазіргі заманғы DDS-тің сағат жылдамдығы жүздеген МГц-тен
аспайтындықтан жəне DDS-тің максималды Жұмыс жиілігі сағат
жылдамдығынан шамамен 0.4 болуы мүмкін болғандықтан, тасымалдаушы
жиілікті жоғарылату үшін қосымша элементтер қажет. Оның жұмыс
принципі сол тарауда сипатталған. 2.5 ГГц дейінгі жиіліктерде жұмыс істей
алатын осындай таратқыштың құрылымдық схемасы суретте көрсетілген.
5.12.

5.12 сурет 2.5 ГГц дейінгі жиіліктегі таратқыштың құрылымдық
схемасы
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Жетілдірілген сандық трансивердің типтік құрылымдық диаграммасы
суретте көрсетілген. 5.13. Бұл қазіргі заманғы сандық Таратқыштар үшін
стандартты жəне жиілік диапазонына жəне сигналды өңдеу алгоритміне
қойылатын талаптарға байланысты əр түрлі элементтер базасында жүзеге
асырылуы мүмкін. Атап айтқанда, сандық жж сигналдарын қалыптастыру
өзегі негізінде жүзеге асырылуы мүмкін:
стандартты цифрлық сигнал процессоры (DSP) - егер салыстырмалы
түрде төмен жиіліктегі сигнал қажет болса-1 МГц-ке дейін;
FPGA (FPGA) интеграцияның өте жоғары деңгейі, яғни миллиондаған
вентильдердің эквивалентті санымен;
бірнеше
типтегі
стандартты
ИМС-қабылдағыш
трактідегі
қабылдағыштың сандық сигналдық ЖЖ процессоры( RSP); таратушы
трактідегі таратқыштың сандық сигналдық ЖЖ процессоры (TSP), оны
сандық модуляторға, модуляцияланатын DDS немесе сандық жиілікті
түрлендіргішке (QDUC) ауыстыруға болады.

5.13 сурет Сандық трансивердің типтік құрылымдық схемасы
5.3 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды баптау жəне
тексеру
Радиоқабылдағыштардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларына
мыналар жатады: қабылданатын жиіліктердің диапазоны; сезімталдық;
селективтілік (селективтілік); шығарылатын жиіліктердің номиналды
диапазоны; орташа номиналды дыбыстық қысым; коэффициент-гармоника;
қуат тұтыну.
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Қабылданатын
жиіліктер
(толқындар)
диапазоны
бұл
радиоқабылдағыш қабылдауға арналған жиіліктер аймағы. Ресейде жиілік
диапазоны стандартталған: DV, SV, KB, UHV. Радиолар толқынды, үш, екі
немесе бір диапазонды болуы мүмкін. Ыңғайлы болу үшін орташа жəне
қысқа толқындарды бірнеше ішкі диапазонға бөлуге болады.
Сезімталдық-қабылдағыштың əлсіз сигналдарды қабылдау қабілеті.
Сезімталдық қабылдағыштың кірісіне түсетін сигналдың мəнімен
анықталады. Бұл сигнал дыбыс деңгейін реттегіш толығымен енгізілген кезде
Шығыс қуатының белгіленген мəнін қамтамасыз етеді.
Сезімталдық микровольтадағы (мкВ) кіріс сигналының кернеуімен
анықталады. Сезімталдық қабылдағыштың барлық сатыларының күшейту
қасиеттеріне байланысты.
Селективтілік (селективтілік) - бұл қабылдағыштың қажетті
станцияның сигналдарын бөлу жəне кедергі станциялары мен кедергілердің
сигналдарынан қалпына келтіру мүмкіндігі.
Селективтілік децибелмен өлшенеді (Дб).
Ойнатылатын жиіліктердің номиналды диапазоны-бұл қабылдағыш
қалыпты бұрмалануды арттырмай тиімді ойнай алатын жиілік диапазоны.
Қарағанда кең жиіліктер жолағы, көп адалдық ойнату. Шығарылатын
жиіліктердің ең кең ауқымын УҚТ диапазонында алуға болады.
Орташа номиналды дыбыстық қысым қабылдағыштың Шығыс
қуатымен жəне динамиктің орташа стандартты дыбыстық қысымымен
(тиімділігімен) анықталады жəне дыбыс деңгейін сипаттайды.
Гармоникалық коэффициент (сызықты емес бұрмалану коэффициенті)
қабылдағыштың трактісі арқылы өту кезінде төмен жиілікті сигналдың қалай
бұрмаланғанын көрсетеді. Гармоникалық коэффициент % - бен өлшенеді.
Қуатты тұтыну-уақыт бірлігінде қабылдағыш тұтынатын электр
энергиясының мөлшері. Ваттпен өлшенеді.
Радиоқабылдағыштың тұтынушылық қасиеттерін бағалау кезінде,
электроакустикалық параметрлерден басқа, қосалқы құрылғылардың - ДВ
жəне СВ диапазондарындағы магниттік антеннаның; kB жəне УКВ
диапазондарындағы гетеродин жиілігін автоматты түрде түзетудің; тембрді,
баптау индикаторын, шкаланы жарықтандыруды, УКВ диапазонындағы
тіркелген күйге келтіруді, қашықтықтан басқарудың болуы ескеріледі.
Көмекші құрылғылар өнімдердің жайлылығын арттырады.
Эргономикалық
талаптар:
пайдалану
ыңғайлылығы,
радиоқабылдағышты басқару ыңғайлылығы, салмағы, өлшемдері, сенімділігі,
сенімділігі, пайдалану қауіпсіздігі.
Эстетикалық
талаптар:
тұтынушыны
қызықтыратын
радиоқабылдағыштардың дизайны; заманауи тұрғын үй интерьеріне
сəйкестігі.
Жіктелуі. Радиоқабылдағыштардың ассортименті
Радио жабдықтарының ассортименті динамикалық, шағын серияларда
шығарылады; нарықта шетелдік өндірістің көптеген тұрмыстық радио
жабдықтарының пайда болуымен сипатталады.
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Радиоқабылдағыш аппаратура жіктеледі:
- пайдалану шарттары бойынша-стационарлық, тасымалданатын,
тасымалданатын, автомобиль;
- қоректендіру тəсілі бойынша-əмбебап қоректендіргіші бар сыртқы
немесе кіріктірілген түзеткіш құрылғының батареяларынан желілік,
автономды қоректендіруі;
- дыбыс ерекшеліктеріне сəйкес тұрмыстық радиоқабылдағыш
аппаратураны моно - жəне стерео деп бөледі.
Радио қабылдау аппаратурасының ассортиментіне мыналар жатады:
радиоқабылдағыштар, радиоқабылдағыштар, музыкалық орталықтар, радио
кешендер, тюнерлер.
Музыкалық орталықтар моно - жəне стерео магниттік жазбаларды
жоғары сапалы қабылдауға жəне ойнатуға арналған.
Музыкалық орталықтарда жоғары сапалы электронды-механикалық
құрылғылар, тюнер, күшейткіш-коммутациялық құрылғы (УКУ) бар.
Тюнерлер-бас телефондардың (құлаққаптардың) көмегімен немесе
төмен жиілікті сыртқы күшейткішпен жəне акустикалық жүйелермен бірге
радио хабарларын қабылдауды жəне тыңдауды қамтамасыз ететін
құрылғылар.
Радио кешені бірыңғай сыртқы дизайнмен біріктірілген жеке
блоктардан тұрады. Оның құрамына УҚТ, ақыл, тюнер, эквалайзер,
магнитофон-қондырма
(стерео),
толық
акустикалық
күшейткіш,
шығарылатын акустикалық жүйе кіреді. Эквалайзер-көп жолақты тембр
реттегіші-құрылғының қабылдау жəне күшейту жолдарында пайда болатын
амплитудалық-жиіліктік сипаттамалардың бұрмалануын өтеу арқылы
бағдарламаларды көбейту сапасын жақсартады.
Радиоқабылдағыштардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларына
мыналар жатады:
Қуат көзінің кернеуі-қабылдағыш жұмыс істейтін қуат көзінің кернеуі.
негізгі радиостанциялар үшін бұл əдетте айнымалы ток кернеуі 220 В + / 10%, мобильді станциялар үшін бұл автомобильдің борттық желісінің
тұрақты кернеуі (12 В-тан 13,8 В-қа дейін). Портативті радиостанциялар үшін
бұл батареялардың немесе гальваникалық элементтердің тұрақты кернеуі
(əдетте 9 В-тан 13,8 В-қа дейін)
Тұтынылатын қуат-қуат көзінен тұтынылатын қуат. Бұл параметр
портативті радиостанциялар үшін өте маңызды, себебі ол батареялардың бір
жиынтығынан жұмыс уақытын анықтайды. Портативті радиостанциялар
үшін тұтынылатын қуат беру, қабылдау жəне күту режимі үшін көрсетіледі.
Жұмыс температурасының диапазоны-трансивер жұмыс істейтін
қоршаған орта температурасы. Негізгі радиостанциялар үшін бұл бөлме
температурасының диапазоны, ал мобильді жəне портативті үшін бұл
диапазон кеңірек болуы керек (жақсырақ-30-дан +50 градусқа дейін).
Жұмыс жиіліктерінің диапазоны-таратқышты орнатуға болатын
жиіліктер аймағы (СиБи - бұл бекітілген жиіліктер жиынтығы, А - F қосалқы
диапазонында, олардың əрқайсысында 40 жиілік бар; жиілік мəндері
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қосымшада келтірілген). СиБи трансиверлеріндегі таратқыш пен
қабылдағыштың жұмыс жиілігі бірдей.
Модуляция түрі. СиБи амплитудалық модуляцияны, тар жолақты
жиілік модуляциясын жəне жоғарғы немесе төменгі бүйірлік жолақтары бар
бір жолақты модуляцияны қолданады.
Модуляция тереңдігі-амплитудалық модуляцияның сипаттамасы, ол
максималды амплитудасы бар модуляциялық сигнал əрекет еткен кезде
таратқыштың шығыс сигналының деңгейі қанша пайызға өзгеретінін
көрсетеді. Модуляция тереңдігі неғұрлым көп болса, қабылдағыш
шығысындағы сигнал соғұрлым қатты болады. СиБи таратқыштарында 100%
- ға жақын модуляция тереңдігі қолданылады.
Сигналдың ауытқуы-бұл жиілік модуляциясының сипаттамасы, ол
максималды амплитудасы бар модуляциялық сигнал əрекет еткен кезде
таратқыштың шығыс сигналының жиілігі қанша өзгеретінін көрсетеді. Көп
девиация байланысты шаралар күшейіп сигнал қабылдағыштың шығу. СиБи
таратқыштарында шамамен 2,0 КГц девиация қолданылады, бұл 10 КГц-тен
аспайтын сəулеленетін жиіліктер жолағының енін қамтамасыз етеді.
Радиациялық қуат-бұл таратқыштың жүктемеге беретін қуаты. Жиілікті
модуляция режимінде жұмыс істеген кезде қуат Модуляцияға тəуелді емес,
ал амплитудалық жəне бір жолақты модуляция режимінде қуат
модуляциялық сигналға байланысты болады. Сондықтан, бұл режимдерде ең
жоғары қуат өлшенеді, яғни модуляциялық сигналдың максималды мəні
кезінде таратқыш беретін қуат.
Радиациялық жиілік диапазоны-бұл таратқыш негізгі сигнал
шығаратын жиілік диапазоны. Радиациялық жиілік диапазонының ені
модуляция түріне жəне модуляция сигналының жиілік спектрінің еніне
байланысты. Сибиге белгіленген нормаларды сақтаған кезде таратқыштар (1қосымша) жолақтың ені амплитудалық жəне жиіліктік модуляция үшін
шамамен 10 КГц жəне бір жолақты модуляция үшін 4 КГц құрайды. Жиілік
ауытқуы тым үлкен болса немесе таратқыштың каскадымен шамадан тыс
жүктеме болса, радиация жолағы едəуір кеңейе алады, бұл көрші арналарда
кедергілерге əкеледі.
Жанама сəулелену деңгейі. Кез-келген нақты таратқыш негізгі
сигналды ғана емес, сонымен қатар жанама сигналдарды да шығарады, яғни
жиілігі негізгі сигналдың жиілік диапазонында жатпайтындар. Жанама
сəулелену кедергі туғызбауы үшін олардың мəні таратқыштың СиБи жанама
сəулеленуінің минималды деңгейі 6 негізгі сигналдан кем дегенде 40дб
болуы керек.
Берілетін дыбыс жиіліктерінің диапазоны-шектерінде модуляциялық
сигналдың деңгейі орталық жиілікке қатысты 2 есе (6 дБ-ға) төмендейтін
дыбыс жиіліктерінің диапазоны. Сөйлеу сигналдарын анық беру үшін 300ден 3000 Гц-ке дейінгі жолақ қажет.
Беріліс
жиілігінің
тұрақтылығы-өзін-өзі
қыздыру,
сыртқы
температураның өзгеруі, ылғалдылық, қуат көзінің кернеуі жəне
механикалық əсерлердің əсерінен жиіліктің кету мөлшері. Am жəне FM
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сигнал таратқыштары үшін жиіліктің кетуі 0,005% - дан аспауы керек, ал SSB
үшін номиналды мəннен 0,0005% аспауы керек, бұл сəйкесінше 27 МГц
жиілікте шамамен 1300 Гц жəне 130 Гц құрайды.
Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды сынау жəне тексеру
үшін сынау аспаптарының мынадай түрлері пайдаланылады (5.14-5.16сурет):

5.14 сурет - Хабар тарату жабдығына арналған сынақ станциясы
R&S®BTC хабар тарату жабдықтарына арналған сынақ
станциясы
R&S®BTC хабар тарату жабдықтарын сынау станциясы-бұл талдау
функцияларымен жəне аудио, видео жəне мультимедиялық қосымшалар үшін
автоматтандырылған сынақтармен жабдықталған анықтамалық сигнал
генераторы. Бұл жоғары талаптарға жауап беретін жəне DVB-S2X сияқты
соңғы тарату технологияларын қолдайтын керемет техникалық мүмкіндіктер
мен модульдік икемді дизайнның ерекше үйлесімі.

5.15 сурет - Көп стандартты сынақ таратқышы
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Көп стандартты сынақ таратқышы
R & S®SFE100-бұл көп деңгейлі сынақ таратқышы, ол нақты уақыт
режимінде хабар тарату сигналдарын кодтауды қамтамасыз етеді. Ол барлық
сандық жəне аналогтық теледидар стандарттарын жəне бірнеше хабар тарату
стандарттарын қолдайды. Икемді теңшеу мүмкіндіктерінің арқасында R &
S®sfe100 өндірістен жəне сапаны қамтамасыз етуден бастап қарапайым
қосымшаларды əзірлеуге дейін кең ауқымды қосымшалар үшін жарамды.

5.16 сурет - Телевизиялық сигнал талдағышы
R & S ® ETL теледидарлық сигнал талдағышы-бұл əмбебап шешім. Бір
аспапта теледидар сигналының, ƏЧ-сигналдың (радио), бейнесигналдың,
MPEG көлік ағынының жəне Спектр талдағышының функционалдық
мүмкіндіктері біріктірілген. R & S®ETL сонымен қатар аналогтық бейне
сигналдарын, дыбыстық сигналдарды жəне MPEG-2 көлік ағындарын құруға
арналған генераторларды қамтиды [19].
5.4 Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды жөндеу
Қабылдағыш-таратқыш құрылғылар үшін ең көп таралған ақаулық –
бұл байланыс сапасының төмендігі, Шу мен кедергілердің жоғары деңгейі.
Бұл проблемалардың негізгі себептері мыналар болуы мүмкін.
 Антенна проблемалары. Бұл əсіресе сыртқы антеннаға қосылуды
қажет ететін автомобиль қабылдағыштары үшін өте маңызды. Сымдардың
тұтастығына зақым келтіру, сондай-ақ антеннаның механикалық
зақымдануы сигнал деңгейінің төмендеуіне əкелуі мүмкін. Мəселенің
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шешімі – антеннаға барар жолдағы барлық коммуникациялардың
тұтастығын тексеру.
 Радиожиілік кедергілерінің қуатты көздерінің болуы. Атап
айтқанда, қуатты электромагниттік өрістерді шығаратын құрылғылардың
жанында радиобайланыс əрекеттері сəтсіз аяқталуы мүмкін. Сондай-ақ,
радиотолқындар үшін өте маңызды кедергі-бұл қала құрылысы мен жер
бедері.
 Артық күту. Қабылдау-беру құрылғысын сатып алғанда, көптеген
пайдаланушылар одан ұялы телефонмен салыстырылатын байланыс
сапасын күтеді. Бірақ іс жүзінде аналогтық қабылдағыш-таратқыш
құрылғылар шамамен 30-40% шу шығарады, ал Сандық құрылғылар да
белгілі бір шеберлік пен əдетті қажет етеді. Сонымен қатар, өндірушілер
идеалды жағдайларда байланыс ауқымын көрсетеді (кедергісіз жəне
кедергісіз тікелей көріну), сондықтан нақты байланыс радиусы əлдеқайда
аз болуы мүмкін.
 Бұл бұзылудың ең көп таралған себебі-қуат жүйесінің қарапайым
бұзылуы. Батареямен байланыс үзілуі мүмкін, батарея істен шығуы
мүмкін жəне т.б. сондықтан, ең алдымен, рация қуатымен бəрі жақсы
екенін тексеру керек. Сонымен қатар, егер батарея алынбалы болса,
құрылғыны қайта іске қосу үшін оны алып тастап, қайта салған жөн.
 Сондай-ақ, қабылдағыш – Таратқыш құрылғының болмауының
жиі кездесетін себебі-құлыптау. Барлық дерлік модельдерде кездейсоқ
басудан құлыптау функциясы бар, оны кездейсоқ қосуға болады. Құлыпты
алып тастау үшін белгілі бір модельдің нұсқауларын оқып шығу керек.
Қабылдағыш-таратқыш құрылғылардың ең көп таралған
зақымдануларының ішінде мыналарды бөлуге болады:
 Корпустағы жарықтар мен ақаулар. Мұндай жүктемелерге
арналмаған құрылғының құлауы нəтижесінде пайда болады. Егер зақым
алғаннан кейін құрылғы жұмысын жалғастырса, оны одан əрі пайдалануға
болады.
 Дисплей сынған. Бұл LCD экраны қабылдағыш-таратқыш
құрылғыдағы ең "əлсіз нүкте". Оның сынуы құрылғымен жұмыс істеуді
қиындатып, оны толығымен мүмкін емес етуі мүмкін. Егер тек əйнектің
жоғарғы қабаты жарықтар алса жəне дисплейдің көрсеткіші жақсы болса,
қабылдау жəне беру құрылғысы пайдалануға жарамды. Егер көрсеткіш
бұзылса, экранды ауыстыру қажет.
 Тозған жəне бүлінген түймелер. Егер жұмыс кезінде
қабылдағыш-Таратқыш құрылғының түймелері жабысып, нашар
бастиегілса немесе мүлдем орындалмаса, оларды ауыстыруға болады.
 Айта кету керек мəселелердің соңғы тобы – батарея
проблемалары. Батарея тозған сайын қабылдау-беру құрылғысының
автономиясының күрт нашарлауы мүмкін. Сонымен қатар, проблеманың
167

белгісі-батареяның қызып кетуі. Бірақ теріс температурада тезірек разряд
қалыпты құбылыс жəне сынудың белгісі емес.
Тəжірибелік жұмыстар
1.
Радиоқабылдағыштың параметрлерін тексеру.
2.
Радио таратқыштың параметрлерін тексеру.
3.
Тюнердің жұмысын тексеру жəне ауыстыру.
4.
Радиоқабылдағыштың максималды сезімталдығын
өлшеу.
5.
Қабылдау өтпелі жолының жалпы жиілік
сипаттамасын өлшеу.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
Радиохабар қабылдағыштары қандай белгілер бойынша
жіктеледі.
2.
Радио таратқыштар қандай сипаттамаларға сəйкес жіктеледі.
3.
Супергеродинді қабылдағыштың функционалды түйіндерін
тізімдеңіз.
4.
Супертеродинді
қабылдағыштың
артықшылықтары
мен
кемшіліктерін тізімдеңіз.
5.
Сандық қабылдағыштың құрылымы қандай?
6.
Сандық қабылдағыштың артықшылықтары мен кемшіліктерін
тізімдеңіз.
7.
Супергеродин қабылдау принципі қандай?
8.
Сандық қабылдау принципі қандай?
9.
Аналогты
аралық
жиілігі
бар
супергеродинді
SDR
қабылдағыштың жұмыс принципі қандай
10. Бағдарламалық аралық жиілігі бар супергеродинді SDR
қабылдағыштың жұмыс принципі қандай.
11. Радио таратқыштың құрылымы қандай?
12. Тікелей модуляциясы жəне тікелей квадратуралық модуляциясы
бар таратқыштың функционалды түйіндерін тізімдеңіз.
13. Сандық таратқыштың жұмыс принципі қандай?
14. Сандық трансивердің функционалды түйіндерін тізімдеңіз.
15. Радио жəне тарату құрылғыларын сынау жəне тексеру үшін
қандай құрылғылар қолданылады?
16. Қабылдау жəне тарату құрылғыларының ең көп кездесетін
ақауларын тізімдеңіз.
Қысқаша қорытынды:
Студенттер осы тарауды зерттей отырып, осы тарауда қарастырылған
қабылдау-беру құрылғыларын тексерудің барлық түрлерін орындай алады,
қабылдау-беру құрылғыларын жөндеу жəне қызмет көрсету үшін қажетті
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ұғымдар мен терминдерге ие болады. Қабылдау-беру құрылғыларын жөндеу
жəне қызмет көрсетудің практикалық дағдыларын алады. Студенттер
схемаларды "оқи" алады, аппараттармен бірге жеткізілетін техникалық
құжаттама негізінде қабылдау жəне беру құрылғыларының мақсаты мен
жұмыс принципі туралы түсінікке ие болады жəне Интернетте жоқ ақпаратты
іздейді.
Білім алушылар оларды тексерудің жекелеген компоненттерінің жұмыс
принципі
туралы
білімдерін
толық
меңгереді,
қабылдау-беру
құрылғыларының радиоэлементтерін бөлшектеу жəне монтаждау тəсілдерін
меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Дыбыстық хабар тарату-тұтынушылардың кең ауқымына жоғары
жиілікті электрлік тербелістер арқылы дыбыстық ақпаратты беру.
(АМ) – амплитудалық модуляция, дыбыстық ақпарат RF
тербелістерінің амплитудасына енгізілген.
(ƏЧ) – жиіліктік модуляция, дыбыстық ақпарат жж-тербелістер
жиілігіне енгізілген.
(УРЧ) – радиожиілікті күшейткіш.
(ГО) – гетеродин – төмен шу шығаратын радиожиілік
автогенераторы.
(АЖК) – аралық жиілікті күшейткіш.
(ДЖК) – дыбыс жиілігін күшейткіш.
(КАР) – кірісті автоматты түрде реттеу.
(АПЧ) – автоматическая подстройка жиілік.
Сезімталдық-əлсіз сигналдарды қабылдау мүмкіндігі.
Таңдау – қабілеті əлсіретуге əрекет кедергі.
Қабылданған жиіліктер диапазоны-қабылдағышты орнатуға
болатын жиіліктер аймағы.
Демодуляторлар-жиілік түрлендіргіштері.
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі
1.
П. И. Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт
бытовой радиоаппаратуры», спецтехнология, «Вышэйшая школа»
Минск 2006.
2.
П. И. Мисюль «Ремонт, настройка и проверка
радиотелевизионной
аппаратуры»,
специальная
технология,
«Вышэйшая школа» Минск 2007.
3.
П. И. Мисюль «Ремонт, настройка и проверка
телевизионной аппаратуры», производственное обучение, «Вышэйшая
школа» Минск 2008.
4.
В.А.Петренко, Ремонт радиостанций, выпуск 38,
издательство СолонМосква, 2000 год
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6. ОПТИКАЛЫҚ ЖАЗУ ЖƏНЕ ЖАҢҒЫРТУ АППАРАТУРАСЫН
ЖӨНДЕУ, ТЕКСЕРУ.
Мазмұны
Модульге қысқаша шолу
6.1 CD-Аудио, DVD-ойнатқыштар жүйесінде сигналды жазу
принципі
6.2 функционалдық тораптар, СD-, DVD-ойнатқыштарды баптау
жəне тексеру ерекшеліктері
6.3 мобильді құрылғыларды жөндеу
Тəжірибелік жұмыстар
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
Кəсіби терминдер
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Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.Оптикалық жазу жəне жаңғырту аппаратурасының жұмысын
диагностикалау;
2.Оптикалық жазу жəне жаңғырту аппаратурасының ақауларын
анықтау жəне жөндеу;
3.Оптикалық
жазу
жəне
жаңғырту
аппаратурасының
радиоэлементтерін демонтаждау жəне монтаждауды жүргізу;
4.Механизмдердегі қозғалтқыштарды ауыстыруды жүргізеді;
5.Ластанған торапты тазалайды;
6.Шлейфті ауыстыруды, линзаны тазалауды, оптикалық блокты
ауыстыруды жүргізеді;
7.Оптикалық жазу жəне жаңғырту аппаратурасын аппаратураның басқа
түрлерімен коммутациялауды жүзеге асыру
DVD ойнатқышы-DVD дискісінен, соның ішінде DVD-Audio жəне HD
DVD-ден ақпаратты оқуға арналған оптикалық жетегі бар автономды
құрылғы (DVD ойнатқыштары CD-ді де қолдайды, ал бұрын шығарылған
DVD ойнатқыштары қолдамайды, өз кезегінде кейінірек пайда болған blue
ray ойнатқыштарының көпшілігі DVD-ді қолдайды);

бағдарламалық компонент: DVD-Video мазмұнын ойнауға
(ойнауға) арналған микробағдарлама. Сондай-ақ, компьютердегі бағдарлама,
DVD стандартты файлдарын ойнату үшін медиа ойнатқыш (оның ішінде
файлдар немесе диск кескіні түрінде басқа медиа түрлерінде жазылған) жəне
аппараттық ойнатуды модельдеу (мысалы, диск мəзірі, субтитр тілін таңдау
жəне т.б.)
Əр түрлі мазмұндағы жəне форматтағы DVD дискілерін ойнатуға
мүмкіндік беретін көптеген құрылғылар бар. Негізгі мыналарды жатқызуға
болады:
 орнатылған DVD жетегі бар компьютер немесе ноутбук;
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тасымалданатын кіріктірілген бейне экраны бар (бейне мониторы
бар) DVD-ойнатқыштар
оның ішінде, автомобиль DVD-плеерлер;
 кірістірілген бейне экраны жоқ портативті DVD ойнатқыштары;
 DVD дискісі бар заманауи ойын консольдері;
 тұрақты DVD ойнатқыштары;
 қатты диск, VHS рекордері (бейнемагнитофон) немесе CD
ойнатқышы бар стационарлық ойнатқыштардың əртүрлі будандары
 DVD-жазғыштар (DVD-ойнатуға ғана емес, сонымен қатар DVDдискілерді жазуға да мүмкіндігі бар құрылғы)


6.1 CD-Аудио, DVD-ойнатқыштар жүйесінде сигналды жазу
принципі
DVD (ди-ви-ди, ағылш.Digital Versatile Disc-сандық көп мақсатты диск;
сондай-ақ ағылшын.Digital Video Disc-сандық бейне диск) - əртүрлі
ақпаратты сандық түрде сақтау үшін диск түрінде жасалған оптикалық
ақпарат тасымалдаушысы. Ол CD-мен бірдей мөлшерде, бірақ жұмыс бетінің
тығыз құрылымы бар, бұл оған толқын ұзындығы аз лазерді жəне үлкен
сандық саңылауы бар линзаны қолдану арқылы сақталатын ақпараттың үлкен
көлеміне ие болуға мүмкіндік бередіDVD дискісі - оқу құрылғысы (жəне
жазу); кері үйлесімділікке ие (алайда Sony Playstation 4 дискісі DVD
дискілерін қолдайды, бірақ CD дискілерін ойнай алмайды) жəне ықшам
дискілерді ойната алады. Бейне DVD-де бейне деректерді қысу үшін MPEG-2
пішімі қолданылады.https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
Дыбыс жазу тербелістерін сандық бейнелеу принципі:

алдымен аналогтық сигналды сандық сигналға түрлендіру
керек, оны Аналогты-сандық түрлендіргіш

алынған сандық деректерді медиаға сақтаңыз: магниттік
таспа(DAT), қатты диск, оптикалық диск немесе флэш-жад;

жасалған жазбаны тыңдау үшін жасалған жазбаны
медиадан ойнату жəне сандық-аналогтық түрлендіргішті (DAC)
қолдана отырып, сандық сигналдан аналогқа кері түрлендіру
қажет.ADC принципі де өте қарапайым: микрофондар мен электр
музыкалық аспаптардан алынған аналогтық сигнал сандық сигналға
айналады. Бұл түрлендіру келесі операцияларды қамтиды:
1.
Жиілік диапазонын шектеу жиілігі іріктеу жиілігінің
жартысынан асатын спектрлік компоненттерді басу үшін төмен өту
сүзгісінің көмегімен жүргізіледі
2.
Уақыт бойынша дискреттеу, яғни үздіксіз аналогтық
сигналды уақыттың дискретті сəттеріндегі оның мəндерінің
реттілігімен алмастыру - санау.
3.
Деңгей бойынша кванттау дегеніміз - белгіленген шамалар
жиынтығынан-кванттау деңгейлерінен алынған ең жақын мəнмен
сигналдың анықтамалық шамасын ауыстыру
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4.
Кодтау немесе цифрландыру, нəтижесінде əрбір сандық
сілтеменің мəні кванттау деңгейінің реттік санына сəйкес келетін сан
түрінде ұсынылады
Бұл келесідей жасалады: үздіксіз аналогтық сигнал бөліктерге
"кесіледі", іріктеу жиілігімен сандық дискретті сигнал алынады, ол белгілі
бір бит тереңдігімен кванттау процедурасынан өтеді, содан кейін кодталады,
яғни кодтық таңбалар тізбегімен ауыстырылады. 20-20 000 Гц жиілік
жолағында дыбысты сапалы жазу үшін 44,1 кГц жəне одан жоғары
минималды стандартты іріктеу жиілігі қолданылады (қазіргі уақытта ADC
жəне DAC 192,3 жəне тіпті 384,6 кГц жиілікте пайда болды). Жоғары сапалы
жазбаны алу үшін 16 биттік бит жеткілікті, бірақ динамикалық диапазонды
кеңейту жəне дыбыс жазу сапасын жақсарту үшін 24 бит (сирек 32) бит
қолданылады [20].
Шуылға қарсы жəне каналды кодтау
Шуылға қарсы кодтау сигналды ойнату кезінде медиадан оқу қателерін
анықтауға жəне жоюға (немесе олардың пайда болу жиілігін төмендетуге)
мүмкіндік береді. Мұны істеу үшін, ADC шығысында алынған кері санаққа
жасанды резерв (бақылау биттері) қосылады, бұл кейіннен зақымдалған кері
санақты қалпына келтіруге көмектеседі. Дыбыс жазу құрылғыларында (6.1сурет) əдетте екі немесе үш шуылға төзімді кодтардың тіркесімі
қолданылады. Егер кодтаудың артықтығының таңдалған деңгейі дұрыс
сілтеме мəнін қалпына келтіруге мүмкіндік бермесе, онда сигнал деңгейінің
секірмелі өзгеруінің (шертудің) пайда болуын болдырмау үшін интерполяция
көмегімен ауыстырылады
Ақпарат тасымалдаушысының зақымдануынан (компакт-дискідегі
сызаттар, магниттік таспаның бүгілуі) туындаған пакеттік қателіктерден
жақсы қорғау үшін, сондай-ақ, араластыру қолданылады
Пайдалы сигналға қосымша деректер қосылады, бұл кейінгі
декодтауды жеңілдетеді. Бұл уақыт коды сигналдары, қызметтік сигналдар,
синхрондау сигналдары болуы мүмкін.
Арналық
кодтау
сандық
сигналдарды
тарату
арнасының
параметрлерімен (жазу/ойнату) үйлестіруге қызмет етеді. Мысалы, магниттік
тасымалдағышқа сандық сигналдарды жазу кезінде жазу тогында тұрақты
компоненттің жəне спектрдің төмен жиілікті компоненттерінің пайда болуын
болдырмау керек (нөлдердің немесе бірліктердің ұзын тізбегі пайда болған
кезде пайда болады). Ол үшін түрлендіру кестелері қолданылады, оған сəйкес
m битінен N арна битінен алынған сөздер ауыстырылады жəне əрқашан n > m
болады. Сандық сигналдарды ойнату құрылғыларында арна декодері Жалпы
деректер ағынынан сағат сигналдарын бөледі жəне N-биттік сөздерді mбиттік деректер сөздеріне кері түрлендіреді. Қателерді түзеткеннен кейін
сигнал DAC-қа түседі.
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6.1 сурет - Сандық дыбыс жазу мен ойнатудың құрылымдық схемасы.
Əрекет принципі.

Сурет 6.2 идеалды сигнал фонында интерполяциясыз DAC бар Сигнал
Декодерден алынған сандық сигнал (6.2-сурет) аналогқа айналады. Бұл
түрлендіру келесідей жүреді:
1.
DAC декодері сандар тізбегін дискретті сандық сигналға
айналдырады
2.
Уақыт аймағында Тегістеу арқылы дискретті үлгілерден
уақыт бойынша үздіксіз сигнал шығарылады
3.
Сигналды түпкілікті қалпына келтіру аналогтық төмен өту
сүзгісіндегі жанама спектрлерді басу арқылы жүзеге асырылады
Сандық жазу əдістері
Жазу принципі бойынша келесі əдістер бөлінеді:
 Магниттік дыбыс жазу - сандық сигналдарды жазу магниттік
таспаға жүргізіледі. Екі түрге бөлінеді жазбалар:
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бойлық-кіші жазу жүйесі-онда таспа бекітілген магниттік
жазу/ойнату бастарының блогы бойымен қозғалады (DASH, DCC)
o
көлбеу-кіші жазу жүйесі-онда таспа айналмалы магниттік
бастардың барабаны бойымен қозғалады жəне жазу бойлық-кіші жазу
жүйесімен салыстырғанда үлкен тығыздықты қамтамасыз ететін жеке
жолдармен көлбеу жүзеге асырылады. (R-DAT, ADAT, сондай-ақ ИКМ
префиксі мен бейнемагнитофоннан тұратын ерте жүйелер)
 Магнитті-оптикалық жазу-жазу магнитті бастиектің көмегімен
арнайы магнитті-оптикалық қабатқа жүргізіледі жəне магниттеу сəтінде
лазермен Кюри нүктесінің температурасына дейін қысқа қыздырылады.
(Минидиск, Hi-MD)
 Лазерлік жазу-жазба оптикалық тасығыштың жарық сезгіш
қабатындағы ойықтарды күйдіретін лазер сəулесімен жүргізіледі. (CD,
DVD-Audio
 Дыбыстың оптикалық (фотографиялық) жазбасы - жарық
ағынының тасымалдағыштың (кинотаспаның) жарық сезгіш қабатына
əсеріне негізделген. (Долби Digital, SDDS)
 Дыбысты
электронды
тасымалдағыштарға
жазу-дербес
компьютердің көмегімен дыбыстық деректер файл түрінде əртүрлі
тасымалдағыштарға (қатты дискілер, қайта жазылатын оптикалық
дискілер, флеш-карталар, қатты күйдегі дискілер) жазылады, бұл ретте
дыбыс форматының тасымалдаушы форматына міндетті түрде
сəйкестігіне шектеу жоқ.
Сандық медиада жəне дербес компьютерлерде дыбысты (музыка, дауыс
жəне т.б.) сақтау үшін сығудың, дыбыс сапасы мен деректер көлемінің
қолайлы арақатынасын таңдауға мүмкіндік беретін əртүрлі форматтар
қолданылады.
Сандық жазу техникасы
Қазіргі уақытта сандық дыбысты жазу дыбыс жазу студияларында,
дербес компьютерлердің жəне басқа да қымбат жəне сапалы жабдықтардың
басқаруымен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, "үй студиясы" ұғымы кеңінен
дамыған, онда үйде сапалы жазбалар жасауға мүмкіндік беретін кəсіби жəне
жартылай кəсіби жазу жабдықтары қолданылады.
Дыбыстық карталар өздерінің ADC жəне DAC-да өңдейтін
компьютерлерде қолданылады-көбінесе 24 бит жəне 96 кГц, бит пен іріктеу
жиілігін одан əрі арттыру, жазу сапасын іс жүзінде арттырмайды.
Компьютерлік бағдарламалардың бүкіл класы бар - дыбыспен жұмыс
істеуге мүмкіндік беретін дыбыстық редакторлар:
 кіріс дыбыс ағынын жазу
 дыбыс жасау (жасау)
 бар жазбаны өзгертіңіз (семплдер қосыңыз, тембрді, дыбыс
жылдамдығын өзгертіңіз, бөліктерді кесіңіз жəне т. б.)бір форматтан
екіншісіне қайта жазу
 əр түрлі аудио кодектерді түрлендіріңіз
o
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Кейбір қарапайым бағдарламалар тек форматтар мен кодектерді
түрлендіруге мүмкіндік береді.
6.2 Функционалдық тораптар, СD, DVD-ойнатқыштарды баптау
жəне тексеру ерекшеліктері

6.3 сурет - DVD-Video ойнатқышының құрылымдық схемасы.
Оптикалық бастиегі бар дискіден оқылған Сигнал алдын-ала
күшейткіштер блогына түседі (сурет.6.3), содан кейін сандық код
қалыптасады жəне сағат синхрондау импульстары бөлінеді. Сонымен қатар,
оптикалық бастиегінен сигнал серво жетегіне түседі, ол дискіні ойнату
кезінде пайда болатын фокустау жəне Автотрек қателерін анықтайды жəне
орындайды. Ақпараттық сигнал жəне сағат импульстері демодуляторға жəне
қателіктерден қорғау блогына (CIRC Plus декодері) келеді. DVD-де
модуляциялық код ретінде 8-16 арна коды (EFM Plus) қолданылады, ол əр
байт ақпаратына 16 биттік арна тобын сəйкес келтіреді. Қосылу биттері
мұнда қарапайым EFM кодынан айырмашылығы қолданылмайды, себебі
тұрақты компонентті жою жəне минималды жəне максималды аралықтарға
шектеулерді сақтау басқа жолдармен қамтамасыз етіледі - бірнеше мүмкін 16
биттік комбинациялардың бірін таңдау арқылы.
Модуляциядан кейін (16 биттік арна топтарын ақпарат ағынының
бастапқы байттарына кері түрлендіру) одан қызметтік деректер бөлініп,
ойнатқыштың барлық жүйелерінің жұмысын басқаратын орталық
процессорға жіберіледі. Бейне жəне аудио деректерді CIRC Plus декодері
өңдейді, ол анықталған қателерді түзетеді. Мұнда дискіні айналдыратын
қозғалтқышты басқару сигналы жəне блоктық, кадрлық жəне басқа
синхрондау сигналдары бөлінеді.
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Осыдан кейін ақпараттық деректер MPEG2 бейне кодері үшін деректер
ағынын басқаратын VBR (Variation Bit Rate) жүйесіне түседі. Оның жұмысы
бейненің динамикасына байланысты осы ағынның біркелкі емес
жылдамдығын қамтығандықтан, VBR жүйесі дискіден оқылған деректерді
жедел жадта жинақтайтын жəне оны MPEG2 декодеріне оның сұрауына
жауап ретінде жіберетін буфер рөлін атқарады.
Сонымен қатар, бейне декодер MPEG1 технологиясымен Сығылған
деректермен жұмыс істей алады, бұл деректер ағынының тұрақты
жылдамдығын қамтиды.
Декомпрессиядан кейін бейне ақпарат белгілі бір теледидар форматына
(NTSC, PAL, SECAM) айналады жəне ойнатқыштың шығуына (Теледидар
кірісі) кіреді.
Дыбыстық ақпарат аудио кодерлер блогына (MPEG2, AC-3, DTS)
келеді, онда оны дискіде ұсыну əдісіне, ойнатқыштың техникалық
мүмкіндіктеріне жəне пайдаланушының қалауына байланысты оны декодтау
немесе қайта кодтау орын алады. Нəтижесінде алынған үлгілер тізбегі ішкі
DAC көмегімен аналогтық пішінге айналады немесе сыртқы декодерде
түрлендіру үшін сандық түрде шығады.
Ойнатқыштың барлық жүйелерінің жұмысын орталық процессор
басқарады, оны пайдаланушы өз кезегінде қашықтан басқару құралымен
(қашықтан басқару пульті) немесе ойнатқыштың алдыңғы жағындағы
басқару элементтерін қолдана отырып басқарады. DVD дискілерінде (DVDROM) басқару рөлін компьютердің тиісті драйвері орындайды.
Қазір DVD ойнатқыштарының əртүрлі модельдері бар-стационарлық
жəне портативті, бір-бірінен қызмет көрсету функциялары, көп арналы
дыбысты декодтау мүмкіндігі, оптикалық бастардың саны (1 немесе 2), DVD
жəне CD дискілерінің басқа түрлерімен үйлесімділік, ойнатылатын сурет пен
дыбыстың сапасы жəне басқа да ерекшеліктер.
DVD-Audio ойнатқышының құрылымдық схемасы суретте көрсетілген.
6.4 бұл DVD-Video ойнатқышының схемасынан əлдеқайда қарапайым.

6.4 сурет - DVD-Audio ойнатқышының құрылымдық схемасы
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DVD-Audio негізгі функционалды түйіндеріне мыналар кіреді:
 компакт-дискінің айналу торабы жəне оптикалық блок жетегінің
жүйелері;
 оптикалық блок;
 фотодетектор (фотодиод) сигналдарын өңдеу арнасы);
 атқарушы
құрылғылармен Автоматты реттеудің бақылау
жүйелері (сервожүйелер);
 жетектерді басқару схемалары (драйверлер);
 сандық сигналды өңдеу арнасы (DSP процессоры);
 микробақылағыш;
 НЧ сүзгісі бар Дат;
 аналогтық сигналдың шығу кезеңдері.
Ықшам дискіні айналдыру түйіні
Оқуға арналған электромеханикалық құрылғы жəне (көптеген заманауи
модельдерде) лазер арқылы оптикалық дискілерден орталықта тесіктері бар
пластикалық диск түріндегі ақпарат (CD, DVD жəне т.б.).
Оптикалық дискінің өзі күрделі жабдықтың бөлігі ретінде құрылымның
құрамдас бөлігі бола алады (мысалы, тұрмыстық DVD ойнатқышы) немесе
стандартты қосылу интерфейсі бар тəуелсіз құрылғы түрінде қол жетімді
(PATA, SATA, USB), мысалы, компьютерге орнату үшін.
Оптикалық блок
Лазерлік диодтың сəулеленуін қалыптастырады жəне оны диск
бетіндегі оқу дақтары түрінде шоғырландырады. Ақпаратты оқу
шұңқырлардың түбінен жəне флеттердің бетінен шағылысқан жарық
толқындарының
қарқындылығына
негізделген.Оптикалық
жүйе
шағылысқан дискіні оптикалық медиадан деректермен модуляцияланған
сəулені жарық энергиясын электр сигналына түрлендіретін құрылғыға
бағыттайды. Мұндай құрылғы-фотодиодтар (фотодиодты матрица).
Фотодетектор (фотодиод) сигналдарын өңдеу арнасы)
электр сигналын күшейтеді. Сонымен қатар, бұл арнада сигналдар
қалыптасады: CD-ден оқылған жəне сандық сигналды өңдеу арнасына
бағытталған ақпараттық сигнал; жазу жолын фокустау жəне бақылау қатесі
сигналы жəне серво жүйесіне бағытталған; драйвер схемасы арқылы
оптикалық блокқа бағытталған лазерлік сəулелену қуатын автоматты
басқаруға арналған сигнал.
Атқарушы құрылғылармен Автоматты реттеудің бақылау
жүйелері (сервожүйелер)
Фото детектордан қате сигналдарының негізінде атқарушы
механизмдер үшін басқару сигналдарын қалыптастырады.
Жетектерді басқару схемалары (драйверлер)
серво жүйелерінің шығыс сигналдарын күшейтеді жəне жетектерге
беріледі: дискінің айналу қозғалтқышы (айналу жылдамдығы); позициялау
қозғалтқышы (оптикалық блоктың ақпараттық аймақта қозғалысы); фокус
шарғысы; шарғыны тарту (жазу жолын дұрыс бақылау үшін).
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Сандық сигналды өңдеу арнасы (DSP процессоры)
Кадрлық блоктық синхроимпульстерді бөлуді, арналық жəне шуылға
төзімді кодтарды декодтауды жүргізеді. Декодтау процесі аяқталғаннан кейін
сол жəне оң арналар біріктіріледі. FNC кейін сандық сигнал сандықаналогтық түрлендіруге дайындалды.
Микробақылағыш
бақылау жəне басқару функцияларын орындайды
Оның құрамына мыналар кіреді: орталық процессор; жедел жады;
ROM; кіріс/шығыс порттары; сағат генераторы; RDU сигнал қабылдағышы;
сұйық кристалды дисплейді басқару схемасы.
НЧ сүзгісі бар Дат
Сандық сигналды сатыға түрлендіреді, содан кейін FNCH аналогы
пайда болады.
Аналогтық сигналдың шығу кезеңдері
жиілікті түзетуді, сигналды қажетті күшейтуді жүзеге асырыңыз.
ДК ойнатқыштарындағы ақпаратты оптикалық оқу принципі
Ықшам дискіден ақпаратты оқу үшін лазерлік бас (LH) қолданылады.
LH корпусында лазерлік диод, ішкі оптикалық жүйе (дифракциялық тор,
цилиндрлік, коллиматорлық жəне басқа линзалар, призма), фокустау жəне
фокустау объективі бар трекинг шарғылары, лазерлік диод (сурет. 6.5).

6.5 сурет - Лазерлік басшысы жобалау
Қуат кернеуін беру кезінде жартылай өткізгіш лазерлік диод когерентті
(толқын фазаларының айырмашылығы уақыт өте келе тұрақты) сəуле
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шығарады, ол дифракциялық торды пайдаланып негізгі сəулеге жəне екі
қосымша сəулеге бөлінеді. Оптикалық жүйенің элементтері мен фокустық
линзалардан өтіп, бұл сəулелер CD-ге түседі (сурет. 6.6).

6.6 сурет - Дискінің бетіне сəулені фокустау
Дискідегі сəулелердің дəл фокусталуы линзаның қажетті орнын
белгілейтін фокустау шарғыларымен жүзеге асырылады. Дискіден
шағылысқан сəулелер қайтадан фокустық линзаға, содан кейін оптикалық
жүйеге түседі. Бұл жағдайда шағылысқан сəулелер əртүрлі поляризацияға
байланысты құлаудан бөлінеді. Фото сенсорларға (фотодиод матрицасы)
кірмес бұрын, негізгі сəуле цилиндрлік линзадан өтеді, онда фокустың
дəлдігін анықтау үшін дисторсия эффектісі қолданылады (сурет. 6.7).

6.7 сурет - Фотодетекторлардағы сəулелер мен сигналдар
Егер сəуле ықшам дискінің бетіне дəл бағытталған болса,
фотодатчиктерде шағылысқан сəуле шеңбер түрінде болады, егер оның
алдында немесе артында эллипс пішіні болса.
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Фото сенсорлардың сигналдары алдын-ала күшейтіліп, FE (Focus Error)
фокустық қатесі (A+C) жəне (B+D) сигналдарының айырмашылығымен
анықталады. Дəл фокустау кезінде FE сигналы нөлге тең болады.
E жəне F сенсорларына екі бүйірлік сəулелер түседі. Олар негізгі
сəуленің оқылатын жолмен (жолмен) өтуін бақылау үшін қолданылады
(сурет. 6.8).

6.8 сурет - Трек бақылау принципі: а). жолдың бойымен сəуленің дəл
өтуі; б). қате
E жəне F сигналдарының айырмашылығы TE (tracking Error) бақылау
қатесін анықтайды.
A, B, C жəне D датчиктерінен алынған жалпы сигнал-бұл EFM (eightto-Fourteen Modulation) форматындағы жоғары жиілікті (rf) сигнал (>4 МГц).
Онда кодталған аудио Ақпарат жəне қосымша мəліметтер бар.
Серво схемаларының жұмысы жəне дискіні оқу процесінде негізгі
сигналдар
Ықшам дискіні орнатқан кезде позициялау қозғалтқышы (Slide motor)
лазер бастиегін "бастың бастапқы позициясы" терминалы жабылғанша
бастапқы күйіне ауыстырады (кейбір модельдерде күймешені жылжыту жəне
орналастыру үшін екі емес, бір қозғалтқыш бар.)
Ldon сигналы бойынша лазердің Автоматты қоректендіру
сервосхемасы (ALPC-Automatic Laser Power Control) лазерлік диодқа қуат
береді. Кейде лазердің қосылуын блоктау жəне бөлшектелген механизмде
лазер сəулесінің түсуіне жол бермеу үшін қосымша ұштар қолданылуы
мүмкін, ал кейде жабық күймешемен лазер үнемі қосылып тұрады. ALPC
жүйесі лазерлік диодтың радиациялық қуатын белгілі бір деңгейде қолдайды.
Ағымдағы сəулелену қуатын лазер диодымен бір корпуста орналастырылған
фотодетектор басқарады.
Сервопроцессор фокустық сервосхемаларға, содан кейін драйвер
арқылы фокустық линзаға түсетін бастапқы фокустық іздеу импульстарын
(FSR) шығара бастайды. Фокустық серво схемасы CD-дің соғуын (жоғары180

төмен) өтеуге арналған. Драйвер (шығу сатысы) сигналдардың қуатын
арттыру үшін қолданылады. Линза жоғары-төмен қозғала бастайды. Сəуленің
ықшам дискінің бетіне дəл фокусталған кезде Fe=(A+C)-(B+D) фокустық
қателік сигналы минималды болады, FSR импульсі өшіріледі жəне фокустық
серво схемасы fem сигналымен фокустық шарғыны басқара бастайды, ол
түзетілген FE сигналы болып табылады. Сəтті фокусталғаннан кейін FOK
(FocusOk) сигналы шығарылады. Егер 3-4 FSR импульстарынан кейін FOK
сигналы шығарылмаса, онда ықшам дискінің болмауы анықталады жəне
ойнатқыштың жұмысы тоқтайды.
FOK сигналы қозғалтқыштың айналу жылдамдығын басқарудың сервос
схемаларына (SUSVD) келеді. Олар қозғалтқыштың жұмысын басқару жəне
оның айналу жылдамдығын реттеу үшін Mon (ажыратымдылық), MDS
(айналымдар), MDP (фаза), CLV (басқару) сигналдарын шығарады.
Қозғалтқыш айнала бастайды жəне жылдамдыққа жетеді. Кейбір
ойнатқыштарда FSR импульстарымен бірге FOK сигналы берілгенге дейін
қозғалтқышты іске қосу импульстері пайда болады. Тұрақты бұрыштық
айналу жылдамдығында жолдың диаметрі мен сызықтық жылдамдық
дискінің бастиегінен аяғына дейін артады. SUSVD дискінің сызықтық айналу
жылдамдығын тұрақты деңгейде ұстайды, ал ойнатқыш тоқтағаннан кейін ол
қозғалтқыштың жылдамдығын баяулатады.
4,3218 Мбит / с дискіден оқылған ақпарат ағынының номиналды
жылдамдығы.
Сонымен қатар, FOK сигналы трекинг сервосына түседі жəне оның
жұмысын белсендіреді. Бұл серво схема жолдың ортасында сəуленің дəл
өтуін қамтамасыз етеді. Сəуленің орналасуын бақылау үшін трекингтің қате
сигналы (TE=E-F) қолданылады. Сүзілген te (ter сигналы) жоғары жиілікті
компоненті трекинг шарғысына түседі. Трекинг шарғысы линзаны тректерге
перпендикуляр бағытта жылжытады жəне LH Қозғалмай 20 трекке дейін
оқуды қамтамасыз етеді. Te сигналының сүзілген төмен жиілікті компоненті
(RAD сигналы) LH диск өрісі бойымен қозғалатын позициялау
қозғалтқышына беріледі. Лазердің бастиегі оқылған тректердің саны трекинг
шарғыларына рұқсат етілгеннен асып кеткен кезде мезгіл-мезгіл қозғалады.
Трекинг схемалары ақпарат жолындағы немесе олардың арасындағы
сəуленің орналасуын дербес анықтай алмайды. Ол үшін жоғары жиілікті
сигналдың амплитудасы бойынша EFM сəуленің орнын анықтайтын жəне
оны түзететін айна детекторы қолданылады. Егер сəуле жолдар арасында
болса, онда EFM сигналының амплитудасы минималды болады. Бақылау
сəтті болған кезде трекинг сервосхемалары TOK (tracking OK) сигналын
шығарады.
Осыдан кейін ақпаратты дискіден оқу басталады. Кварц генераторынан
импульстармен бекітілген PLL детекторы жиілік пен фазада жоғары жиілікті
EFM сигналына бейімделеді жəне одан мəліметтер шығарады. Ауыстыру
регистрінде сериялық деректер параллель түрлендіріледі. Содан кейін
ақпарат декодталады, бастапқы өңдеуден өтеді (кезектесу, қателерді түзету
жəне т.б.) жəне "жартылай күй"буферіне орналастырылады. SUSVD буферді
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50% деңгейінде толтыруды қолдайды. Егер айналу жылдамдығы төмен болса
жəне буфер 50% - дан аз болса, онда серво схемасы қозғалтқыштың
жылдамдығын арттырады жəне керісінше. Дискіні біраз уақытқа баяулатуға
болады, бірақ дыбыс үзілмейді. Бұл буфердің болуына байланысты.
AntiShock схемаларында ұқсас жұмыс принципі, бірақ олардың
сыйымдылығы мен толтыру пайызы көп.
Буфердегі ақпарат сəйкесінше WFCK жəне RFCK импульстарымен
жазылады жəне оқылады. Оқылған ақпарат аудио деректер мен субкодқа
бөлінеді. Субкод-бұл синхрондалған биттерді, ағымдағы жол туралы
ақпаратты, уақытты қамтитын қызметтік ақпарат. Субкод лазердің бастиегін
қажетті нүктеге орналастыру үшін сервосхемаларды пайдаланады. Субкод
ағынының жылдамдығы-58,8 кбит / с.аудио деректер дыбыстық тізбектерде
өңделеді жəне аналогтық аудио сигнал шығады.
Дыбысты түрлендіру
Дыбысты сандықтан аналогтық форматқа түрлендіру дыбыстық
тізбектерде жүреді. Бастапқыда сол жəне оң арналардың деректері араласады
(мультиплекстелген) жəне бір ағынға орналастырылады. Аудио деректер
цифрлық аудио схемаларда одан əрі өңдеуден (интерполяция, ауыстыру)
өтеді.
Дыбыс сапасын жақсарту жəне шуды азайту үшін сандық сүзгілер мен
жеделдетілген іріктеу тізбектерін қолдануға болады (OVERSAMPLING).
Сандық сүзгілер дыбыстық сигналдың бит тереңдігін 16-дан 18-ге немесе 20
битке түрлендіреді, Шығыс сигналындағы кванттау қадамын азайтады. 18
биттік сүзгіні жəне DAC қолданған кезде қадам 4 есе азаяды жəне сəйкесінше
дыбыс жағымды болады. Жеделдетілген іріктеу тізбектері кванттау шуын
(>22 кГц) жоғары жиілік аймағына жылжытады. DAC үшін деректер
номиналдыдан 2, 4, 8 немесе 16 есе жоғары жылдамдықпен оқылады жəне
түрлендіріледі.
DAC сандық сигналдарды аналогтық пішінге айналдырады. Екі нұсқа
мүмкін (сурет. 6.9).

6.9 сурет - Дыбыстық схемаларда DAC қосу
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Қымбат модельдерде суретте көрсетілген опция қолданылады. 6.9, а.
Мультиплекстелген сандық сигнал демультиплексорға түседі, ол сол жəне оң
арналар үшін сəйкесінше 2 Сандық ағынға бөлінеді. Əр арна үшін өзіндік
DAC қолданылады. Басқа нұсқада (сурет. 6.9. б) коммутатормен екі арнаға
бөлінетін аналогтық сигнал бір дап қолданылады. Екі жағдайда да кідіріс
сызығы оң жəне сол жақ арналардың деректерін уақыт бойынша теңестіру
үшін қолданылады.
Аудио сигналдар бастап шығу САТ күшейеді жəне түседі демалыс
сүзгілер. Сүзгілер жоғары жиілікті компоненттерді (>20 кГц), кванттау
шуларын кесіп, қадамды тегістейді.
Аудио тізбектерде транзисторлық кілттер қолданылады, олар MUTE
сигналымен басқарылады жəне шығыс сигналын корпусқа қысқартады. Егер
диск қалыпты түрде оқылса, онда "ойнату" немесе "жолды айналдыру"
режимдерінде процессор дыбыс құлпын өшіреді. Барлық басқа режимдерде
MUTE функциясы іске қосылады.
Дыбыстық сигналдың сапасы сүзгінің сапасына тікелей байланысты.
Қымбат модельдерде жоғары деңгейлі сүзгілер қолданылады.
CD-, DVD ойнатқыштарын орнату жəне тексеру ерекшеліктері.
Линзаны тексеру
Линзаның бетін көру үшін үлкейту əйнегі мен жарқын жарық көзін
қолданған жөн. Линза таза, мөлдір, сызаттарсыз болуы керек, əйтпесе
оқылатын сəуленің қуаты төмендейді жəне "ілулі лазер"əсері байқалады.
Линзаның беті арнайы фотосезімтал қабатпен жабылған, бұл оған көгілдір
реңк береді.
Линзаларды тазарту үшін арнайы сұйықтық бар бөтелкелер
шығарылады. Сондай-ақ, мақта мен алкоголь бар матчтарды қолдануға
болады.
Алкогольге малынған мақта тампонымен линза сүртіліп, алкоголь
іздері дереу құрғақ тампонмен алынады. Мұны суспензияға зақым келтірмеу
жəне фокусталған линзаның туралануын бұзбау үшін өте мұқият жасау
керек. Белсенді заттарды тазарту үшін қолданудың арқасында линза уақыт
өте келе бұлтқа айналуы мүмкін.
Іс жүзінде кішкентай сызаттарға жол беріледі, бірақ үлкен
зақымданумен ақпаратты оқу мүмкін болмайды. Лазер бастиегін ауыстыру
немесе қалпына келтіру керек.
Линзаның көлбеуін тексеру
Линзаның көлбеуі-бұл дискінің жазықтығына қатысты линза
жазықтығының параллелизмінен ауытқу. Бұл мəн минималды болуы керек
(сурет. 6.10).
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6.10 сурет - Линзаның көлбеуі
Линзаның көлбеуінің жоғарылауына байланысты пайдалы сəулелердің
амплитудасы төмендейді, жолды бақылау нашарлайды, сондықтан дискілер
нашар оқылады. Уақыт өте келе, шарғының аспалы материалының
сипаттамаларының өзгеруіне байланысты (ішкі кернеу жəне т.б.) линзаның
көлбеуі артуы мүмкін.
Реттеу: линзаның көлбеуін LH моделіне байланысты бір немесе екі
жазықтықта реттеуге болады немесе ол мүлдем берілмейді (сурет. 6.11,
мұнда 1-реттеу бұрандалары; 2 - серіппе; 3 - серіппелі бұранда; 4 - бекіту
бұрандасы; 5-реттеу кілтіне арналған тесік).

6.11 сурет - Линзаның көлбеуін реттеу
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Реттеу 1 бұрандаларының көмегімен жүзеге асырылады. Көптеген
жағдайларда көлбеу тек "ауада"бөлшектелген механикамен ғана жасалуы
мүмкін. Дəл көлбеу EFM сигналының максималды амплитудасы бойынша
реттеледі.
Егер бұл сигнал болмаса немесе əлсіз болса, алдымен "көзге"өрескел
орнату қажет болуы мүмкін. Ол үшін кернеу қолданылады (1...2) линза оған
қол тигізбестен дискіге дейін көтерілуі үшін фокустау шарғысына. Көлбеу
қатені көру оңайырақ (сурет. 6.11). Жоғарыда біраз деңгейдегі линза көтеріле
алмайды, себебі қажет қадағалауға міндетті емес, күйік оның. Содан кейін
линзаның көлбеуін максималды параллельділікке келтіру керек. Іске қосу
кезінде өрескел түзетуден кейін линза фокусталып, диск айналуы керек.
Дифракциялық тор
Дифракциялық тор лазер сəулесін əртүрлі ретті сəулелерге бөледі.
Ойнатқыш ақпаратты оқу үшін негізгі сəулені жəне жолды бақылау үшін екі
қосымша бірінші ретті сəулені пайдаланады. Қосымша сəулелердің қуаты
негізгі қуаттың 25% құрайды. Дифракциялық тордың орнын реттей отырып,
негізгі сəулелерге қатысты қосымша (бақылау) сəулелердің орнын өзгертуге
болады.
Реттеу оптикалық бастардың кейбір (негізінен ескі) модельдерінде
мүмкін (сурет. 6.12, мұнда 1-реттеуге арналған тесік; 2 - фото сенсоры; 3 Лазерлік диод; 4 - қысқыш бұрандалар; 5-реттеу кілті).

6.12 сурет - дифракциялық торды түзету
Бастары байланыс тақтасында көрсетілген.
5 арнайы реттеу кілтін өзіңіз жасай аласыз. Реттеу тесігі желіммен
толтырылуы мүмкін. SF-91 бастарында (сурет. 6.12) дифракциялық тор
құрылымдық түрде лазерлік диодпен бір корпуста орналасқан, сондықтан
реттеуден бұрын 4 бұрандаларын аздап босату керек жəне диодты тақтадан
жұқа өткізгіштермен уақытша жалғау арқылы босату керек. Осылайша сіз
жолды қадағаламайтын ақаулы лазер бастиегін қалпына келтіруге тырысуға
болады (сəуле фокусталады жəне FOK сигналы шығарылады).
Орнату: жолды оқу барысында кілтті біртіндеп бұрап, торды EFM жəне
TER сигналдарының максималды амплитудасына қою керек.
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Қозғалтқыш диагностикасы
Дискіні айналдыратын қозғалтқыш тозған кезде, коллектор осі мен
қола жең арасындағы алшақтық артады, нəтижесінде CD-дің дірілі мен
тербелісі тік жəне көлденең бағытта бірнеше есе артады. Фокустау жəне
трекинг сервосхемалары жолды қадағалай алмайды жəне пайдалы деректер
оқылған ақпарат ағынынан түсе бастайды. Шығу дыбыстық сигналында
(винил жазбасы сияқты) дыбыс естіледі, диск нашар оқылады немесе мүлдем
оқылмайды.
Егер қозғалтқыш сынған болса, онда ол қатты механикалық шу мен
жарықшақты шығарады.
Төлкелердің тозуын тексеру ("сынғыштыққа"")
Қозғалтқыш корпусында подшипниктер рөлін атқаратын екі қола жең
бар. Жұмыс барысында жеңдер тозады, олардың арасындағы алшақтық жəне
DS қозғалтқышының білігі артады (сурет. 6.13, мұнда 1 - ось; 2 - діріл
бағыты; 3 - қола жең; 4 - корпус) қозғалтқыш білігінің дірілі мен дірілдеуі
артады.

6.13 сурет - Қозғалтқыштың тозуы
Ықшам дискіге беріледі. Егер радиалды бағыттағы дискінің тербелісі
рұқсат етілген нормадан үлкен болса, трекинг жүйесі жолды қадағалай
алмайды (диск нашар оқылады немесе мүлдем оқылмайды).
"Сынған" қозғалтқыштарда механикалық шу күрт артады. Мысалы,
бастың орналасуы кезінде қатты жарылыс естіледі. Іс жүзінде
қозғалтқыштың тозуын келесі жолмен анықтауға болады:

қозғалтқышты алыңыз, біліктен редукторды немесе үстелді
алыңыз;

қосуды қозғалтқыш қарай реттеліп көрсетілетін қуат
көзінің блогы 0...5 В, 100 мм;

кернеуді 0-ден 3 В-қа дейін жəне керісінше біртіндеп
арттыру механикалық шуды мұқият тыңдайды.
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Сынған қозғалтқышта резонансқа байланысты кейбір айналу
мəндерінде Шу мен жарылыс бірнеше есе артады. Жарамды қозғалтқыш шу
өзгеріп қалыпты. Бастау үшін Сіз қозғалтқыштың жұмысын анық жұмыс
істейтін (анықтамалық) салыстыруға болады. Бірнеше рет жаттығу жасай
отырып, сіз тозған қозғалтқыштардан бас тартуды үйренесіз. Тексеру
барысында қозғалтқышты өшірмеу үшін қуат кернеуіне мұқият болу керек.
Сынған қозғалтқыштарды ұқсас қозғалтқыштармен ауыстыру немесе
қалпына келтіру керек.
Диск қозғалтқышының тозуы позициялау қозғалтқышының тозуымен
салыстырғанда оқу сапасына айтарлықтай əсер етеді. Сондықтан, егер диск
қозғалтқышы сынған болса, онда екі қозғалтқыш бірдей бренд болған
жағдайда, оны позициялау қозғалтқышымен ауыстыруға тырысуға болады.
Бірақ көбінесе диск қозғалтқышының білігі позициялау қозғалтқышының
білігіне қарағанда ұзынырақ болады. Бұл жағдайда сіз екі қозғалтқышты
бөлшектей аласыз жəне олардың корпусын ауыстыра аласыз немесе оны
қалпына келтіруге тырысасыз.
"Өлі нүктені" тексеру”
"Өлі нүкте" қозғалтқыштың позициясы деп аталады, онда
түйіспелердің ұшқындауы мен жануына байланысты коллектор мен щеткалар
арасындағы байланыс жоғалады. Білік айналған кезде қозғалтқыш инерция
арқылы өлі нүктеден өтіп кетуі мүмкін, сондықтан оны қозғалтқышты іске
қосу кезінде анықтау керек.
Өлі нүктенің болуын тексеру үшін қозғалтқышқа оның баяу айналуы
үшін жеткілікті қуат кернеуін беру керек жəне қозғалтқыштың білігін
қолымен баяулатып, қозғалтқыш жұмысын тоқтататын позицияны табуға
тырысу керек. Егер бірнеше əрекеттен кейін өлі нүктені табу мүмкін болмаса,
онда қозғалтқыш жұмыс істейді деп болжауға болады.
Механиканың диагностикасы.
Үстел жазықтығының өз осіне перпендикулярлығын тексеру
(үстелдің қисықтығы).
Кестенің перпендикулярлығын тексеру үшін үстелге дискіні орнатып,
оны магнитпен бекіту керек. Содан кейін дискіні қолыңызбен сəл бұраңыз.
Егер дискінің тербеліс амплитудасы шетінде болса (жəне суретте.6.14) тік
бағытта 0,5 мм-ден асады, сіз оны туралауға немесе басқасына ауыстыруға
тырысуға болады.

6.14 сурет - Кестенің қисықтығын орнату
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Іс жүзінде сіз келесідей теңестіре аласыз:

ескі дискіні орнатыңыз жəне оны айналдырып, дискінің
максималды ауытқу орындарын жоғары (төмен) табыңыз);

үстелге басу (қысым бағыттары суреттегі көрсеткілермен
көрсетілген. 6.14), оны теңестіруге тырысыңыз.
Үстелге немесе қозғалтқышқа зақым келтірмеу үшін аздап басу керек.
Үстелдің зақымдануын немесе қисықтығын болдырмау үшін оны
қозғалтқыштан тек төменгі бөлігінен алып тастауға болады, бұл ретте
бұрағышпен көмектеседі.
Егер диск рұқсат етілген фокустық серво схемаларынан жоғары болса,
олар дискінің бетіне сəуленің сенімді фокусталуын қамтамасыз ете алмайды.
Сондықтан оқу процесі үзілуі мүмкін. Бұл əсер əсіресе соңғы жолдарда
байқалады.
Егер магниттің күші "əлсіреген" болса, ойнатқышты іске қосу жəне
тоқтату кезінде үстелдегі диск тайып кетуі мүмкін.
Үстелдің биіктігін тексеру
Қозғалтқыштың осіне параллель штангенциркульді орнатып, үстелдің
жазықтығынан қозғалтқыш бекітілген шассиге дейінгі қашықтықты өлшеңіз
(жəне суретте. 6.15).

6.15 сурет - Үстелдің биіктігін реттеу
Sony KSM-210 (KSM-240, KSM-150), Sanyo SF-90 ойнатқыштарында
үстелдің биіктігі 19,5 ± 0,25 мм-ге тең. Басқа ойнатқыштарда бұл қашықтық
əртүрлі болуы мүмкін (нақты биіктігі құжаттамамен анықталады). Əр түрлі
"механика" үшін үстелдің биіктігін өлшеп, дəптерге жазу мағынасы бар. Бұл
келесі жөндеулерде пайдалы болуы мүмкін.
Жұмыс кезінде үстелдің биіктігі аздап өзгеруі мүмкін. Осыған
байланысты ойнатқыш тек екінші немесе үшінші рет басталады. Үстелдің
биіктігінің қатты ауытқуымен сəуле фокусталмайды.
Дискінің оқылуы кезінде фокустық линзаның жоғары жəне төмен
жылжу мүмкіндігі болуы керек деген негізде үстелдің биіктігін орнатуға
болады.
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Кестенің биіктігін өзгерткеннен кейін FO-Offset фокусын өзгерту
керек.
LG орналасуын тексеру
Лазер бастиегінің орналасуын тексеру үшін сізге қажет:

slide-қозғалтқышты бұрылмалы схемалардан ажыратыңыз;

ЛГ бағыттағыштарында жəне берілістерде майлау болмаған
жағдайда, майлауды жағыңыз;

Slide-қозғалтқышқа кернеу беру (1...5) қажетті полярлықта,
LH бастапқы позициядан соңғы позицияға жəне кері бағытта
қозғалады. Қозғалтқыш білігін қолмен бұрауға тырысуға болады.
Егер LH біркелкі қозғалмаса, тоқтап қалса, қатты жарылыс естілсе,
сынықтар немесе сырғу байқалса, қозғалтқыш, редуктор немесе пассив
зақымдалған болуы мүмкін. Редукторлар зақымданудың, ақаулардың, артық
механикалық элементтердің болмауын тексеруі керек. Пассик берілістері
қозғалысты сенімді беруі тиіс. Егер құмарлықтың кернеуі əлсіреген болса, ол
тайып кете бастайды. Пассивтерді ауыстыру кезінде қысқа, қатты созылған
пассиканы қолданған кезде энергияның көп бөлігі берілістегі үйкеліс
салдарынан жоғалатынын, сондай-ақ қозғалтқыш қатты тозатынын есте
ұстаған жөн. Осыған байланысты дискіні оқу жиі үзілуі мүмкін.
Егер позициялау қозғалтқышында өлі нүкте болса, онда ойнату кезінде
ойнатқыш өздігінен тоқтау режиміне өтуі мүмкін. Қозғалтқыш ақаулы болған
жағдайда оны ауыстырады немесе қалпына келтіреді.
Кейбір Telefunken CD ойнатқыштарында ЛГ-ны орналастыру үшін
үйкеліс берілісі қолданылады, ол серіппе əлсіреген кезде қатты сырғып кетуі
мүмкін. LG серпіліспен орналасады, жиі жолды жоғалтады. Бұл механизмде
LH бастапқы позициясының соңы жоқ, сондықтан бастарды бастапқы
позицияға орнатқан кезде сырғып кету үшін үйкеліс берілісі өте қатал
болмауы керек.
Арба
"Open/Close" пернесін басқанда, арба шығып, ұштықты жауып, тоқтауы
керек. Дискіні шығару үшін лазерлік механика төмен түсуі мүмкін немесе
дискіні көтеру үшін арнайы механизм қолданылады.
Күймешенің
қозғалысын
диагностикалау
үшін
2
кернеуі
қолданылады...5 В немесе арбаның қозғалтқыш білігін қолмен бұруға
тырысыңыз. Егер арба шықпаса, ол кептеліп қалуы мүмкін. Көптеген
модельдерде күймеше лазерлік механика төмендеген кезде ғана шыға алады.
Механикалық элементтердің ластануы күймешенің қозғалысын қиындатады.
Кейде бір қозғалтқыш арбаны басқарады жəне лазер бастиегін
орналастырады.
Егер ол созылса, онда беріліс тайып кетеді, ал күймеше өте баяу жүреді
немесе мүлдем кетпейді. Түйіспесіз схемалар қолданылатын Telefunken
ойнатқыштарында, егер құмарлық созылса, күймеше соңына дейін кетуі
мүмкін, бірақ қозғалтқыш ұзақ уақыт айналады.
Мүмкін, арба соңына дейін кетіп, бірден қайтып келгенде. Егер
күймеше жабық болса, дискіні үстелге қысып, еркін айналу мүмкіндігі болуы
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керек. Кейде, егер диск жақсы басталмаса, құлыптау терминалдары лазердің
қуат тогын өшіреді.
Арбаны алу үшін қорғаныс тақталарын сығып, (немесе) болттарды
бұрап немесе ілмектерді алып тастау керек (сурет. 6.16. бөлінген
шеңберлерде бұғаттау элементтерінің мүмкін орындары көрсетілген). Егер
күймеше еркін жүрмесе, күш қолданудың қажеті жоқ, құлыптау элементтерін
табу керек.

6.16 сурет - Арба
Чейнджер
Чейнжер механизмі қалыпты жұмыс істеген кезде ғана ойнатқыштағы
ақаулықты кейіннен іздеу мүмкін болады. Кассеталар мен карусельдер бар.
Чейнджерлерді бөлшектеу кезінде редукторлар мен басқа элементтердің
позицияларын белгілеп алған жөн, сонда сіз бəрін еш қиындықсыз жинай
аласыз.
Оптожұптың дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты механиканың күйін
бақылау мүмкін емес (карусельдің жағдайы жəне т.б.). Сондай-ақ,
байланыстырушы сымдар мен жалпақ ілмектерді тексеріңіз.
Ақаулықтарды жою нұсқалары, себептері жəне реттілігі
Қуат тізбегіндегі ақаулықты іздеу реті:
1.
Трансформатордың бастапқы орамасында қуат кернеуінің
болуы (егер бастапқы орамада кернеу болмаса, сақтандырғыштар, сым
жəне қуат қосқышы тексеріледі).
2.
Трансформатордың қайталама орамаларындағы кернеу
(кернеу болмаған жағдайда трансформатор орамаларында немесе
орамалардағы немесе жүктемелердегі ҚТ үзілуі мүмкін; екінші
ораманы жүктемеден ажырату жəне СЫНАУЫШПЕН ҚТ орнын
анықтау керек).
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3.
Екінші ораманың тізбегіндегі сақтандырғыштар. Сүзгі
конденсаторларында, түзеткіштер мен тұрақтандырғыштардың кірісі
мен шығуында кернеудің болуы. Егер тұрақтандырғыштың
шығысындағы кернеу төмендетілсе жəне қуат элементтері қатты қызып
кетсе, онда бұл жүктемеде мүмкін болатын қысқа тұйықталуды
көрсетеді. Қысқа тұйықталуды іздеген кезде процессорлардың қуат
тұжырымдары қайталануы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Арзан
модельдерде оксидті сүзгі конденсаторларының бұзылуы жиі кездеседі.
4.
Қуат кілттеріндегі кіріс жəне шығыс кернеулері, қуат
кілттері (электр релелері, транзисторлар немесе интегралды схемалар
кілт ретінде қолданылады).
5.
Қоректендіру кілттерінде ойнатқыш панеліндегі "Power"
батырмасын басқаннан кейін процессордан"Power" ("PowerOn")
сигналының болуы. Барлық қуат кілттерін ашқан кезде ойнатқыш
жұмыс режиміне өтуі керек. Кілттерді процессордан сигналсыз
"қолмен" ашпаңыз. Процессор дайын болғанша ойнатқыш жұмыс
істемейді.
6.
Процессорларға, драйверлерге жəне басқа элементтерге
кілттерден қуат кернеуінің түсуі.
Басқару процессорындағы ақаулықты іздеу реті:
1.
Қуат кернеуі 5 В.
2.
"Reset" процессорының регистрлерін 0,2 арқылы бастапқы
қалпына келтіру сигналының болуы...Басқару процессорына қуат
бергеннен кейін 0,5 с.
3.
Батырмаларды сканерлеу импульстері. Процессорды
құлыптап, басқару тақтасындағы түймелердің бірі кептеліп қалған
болуы мүмкін.
4.
Кварц резонаторы (кварц резонаторындағы тұрақты
синусоид оның жұмысын көрсетеді).
5.
Процессорды байлау элементтері, яғни оның қалыпты
жұмыс істеуі үшін қажет қосымша сыртқы элементтер (резисторлар,
конденсаторлар жəне т.б.).
Шығу кезеңдері (драйверлер)
Шығу каскадтары шығу құрылғыларын (қозғалтқыштар, шарғылар)
басқару сигналдарын күшейту үшін қолданылады. Шығу сатыларында
транзисторларда немесе интегралды схемаларда бір немесе екі полярлы
тізбектер қолданылады (сурет. 6.17).
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а) транзисторларда; б) микросхемада
6.17 сурет- Шығу каскадтары
Ақаулықты іздеу реті:
1.
Қуат
кернеуін
тексеріңіз
(жоғарыдан
қараңыз).
Транзисторлардағы қуат кернеуін өте мұқият тексеру керек, себебі
шығу транзисторларының бірінің базасы мен коллекторының
кездейсоқ қысқаруы сервопроцессордың істен шығуына əкеледі (мен
алдын-ала жөндеуден кейін бірнеше рет күйдірілген СХА 1082
процессорларымен кездестім).
2.
Кіріс жəне шығыс сигналының пішінін тексеріңіз.
Шығудағы Осциллограмма кіріске ұқсас болуы керек. Егер шығыс
сигналының жоғарғы немесе төменгі жартысы болмаса,онда Шығыс
транзисторларының біреуі ақаулы. Мұндай жағдайларда да ойнатқыш
жұмыс істей алады, бірақ тұрақсыз.
R1 кері байланысының көмегімен шығу сатысының жұмысы
тұрақтандырылады. Каскадтың пайда болу мəні R1 резисторының мəніне
байланысты. Қозғалтқыштарды немесе шарғыларды ұқсас, бірақ басқа да
сипаттамалары бар ауыстыру кезінде шығу (басқару) сигналының қуатын
өзгерту қажеттілігі туындауы мүмкін. Ол үшін шағын шектерде (50...200%)
R1 кедергісін өзгертіңіз.
Егер жұмыс барысында Шығыс каскадтары өте ыстық болса,
радиаторды бекіту арқылы олардың таралу аймағын ұлғайтуға болады.
Жалпақ шлейфтер
Жылжымалы элементтерді электроникамен байланыстыру үшін жалпақ
ілмектер қолданылады. Жұмыс кезінде мұндай ілмектер сынуы мүмкін,
байланыс кетеді немесе жоғалады. Ілмектер əр түрлі бағытта ақырын бүгіліп,
қоңырау шалады. Ақаулы циклді жаңасымен ауыстырған жөн, себебі егер
кем дегенде бір өткізгіш сынған болса, онда басқалары жақында тұрып қалуы
мүмкін.
Мүмкін болатын ақаулар жəне оларды жою тəсілдері
Қосылмайды, кезекші режимнен жұмысшыға ауыспаңыз
Ақаулықтың мүмкін себептері: қуат жоқ, процессор ақаулы
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Егер ойнатқыш тек ДУ пультінен қосылмаса, онда пульттің өзі немесе
оның сигналдарын күшейту жəне өңдеу схемасының фотоқабылдағышы
ақаулы болуы мүмкін.
Дисплей жұмыс істемейді
Ойнатқыштарда бір жəне көп түсті сұйық кристалды дисплейлер,
флуоресцентті индикаторлар, жарықдиодты матрицалар қолданылады.
Ақаулықтың мүмкін себептері: дисплей процессорындағы, қуат
тізбектеріндегі ақаулық. Сұйық кристалды дисплейлерде себеп көбінесе
артқы жарық шамдарының дұрыс жұмыс істемеуі немесе олардың қуатының
болмауы болып табылады. Флуоресцентті дисплейді пайдалану үшін бірнеше
қосымша кернеу қажет: айнымалы қыздыру (3...5) В; тұрақты (20...30) анодты
тор үшін. Кернеу кернеуі тікелей қуат трансформаторынан немесе тұрақты
кернеу түрлендіргішінен айнымалы токқа түсуі мүмкін.
Дисплей ішінара немесе түсініксіз таңбаларды көрсетеді
Ақаулықтың мүмкін себептері: жарықдиодты матрицаның кейбір
жарық диодтары істен шықты; дисплей мен өткізгіштердің нашар байланысы
(дисплейден процессорға дейінгі жолда түйіспелерді дəнекерлеу керек, ал
егер өткізгіш резеңке табақтар сұйық кристалды дисплеймен байланысу үшін
пайдаланылса - байланыс орындарын тазалаңыз); басқару процессорындағы
дисплейді басқару схемалары ақаулы (кейде дисплей үшін бөлек процессор
қолданылуы мүмкін).
Дисплейдің дұрыс емес көрсеткіштері (уақыт, əндер саны)
Ақаулықтың мүмкін себептері: компакт-дискідегі ақпарат дұрыс
оқылмайды, бұл серво-схеманың нашар реттелуіне байланысты.
Шықпайтын каретка
Ақаулықты іздеу реті:
1.
"Ашу/жабу" түймесін басу арқылы кернеуді тексеріңіз
(5...10 В) күйме қозғалтқышында. Егер кернеу болса, онда ақаулықты
механикалық бөліктен іздеу керек, егер ол болмаса - электронды түрде
(суретте. 6.17 іздеу бағыттары көрсеткілермен көрсетілген).
2.
Қозғалтқышты тексеріңіз.
3.
"Ашу/жабу"
түймесін
басқан
кезде,
күймешенің
қозғалтқыш білігі айнала бастайды. Егер күймеше ұзақ уақыт бойы
соңғы позицияға жете алмаса, процессор қозғалтқышты кері
қайтарады, содан кейін оны құлыптайды.
4.
Қуат кернеуін, шығу сатысын, басқару процессорын,
Шығыс жəне кіріс арбаларын басқару сигналын, сағат импульстарын
тексеріңіз. Процессордың кірісіне Сигнал басқа процессордан I2C
шинасы немесе терминалдан келуі мүмкін.
5.
Жүктің бастапқы позициясының ұшын жабу-ашу кезінде
кернеудің өзгеретінін тексеріңіз. Терминал түйіспелерін тотықтырған
кезде процессор одан сигнал қабылдамауы мүмкін.
6.
"Ашық / жабық" түймесін тексеріңіз (ылғалдылық пен
температурадан
түймелер
тотығады),
ондағы
импульстарды
сканерлеңіз.
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Ойнатқышты өшірген кезде арбаны қолмен бұрап, оны қосуға болады.
Егер күймеше кері кетсе, түйме дұрыс жұмыс істемеуі немесе соңы жабық
болуы мүмкін. "Open", "Close"дисплейіндегі жұмыс режиміне назар аудару
керек.
Арба баяу жүреді немесе жетпейді
Ақаулықтың мүмкін себептері: механикалық элементтер зақымдалған,
құмарлық созылған, қозғалтқыш щеткалары жанып кеткен, шығу
сатыларының қуаты төмендетілген.
Бір немесе бірнеше қозғалтқыштар үнемі қосулы
Ақаулықтың мүмкін себептері: шығу кезеңдері кернеулердің біреуінің
болмауына немесе Басқару процессорының дұрыс жұмыс істемеуіне
байланысты бұзылған немесе теңгерілмеген.
Диск айналмайды, оқылмайды, нашар оқылады, секіреді немесе ілулі
болады
Ақаулықтың мүмкін себептері: қозғалтқыш ақаулы; драйвер;
сервопроцессор; драйвердің, процессордың жəне лазердің қуат схемалары
(ALPC); оптикалық оқу блогы; сервосхемалар ақаулы немесе дұрыс
конфигурацияланбаған.
Ақаулықты іздеу реті:
1.
Ойнатқыштың қуат схемаларын тексеріңіз: барлық
кернеулердің болуы, номиналды мəндерден ауытқу, пульсация
коэффициенті.
2.
Дискінің бетін тексеріп, лазер линзасын тазалаңыз.
3.
Лазер бастиегін диагностикалау, лазердің қуат тогын
реттеу. Егер оптикалық блоктың дұрыс жұмыс істемеуіне күдік болса,
оны уақытша жұмыс істемей, сервосхемаларды орнатқан жөн (авторды
жөндеу
тəжірибесінде
ойнатқыштардың
жартысында
Sony
компаниясының kss210, KSS150, Kss212 пикаптары немесе ұқсас, бірақ
sf90, SF88 əр түрлі дəнекерленген Sanyo).
4.
Механиканы, қозғалтқыштарды тексеріңіз.
5.
Сымдардың, кабельдердің, механиканы, оптикалық блокты
жəне тақтаны жалғайтын жалпақ ілмектердің үзілуін тексеріңіз. Тегіс
ілмектерде иілген өткізгіштер болуы мүмкін, олар белгілі бір қалыпта
ашылуы мүмкін. Егер лазер бастиегінен сигналдар болмаса,
байланыстырушы сымдардың үзілуі мүмкін.
6.
Фокустау шарғысының жоғары-төмен қозғалатынын
тексеріңіз. Егер шарғы қозғалмаса, FSR импульстарының фокустық
шарғыға өтуін тексеру керек негізгі сигналдар. Линзаның өту сəтінде
фокустың жанында FE сигналы байқалуы керек.
7.
Диск бетіндегі сəуленің фокусын тексеріңіз. Сəулені
фокустайтын Линза тоқтап, дискінің орнын қолмен жоғары-төмен
өзгертсе, линза сол бағытта қозғалуы керек (жаңа фокусты"ұстап алу").
Линза фокусталған кезде FOK сигналы жоғары деңгейге ие болады
жəне бақылау тізбегі қосылады. Фокустық шарғылар мен трекинг
шарғыларының шуын естисіз.
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8.
EFM
сигналының
болуын,
аналогтық
бақылау
сигналдарының (Fe, Fer, Te, Ter, Rad жəне т.б.), басқа сандық жəне
аналогтық сигналдардың (Tok, Fzc, Jr, Jf, MON, MDP, MDN жəне т. б.)
болуын жəне өтуін, сағат импульстарының (Clk) болуын тексеріңіз.
9.
Шығу каскадтарын тексеріңіз.
10. Серво-схемаларды теңшеңіз. Орнатуды бастамас бұрын,
барлық реттегіштердің орнын белгілеген жөн.
Егер диск айналмаса, онда тексеру қуат кернеуінен басталуы керек.
Егер диск оқылмаса немесе нашар оқылса, тексеруді механикалық бөліктен
немесе электронды бөліктен бастауға болады. Егер дискіні оқу мезгіл-мезгіл
үзіліп кетсе, диск "секіреді" немесе ілулі болса, онда ол орын алатын жерге
назар аудару керек: үнемі бір жерде немесе ретсіз. Егер хаотикалық болса,
онда көбінесе механикалық ақаулар: қозғалтқыш сынған, май кептірілген
жəне т. б. Егер сол жерлерде болса, бұл CD ақауларына, лазерлік бастиегін
реттеуге, серво-схеманы орнатуға байланысты.
Дыбыс жоқ
Ақаулықтың мүмкін себептері: қуат кернеуінің болмауы; аналогтық
тізбектер ақаулы; сандық өңдеу тізбектері ақаулы; кіріс ағыны жоқ; MUTE
функциясы, дыбысты түрлендіру іске қосылды.
Ойнатқыш қалаған жолды табуға тырысып, дискіні айналдырған кезде
опция мүмкін, бірақ сапасыз сигналдың арқасында дыбыс MUTE сигналымен
бұғатталады. Бұл жағдайда фокустық шарғылар мен трекинг шарғыларынан
ысқырыққа ұқсас дыбыстар мезгіл-мезгіл естіледі (ойнату кезіндегідей
монотонды шу емес). Егер дыбыс тек бір арнада болмаса, онда ақаулықты
аудио схеманың аналогтық бөлігінен іздеу керек. Егер екеуінде болса, онда
қуат беру кернеулерін, сағат импульстарын, сандық аудио схемалардың
кірістерінде сандық ағынның болуын жəне MUTE сигналының деңгейін
тексеру керек. Сандық ағынның болуын дисплейдегі секундтардың
өзгеруінің біркелкілігімен бағалауға болады.
Аудио схемалардағы ақауларды іздеуді сандық процессордан
аналогтық шығысқа жəне керісінше бағытта жүргізуге болады. Аналогтық
сигналды күшейту үшін көбінесе жұмыс күшейткіштері қолданылады.
6.3 Мобильді құрылғыларды жөндеу
Сандық мобильді құрылғы (яғни, оңай тасымалданатын, портативті) бұл əдетте дисплейі мен миниатюралық пернетақтасы бар кез-келген
кішкентай құрылғы (кейінірек виртуалды пернетақтасы бар сенсорлық экран
ойлап табылды). Бастапқыда бұл негізінен қалта құрылғылары болды, бірақ
мұндай құрылғылардың əртүрлілігі үнемі артып келеді. Құрылғылар икемді
бола бастайды жəне медиа жазу жəне ойнату, бейне чат байланысы, Интернет
байланысы, төлем функциялары сияқты əртүрлі функцияларды орындай
алады.
Мобильді құрылғыларда Операциялық жүйе (ОЖ) бар жəне мобильді
қосымшалар деп аталатын əртүрлі қосымшаларды іске қоса алады. Олардың
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көпшілігі компьютерлік желілерге немесе басқа ұқсас құрылғыларға,
мысалы, құлаққаптарға қосылуға мүмкіндік беретін əртүрлі түрлермен (WiFi, Bluetooth, GPS) жабдықталған. Олар көбінесе бір немесе екі
миниатюралық сандық камералармен жабдықталған жəне олардың қуаты
литий батареясымен қамтамасыз етілген.
ӨБM сандық стандартында жұмыс істейтін ұялы радиотелефонның
құрылымдық схемасы (сурет. 6.18), əдетте жеке тақталарда орналасқан
аналогтық жəне сандық бөліктерден тұрады. Аналогтық бөлікке қабылдау
жəне беру құрылғылары кіреді, олар сипаттамалары мен құрылысы
бойынша жоғарыда сипатталғанға ұқсайды.
ӨБM стандартты жүйелерінде ұялы телефон таратқышы мен
қабылдағышы бір уақытта жұмыс істемейді. Беріліс тек кадр ұзақтығының
1/8 бөлігі ішінде жүзеге асырылады. Бұл аккумулятордың қуат шығынын
едəуір азайтады жəне беру (сөйлесу) режимінде де, қабылдау (күту)
режимінде де жұмыс уақытын арттырады. Сонымен қатар, ПБЗ-да жасалған
қабылдағыштың жж-сүзгісіне қойылатын талаптар айтарлықтай төмендейді,
бұл ШЖМ-ды араластырғышпен интеграциялауға мүмкіндік береді.
Қабылдау-беру жұптастыру блогы-бұл антеннаны таратқыштың шығысына
немесе қабылдағыштың кірісіне қосатын электрондық қосқыш, себебі ұялы
телефон ешқашан бір уақытта қабылдау жəне беру үшін жұмыс істемейді.

6.18 сурет - ӨБM сандық стандартты радиотелефонның
функционалды диаграммасы
Кіріс жолақ сүзгісінен өткеннен кейін қабылданған сигнал MSH-мен
күшейтіліп, бірінші араластырғыштың бірінші кірісіне түседі. Екінші кіріс
жиілік синтезаторынан гетеродин Fпрм сигналын алады. FPR бірінші
аралық жиілігінің сигналы беттік-белсенді заттың жолақ сүзгісінен өтеді
жəне бірінші аралық жиілік күшейткішімен КҮШЕЙТІЛЕДІ1, содан кейін
ол екінші араластырғыштың бірінші кірісіне түседі. Екінші кіріс жиілік
генераторынан гетеродин FG сигналын алады. Алынған екінші аралық
жиіліктің fpr2 сигналы беттік-белсенді зат үшін жолақты фильтрмен
сүзіледі, Ақу күшейткішімен күшейтіледі2, демодуляцияланады жəне
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аналогты-сандық түрлендіргішке (ADC) түседі, онда ол CPU орталық
процессорында жасалған сандық логикалық блоктың жұмыс істеуі үшін
қажет сигналға айналады.
Беру режимінде логикалық блокта құрылған ақпараттық сандық
сигнал модуляциялық сигнал пайда болатын 1/О генераторына түседі.
Соңғысы фазалық модуляторға түседі, одан FFM сигналы араластырғышқа
түседі. Екінші кіру араластырғышқа түседі сигнал Fпрд бастап жүйесін
жиілік. Алынған fс1 сигналы жолақ сүзгісі арқылы CPU орталық
процессорымен басқарылатын қуат күшейткішіне (Um) енеді. Қажетті
деңгейге дейін күшейтілген fс1 сигналы жолақты керамикалық сүзгі
арқылы А антеннасына келіп, қоршаған кеңістікке шығарылады.
Ұялы телефонның сандық логикалық бөлігі (сурет. 6.19) барлық
қажетті сигналдарды қалыптастыруды жəне өңдеуді қамтамасыз етеді.
Сандық телефонның осы маңызды бөлігінің өзегі-CPU орталық
процессоры. Ол "металл-диэлектрик-жартылай өткізгіш" (MDP немесе
MOS) құрылымы бар микро қуатты өріс транзисторларында VLSI түрінде
жасалған.
Телефонның сандық бөлігінің құрамына мыналар кіреді:
 Ұялы телефонның жұмысын басқаратын өзінің жедел
жəне тұрақты жады бар сандық сигналдық процессор (CPU). CPU
телефондары компьютерлердің микропроцессорларына қарағанда
біршама қарапайым, бірақ соған қарамастан ең күрделі
микроэлектрондық өнімдер болып табылады.
 Аналогты-сандық түрлендіргіш (ADC), ол аналогтық
сигналды микрофон шығысынан сандық түрге түрлендіреді.
Сонымен қатар, сөйлеу сигналын барлық кейінгі өңдеу жəне беру
сандық түрде, кері сандық-аналогтық түрлендіруге дейін жүзеге
асырылады.
 Сигналдың артықтығын азайту үшін сығымдау алгоритмін
қолдана отырып, белгілі бір заңдарға сəйкес сандық формасы бар
сөйлеу сигналын кодтайтын сөйлеу кодтаушысы. Осылайша,
байланыс радиоарнасы арқылы берілуі қажет ақпарат көлемін
қысқарту жүзеге асырылуда.
 Сөйлеу кодерінің шығуынан алынған сандық сигналға
байланыс желісі арқылы сигнал беру кезінде қателіктерден қорғауға
арналған қосымша (артық) ақпаратты қосатын арна кодері. Осы
мақсатта ақпарат белгілі бір қайта орауға (межелеуге) ұшырайды.
Сонымен қатар, арна кодері берілетін сигналдың құрамына
логикалық бөліктен келетін басқару ақпаратын енгізеді.
 Кіріс ағынынан басқару ақпаратын таңдап, оны логикалық
блокқа бағыттайтын арна декодері. Қабылданған ақпарат
мүмкіндігінше түзетілетін қателердің болуына тексеріледі. Кейіннен
өңдеу үшін қабылданған ақпарат кодерге қатысты қайта орауға
ұшырайды.
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6.19 сурет - Ұялы телефонның сандық жəне логикалық бөлігі
 Сөйлеу декодері, оған арнаның декодерінен келетін
сандық сөйлеу сигналын қалпына келтіреді, оны табиғи формаға
айналдырады, өзіне тəн артықшылықпен, бірақ əлі де сандық түрде.
Интегралды схеманың бір корпусында орналасқан кодер мен
декодерді біріктіру үшін кейде кодек атауы қолданылады (мысалы,
сөйлеу коды, арна коды).
 Қабылданған сөйлеу сигналын аналогтық пішінге
түрлендіретін жəне осы сигналды динамик күшейткішінің кірісіне
беретін сандық-аналогтық түрлендіргіш (DAC).
 Эквалайзер, көп сəулелі таралуына байланысты сигналдың
бұрмалануын ішінара өтеу үшін қызмет етеді. Эквалайзер-берілетін
ақпараттың құрамына кіретін таңбалардың оқыту реттілігі бойынша
реттелетін бейімделгіш сүзгі. Бұл блок, əдетте, функционалды қажет
емес жəне кейбір жағдайларда болмауы мүмкін.
 Қоңырау шалушының нөмірін теруге арналған сандық
жəне функционалдық пернелері бар теру өрісі, сондай-ақ ұялы
телефонның жұмыс режимін анықтайтын пəрмендер.
 Құрылғы
мен
станцияның
жұмыс
режимінде
қарастырылған əртүрлі ақпаратты көрсету үшін қызмет ететін
Дисплей.
 Ақпаратты берудің құпиялылығын қамтамасыз етуге
арналған хабарламаларды шифрлау жəне шифрын ашу блогы.
 Сөйлеу белсенділігінің детекторы (voice activity detector),
радиацияға таратқышты абонент сөйлейтін уақыт аралықтарына ғана
қосады. Таратқыштың жұмысында үзіліс кезінде тракт-қа ыңғайлы
Шу қосымша енгізіледі. Бұл қуат көзінің энергиясын үнемді
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пайдалану, сондай-ақ басқа станцияларға кедергі деңгейін төмендету
үшін жасалады.
 Тиісті интерфейстерді, факс аппараттарын, модемдерді
жəне т. б. қолдана отырып, арнайы адаптерлер арқылы қосылу үшін
қолданылатын терминалды құрылғылар.
 SIM-карта (SIM - subscriber identification module, сөзбе сөз - абонентті сəйкестендіру модулі) - абоненттік құрылғының
арнайы ұясына салынған микросхемасы бар пластикалық пластина.
SIM-картада сақталады:
- əрбір абонентке берілетін деректер: жылжымалы абоненттің
халықаралық сəйкестендіру нөмірі (IMSI), абонентті сəйкестендіру
кілті (Ki) жəне қолжетімділікті басқару сыныбы;
- желі туралы Уақытша деректер: жылжымалы абоненттің
уақытша сəйкестендіру нөмірі (TMSI), орналасқан жердің
сəйкестендіргіші (LAI), шифрлау кілті (Ке), қол жеткізуге тыйым
салынған жылжымалы желілер туралы деректер;
- қызмет көрсетуге қатысты деректер: қолайлы қарым-қатынас
тілі, төлем туралы хабарламалар жəне мəлімделген қызметтер тізімі.
SIM-картаның негізгі міндеттерінің бірі-ұялы телефонды рұқсатсыз
пайдаланудан қорғауды қамтамасыз ету. Абоненттік интерфейс деңгейінде
SIM-картаға ұзындығы 4-тен 8 разрядқа дейінгі жеке сəйкестендіру нөмірі
(PIN-нөмір) жазылады, оны SIM-картаның микропроцессоры станцияны
қосқаннан кейін пайдаланушы пернетақтаның көмегімен терген нөмірмен
салыстырады. Егер қате PIN нөмірі қатарынан үш рет терілсе, абонент 8
биттік жеке құлыптан босату кілтін (PUK) енгізгенге дейін SIM картасын
пайдалану бұғатталады.
Егер қате PUK қатарынан 10 рет енгізілсе, SIM картасын пайдалану
толығымен бұғатталады жəне абонент желі операторына жүгінуге мəжбүр
болады.
Сонымен қатар, SIM-карталардың арқасында тек ұялы телефоннан
ғана емес, кез келген басқа ӨБM-телефоннан да қоңырау шалуға болады,
SIM-картаны аппаратқа салып, жеке сəйкестендіру PIN-нөмірін теру
жеткілікті [21].
Сенсорлық экрандар.
Резистивті экран.
Қарапайым көрініс-төрт сымды, ол арнайы шыны панельден, сондай-ақ
пластикалық мембранадан тұрады. Шыны мен пластикалық мембрана
арасындағы кеңістік өткізгіш беттерді бір-бірінен сенімді түрде оқшаулай
алатын микро-оқшаулағыштармен толтырылуы керек. Электродтар
қабаттардың бүкіл бетіне орнатылады, олар металдан жасалған жұқа
тақталар болып табылады. Артқы қабатта электродтар тік, ал алдыңғы
қабатта координаталарды есептеу үшін көлденең орналасқан. Егер сіз
дисплейді бассаңыз, онда панель мен мембрана автоматты түрде жабылады,
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ал арнайы сенсор оны сигналға айналдырып, басуды қабылдайды. Ең
жетілдірілген көрініс-жоғары дəлдіктегі сегіз сымды дисплейлер. Алайда,
бұл экрандар сенімділіктің төмен деңгейімен жəне сынғыштығымен
ерекшеленеді. Егер дисплейдің сенімді болуы маңызды болса, оның бес
сымды түрін таңдау керек.

1 - шыны панель, 2-резистивті жабын, 3-микро оқшаулағыштар, 4-өткізгіш
жабыны бар қабықша
6.20 сурет - Резистивті экран
Матрицалық экрандар.
Тік өткізгіштер мембранаға, ал көлденең өткізгіштер əйнекке
қолданылады. Егер сіз дисплейді бассаңыз, онда өткізгіштер бір-біріне тиіп,
көлденең жабылады. Процессор қандай өткізгіштердің жабылғанын бақылай
алады жəне бұл басу координаттарын анықтауға көмектеседі. Матрицалық
экрандарды жоғары дəлдікті деп атауға болмайды, сондықтан олар ұзақ
уақыт пайдаланылмайды.

6.21 сурет - Матрицалық экран
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Сыйымды экрандар.
Дизайн адамның денесі мен дисплейі айнымалы ток өткізетін
конденсаторды құратындығына негізделген. Мұндай экрандар Электрлік
байланыс қиын болмас үшін резистивті материалмен жабылған шыны панель
түрінде жасалады. Электродтар дисплейдің төрт бұрышында орналасқан
жəне оларға ауыспалы кернеу беріледі. Егер сіз дисплейдің бетіне қол
тигізсеңіз, жоғарыда аталған \"конденсатор\" арқылы айнымалы ток ағып
кетеді. Мұны сенсорлар тіркейді, содан кейін ақпаратты құрылғының
микропроцессоры өңдейді. Сыйымдылықты дисплейлер 200 миллион
қысымға төтеп бере алады, олар орташа дəлдік деңгейімен ерекшеленеді,
бірақ, өкінішке орай, олар сұйықтықтардың кез-келген əсерінен қорқады
[22].
Проекциялық-сыйымды экрандар.
Проекциялық-сыйымдылық экрандары, қарастырылған Алдыңғы
түрлерден айырмашылығы, бірден бірнеше шертулерді анықтай алады. Ішкі
жағында əрдайым электродтардың арнайы торы болады жəне олармен
байланыс кезінде конденсатор пайда болады. Бұл жерде электр
сыйымдылығы өзгереді. Бақылағыш электродтар қиылысатын нүктені
анықтай алады. Содан кейін есептеулер жүреді. Егер сіз экранды бірден
бірнеше жерде бассаңыз, онда бір конденсатор емес, бірнеше болады.

6.22 сурет - Жобалау-сыйымдылық экрандары
Инфрақызыл сəулелер торы бар Экран.
Мұндай дисплейлердің жұмыс принципі қарапайым жəне белгілі бір
дəрежеде матрицаға ұқсас. Бұл жағдайда өткізгіштер арнайы инфрақызыл
сəулелермен ауыстырылады. Бұл экранның айналасында кіріктірілген
Эмитенттер, сондай-ақ қабылдағыштар бар жақтау бар. Егер сіз экранды
бассаңыз, онда кейбір сəулелер бір-біріне сəйкес келеді жəне олар өз
мақсатына, атап айтқанда қабылдағышқа жете алмайды. Нəтижесінде
бақылағыш байланыс орнын есептейді. Мұндай экрандар жарық бере алады,
олар берік, себебі сезімтал жабын жоқ жəне механикалық жанасу мүлдем
болмайды. Алайда, мұндай дисплейлер қазіргі уақытта жоғары дəлдікке
жауап бермейді жəне кез-келген ластанудан қорқады. Бірақ мұндай
дисплейдің диагоналі 150 дюймге жетуі мүмкін.
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6.23 сурет - Инфрақызыл сəулелер торы бар Экран
Беттік-акустикалық толқындардағы сенсорлық экрандар.
Бұл дисплей əрдайым əр түрлі бұрыштарда орналасқан пьезоэлектрлік
түрлендіргіштер салынған шыны панель түрінде жасалады. Периметрдің
айналасында шағылысатын, қабылдау датчиктері де бар. Бақылағыш жиілігі
жоғары сигналдарды қалыптастыруға жауап береді. Осыдан кейін сигналдар
əрдайым пьезоэлектрлік түрлендіргішке жіберіледі, олар келіп түскен
сигналдарды акустикалық тербелістерге түрлендіре алады, содан кейін
шағылысатын датчиктерден шағылысады. Содан кейін толқындарды
қабылдағыштар ұстап, пьезоэлектрлік түрлендіргіштерге қайта жіберіп,
содан кейін олар электр сигналына айналады. Егер сіз дисплейді бассаңыз,
онда акустикалық толқындардың энергиясы ішінара сіңеді. Қабылдағыштар
ұқсас өзгерістерге сезімтал, ал процессор сенсорлық нүктелерді есептей
алады. Негізгі артықшылығы-беттік-акустикалық толқындардағы сенсорлық
экрандар басу нүктесінің координаттарын, басу Күшін бақылайды. Бұл
түрдегі дисплейлер берік, себебі олар 50 миллион жанасуға төтеп бере алады.
Көбінесе олар ойын автоматтары, анықтамалық жүйелер үшін қолданылады.
Мұндай дисплейдің жұмысы қоршаған шу, діріл, акустикалық ластану
жағдайында дəл болмауы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

1 - сенсорлар, 2 - дыбыстық шағылыстырғыштар, 3-транзисторлар дыбыс көздері, 4-координаттарды анықтайтын процессор
6.24 сурет - Сенсорлық экран
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Смартфон диагностикасы
Смартфонды ақаулыққа алғашқы тестілеу. Осы процедураның
аясында телефонның негізгі элементтерін олардың жұмысына диагноз
қойылады. Оларға дисплей, динамиктер, байланыс модульдері, батарея,
камера, қосу жəне өшіру пернелері, дыбыс деңгейі жəне т.б. Егер бастапқы
диагноз негізінде мəселе анықталмаса немесе оны орындау мүмкін болмаса
(телефон қосылмаса, жүйе іске қосылмайды жəне т.б.), біз келесі кезеңге
өтеміз.
- Гаджеттің толық диагностикасы. Смартфонды бөлшектеу, оның
компоненттерінің сыртқы жағдайын бағалау, арнайы құрылғылар арқылы
тестілеу арқылы жүзеге асырылады. Кейін анықтау мəселелері ауыстырады
зақымдалған запчасть телефон жаңа.
Гаджет қосылмайды себебі, батареяның ақаулығы, құрылғының
жүйелік тақтасына зақым келтіру, бағдарламалық жасақтамадағы қате.
- Мобильді құрылғының экраны жұмыс істемейді немесе сынған.
Гаджет модельдерінің əртүрлі түрлері бар. Кейбіреулерінде экран
дисплейден жəне бөлек сенсорлық панельден тұрады, ал басқаларында ол бір
модуль түрінде жасалады. Бірінші жағдайда сіз кез-келген компонентті
(сенсор немесе дисплей) ауыстыра аласыз, ал екіншісінде модульді
толығымен өзгертуге тура келеді [23].
- Шағын компоненттердің ақаулығы (динамиктер, микрофондар,
камера, қосу немесе өшіру түймелері). Компоненттерді ақаусыз
компоненттерге ауыстыру. Көптеген компоненттер арнайы түйіспелер
арқылы тақтаға қосылады.
- Корпустың механикалық зақымдануы. Корпусты ауыстыру.
- Бағдарламалық жасақтамадағы ақаулар. Телефон баяу жұмыс істей
алады, қосылған кезде қатып қалуы мүмкін, ешқандай функция болмауы
мүмкін. Бұл жағдайда зауыттық параметрлерге "қалпына келтіру" көмектесе
алады, егер проблемалар жойылмаса, гаджетті "жыпылықтау" қажет болады.
- Батарея тез таусылады. Көбінесе батарея қызмет етті жəне
ауыстыруды қажет етеді. Кейде мəселе телефондағы вирустармен,
операциялық жүйені қосымшалармен, ойындармен жəне т.б. қатты
жүктеумен туындауы мүмкін.
Тəжірибелік жұмыстар
1.
Ықшам дискінің айналу түйінінің қозғалтқышын
ауыстыру.
2.
Линзаны тексеру, линзаның көлбеуін тексеру жəне
реттеу.
3.
Қозғалтқыштың өлі нүктесіне тексеру, төлкелердің
тозуына тексеру ("сынғыштыққа").
4.
Үстел жазықтығының өз осіне перпендикулярлығын
тексеру (үстелдің қисықтығы), үстелдің биіктігін реттеу.
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5.
6.

Лазерлік бастиегінің орналасуын тексеру.
Ұялы телефонның сенсорлық экранын ауыстыру.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
DVD-Video жүйесінде жазылған сандық сигналдың
құрылымы қандай.
2.
DVD-Video
ойнатқышының
функционалды
түйіндерін тізімдеңіз..
3.
DVD-Video жүйесінде жазу арнасын құру құрылымы.
4.
DVD-Video жүйесінде ойнату арнасын құру
құрылымы.
5.
DVD-Audio функционалдық түйіндерін тізімдеңіз бе?
6.
DVD-Audio құрылысының жалпы құрылымын
беріңіз.
7.
DVD-Audio негізгі функционалды түйіндеріне
сипаттама беріңіз?
8.
Оптикалық блоктың функционалды құрамын атаңыз
жəне сипаттаңыз?
9.
Құрылымдық схемасын келтіріңіз қосу САТ дыбыс
сызбалары.
10. CD жəне оптикалық блок жетек жүйесінің негізгі
тексерулері мен параметрлерін тізімдеңіз.
11. Тасымалдау жəне жетек механизмдерінің, оптикалық
блоктың сипаттамалық ақауларын жəне оларды іздеу əдістерін
атаңыз.
12. Аналогты ұялы телефон түйіндерінің құрылғысы мен
негізгі мақсатын түсіндіріңіз?
13. Сандық ұялы телефон түйіндерінің құрылғысы мен
негізгі мақсатын түсіндіріңіз?
14. Ұялы телефонның сенсорлық экрандарының түрлерін
тізімдеңіз
15. Ұялы телефондардың негізгі ақауларын жəне оларды
тудыратын себептерді атаңыз?
Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды зерттей отырып, студенттер оптикалық жазу жəне ойнату
жабдықтарының, сондай-ақ мобильді құрылғылардың жұмысын анықтай
алады;
Осы тарауда қарастырылған оптикалық жазу жəне ойнату
жабдықтарының ақауларын анықтау жəне жөндеу, оптикалық жазу
жабдықтары мен мобильді құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету үшін
қажетті ұғымдар мен терминдер болады. Оптикалық жазу аппаратурасы мен
мобильді құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсетудің практикалық
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дағдыларын меңгереді. Студенттер схемаларды "оқи" алады, аппараттармен
бірге жеткізілетін техникалық құжаттама негізінде оптикалық жазу
аппаратурасы мен мобильді құрылғылардың мақсаты мен əрекет ету
принципі туралы түсінікке ие болады жəне Интернетте жоқ ақпаратты іздей
алады.
Білім алушылар оларды тексерудің жекелеген компоненттерінің жұмыс
принципі туралы білімді толық меңгереді, оптикалық жазу аппаратурасы мен
мобильді құрылғылардың радиоэлементтерін бөлшектеу жəне монтаждау
тəсілдерін меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Ықшам дискінің айналу түйіні-осіне айналмалы платформа бекітілген
қозғалтқыш.
Оптикалық блок-лазерлік диодтың сəулеленуін құрайды.
Бақылау жүйелері (сервожүйелер) – басқару сигналдарын
қалыптастырады.
Сандық аналогты түрлендіргіш (DAC) – сандық сигналды аналогқа
түрлендіреді.
Оптикалық жүйе-ықшам дискінің бетінде оқу дақтарын қалыптастыру
үшін қызмет етеді.
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі
1.
П. И. Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт
бытовой радиоаппаратуры», спецтехнология, «Вышэйшая школа»
Минск 2006.
2.
П. И. Мисюль «Ремонт, настройка и проверка
радиотелевизионной
аппаратуры»,
специальная
технология,
«Вышэйшая школа» Минск 2007.
3.
П. И. Мисюль «Ремонт, настройка и проверка
телевизионной аппаратуры», производственное обучение, «Вышэйшая
школа» Минск 2008.
4.
А.В.Родина,Н.А.Тюнина«DVD проигрыватели. Устройство
иремонт»,выпуск 96, издательство Солон-Пресс, Москва, 2007 год
5.
5.Д.А.Хрусталев
«
Ремонт
сотовых
телефонов»
издательство Солон-Пресс,Москва, 2006 год
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7.
ҚАБЫЛДАУ-ТАРАТУ
АНТЕННАЛАРЫ
МЕН
СПУТНИКТІК ҚАБЫЛДАУ ЖАБДЫҚТАРЫН МОНТАЖДАУ
ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.
Мазмұны
Модульге қысқаша шолу
206
7.1 сигналды қабылдау жəне беру ерекшеліктері
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7.2 антенналардың құрылысы
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7.3 Антенналарды монтаждау, техникалық қызмет көрсету
213
Тəжірибелік жұмыстар
222
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
233
Қысқаша қорытынды
233
Кəсіби терминдер
234
Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.
Антенна
діңгектерін
қауіпсіз
орнату
жəне
найзағайдан қорғау талаптарын орындау;
2.
Антенналарды орнату орындарын таңдау;
3.
Радиотолқындардың электр өрісінің векторын
бағыттаңыз;
4.
Спутниктік антенна мен қабылдағышты ауыстыру;
5.
Арналарды баптау;
6.
Қорғаныс жерге қосу контурларын есептейді;
7.
Таратушы қораптағы симметриялаушы құрылғыға
сəйкес келетін фидер коммутациясының ақауларын жою;
8.
Спутниктік жабдықтың коммутациясына техникалық
қызмет көрсетуді жүзеге асырады.
Деректерді беру дегеніміз-деректерді беру арнасы арқылы электр
байланысы арқылы нүктеден нүктеге немесе нүктеден бірнеше нүктеге
сигнал түрінде физикалық деректерді беру, əдетте, кейіннен электронды
техникамен өңдеу үшін. Антенналарды жəне аналогты-сандық
түрлендіргіштерді қолдана отырып, деректерді беру аналогтық немесе
сандық болуы мүмкін.
7.1 Сигналды қабылдау жəне беру ерекшеліктері
Антенна-радиотолқындарды шығаруға немесе қабылдауға арналған
құрылғы.
Антенналар мақсатына қарай қабылдау, беру жəне беру болып
бөлінеді. Антенна тарату режимінде электромагниттік тербелістің радио
таратқышынан келетін энергияны ғарышта таралатын электромагниттік
Толқынға түрлендіреді. Антенна қабылдау режимінде антеннаға түсетін
электромагниттік толқынның энергиясын радиоқабылдағышқа түсетін
электромагниттік
тербеліске
айналдырады.
Осылайша,
антенна
электромагниттік
сəулеленуге
жəне
керісінше,
оған
берілетін
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электромагниттік тербелістің (электромагниттік толқын толқынында
канализацияланған айнымалы электр тогының) түрлендіргіші болып
табылады.Антеннаның жеңілдетілген жұмыс принципі келесідей. Əдетте,
антеннаның дизайнында радиотаратқышпен немесе радиоқабылдағышпен
электрлік (тікелей немесе қуат беру желісі арқылы) қосылған металл
(өткізгіш) элементтер бар. Беру режимінде мұндай антеннаның өткізгіш
элементтері арқылы өтетін көзден (мысалы, радио таратқыштан) пайда
болатын айнымалы электр тогы заңға сəйкес ампер айналасындағы кеңістікте
айнымалы магнит өрісін тудырады. Электр тогы көзінің энергиясы
антеннамен электромагниттік толқын энергиясына айналады жəне
кеңістіктегі электромагниттік толқынмен тасымалданады. Қабылдау
режимінде антеннаға түсетін толқынның ауыспалы электромагниттік өрісі
антеннаның жүктеме түсетін өткізгіш элементтеріндегі токтарды тудырады
(фидер, радиоқабылдағыш). Нəтижесінде токтар қабылдағыштың кіріс
кедергісінде кернеуді тудырады [24].
Радиотолқындардың таралуы, атмосферада, ғарыш кеңістігінде жəне
жердің қалыңдығында радиодиапазонның электромагниттік толқындарының
таралу процестері. Қабылдағышқа кірмес бұрын таратқыш шығаратын радио
толқындар қиын болуы мүмкін жолдан өтеді. Радиотолқындар қабылдау
пунктіне жетуі мүмкін, түзу сызықты траекториялар бойынша таралады,
жердің
дөңес
бетін
ионосферадан
шағылысады
жəне
т.
б.
Радиотолқындардың
таралу
əдістері
толқын
ұзындығына,
Жер
атмосферасының күн сəулесімен жарықтандырылуына жəне басқа да
факторларға байланысты.
Кесте 7.1 жиілік Диапазоны
Ма
Атауы
Декакилометрлік (өте
ұзақ (СДВГ))
Километр (ұзын (екі))
Гектометрлік (орташа))
Декаметрлік
(қысқа
(КВ))
Метрлік (ультрақысқа
(УҚТ))
Дециметрлік (УВЧ)
Сантиметрлік (СВЧ)
Миллиметрлік (КВЧ)
Децимиллиметрлік
(ГВЧ)

Ұзындығы
10...100 км

Жиілік
3...30 кГц

1.. ,10 км
10 м астам

30...300 кГц
0,3. ..3 МГц

10 м астам

3. ..30 МГц

1 ...10 м

30...300 МГц

10 м астам
1... 10 см
1.. .10 мм

300...3000 МГц
3. ..30 ГГц
30...300 ГГц

1.. .0,1 мм

300...3000 ГГц
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Ақпарат беру жүйелерінде ақпарат көздері мен хабарлама алушылар
арасындағы байланысты жүзеге асыру үшін қасиеттері көбінесе толқын
ұзындығымен анықталатын электромагниттік тербелістер (радио толқындар)
қолданылады. Кестеде. 7.1 радиотехникада қолданылатын радиотолқындар
диапазонының ішкі диапазондарға жалпы қабылданған бөлімі. Жақшада
көрсетілген атаулар стандартты емес, бірақ кеңінен қолданылады.
Жер бетінде немесе оған жақын жерде ақпаратты қабылдау жəне беру
нүктелері орналасқан кезде радиотолқындардың таралуының бірнеше түрінің
болуын ескеру қажет:

- жер бетінен жоғары;

- атмосфераның жоғарғы қабаттарынан жер бетіне қайта
сəулеленумен;

- ғарышта орналасқан қайталағыштарды жерге қайта
шығару үшін пайдалану.
Радиотолқындардың таралу сипаты көбінесе жер бетіне-рельефке де,
осы рельефтің қасиеттеріне де байланысты. Атмосфераның əсері оның
жағдайына да байланысты (найзағай, қар жəне т.б.). Бұл факторлардың əсері
əртүрлі толқын ұзындығы үшін айтарлықтай ерекшеленеді.
Радио толқындарының таралуының негізгі заңдылықтары:

- біртекті ортада радиотолқын түзу сызық бойымен
таралады;

- гетерогенді ортада сыну құбылысы байқалады-тік
сызықты таралудан ауытқу;

- əр түрлі қасиеттері бар ортаның шекараларында радио
толқындарының сынуы жəне шағылысуы жүреді;

- радиотолқындар радионуклидті заттарды айналдырады,
яғни радиотолқындардың дифракциясы жүреді;

радиотолқындардың
энергиясын
атмосферадағы
бөлшектер сіңіреді.
Төменгі беттің оның үстінен таралатын электромагниттік толқындарға
əсер ету дəрежесі оның электр өткізгіштігі мен диэлектрлік өткізгіштігімен
анықталады. Төменгі беттің рельефінің біркелкі емес өлшемдері мен толқын
ұзындығы арасындағы байланыс айтарлықтай əсер етеді. Кейбір жағдайларда
су бетінің толқуын біркелкі емес деп санау керек - УҚТ-дан бастап жəне
диапазоннан төмен. Жер бетінен таралған кезде электромагниттік өрістер
жер бетіндегі токтарды тудырады, бұл радиотолқын энергиясының бір
бөлігін жоғалтуға байланысты.
Қоршаған Жер атмосферасы электромагниттік толқындарға əсер ету
ерекшеліктері бойынша бір-бірінен ерекшеленетін үш қабатқа бөлінеді.
Тропосфера-атмосфераның төменгі қабаты, қалыңдығы 10-18 км. Азот
пен оттегінің тұрақты қатынасында қысым, температура жəне су буының
мөлшері азаяды.
Стратосфера жер бетінен шамамен 80 км-ге дейін созылады.
Стратосфера
температураның
шамалы
өзгеруімен
сипатталадыстратосфераның төменгі бөлігінде ол - 50-60 °C, биіктігі 40 км-ге дейін
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өзгермейді, 60 км биіктікте - +80 °C, содан кейін қайтадан төмендейді. 80 °сқа дейін көтерілу күннің ультракүлгін сəулеленуінің ауадағы озонмен сіңуіне
байланысты [25].
Ионосфера биіктігі 60 - 80-ден 1500 км-ге дейін орналасқан. Бұл күн
сəулесімен иондалған разрядталған газдың қабаты. Биіктік өскен сайын
газдың тығыздығы төмендейді жəне бос электрондардың ұшу ұзындығы
артады. Нəтижесінде иондалған газ плазма болып табылады жəне электр
өткізгіштікке ие, ол биіктікке, тəулік уақытына жəне жыл мезгіліне
байланысты өзгереді, сонымен қатар күннің белсенділігіне байланысты
болады.
Жоғары биіктікте иондардың саны аз, сəйкесінше аз жəне ионданудың
радиотолқындардың таралуына əсері аз. Əсері шамамен 400 км биіктікке
дейін жетеді. Ионосфера электр өткізгіш болғандықтан, ол белгілі бір
жиіліктердің радио толқындарын көрсетеді.
Ионосфераның қасиеттері өте тұрақты, бұл оларды тұрақты радио
жүйелерінде пайдалануға мүмкіндік береді. Байланыс арнасының трассасын
есептеу кезінде оның атмосфераның қандай қабаттарынан өтетіні ескеріледі.
Бұл жер бетіндегі жол немесе атмосфераның гетерогенділігі мен
қабаттарынан шағылысуға арналған Жол жəне ғарыш кемесі қайталағыш
болып табылатын жол болуы мүмкін. Шешілетін есептерге байланысты
радиотолқындардың жиілік кіші диапазондары таңдалады.
DV жəне ADH диапазонындағы радио толқындар көп жағдайда жер
бетінің біркелкі еместігінің толқын ұзындығынан асып түседі жəне олар
таралған кезде дифракция əсері көрінеді. Дəл осы құбылыс радио
толқындарының жер бетін жəне ондағы кедергілерді айналып өтуіне
мүмкіндік береді. Дегенмен, кедергілерді айналдыру кезінде "көлеңке" пайда
болу мүмкіндігін ескеру қажет (сурет.7.1). Көлеңке аймағында радио
толқындарын қабылдау шарттары бұзылады.

7.1 сурет Көлеңке əсері
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Əрине, электромагниттік толқындар энергиясының бір бөлігі жер
бетіне сіңіп, оны қыздырады. Толқын ұзындығы неғұрлым ұзақ болса,
соғұрлым аз шығын болады. Радио толқындар мыңдаған шақырымға таралуы
мүмкін.
СВ, ДВ жəне СДВГ диапазондарының радио толқындары
ионосферадан шағылысу қабілетіне ие, нəтижесінде мұндай "ионосфералық"
радио толқындар жер шарында байланыс орнатуға мүмкіндік береді (сурет.
7.2).

7.2 сурет - Радиотолқындардың көп қабатты таралуы
Жоғарыда айтылғандай, шағылысатын қабаттың иондану дəрежесі мен
биіктігі күннің уақытына, маусымына жəне күннің белсенділігіне
байланысты. Нəтижесінде таралу шарттары əр түрлі радиотолқындардың
ұзындығы үшін əр түрлі болады. Сонымен, СДВ толқындары күндіз де, түнде
де ионосферадан шағылысады, ал SV жəне DV толқындары түнде ең
қарқынды болады.
Ионосферадан шағылысқан радиотолқындар мен жер бетіне таралатын
радиотолқындардың қабылдау нүктесіне бір уақытта келуінен туындаған
жағымсыз əсерге назар аударайық (сурет. 7.3).

7.3 сурет - Қатып қалудың себебі
Инсульттің айырмашылығына байланысты фазада кездейсоқ шамаға
ауысқан тербелістердің қабаттасуы кедергінің пайда болуына əкеледі.
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Ионосфераның шағылысатын қасиеттерінің өзгеруі баяу тербелістерге
əкеледі - фединг.
СДВГ радиотолқындарының жердің беткі қабатына жəне теңіз суына
ену қабілеті су асты жəне жер асты ақпарат алушыларымен радио байланыс
орнатуға мүмкіндік береді.
SV диапазонында түнде байланыс диапазоны күндізгіден гөрі үлкен,
себебі күндіз ионосферада олардың сіңуі үлкен. Жақын жəне алыс қабылдау
аймақтарының болуына назар аударайық. Олардың арасында жер үсті жəне
шағылысқан радио толқындарының салыстырмалы деңгейлері бар кеңістік
бар. Əрине, олардың фазаға қарсы қосылуы жағдайында кедергі үзілістері
максимумға жетеді жəне байланыс үзіле бастайды.
КВ диапазонындағы радио толқындар жер бетіне едəуір сіңеді жəне
жер бетіндегі радиобайланыс қашықтығы 100 км-ден аспайды, бірақ
қарқынды, аз шығынмен олар ионосферадан көрінеді. Шағылысу
нəтижесінде радиосигнал таратқыштың салыстырмалы түрде аз қуатымен
оны сенімді қабылдау үшін жеткілікті деңгейге ие. Бұл диапазонды
радиоəуесқойлар бұрыннан игерген, себебі ол ондаған немесе жүздеген ватт
қуат таратқыштарын қолдана отырып, бүкіл əлем бойынша ультра алыс
байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Ионосферадан шағылысудың қасиеті-бұл айна шағылысуынан
айырмашылығы салыстырмалы түрде кең бұрыш құрайды. Нəтижесінде
сенімді қабылдау аймағы жəне "өлі аймақ"қалыптасады. Ионосфераға
бағытталған радио сигнал энергиясының бір бөлігі өткізгіш ретінде
шағылысатын қабат бойымен таралады, ал бір бөлігі жерден кетеді (сурет.
7.4).

7.4 сурет Радиотолқындардың КВ-диапазонда таралуы
Радиотолқындар жер бетіне үлкен бұрышпен шығарылғанда, жоғары
жиіліктегі
радиосигналдар
жердің
атмосферасын
қалдырады.
Радиотолқындардың максималды шағылысуына қол жеткізуге жəне
қабылдау аймағында жеткілікті энергияны қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін бұрыштар анықталған. Бірақ дəл осы себептен шағылысқан
сигналдарды "өлі аймақта"қабылдау мүмкін емес. Жер бетіне бағытталған
радио толқындар "өлі аймақты" қабылдау үшін жеткілікті энергиямен
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қамтамасыз етпейді, себебі олар шығындарға байланысты іс жүзінде
жоғалады. УҚТ-диапазонындағы жəне одан жоғары радио толқындар - СВЧ-,
КВЧ -, ГВЧ - - тікелей таралады (кейбір ауытқулар маңызды емес жəне
оларды ақпарат беру жүйелерінде қарастыруға болмайды). Əлсіз
дифракцияның арқасында олар ионосферадан өтіп, ғарыш объектілеріне
жетеді. Радиотолқындардың жер беті бойымен таралуы жағдайында олардың
жерден шағылысуын ескеру қажет, нəтижесінде қабылдау нүктесінде ұзын
толқындық ішкі диапазондарда байқалғанға ұқсас сигналдардың қатып
қалуына əкелетін көп сəулелі таралу пайда болады. Сонымен қатар,
атмосфераның гетерогенділігінде радио толқындарының шашырауы орын
алады, нəтижесінде радиоарнаның тағы бір нұсқасы пайда болады (сурет.
7.5).

7.5 сурет - УКВ-, СВЧ - жəне КВЧ-диапазондарының радио
толқындарының көп сəулелі таралуы
Таралудың көптүрлілігі радиобайланысты түзу сызық бойынша
көрінуден асатын қашықтықта алуға мүмкіндік береді. Ионосферадағы
гетерогенділік мыңдаған шақырым қашықтықта радиоарнаның пайда
болуына əкеледі (сурет. 7.6). Шағылысу үшін жағдай жасайтын метеор
іздерінің болуы "метеорлық" радиобайланысты іске асыратын Радиожүйелер
құруға, сондай - ақ анық көрсетілген ұзын гетерогенділікті пайдалану кезінде
радиотолқындардың УВЧ-жəне СВЧ-диапазондарда алыс таралуына жағдай
жасауға мүмкіндік берді. Нəтижесінде алыс радиотрасс пайда болады [26].

7.6 сурет - Радиотолқындардың ұзын гетерогенділіктерде алыс
таралуы
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7.2 Антенналардың құрылысы
Антеннаның дизайн түрі ол жұмыс істеуі керек толқын ұзындығына
байланысты. Энергияны тиімді шығару үшін антеннаның жұмыс
толқынының ұзындығына жақын өлшемдері болуы керек. Сондықтан,
трансатлантикалық радиотелеграф жəне радиотелефон байланысы үшін бір
уақытта қолданылған төмен жиіліктерде (жиіліктер 16-дан 70 кГц-ке дейін,
яғни ұзындығы 19-дан 4,3 км-ге дейінгі толқындар), жалпы ұзындығы 2 км-ге
дейінгі антенна сымдарының үлкен жүйесі Электрлік қысқа антенна болды,
сондықтан тиімсіз эмитент болды. Егер мұндай антенна айтарлықтай бағытқа
ие болса, онда оның тиімділігі өте төмен болды. Керісінше, ультра жоғары
жиіліктерде (микротолқынды) ұзындығы 1 см-ден аз жартылай толқындық
симметриялы вибраторды жəне диаметрі бірнеше сантиметр болатын
жылтыратылған металл рефлекторды қолдану мұндай вибратордың
сəулеленуін тар сəулеге тиімді бағыттауға мүмкіндік береді.
Амплитудалық модуляциясы бар (540-1600 кгц, 550-190 м)
радиохабар таратуға арналған антенналар.
Хабар тарату станциясының негізгі қамту аймағы жер үсті (жер үсті)
толқынымен "қызмет көрсетіледі". Толқын жер бетіне жақын таралуы үшін
оның тік поляризациясы болуы керек, яғни радиацияның электр өрісінің
векторы тік болуы керек, сондықтан тік антенна қажет. Шындығында,
антеннаның жартысы ғана жеткілікті
биіктігі; мұның себебі-оның айна заряды.
Электромагниттік өріс өз жолында өткізгіш жазықтықпен кездескенде,
ол одан шағылысады. Сондықтан, белгілі бір ток жəне заряд жүйесі арқылы
өткізгіш жазықтықтың үстінде пайда болған электромагниттік өріс, Егер
өткізгіш жазықтықтың орнына айналар шағылысқан ток жəне заряд жүйесі
болса, өріске ұқсас болады, яғни.берілген жазықтықтағы нақты жүйенің айна
бейнесі. Сонымен, жазықтықтың үстіндегі өріс-тік жартылай толқындық
симметриялы вибратордың өрісі (сурет. 7.7). Мұндай вибратор өз осіне
перпендикуляр жазықтықта ең қарқынды түрде шығарылады; бұл жағдайда
радиация жер бетіне бағытталған дегенді білдіреді. Мұндай антенна іс
жүзінде тірек оқшаулағыштарына орнатылған толқын ұзындығының төрттен
біріне жуық Болат мачта болып табылады (сурет. 7.8). Жер антеннаның
түбінен радиалды бағытта бөлінетін сымдар жүйесін көміп, жақсы өткізгіш
жасайды. Егер антенналық мачта тұрақтылық үшін сым тартқыштармен
қамтамасыз етілсе, онда оларды оқшаулағыштармен бөлімдерге бөлу керек,
бұл антеннаның жергілікті өрісіне тартқыштардың əсері шамалы болады.
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7.7-сурет тоқсан толқынды антенна

7.8-сурет - Оқшаулағыштардың тіректеріндегі Болат діңгек
Антенна діңгектерінен бағытталған антенна торлары.
Хабар тарату станциясына бағытталған радиациялық диаграмма қажет
болуы мүмкін екі себеп бар. Біріншіден, оның "аудиториясы" негізінен
тарату станциясының орналасқан жерінің бір жағында болуы мүмкін.
Мəселен, мысалы, теңіз жағалауындағы қалада орналасқан аймақтық
станция, егер оның қуатының жартысы теңіз кеңістігінде жоғалғаны қажет
болмаса, континентальды бағытта күшті сигнал шығаруы керек. Екіншіден,
сол жиілікте жұмыс істейтін қандай да бір қашықтағы станция қызмет
көрсететін аймақта өзара кедергілерді болдырмау қажеттілігі туындауы
мүмкін; бұл жағдайда осы станцияның бағыттылық диаграммасында
қашықтағы бағытқа нөлдік сəулелену болуы тиіс.
Радиацияның бағытына көбінесе екі немесе одан да көп антенна
тіректерінің торын жасау арқылы қол жеткізіледі, онда əр тіректің
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антенналары мен антенналардың қозу фазалары арасындағы қашықтық
қалаған бағыт диаграммасын алу үшін таңдалады. Біз бұл тəсілді мысалмен
суреттейміз. Бір-бірінен толқын ұзындығының жартысы қашықтықта
орналасқан жəне бірдей мəн мен фазалық токтармен қозғалатын екі бірдей
антенна мачталары болсын. Əр антеннаның сəулеленуі көлденең жазықтықта
бағытталған; осылайша, жоғарыдан қараған кезде, антенналардың əрқайсысы
барлық бағытта біркелкі таралатын дөңгелек толқындардың нүктелік көзіне
ұқсайды. Мұндай екі антенналық тордың бағыттылық диаграммасы екі
антеннадан
шыққан
толқындардың
қабаттасуымен
анықталады.
Көрсетілгендей (сурет. 7.9), Батыс – Шығыс (WE) осінде орналасқан
нүктелер, бір антенна діңгегінен екінші толқынға қарағанда жарты толқынға
алыс. Осылайша, осы нүктелерде шығарылған екі толқын фазада 180°
ерекшеленеді, сондықтан бір-бірін сөндіреді; нəтижесінде екі бағытта да we
сызығы бойынша сəулелену болмайды. Тікелей Солтүстік – Оңтүстік (NS)
орналасқан нүктелер, керісінше, антенна тіректерінен бірдей қашықтықта
орналасқан, сондықтан бұл нүктелердегі екі толқын бірдей фазада болады
жəне жинақталады. Мұндай жүйе бүйірлік (көлденең) сəулеленудің антенна
торы деп аталады – оның бағыт диаграммасы келтірілген (сурет. 7.10, а). Егер
антенна мачталары антифазада шығарылса (фазалық айырмашылық 180°),
онда толқындардың өзара сөнуі NS осі бойымен, ал WE осі бойымен олардың
қосылуы болады. Мұндай жүйе бойлық (осьтік) сəулеленудің антенна торы
деп аталады. Оның фокустық диаграммасы көлденең радиациялық тордың
бағдарлау диаграммасына ұқсас, бірақ 90° - қа бұрылған (сурет. 7.10, б). Егер
екі антенна мачтасы бір-бірінен толқын ұзындығының төрттен бір бөлігінде
болса жəне бірдей токтармен қозғалса, бірақ Шығыс мачта шығаратын
толқын батыстан 90° алда болса, онда фокустық диаграмма кардиоид түрінде
болады (сурет. 7.11, нүктелі сызық Суретте штрих жəне қатты сызықтар
Шығыс мачта фазасынан сəйкесінше 45° жəне 180° озған кезде алынған
бағыттылық диаграммаларын көрсетеді.

7.9-сурет - Толқын ұзындығының еденіне орналастырылған екі
антенна мачтасы
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а) - көлденең сəулелену, б) - бойлық сəулелену
7.10-сурет - Антенналардың бағыттылық диаграммасы

7.11 сурет - Ұзындығы ¼ - ге бөлінген антенналардың бағыттылық
диаграммасы
Радиохабар қабылдағыш антенналар.
Толқын ұзындығының жартысына немесе тіпті төрттен біріне жақын
биіктігі бар хабар тарату қабылдағыштары, əдетте, өте үлкен болып шығады.
Бақытымызға орай, бұл шектеу көбінесе маңызды рөл атқармайды, себебі
таратушы станция жасаған өрістің күші соншалықты үлкен, тіпті кішкентай
антенна да қазіргі радио үшін жеткілікті сигнал береді. Өте алыс нүктелерді
қоспағанда, ұзын сыртқы антенна сигнал/шу қатынасын жақсартпайды жəне
көбінесе қабылдауды нашарлатуы мүмкін. Хабар тарату радиоларының
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көпшілігі кіріктірілген жақтау немесе феррит антеннасы бар. Мұндай
құрылғы электрлік кішкентай магниттік диполь болып табылады.
Егер антенна өрісін құрайтын электрлік жəне магниттік күш сызықтары
ауыстырылса, онда алынған өріс теориялық тұрғыдан мүмкін, себебі ол
Электромагнетизм заңдарына бағынады. Қиындық мынада: мұндай өрісті
шығару үшін бастапқы радиациялық жүйенің магниттік аналогы қажет; бірақ
электр өткізгіштері арқылы қозғалатын электр зарядтарының магниттік
аналогы – бұл магниттік өткізгіштер арқылы қозғалатын магниттік
зарядтардың бір түрі; алайда магниттік заряд та, магниттік өткізгіш те əлі
табылған жоқ. Алайда өте кішкентай диполдың магниттік аналогы бариндуктор. Миниатюралық магниттік диполь немесе рамалық антенна өте
тиімді емес таратушы антенна болса да, миниатюралық қасиеттер жəне
жергілікті кедергілер мен шуылдарға қарсы тұрудың керемет мүмкіндіктері
оны хабар тарату үшін тамаша құрал етеді. Шағын рамалық антеннаның
бағыт диаграммасы ұсынылған (сурет. 7.12). Бұрылып шеңбері болады
пайдалана отырып, күрт айқын көрінген нөлдер диаграммалар, ұқсас с осі
рамка алып тасталсын қабылдау кедергі. Мұндай рамалық антенна
қабылдағыш корпусының артқы қабырғасына орналастырылған жалпақ
спиральды шарғылар түрінде немесе феррит өзегі бар жұқа соленоид түрінде
болуы мүмкін. Анықталған нөлдердің арқасында, радиопеленгациялық
жабдықта осындай рамалық антенна қолданылады.

7.12-сурет - Шағын рамалық антеннаның бағыттылық диаграммасы
ƏЧ-радиохабар тарату диапазоны (88-ден 108 МГц-ке дейін)
теледидардың ӨЖЖ-диапазонының төменгі жəне жоғарғы арналары
арасында жасалған (2-ден 13-ке дейін); сондықтан ƏЧ-сигналдарын беру
жəне қабылдау үшін қолданылатын антенналар теледидар үшін
пайдаланылатынмен бірдей, ал кейінгі сипаттамада көбінесе теледидар
антенналары туралы айтылғанмен, соңғысы ƏЧ-радиохабар үшін де көп
немесе аз дəрежеде жарамды. Əдетте, FM радиостанциялары да,
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теледидарлық тарату станциялары
толқындарда хабар таратады.

да

көлденең

поляризациясы

бар

Теледидар жəне ƏЧ-радиохабар таратуға арналған антенналар (54216 мгц, 5,6 м – 72 см).
Теледидар таратқыш антенналар.
Əдетте теледидарлық (немесе FM) таратушы антеннадан көлденең
жазықтықта біркелкі бөлінген (бағытталмаған) сəуле шығару қажет;
дегенмен,
тік
жазықтықта
радиацияны
горизонтқа
бағытталған
салыстырмалы түрде тар сəулеге шоғырландыру тиімді, себебі көрермендер
мен тыңдаушылардың қызмет көрсететін "аудиториясы" орналасқан.
Көкжиектен жоғары немесе төмен бағытталған Энергия ғарышта жоғалады
немесе жерге түседі. Бір немесе басқа теледидарлық тарату антеннасының тік
жазықтығындағы фокустық диаграмманың сипаттамаларын осы вибраторды
қамтитын тік жазықтықтағы көлденең жарты толқындық симметриялы
вибратордың тиісті диаграммасымен салыстыру арқылы анықтауға болады.
Антеннаның қуат коэффициенті салыстыру үшін таңдалған симметриялы
вибраторға берілетін кіріс қуатының антеннаның кірісіне берілетін қуатқа
қатынасы ретінде анықталады, егер екі антенна да бір миль (1,6 км)
қашықтықта көлденең жазықтықта бірдей сəулелену қарқындылығын берсе,
күшейту коэффициентін анықтау қажет. Тиімді сəулелену қуаты
таратқыштан антеннаға қосылатын желі (фидер) арқылы антеннаның пайда
болу коэффициентіне көбейтілген қуат ретінде анықталады. Осылайша,
тиімді сəулелену қуаты əдеттегі жағдайда таратқыштың нақты қуатынан
əлдеқайда көп болады.
Антеннаны жобалау проблемаларының бірі, оны шешу телехабар
тарату үшін өте маңызды, антеннадан кері байланыс желісіне шағылысуды
болдырмау болып табылады. Бұл шағылысқан энергия таратқышпен
антеннаға қайта шағылысады, онда ол фидердің Қос ұзындығын жарық
жылдамдығына бөлуден ажыратылғанға тең кідіріспен түседі жəне
кешіктірілген эхо сигналының антеннаға берілуіне əкеледі. Нашар жағдайда,
бұл жаңғырық қабылданған суретте екінші сурет ретінде көрінуі мүмкін (оң
жаққа жылжытылған бұлыңғыр кескін), бірақ жағымсыз салдары аз болса да,
алынған кескіннің айқындылығы нашарлайды.
Шағылысу проблемасы, антеннаның құрылысына байланысты басқа да
проблемалар сияқты, теледидар сигналын беру кезінде жолдың еніне
қойылатын талаптармен күрделене түседі. Теледидар сигналының бейне
ақпараты шамамен бес мегагерц диапазонын алады, бұл теледидар
диапазонының төменгі арналарының тасымалдаушы жиілігінің 10% құрайды.
Бұл дегеніміз, теледидарлық тарату антеннасы тек бір жиілікте ғана емес,
сонымен қатар кең жиілік диапазонында да қатаң талаптарға сəйкес келетін
құрылымға ие болуы керек. Жартылай толқындық сымды симметриялы
вибратор теледидар беру үшін мүлдем жарамсыз болар еді, себебі егер сіз
оны фидермен келісіп, кез-келген жиілікте шағылысудың болмауына қол
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жеткізсеңіз, онда жиілік 5% өзгерген кезде диполь фидерде оның кірісіне
берілетін энергияның төрттен бірін көрсетеді.
Іс жүзінде қолданылатын теледидарлық тарату антеннасы-диаметрі 5
немесе 8 см құбырлардан жасалған екі көлденең симметриялы вибратордан
тұратын "турникет" моделі. Əрбір вибраторда көлденең жазықтықта 8
фигурасы түрінде фокустық диаграмма бар, ал екі вибратор 90° фазалық
ығысумен қозған кезде, сол жазықтықтағы жалпы диаграмма барлық бағытта
болады. Тік жазықтықтағы бағытты (жəне, демек, антеннаның пайдасын)
антенна мачтасына бір-бірінен жоғары турникеттік антенналардың бірнеше
деңгейлерін орнату арқылы жақсартуға болады.
Турникеттік антенна-бұл "супертурникет"деп аталатын ең көп
қолданылатын теледидарлық антенналардың бірінің прототипі. Қарапайым
турникеттік антеннаның вибраторлары онда көбелектің конфигурациясы бар
эмитенттердің пішінін алды-бұл конфигурация тарату жолағының əлдеқайда
үлкен енін алуға мүмкіндік береді. Үш деңгейлі супертурникетті антеннаның
қуаты шамамен 4 құрайды.
Теледидар қабылдайтын антенналар.
АМ-таратуда қолданылатын толқындардан айырмашылығы, телехабар
жүретін толқындардың ұзындығы едəуір қысқа, сондықтан толқын
ұзындығының жартысына тең қабылдау антенналары мұнда мүмкін болады.
Сонымен, жартылай толқындық симметриялы вибратор соншалықты
кішкентай, оны қатты түтіктен жасауға болады. Сонымен қатар, осы
жиіліктердегі электрлік ұзын антеннаның кішкентай мөлшері де құлаған
толқынның тиімді қабылдау аймағының (жəне, демек, антеннаның
энергиясын алу мүмкіндігі) шектеулі екенін білдіреді. Сонымен қатар,
теледидар сигналының үлкен диапазонына жəне арна бойымен біркелкі
таралған шуылға байланысты қабылдағыш сигнал/шу қатынасын қамтамасыз
ету үшін айтарлықтай қуат алуы керек. Жоғарыда айтылғандарды ескере
отырып, антеннаның тиімділігі теледидар сигналын қабылдауда маңызды рөл
атқаратыны белгілі болады.
Хабар таратудың жұмыс жиілігінде атмосфералық кедергілер маңызды
емес, бірақ қабылдау антеннасы көптеген өндірістік кедергілер мен
ғарыштық шуды алады. Сондықтан қабылдау антеннасының нақты бағыты
болуы маңызды, бұл сізге қажетті тарату станциясына бағытпен сəйкес
келмейтін бағыттардан келетін сигналдарды қабылдамауға мүмкіндік береді.
Теледидарды қабылдау сапасын жиі нашарлататын кедергілердің тағы бір
түрі – көп сəулелі тарату, онда қажетті сигнал қабылдау антеннасына əртүрлі
ұзындықтағы екі жолмен келеді. Мысалы, бір сигнал тікелей таратқыштан, ал
екіншісі кез – келген таудан немесе ғимараттан шағылысуы мүмкін. Көп
сəулелі таралу экранда суреттердің көп контуры түрінде көрінеді жəне одан
құтылу үшін екі сəуленің біреуін қабылдауды болдырмайтын бағытталған
антеннаны қолдану керек.
Теледидар қабылдайтын антеннаның жолақ ені өте үлкен болуы керек,
себебі ол бір арнаны емес, əдетте 4:1 жиілік диапазонында орналасқан он
үшті қамтуды қажет етеді. Бақытымызға орай, тарату желісін шағылысулар
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пайда болмайтын антеннамен үйлестіру қабылдау жағында онша маңызды
емес, мұнда сəйкессіздік тек жаңғырық сигналдарын тудырмай əлсіз
сигналдың жоғалуына əкеледі. Дегенмен, байланыс желісін қабылдағышпен
үйлестіру өте маңызды, бірақ бұл жағдайда қабылдағыштың дизайнына назар
аудару керек.
Қосылу сызығының гетерогенділігінде пайда болатын шағылысулар
көп құрылымды немесе кескіннің айқындылығын жоғалтуы мүмкін. Мұндай
шағылысулар көбінесе екі сымды таспа кабелі металл құрылымдарға тым
жақын болса, мысалы, сым науалары немесе су төгетін түтіктер сияқты. Бұл
өрістің өткізгіші ретінде қызмет ететін сымдардың айналасында пайда
болатын өрісте жоғары жиілікті электромагниттік энергия таралғанын еске
түсіргенде айқын болады.
Теледидар сигналын қабылдау үшін қолданылатын қарапайым
антенналардың бірі-жарты толқындық цикл симметриялы вибратор (сурет.
7.13) кəдімгі жартылай толқындық симметриялы вибратордан ерекшеленеді,
оның шығу кедергісі (300 Ом) фидерлердің кең қолданылатын түрлеріне,
сондай-ақ оның кең жолағы бар екендігіне сəйкес келеді; басқаша айтқанда,
ол кең жиілік диапазонының қабылданған электромагниттік энергиясын
байланыстырушы сызыққа тиімді жібереді.

7.13 сурет - Жартылай Толқынды цикл симметриялы вибратор
Көлденең жəне тік жазықтықтарда қажетті бағдар диаграммасын алу
үшін негізгі антенна əдетте бір немесе бірнеше пассивті элементтермен бірге
қолданылады. Пассивті элемент-бұл негізгі антеннаның жанында орналасқан,
бірақ фидерге қосылмаған тағы бір антенна. Негізгі антеннамен (жəне, демек,
қабылдағышпен) ол тек жергілікті өрістермен байланысты. Пассивті
элементтің антеннаның бағыттау диаграммасына қалай əсер ететінін түсіну
оңай, себебі мұнда бағытталмаған антенна торындағы принцип қолданылады;
айырмашылығы-бұл жағдайда тек бір антенна қозғалады, ал екіншісі
энергияны тек жақын өрістен алады. Мысалы, орналастырылған жарты
толқын ұзындығының өзегі (суретте көрсетілгендей). 7.14) жарты толқындық
симметриялы вибратордан толқын ұзындығының төрттен бір бөлігінде
шағылыстырғыш ретінде əрекет етеді. Неліктен бұл шындық, оны келесідей
түсіндіруге болады. Қоздырылған (негізгі) антеннаның жергілікті өрісі
пассивті элементте қарама-қарсы белгінің зарядтары мен токтарын
қоздырады, бірақ толқын ұзындығының төрттен бір қашықтығына
байланысты бұл Токтар мен зарядтар негізгі антеннадағы тиісті Токтар мен
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зарядтардан шамамен ширек кезеңге артта қалады, яғни пассивті элементтегі
ток негізгі антеннадағы токтан шамамен 90°асып түседі. Пассивті элементі
бар қоздырылған антеннаның бағыттылық диаграммасы сəулеленетін
толқындық өрістердің екеуін де қолдану арқылы анықталады. Бұл жағдай
бағытталмаған (көлденең жазықтықта) АМ-хабар тарату торына өте ұқсас;
оның бағдарлау диаграммасы нүктелі сызықпен көрсетілген (сурет. 7.11). Бұл
екі толқын бір-бірін пассивті элементке қарай сөндіріп, бір-бірін қарамақарсы бағытта күшейтеді; сондықтан пассивті элемент шағылыстырғыш
ретінде əрекет етеді. Пассивті элемент қозған антеннадан толқынның төрттен
бір бөлігінде болуы міндетті емес. Егер ол оған өте жақын орналасса,
мысалы, толқын ұзындығы небары 0,1 болса, оның ұзындығы толқын
ұзындығының жартысынан сəл асса, ол шағылыстырғыш ретінде əрекет
етеді. Пассивті элементтің ұзындығының артуы оны индуктивті етеді,
нəтижесінде ол арқылы өтетін ток негізгі антеннаның өрісі тудыратын электр
қозғаушы күшінен артта қалады. Егер жақын орналасқан пассивті элемент
толқын ұзындығының жартысынан сəл қысқа болса, ол бағыттаушы болады
("директор") жəне
радиацияны негізгі антеннадан өз
жағына
шоғырландырады. Жоғарыда айтылғандардың бəрі қабылдау антенналарына
тікелей байланысты. Беру жəне қабылдау кезіндегі бағыттық диаграммалар
бірдей болғандықтан, қажетті бағыттық диаграмманы алу үшін пассивті
режиссерлер мен шағылыстырғыштарды теледидар қабылдағыштарында
қолдануға болады. Бір шағылыстырғыш жəне үш дирекциясы бар əдеттегі
жоғары бағытты антенна торы көрсетілген (сурет. 7.15).

7.15 сурет - Гальваникалық элемент
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7.15-сурет өткір бағытты қабылдау антеннасы
7.3 Антенналарды монтаждау, техникалық қызмет көрсету
Антеннаны орнату кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
Жаңбыр, қар, мұз, қатты жел жəне т.б. кезінде Антенналарды орнату
бойынша жұмыстарды орындау мүмкін емес. Өрт сатысымен екі қабаттан
аспайтын ғимараттарға көтерілуге рұқсат етіледі. Антенналарды орнату жəне
жөндеу кезінде əрбір жұмыс істеушіде мынадай қорғаныс құралдары болуы
тиіс: диэлектрлік қолғаптар, сақтандыру белдігі мен жіп, көзілдірік,
қолғаптар, фонарь, сондай-ақ оқшаулағыш тұтқалары бар құрал. Жұмыс
істейді төбесінде аяқ - резеңке табаны бар. Шатырға шығар алдында
сақтандыру үшін арқанмен сақтандыру белдігін кию немесе екінші ұшын
шатырға Арқалыққа немесе итарқа артына бекітетін берік арқанмен байлау
қажет. Жіптерді түтін құбырларына бекітуге жол берілмейді. Жалпақ
қоршалған жəне қоршалмаған шатырларға шығу сақтандырғыш белбеуі бар
резеңке табаны бар аяқ киімде сақтандырғыш арқансыз рұқсат етіледі.
Шатырдың шетіне жақындау қажет болса, сақтандырғыш арқанды қолдану
қажет. Тік шатырларда орнатылған антенна діңгектерінің жанында шығу
люктері орнатылуы тиіс. Люкте көзді болт немесе сақина мықтап бекітілген,
оған сақтандыру үшін арқан байланған. Екінші ұшы шатырда жұмыс істейтін
қауіпсіздік белдігіне бекітіледі. Антенна элементтері шатырға шатыр арқылы
немесе тікелей жерден блок кронштейні арқылы жеткізіледі. Антеннаны
кемінде екі адам (5 м дейін) орнатады. Мачтаның ұзындығы 5 м-ден асқан
кезде жұмысшылар саны артады, мысалы, биіктігі 7,5 м антеннаны көтерген
кезде екі адам мачтаны көтереді, екеуі мачтаны көтеру жағына қарай
тартады, ал қалған екі адам мачтаны басқа тартқыштармен сақтандырады.
Антеннаны көтерген кезде, жұмыс істейтіндер сақтандыру арқандарын
байланыстырушы болттарға немесе антеннаның негізіне бекітеді. Антеннаны
төмендетуді жабдықтаған кезде (кабельді бұру планкасына бекіту жəне
бөлменің терезесіне енгізу құрылғысы кезінде жұмыс істеуші арқанмен
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сақтандырылуы тиіс. Антеннаны орнатқан кезде бүйірлік баспалдақтарды
пайдалану керек.
Баспалдақтардың төменгі ұштары еденге орнатылған кезде резеңке
ұштармен, жерге орнатылған кезде өткір металл зондтармен жабдықталған.
Егер баспалдақтан жұмысты 3 метрден астам биіктікте орындаса немесе оны
цемент жəне плитка едендеріне орнатса, құлап кетпес үшін баспалдақты бұл
үшін арнайы тағайындалған қызметкер қолдайды. Ғимараттардың тас жəне
бетон қабырғаларында тесіктер, ұялар немесе ойықтар тесілген кезде
қорғаныш көзілдіріктер мен қолғаптар киіледі. Абоненттік бұрманы
ұжымдық пайдаланылатын теледидар антеннасына қосар алдында өлшеу
аспабымен онда электр желісі кернеуінің болмауын тексереді. Егер кернеу
болса, теледидардың кірісін антеннаға қосуға қатаң тыйым салынады.
Антеннаны орнату нұсқалары.
Орнатпас бұрын, фитингтердің бар-жоғын тексеріп, оның бұрандалы
бөлігін литолмен немесе машина майымен, төтенше жағдайларда силикон
майымен немесе WD-40-пен алдын-ала өңдеу керек. Белсенді антеннаны
орнатқан кезде байланыс нүктелерінің тотығуын болдырмау үшін кабельді
электронды тақтаға қосқаннан кейін оны су өткізбейтін силиконмен
тығыздау ұсынылады.
Сигналдың қуаты мен бағытына байланысты антеннаны орнату орны
мен биіктігі туралы шешім қабылданады. Көбінесе екі нұсқа қолданылады:
үйдің қасбеті мен төбесінде. Қарастырайық екі технология монтаждау.
Үйдің қасбетіне антеннаны орнату.
Теледидар антеннасын үйдің қасбетіне орнату (7.16-сурет) айтарлықтай
кемшілікке ие. Сенімді қабылдауды қамтамасыз ету үшін ең жақын
қайталағыштың сигналы қабылдау құрылғысын жоғары көтерудің қажеті жоқ
қуат болуы керек. Сидингке жəне газдалған бетонға орнатуға болмайды.
Антеннаны қасбеттің қабырғасына орнатудың тамаша нұсқасы, ол кірпіштен
немесе ағаштан жасалған кезде болады. Монтажды орындау кезінде
бекіткіштер арасындағы қашықтықты 1,5 метрден аспайтын қашықтықта
ұстау керек. Бекіткіш ретінде зəкір болттарын немесе бұрандаларды
пайдалану ұсынылады.
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1.Қабылдағыш антенна құрылғысы. 2.Металл құбыр немесе ағаш
Арқалық. 3.Жақша.4. Анкерлік бұран (өзі ойғыш).
7.16 сурет - Үйдің қасбетіне антеннаны монтаждау
Антеннаны шатырға орнату
Теледидар антенналарын орнатудың ең көп таралған əдісі. Сенімді
қабылдау аймағында, антеннаны үлкен биіктікке көтерудің қажеті болмаған
кезде, оны қысқа ұзындықтағы ағаш Арқалыққа бекітуге болады. Олай
болмаған жағдайда, мачтаға қабылдағыш антенна құрылғысын орнату қажет
болады, бұл жағдайда антенна жиынтығында арнайы қысқыштар
бар. Мачтаның биіктігі бірнеше метрге жетуі мүмкін, оны қатты металл
құбырдан, дөңгелек немесе Профильді бөлімнен жасауға болады,
префабрикалық немесе телескопиялық дизайн нұсқасы болуы мүмкін. Ең
қолайлы жəне ыңғайлы-телескопиялық мачта. Пайдалану кезінде техникалық
қызмет көрсету немесе электронды тақтаны ауыстыру үшін антеннаны түсіру
керек, телескопиялық дизайн мұны оңай жасауға мүмкіндік береді.
Мачтаны бекіту тəсілдері
Теледидар антеннасының мачтасын үйдің төбесіне бекітудің бірнеше
жолы бар:
1-əдіс. Шатырдың құрылымдық элементтеріне бекітілген төбеге
мачтаны орнату (7.17-сурет).
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1 - қабылдағыш антенна құрылғысы; 2 - діңгек; 3 - діңгекті шатыр
құрылымына бекіту қамыты; 4-ілмекті білеу.
7.17 сурет - Антеннаны төбеге орнату
Бұл жағдайда мачтаның негізін үйдің шатырындағы төбелік плитаға
орнату керек. Мачта шатырдың ағаш құрылымына қысқышпен бекітілген, ол
үшін арқанды қолданған дұрыс.
2-əдіс. Мачтаны кергіштердің көмегімен бекіте отырып орнату. Егер
мачтаны шатырдың құрылымдарына бекіту мүмкін болмаса, оны сымнан
немесе болат кабельден жасалған созулармен бекітуге болады. Мұны істеу
үшін діңгекті діңгектік құрылымның жоғарғы бөлігінде орналасқан
көздермен жабдықтау қажет.
Тыйым салынған:

антеннаны (оның діңгегін) желдету арналары мен мұржаларына,
электрлік "қаздарға" жəне телефон тіректеріне, сондай-ақ есту терезелеріне
бекітіңіз.

антеннаның созылуын оның вибраторларына немесе электр
сымдарына, сумен жабдықтау жүйесінің құбырларына немесе терезе
терезелеріне жақын болатындай етіп бекітіңіз.
Кабель төсеу
Қабылдағыш антеннаны орнатқаннан кейін кабельді дұрыс жəне
сенімді бекіту өте маңызды. Ол қардың төбесінен жəне жаңбыр суының
ағындарынан өтетін желдің əсерін азайту үшін төселіп, бекітілуі керек.
Кабель мачтаның бүкіл ұзындығы бойынша 50 сантиметр қадаммен
қамыттармен біркелкі бекітіледі, содан кейін ол шатырдың жотасы бойымен
төселеді жəне оны үйге кіргізетін терезе маңайында төмен түсіріледі. Бұл
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жерде кабельді кронштейнмен бекіту керек. Бұрын, терезе жақтауында
диаметрі өткізгіштің мөлшерінен сəл асатын тесік бұрғылау керек.
Саңылаудағы саңылау арқылы жауын-шашынның алдын алу үшін оны тиісті
көлбеу арқылы бұрғылау керек, егер оны су өткізбейтін силиконмен
тығыздау мүмкін болса жақсы болады. Жақтауға кірер алдында кабельдің
жеңіл салбырауын қадағалаңыз, бұл температураның кеңеюін өтеу үшін
қажет.
Төсеу белгіленген техникалық талаптарды сақтай отырып, мұқият
жүргізілуі керек.
Антенналарды жерге қосу жəне потенциалдарды теңестіру
Қорғаныс аймағынан толық немесе ішінара тыс орналасқан сыртқы
фидерлер, діңгектер жəне кез-келген типтегі антенналар найзағай түсуі
мүмкін нысандарға жатады. Бұл антеннадан бөлменің ішіне оның бөліктері
арасында қауіп төндіретін ықтимал айырмашылықтардың пайда болуына жол
бермейтін арнайы жүйенің көмегімен токтың енуін болдырмау талабын
анықтайды. Ол үшін келесі іс-шаралар орындалады:

теледидар антенналарын жерге қосу, жерге қосу қондырғысының
антеннаның өзі бекітілген металдан жасалған тірекке қосылуын қамтамасыз
етеді. Бұл арнайы жерге қосу сымының көмегімен жүзеге асырылады;

Жерге тұйықталған мачтаны жəне одан шығатын барлық
коаксиалды кабельдерді қосу арқылы орындалатын потенциалдарды
теңестіру.

7.18 сурет - Жерге қосу өткізгішін антеннаға қосу
Егер антенна діңгегі найзағайдан қорғайтын ғимаратқа жақын
орналасса, онда ол соңғысына тікелей қосылады.
Егер ғимаратта найзағайдан қорғаныс болмаса, алдымен жерге қосу
құрылғысы орнатылады (сурет. 7.18), содан кейін тікелей антеннамен ең
қысқа қашықтықта арнайы сыммен қосылады.
226

Құрылымның белгілі бір элементтерін айналып өткен сым сымдардағы
найзағай разрядынан туындайтын индуктивтілікке байланысты айтарлықтай
ықтимал айырмашылықты тудыруы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Бұл өз
кезегінде ұшқын разрядтарының пайда болуына əкелуі мүмкін. Жерге
тұйықтағыштар ретінде тікелей жермен ең жоғары жанасу беті бар өткізгіш
элементтер (бір немесе бірнеше) қолданылады.
Өзекті жəне сым арқандық найзағай қабылдағыштардан əрбір ток
бұрғышы ұзындығы кемінде 3 м болатын, ұзындығы кемінде 5 м көлденең
электродпен біріктірілген кемінде екі тік электродтан тұратын жерге
тұйықтағышқа жалғануы тиіс. Ол кем дегенде 500 мм тереңдейді жəне мыс
үшін ең аз көлденең қимасы 50 мм2, ал болат үшін – 80 мм2 болуы керек.

7.19 сурет - Электрлік схемасы антеннаның бірлігі
Спутниктік антеннаны монтаждау.
Жерсеріктік антеннаны орнату - ықтимал ауыр жəне қауіпті жұмыс
Диаметрі тіпті 90 сантиметр болатын антеннаны орнату физикалық күш пен
төзімділікті қажет етеді. Антеннаны терезеге орнатқан кезде, орнатушы кем
дегенде жартысын терезеден шығарып, тиісінше ауырлық центрін көшеге
ауыстыруы керек Биіктіктен құлап кетпес үшін қауіпсіздік белдігін қолдану
қажет. Ешбір жағдайда спутниктік антеннаны жалғыз орнатуға болмайды.
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Бір нəрсе болған жағдайда сақтандыруға жəне көмектесуге болатын серіктес
қажет.
Егер үлкен диаметрлі антенна орнатылса немесе қол жеткізу қиын
жерде болса, автокөтергіш қажет. Антеннаның барлық бөлшектері мен
терезеден алып шығатын құралды арқанның көмегімен құлаудан сақтандыру
қажет.http://mosat.ru/Антеннаның, құралдың немесе монтажшының өзі құлап
кетуі мүмкін төменгі орынды автомобильдерден босатып, бұл орынды қорғау
керек. Сондай-ақ, осы аймаққа бөтен адамдардың кіруіне жол бермейтін
адамды шығарған жөн.
Шатырда жұмыс істеу кезінде ерекше сақ болу керек. Егер жаңбыр
жауып тұрса, жұмыстан бас тарту ұсынылады. Шатырдың жиегіндегі
қоршауларға сенбеңіз, əдетте, олар нашар бекітілген жəне құлаудан құтқара
алмайды.
Шатырға ілінген радиотрансляцияның жалаңаш сымдарына мұқият
қарау керек, олар 240 вольтқа дейін кернеуде болуы мүмкін. Мұндай сымды
дененің бір бөлігіне тигізу электр жарақатына əкелуі мүмкін. Бұл сымдарды
антеннаның бір бөлігіне тигізу түрлендіргішті немесе қабылдағышты өшіруі
мүмкін. Металл шатырдағы электр құралын өте мұқият ұстау керек, əдетте,
мұндай шатыр жерге қосылған жəне оқшаулаудың бұзылуы қысқа
тұйықталуға əкеледі.
Спутниктік антеннаны орнату. Орынды таңдау.
Ең алдымен, антеннаны орнату орнын анықтау керек. Сигнал беретін
спутниктер геостационарлық орбитада орналасқан жəне оңтүстік-шығыстан
оңтүстік-батысқа бағытталған. Осыған сүйене отырып, сіздің терезелеріңіз
бірдей бағытта болуы керек. Мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда
антеннаны шатырға орнатуға тура келеді. Спутниктің бағытында басқа
ғимараттар, биік ағаштар жəне т.б. сияқты табиғи кедергілер жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Орын бұрышы-спутникке көріну сызығы көлденеңінен ауытқитын
бұрыш.
Азимут-қабылдау орнының орналасуына байланысты спутникті
көрсететін бағыт.
Бұл үшін бастапқы деректер спутниктің орбиталық позициясы жəне
сіздің елді мекеніңіздің географиялық координаттары болып табылады.
Мұнда шекті дəлдік қажет емес, + - 0,5 градус қателер болуы мүмкін.
Сондықтан сіз тым үлкен емес картаны пайдалана аласыз. Заманауи
технологиялар ғасырында өз қалаңыздың географиялық координаттарын
анықтау үшін Интернетті пайдалануға болады. Сонымен қатар, сізге
көмектесетін немесе келесі формулаларды қолдануға болатын орын мен
азимуттың бұрышын есептеуге арналған арнайы бағдарламалар бар:
𝐴𝑧 = 180° + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑡𝑔 А/𝑠𝑖𝑛 ф);
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(18)

(𝑐𝑜𝑠 𝐴 • 𝑐𝑜𝑠 ф − 0.1509)/(𝑠𝑖𝑛2 𝐴 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 • 𝑠𝑖𝑛2 𝑐𝑝)1
𝐸𝑙 =
; (19)
2

мұндағы Az-азимут, e-орын бұрышы,𝑙
ф-қаланың географиялық ендік (Солтүстік),
^г ^c-қаланың географиялық бойлығы жəне спутниктің бойлығы
(Шығыс - оң, Батыс-теріс).
Спутниктік антеннаны монтаждау.
Диаметрі 1,2 метрге дейінгі антенналардың көпшілігінде монтажға
арналған қабырға кронштейні бар. Егер сіздің жинағыңызда жоқ болса, оны
бөлек сатып алу керек. Кронштейнді қабырғаға полиэтилен тығындары бар
сүлгілер мен кілттің алтыбұрышты бастиегі бар бұрандалар көмегімен бекіту
керек. Сүлгілерді диаметрі кемінде 12-14 ММ қолдану керек. Кронштейндер
Цанг зəкірімен жабдықталған. Мұндай зəкір тек бетон қабырғаларында
жақсы қолданылады. Егер сіздің қабырғаңыз шлак блоктарынан немесе
кірпіштен бекітуге арналған болса, онда пластикалық штепсельдерді
қолданған дұрыс. Қабырғаның бір бөлігін немесе кірпіштің бір бөлігін бекіту
айналасында ұстауға тырысу керек. Кірпіш қабырғаға бекітілгенде, жарықтар
пайда болмас үшін жоғарыдан 4 жолдан немесе бұрыштан 4 кірпіштен
жоғары бекітілмеуге тырысыңыз.
Біз таңбалау жасаймыз жəне соққы механизмі бар перфоратор немесе
бұрғылау көмегімен бұрғылау жүргіземіз. Осыдан кейін құрылымды
беріктікке тексеруді ұмытпаңыз.
Əрі қарай, спутниктік антеннаны құрастырамыз. Антеннаның
нұсқауларын дəл орындаңыз. Антеннаның айнасын, əсіресе алюминийден
жасалған болса, ұқыпты ұстау керек. Антенна айнасының механикалық
зақымдануы қабылданған сигналдың сапасына қатты əсер етуі мүмкін.
Антеннаны орнатқан кезде спутниктік түрлендіргішті орнатуға назар аудару
керек. Оны орнатудың дұрыстығы өте маңызды. Түрлендіргіштің
қаншалықты дұрыс орнатылғандығы эксперименталды түрде тексеріледі:
түрлендіргішті максималды сигнал алынғанша өз осіне айналдыру керек.
Антеннаны іліп қоймас бұрын, оның құлап кетпеуін қамтамасыз ету керек.
Сондай-ақ, кабельді конверторға алдын-ала қосу керек жəне коннекторды
оқшаулағыш таспамен ылғалдан қорғау керек. Антенна кронштейнге
орнатылғаннан кейін, реттегіш болттар антенна мықтап бекітілетіндей етіп
бекітіледі, бірақ дəл баптау мүмкіндігі болады.
Спутниктік антеннаны орнату. Спутникке бағыттау.
Спутникке бағыттау-ең күрделі технологиялық процесс. Біз дұрыс
көлбеу бұрышы мен азимутты қалай есептеу керектігін айттық. Бірақ сіз бұл
деректерді дұрыс жəне дəл есептеп, антеннаны дұрыс бағытта бұрсаңыз да,
шығу кезінде сіз сигналдың жоқтығын білесіз. Жарты күшейту деңгейіндегі
спутниктік антеннаның бағыттылық диаграммасының ені

онда:

𝑄 = 70 ∗ 𝐴/𝐷, (20)
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Q-градустағы
жартылай
күшейту
деңгейіндегі
бағыттылық
диаграммасының ені
A-толқын ұзындығы, Ки диапазоны үшін a = 2,5 см, С диапазоны үшін
A = 7,5 см,
D-антеннаның диаметрі.
Осы формуланы қолдана отырып, антеннаны спутникке 1 градусқа
бағыттау қатесі сигнал деңгейін екі есе төмендетеді деп санауға болады.
Сондықтан антеннаны спутникке түпкілікті бағыттау тек нақты сигнал
арқылы жүзеге асырылады.
Антеннаны тағайындау тəртібі келесідей. Қабылдағышты теледидарға
қосыңыз жəне оны мəзір көрінетін етіп реттеңіз. Ресиверге ол қандай
конвертермен жұмыс істейтінін түсінуге көмектесеміз. Қабылдағыштың
мəзіріне спутниктік арналардың жиілігін енгіземіз. Алайда, кішкене нюанс
бар, бұл жиіліктердегі сигнал тек Конвертер кірісінде болады. Бұл сигнал
қабылдағышқа белгілі бір аралық жиілікте келеді, ол спутник сигналының
жиілігі мен түрлендіргіштің гетеродин жиілігінің айырмашылығына тең.
Сондықтан, арналарды орнатуды бастамас бұрын, ресивер мəзірінде
түрлендіргіштің гетеродин жиілігін көрсету керек. Əрі қарай, арналарды
іздеу мəзіріне осы аймақта жəне осы антеннада сенімді қабылданатын
спутниктік сигнал параметрлерін енгіземіз. Антеннаны бағыттауды
жеңілдету үшін қабылдағыштардың көпшілігінде сигнал сапасын көрсететін
арнайы таразылар жасалады. Антеннаны көлденең жəне тігінен баяу бұрап,
біз сигналдың максималды деңгейіне жетеміз. Антеннаның дұрыс спутникке
бағытталғанына көз жеткізу керек. Əр түрлі спутниктердің арналарының
параметрлері сəйкес келеді. Дəл бағыттаудан жəне сигналдың максималды
деңгейін алғаннан кейін антеннаны түпкілікті бекітіңіз. Болттарды қатайту
кезінде антеннаны табылған күйден жылжытпау үшін назар аудару керек.
Антенна-фидер құрылғыларына техникалық қызмет көрсету
Пайдалану бақылауын арттыруды жəне оларды жұмысқа қабілетті
техникалық жай-күйде ұстауға елеулі шығындарды талап ететін антенна
құрылыстары (АМС) жəне антенна-фидер құрылғылары (АФҚ) теледидар
мен радио хабарларын тарату үшін неғұрлым маңызды болып табылады.
Хабар тарату телевизиясы жүйелері жабдықтарының үздіксіз жұмыс
істеуі антенна-діңгек құрылыстарына (АМС), құрылғыларға, байланыс
желілеріне техникалық қызмет көрсету; тексеру жəне диагностикалау;
жөндеу, жаңғырту жəне реконструкциялау бойынша сервистік жұмыстардың
негізгі түрлерін орындауды көздейді.
АФҚ сервистік қызмет көрсету жабдықтың тиімді жұмыс істеуіне жəне
пайдалануға бағытталған ішкі жəне сыртқы процестерді қамтиды.
АФҚ сервистік қызмет көрсету жүйесі күрделі жүйелердің барлық
белгілерін қамтиды. Онда көптеген функционалды байланысқан элементтер
өзара əрекеттеседі жəне кез-келген күрделі жүйе сияқты бірқатар тиімділік
көрсеткіштерімен сипатталады.
АФҚ сервистік қызмет көрсету жүйесінің тиімділігі Сəтті жұмыс істеу
ықтималдығымен айқындалады:
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мұнда - жұмыс істеу басталғанға дейін АФҚ жүйесі жабдығының
ақаусыз жай - күйінің ықтималдығы; - жұмыс істеу кезінде АФҚ жүйесі
жабдығының тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы; - АФҚ барлық
элементтерінің жарамдылығы кезінде функцияларды орындау ықтималдығы.
(1) өрнегіне кіретін Ықтималдықтар тəуелсіз емес жəне есептеу кейбір
қателіктерге жақын. Кейбір жағдайларда ықтималдық шамаларының өзара
тəуелділігін ескере отырып, бұл қатені елемеуге болады жəне афқ
жабдықтарының нақты элементтері үшін мəндер де анықталуы мүмкін.
Сервистік қызмет көрсету жүйесінің АФҚ жабдығының жұмыс істеу
тиімділігіне əсері афқ-ның техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізбестен
үздіксіз жұмыс уақытының сол бір уақыт аралығында ТҚК жүргізу кезінде
КҚҚҚ-ның үздіксіз жұмыс уақытына қатынасын сипаттайтын тиімділік
критерийі негізінде бағалануы мүмкін:
Осы көрсеткіш қызмет көрсетілетін жəне қызмет көрсетілмейтін АФҚ
үшін істен шығу саны тұрғысынан өзгертілуі мүмкін
АФУ процесінде бірқатар себептерге байланысты сəтсіздіктердің бір
бөлігі анықталмауы мүмкін жəне олар жұмыс процесінде көрінеді. Сонда
индикатор (3) түрге өзгертілуі мүмкін:
мұнда-техникалық қызмет көрсету процесінде анықталған істен
шығулар саны.
Тиімділік көрсеткіші (4) АФҚ сипаттамаларынан (параметрлерінен)
жəне сервистік қызмет көрсетуді жүргізу сапасынан бас тартуды болдырмау
процесінің тəуелділігін айқындайды.
АФҚ сервистік қызмет көрсету үш түрге бөлінеді:
- істен шығумен анықталатын сервистік қызмет көрсету (істен
шыққанға дейін қызмет көрсету);
- белгілі бір уақыт аралығында сервистік қызмет көрсету (атқарым
бойынша қызмет көрсету);
- жай-күйі бойынша сервистік қызмет көрсету (егер бұл жүйенің жайкүйін талап етсе).
Істен шығумен айқындалатын сервистік қызмет көрсету алдын алу ісшараларына ең аз материалдық шығындармен жəне АФҚ-ның техникалық
жай-күйін бақылаумен орындалады. Сервистік қызмет көрсетудің мұндай
түрі жабдықты 100% резервтеу кезінде немесе осы жабдық екінші дəрежелі
болып табылған кезде орынды болады. Бұл жағдайда əрбір сəтсіздік күтпеген
жерден орын алуы мүмкін болғандықтан, жедел жоспарлау қиынға соғады
немесе іс жүзінде мүмкін болмайды.
Атқарым бойынша сервистік қызмет көрсету техникалық қызмет
көрсету жөніндегі іс-шараларды жоспарлаудың қарапайымдылығымен
ерекшеленеді жəне АФҚ параметрлерін міндетті бақылау бойынша талаптар
қоймайды. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АФҚ-ның нақты техникалық жай-күйін
есепке алмай, олардың пайдалану сенімділігі туралы ақпарат негізінде жүзеге
асырылады. Мұндай жоспарлау бірдей типтегі жəне конструктивті
техникалық құралдарға қызмет көрсету үшін жақсы дамыған теориялық
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негізге қарамастан, айтарлықтай уақыт пен экономикалық шығындарды
талап етеді.
Қызмет көрсету жағдайы бойынша АФҚ жабдықтарының нақты жайкүйіне бағытталған жəне АФҚ нақты үлгілерінің ерекшеліктерін ескереді.
Жай-күйімен анықталатын сервистік қызмет көрсету жеке жоспарлауға
жатады жəне мынадай факторлармен сипатталады:
- олардың жұмысына мерзімінен бұрын араласу санын азайту арқылы
өнімнің ең көп ресурсын пайдалану мүмкіндігі;
- профилактикалық (алдын алу) іс-шараларын уақтылы жүргізу
есебінен істен шығудың алдын алу мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.
Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған АМС жəне АФҚ-ның бір бөлігі
белгіленген пайдалану мерзімінен тыс, екінші бөлігі қайта жаңартуды немесе
жаңғыртуды талап етеді. Сондықтан сервистік қызмет көрсетуді болжаудың
қазіргі заманғы қағидаттарын енгізу қажет, оның нəтижелері АФҚ-ның
техникалық жай-күйін бақылауды тиімді жүзеге асыруға, сондай-ақ
профилактикалық жəне жөндеу жұмыстарын уақтылы жоспарлауға
мүмкіндік береді.
Антенна-фидер құрылғыларына техникалық қызмет көрсетуге
арналған жабдық

7.20 сурет N9330B. Портативті спектр талдағышы (Agilent
Technologies, АҚШ)
N9330b кабельдері мен антенналарын тексеруге арналған портативті
сынақшы (сурет. 7.20) - антенналар мен кабельдерді орнатуды жəне
техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын инженерлер мен техникалық
мамандарға арналған үнемді жəне пайдалануға оңай аспап. Сымсыз байланыс
жүйелерін (ӨБM/ CDMA/ 3G/ PHS/ сымсыз LAN стандарттары), əскери
сымсыз байланыс жүйелерін, теледидар жəне хабар тарату жүйелерін орнату
жəне техникалық қызмет көрсету үшін өте ыңғайлы. Жеңіл, берік корпусы
бар, далада қолдануға өте ыңғайлы. Тестер батареядан (төрт сағатқа дейін)
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ұзақ уақыт жұмыс істейді, заманауи USB интерфейсі жəне алынған
деректерді əрі қарай талдауға арналған қуатты бағдарламалық жасақтама.
Rohde & Schwarz ДСКH4-кабель жəне антенна талдағышы, 100 кГц -3,6
ГГц-бұл далада жұмыс істеуге арналған берік портативті құрылғы (7.21сурет).

7.21 сурет - Кабельдер мен Антенналарды талдағыш
Шағын масса жəне пайдаланудың қарапайымдылығы бұл құрылғыны
антенна жүйелерін орнатуға жəне техникалық қызмет көрсетуге арналған
құрал-жабдықты қажет ететіндер үшін таптырмайтын етеді.
Тəжірибелік жұмыстар
1.
Симметриялық сызықтық жəне циклдік вибратордың
антеннасын құрастыру.
2.
Антенна күшейткішінің жұмысын тексеру.
3.
Антеннаны жəне антенналық күшейткішті
монтаждау.
4.
Белсенді сплиттердің схемасын тексеру.
5.
Жерсеріктік антеннаны монтаждау жəне баптау
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
2.
3.
4.
5.

Қабылдау антенналарының мақсаты қандай.
Сигналдың таралу аймақтарын тізімдеңіз.
Радиотолқындардың таралу түрлерін атаңыз.
Антенналардың түрлерін тізімдеңіз, оларға сипаттама беріңіз.
Теледидар таратқыш антенналарына сипаттама беріңіз.
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6.
Қабылдау теледидар антенналарына қойылатын талаптарды
тізімдеңіз.
7.
Қабылдау теледидар антенналарын орнату опцияларының тізімін
беріңіз.
8.
Антенналарды жерге қосу жəне найзағайдан қорғау мақсаты.
9.
Спутниктік антеннаны орнату тəртібі қандай?
10. АФҚ-ның сəтті жұмыс істеу ықтималдығын атаңыз.
11. АФҚ сервистік қызмет көрсету түрлерін атаңыз.
12. АФҚ сервистік қызмет көрсету түрлеріне сипаттама беру.
13. Антенна-фидер құрылғыларына қызмет көрсету кезінде
қолданылатын жабдықтар қандай?
Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды оқып шыққаннан кейін студенттер монтаждау жəне
техникалық қызмет көрсетуді, қабылдау жəне тарату антенналарын жəне
спутниктік қабылдау жабдықтарын орындай алады.
Ақауларды анықтау, қабылдау-беру антенналары мен спутниктік
қабылдау жабдықтарына жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету
осы тарауда қарастырылған, олар Қабылдау-тарату антенналары мен
спутниктік қабылдау жабдықтарын жөндеу жəне қызмет көрсету үшін
қажетті ұғымдар мен терминдерге ие болады. Қабылдау-тарату антенналары
мен спутниктік қабылдау жабдықтарын жөндеу жəне қызмет көрсетудің
практикалық дағдыларын алады. Студенттер қабылдау-тарату антенналары
мен жерсеріктік қабылдау жабдықтарын жергілікті жерге бағыттай алады,
электромагниттік толқындардың мақсаты мен таралу принципі туралы
түсінікке ие болады. Антенналармен бірге жеткізілетін техникалық
құжаттама негізінде қабылдау-беру антенналары мен спутниктік қабылдау
жабдықтарының іс-əрекеттері жəне Интернетте жоқ ақпаратты іздеу.
Білім алушылар антенналық күшейткіштердің, ресиверлердің жұмыс
істеу принципі туралы білімді толық меңгереді, қабылдау-беру антенналары
мен спутниктік қабылдау жабдығын бөлшектеу жəне монтаждау тəсілдерін
меңгереді.
Кəсіби терминдер:
Антенна-радиотолқындарды шығаруға немесе қабылдауға арналған
құрылғы.
Фидер-электрмагниттік энергияны беруге арналған желі.
Симметриялық құрылғылар-симметриялы антеннаны қосу үшін
қолданылады.
Антенна күшейткіші-фидердегі сигналдың өшуін өтеуге арналған.
Тікелей көріну аймағы (жарықтандыру) - таратқыш антеннасынан
жақын аймақ.
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Жартылай көлеңке аймағы (рефракция) – тікелей көру аймағынан 20-40
км артық.
Алыс қабылдау аймағы (зона тени) – сенімді емес қабылдау аймағы,
арнайы антенна құрылғыларын қолдану қажет.
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі
1.
П. И. Мисюль «Техническое обслуживание и ремонт
бытовой радиоаппаратуры», спецтехнология, «Вышэйшая школа»
Минск 2006.
2.
П. И. Мисюль «Ремонт, настройка и проверка
радиотелевизионной
аппаратуры»,
специальная
технология,
«Вышэйшая школа» Минск 2007.
3.
П. И. Мисюль «Ремонт, настройка и проверка
телевизионной аппаратуры», производственное обучение, «Вышэйшая
школа» Минск
2008.
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8. ТЕЛЕДИДАР ЖАБДЫҚТАРЫН ЖӨНДЕУ ЖƏНЕ РЕТТЕУ.
Мазмұны
Модульге қысқаша шолу
8.1 Хабар тарату телевизиясы туралы жалпы мəліметтер
8. 2 ЦТ құрылымы, функционалдық құрамы
8.3 Теледидар жабдықтарын жөндеу жəне реттеу
Тəжірибелік жұмыстар
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
Қысқаша қорытынды
Кəсіби терминдер
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268
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Осы модульді оқу нəтижесінде студенттер:
1.
Телевизиялық аппаратураны жөндеу кезінде өрт
қауіпсіздігі талаптарын орындау;
2.
Электромагниттік сəулеленудің зиянды факторларын
болдырмау;
3.
Статикалық электрден қорғауды қолдану;
4.
Бейне жəне дыбыс сапасын, теледидар
жабдықтарының негізгі функцияларын тексеруді жүзеге асыру;
5.
Теледидар жабдықтарын ұстауды демонтаждау;
6.
Жарықдиодты
жəне
плазмалық
панельдерді
ауыстырыңыз.
Бұл модульде ТВ хабар тарату жүргізілетін жиілік диапазоны,
көптеген ТВ станцияларының бірлескен жұмысын қамтамасыз ету
тəсілдері, кабельдік теледидар жүйелерін, ТВ хабар таратудың спутниктік
жүйелерін, ұялы теледидар жүйелерін құру принциптерін, сондай-ақ ТВ
хабар тарату сапасын жөндеу мен бақылауды ұйымдастыру қағидаттарын
білу қарастырылады.
8.1 Хабар тарату телевизиясы туралы жалпы мəліметтер
Теледидар (басқа грек тілінен. τλλε" алыс " + лат. video "көру") қозғалыстағы бейнені қашықтыққа беруге арналған электрбайланыс
технологиясы. Көп жағдайда дыбыстық сүйемелдеу кескінмен бір уақытта
беріледі. Күнделікті өмірде бұл термин теледидарлық бағдарламаларды
өндірумен жəне таратумен айналысатын ұйымдарды жалпылау үшін де
қолданылады. ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап теледидар ойынсауық, білім беру, жаңалықтар мен жарнамаларға жарамды ең ықпалды
ақпарат құралына айналды
Бейнемагнитофон жəне оптикалық бейне жазбалар сияқты берілген
телебағдарламаларды сақтау технологиялары фильмдерді тек кинотеатрларда
ғана емес, үй теледидарларында да көруге мүмкіндік бере отырып,
кинематограф өнімдерінің қолжетімділігін арттырды. 2013 жылға қарай бүкіл
əлемдегі үй шаруашылықтарының 79% - ында кем дегенде бір теледидар
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қабылдағышы болды. 1950 жылдардан бастап теледидар қоғамдық пікірді
қалыптастыруда шешуші рөл атқарды, бұл тауашаны интернетке тек 2010
жылдардың ортасында бере бастады. Технологияның бизнес пен саясаттағы
рөлі орасан зор, оны БҰҰ атап өтті, ол жыл сайын 21 қарашада атап өтілетін
Дүниежүзілік теледидар күнін атап өтті.
Теледидар сурет элементтерін радио сигналымен немесе сымдар
арқылы дəйекті түрде беру принципіне негізделген Кескіннің элементтерге
ыдырауы Нипков дискісі, катодты сəулелік түтік немесе жартылай өткізгіш
матрица арқылы жүреді. Сурет элементтерінің саны радиоарнаның өткізу
жолағына жəне физиологиялық критерийлерге сəйкес таңдалады. Берілетін
жиіліктердің жолағын тарылту жəне теледидар экранының жыпылықтауын
азайту үшін бір-бірімен сканерлеу қолданылады. Сондай-ақ, бұл қозғалыс
берілісінің тегістігін арттыруға мүмкіндік береді.
Аналогтық теледидар трактісі жалпы түрде келесі құрылғыларды
қамтиды:
1.
Теледидар тарату камерасы. Таратқыш түтіктің немесе
жартылай өткізгіш матрицаның объективімен алынған кескінді
теледидарлық бейне сигналға түрлендіруге қызмет етеді.
2.
Телекинопроектор. Фильмдегі сурет пен дыбысты
теледидар сигналына түрлендіреді жəне теледидардан фильмдер
көрсетуге мүмкіндік береді.
3.
Таратушы камерамен немесе телекинопроектормен
құрылған бейне сигналды жазады жəне қажетті уақытта ойнатады.
4.
Бейнемикшер. Бірнеше сурет көздері арасында ауысуға
мүмкіндік береді: камералар, бейнемагнитофондар жəне басқалар.
5.
Таратқыш. Жоғары жиілікті тасымалдаушы сигнал
теледидар сигналымен модуляцияланады жəне радио немесе сымдар
арқылы беріледі.
6.
Қабылдағыш-теледидар бейнесигналдағы
синхроимпульстердің көмегімен телевизиялық бейне қабылдағыш
экранында (кинескоп, СК-дисплей, плазмалық панель)
ойнатылады.Сонымен қатар, теледидарлық берілісті құру үшін радио
тарату жолына ұқсас дыбыстық жол қолданылады. Дыбыс əдетте
жиілік модуляциясы арқылы бөлек жиілікте беріледі. Сандық
теледидарда көбінесе көп арналы дыбыстық сүйемелдеу жалпы кескін
арқылы деректер ағынымен беріледі.
8.2 ЦТ құрылымы, функционалдық құрамы
8.1-суретте СКД теледидарының жалпыланған құрылымдық схемасы
көрсетілген.
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8.1-сурет СКД теледидарының құрылымдық схемасы
етеді

Антенна теледидарлық хабар тарату сигналдарын қабылдауға қызмет

теледидар бейнесінің жəне оның дыбыстық радио сигналдарының
бағдарламалары
сүйемелдеу. Теледидар антенналары, метр жəне
дециметрлік диапазондар.
ТВ-тюнер (ағылш. TV tuner) - теледидар қабылдағышының (тюнердің)
түрі, теледидар сигналын əртүрлі хабар тарату форматтарында қабылдауға
арналған
Қазіргі уақытта Цифрлық теледидардың дамуымен теледидар
тюнерлері сигналды келесі стандарттарда қабылдауға мүмкіндік береді-DVB
- T жəне DVB-T2 (еуропалық эфирлік цифрлық хабар тарату), DVB-C
(еуропалық кабельдік сандық хабар тарату), DVB-S жəне DVB-S2 (еуропалық
спутниктік сандық хабар тарату), ATSC (американдық сандық хабар тарату),
ISDB-T (жапон жəне оңтүстік американдық сандық хабар тарату), DTMB
(Қытай сандық хабар тарату).
Аналогтық
теледидармен
үйлесімділік
үшін
түрлі
түсті
стандарттармен-PAL, SECAM, NTSC жəне əртүрлі ыдырау стандарттарымен
сигналдарды қабылдауға қабілетті теледидар тюнерлері бар. Əдетте, қазіргі
уақытта таза аналогтық теледидар тюнерлері шығарылмайды-оларды сандық
жəне аналогтық сигналдарды қабылдауға мүмкіндік беретін гибридті
модельдер алмастырды.
COFDM-кодтау арқылы ортогональды жиіліктік арнаны бөлу арқылы
деректерді өңдеу.
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COFDM теледидар бағдарламаларының хабар таратушылары арасында
сандық сигналдарды тұтынушыға жеткізудің жаңа əдісі ретінде өзін
дəлелдеді. COFDM беру əдісінің басты артықшылығы-ғимараттардан,
қабырғалардан жəне т.б. шығарылған сигналдардың бірнеше шағылысуын
қолдану, қабылдау кезінде пайда болатын бұрмаланулар мен қателерді
түзету. Еуропалық DVB консорциумы бұл тарату əдісін эфирлік жер
телімдерін тарату жəне мультимедиялық өнімдер үшін негізгі стандарт
ретінде қабылдады.https://ru.wikipedia.org/wiki/DVB
Дыбыстық жəне бейне кірісі - сыртқы құрылғыларды ауыстырады,
сонымен қатар сурет пен дыбыстың аналогтық сигналын өңдеуге қатысады.
Графикалық құрылғылар
Графикалық процессор (ағылш. ДЗaphics processing unit, GPU)графикалық рендерингті орындайтын жеке компьютердің немесе ойын
қондырмасының жеке құрылғысы; 2000 жылдардың бастиегінде графикалық
процессорлар басқа құрылғыларда: планшеттік компьютерлерде, ендірілген
жүйелерде, сандық теледидарларда жаппай қолданыла бастады.
Қазіргі заманғы GPU компьютерлік графиканы өте тиімді өңдейді жəне
көрсетеді, мамандандырылған құбыр архитектурасының арқасында олар
əдеттегі орталық процессорға қарағанда графикалық ақпаратты өңдеуде
əлдеқайда тиімді.
Қазіргі заманғы графикалық карталардағы графикалық процессор
(бейне адаптерлер) үш өлшемді графикалық үдеткіш ретінде қолданылады.
Оны дискретті графикалық картаның бөлігі ретінде де, біріктірілген
шешімдерде де қолдануға болады (Солтүстік көпірге немесе гибридті
процессорға салынған).
CPU-ДК сияқты, бұл TSV қабылдағышының миы. Процессор ұсынатын
функцияларға мыналар кіреді:
 əр түрлі аппараттық компоненттерді іске қосады;
 бірқатар интернет жəне интерактивті теледидар қосымшаларын
өңдейді;
 аппараттық үзілістерді бақылайды жəне басқарады;
 деректер мен нұсқауларды жадтан алады;
 түрлі бағдарламаларды іске қосады.
онда сандық-аналогтық түрлендіргіш (DAC) бар - сандық (əдетте
екілік) кодты аналогтық сигналға (ток, кернеу немесе заряд) түрлендіруге
арналған құрылғы сандық-аналогтық түрлендіргіштер-бұл дискретті сандық
əлем мен аналогтық сигналдар арасындағы интерфейс.
Аналогты-сандық түрлендіргіш (ADC) кері операция жасайды.
-процессор - теледидар сигналын сандық түрде өңдейді. Теледидар
сигналының құрамына бейне сигнал жəне дыбыс кіреді. Сигналдың сандық
формасы-бұл барлық сигнал "0" жəне "1"реттілігі түрінде ұсынылған кезде
ақпаратты MPEG форматында кодтау. Мұндай сигналдың берілуіне біз
əдетте экранда қар, сызықтар жəне басқа да кішігірім кедергілер түрінде
аналогтық сигналда байқайтын кедергілер əсер етпейді.
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HDMI-бұл көп арналы дыбысты, сондай-ақ жоғары жылдамдықты Hd
бейне деректерін жіберуге мүмкіндік беретін технология. Сонымен қатар,
интерфейс көшіруден берілетін деректерді қорғаумен қамтамасыз етілген
жəне дыбыс пен кескіннен басқа, Ethernet сигналын, сондай-ақ басқару
командаларын жібере алады. Бұл аудио жəне бейне ақпаратты кідіріссіз
жоғары сапада беру үшін əртүрлі техниканы қосуға мүмкіндік беретін өте
ыңғайлы технология. Көбінесе фильмдерді немесе ойындарды үлкен экранға
шығару үшін қолданылады.
Жүйелік бақылаушы-теледидарды басқару құрылғысы.
Флэш-жад (ROM) - бұл теледидардың жеке жады, ол сіздің
параметрлеріңіз, кіріктірілген функциялар, қабылдағышты басқару туралы
ақпаратты сақтайды.
ЖЖҚ-жедел жад, теледидар жұмысы кезінде деректерді өңдеуге
қатысады.
LVDS-матрицаға сигнал беру əдісі.
Смарт-карта-заманауи
цифрлық
телехабар
таратудың
жаңа
мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді. Оның көмегімен теледидар
жабдықтары шифрланған арналарды декодтайды.
Инвертор-тұрақты токты кернеудің өзгеруімен айнымалы токқа
түрлендіруге арналған құрылғы Бұл əдетте синусоидаға жақын немесе
дискретті сигнал түрінде периодты кернеу генераторы. Теледидардағы
Жарық кернеуін қалыптастырады.
Қуат көзі-əртүрлі түйіндер мен блоктарды қажетті кернеулер мен
токтармен қамтамасыз етеді.
8.2-суретте орталық процессордың коммутациялық құрылғылармен
жəне теледидар түйіндерімен əрекеттесуі көрсетілген.

8.2-сурет Орталық процессордың коммутациялық құрылғылармен
жəне теледидар түйіндерімен өзара əрекеттесу схемасы.
240

Құрылғы жəне жұмыс принципі LCD матрицаларының түрлері.
CRT жəне плазмалық панельдерден айырмашылығы, LCD матрицалары
өздері Жарық шығармайтындығымен ерекшеленеді, бірақ тек сыртқы көзден
шығарылатын жарық ағынының түрлендіргіштері болып табылады (көбінесе
неонды жарықтандыру шамы). Олардың əрекет ету принципі
электромагниттік өрістегі сұйық кристалды зат арқылы өтетін жарықтың
поляризация
əсеріне
негізделген.
Сұйық
кристалл,
əдеттегіден
айырмашылығы, реттелген ішкі құрылымға ие емес, ондағы молекулалар
кездейсоқ орналасады жəне еркін қозғалады. Мұндай кристалдан өткен
Жарық оның поляризациясын өзгертпейді. Алайда, егер сұйық кристалл
молекулаларына сыртқы электр өрісі əсер етсе, онда олар реттелген
құрылымға енеді, ал осындай ортадан өткен Жарық бағытталған
поляризацияға ие болады. Бірақ адамның көзі қосымша құрылғыларсыз
жарық ағынының поляризация жазықтығының өзгеруін түзете алмайды,
сондықтан СКД матрицасының сыртқы бөлігіне басқа поляризацияланған
қабат қойылады, ол басқа бағыттағы поляризация сəулесін өткізбейді (90
градусқа жақсы), бірақ поляризацияланбаған жарық береді.
Осылайша, егер жарық осындай құрылым арқылы өтсе, онда алдымен
ол бірінші поляроидтан өтіп, бірінші поляроид жазықтығында полярланады.
Əрі қарай, сұйық кристалдар қабаты арқылы өтетін жарық ағынының
поляризация бағыты екінші поляроидтің оптикалық жазықтығына сəйкес
келгенше бұрылады. Содан кейін екінші поляроид жарық ағынының қалған
бөлігінің көп бөлігін өткізіп жібереді. Бірақ тек электродтарға айнымалы
потенциалды қолданған жөн, себебі молекулалар электромагниттік өрістің
күш сызықтары бойымен созылады. Полярланған жарық электромагниттік
жəне электростатикалық индукция векторларының бағытын өзгертпейді.
Сондықтан екінші поляроид мұндай жарық ағынын жіберіп алмайды.
Тиісінше, потенциал болмаған кезде СКД жасушасы өтетін жарық үшін
"мөлдір" болады. Басқару кернеуі орнатылған кезде СКД ұяшығы"
өшіріледі", яғни мөлдірлігін жоғалтады. Егер екінші поляроидтің оптикалық
жазықтығының бағыты біріншісімен сəйкес келсе, онда жасуша керісінше
жұмыс істейді: потенциал болмаған кезде - мөлдір, бар болса - қараңғы.
Басқару кернеуінің деңгейін рұқсат етілген диапазонда өзгерту арқылы
ұяшықтан өтетін жарық ағынының жарықтығын модуляциялауға болады.
Одан əрі жетілдіру Dstn (Double STN) технологиясы болды, онда бір екі
қабатты DSTN ұяшығы 2 STN ұяшығынан тұрады, олардың молекулалары
жұмыс кезінде қарама-қарсы бағытта айналады. Мұндай құрылымнан
"Құлыпталған" күйде өтетін жарық бұрынғыға қарағанда энергиясының көп
бөлігін жоғалтады. Dstn контрасты мен ажыратымдылығы соншалықты
жоғары болғандықтан, əр пиксель үшін үш СКД ұяшығы жəне үш оптикалық
сүзгі бар түрлі-түсті дисплей жасау мүмкіндігі пайда болды
Fujitsu компаниясы əзірлеген қазіргі кездегі ең перспективалы
технология - MVA (Multi-Domain Vertical Alignment - көп домендік тік
орналастыру) - 1996 жылы əзірленген VA технологиясының одан əрі дамуы.
Осы технологияның негізінде жасалған дисплейлер өте үлкен көру
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бұрышымен ерекшеленеді-160 градусқа дейін жəне кескіннің өзгеруіне
реакцияның аз уақыты (25 мс-тан аз). MVA технологиясының мəні мынада:
көру бұрышын кеңейту үшін панельдің барлық түсті элементтері сүзгілердің
ішкі бетіндегі шығыңқы жерлерден пайда болатын ұяшықтарға (немесе
аймақтарға) бөлінеді. Бұл дизайнның мақсаты сұйық кристалдардың
көршілеріне қарама-қарсы бағытта тəуелсіз қозғалуына мүмкіндік беру
болып табылады. Бұл бақылаушыға көру бұрышына қарамастан, түстердің
бірдей реңктерін көруге мүмкіндік береді - мұндай мүмкіндіктің болмауы
алдыңғы VA технологиясының басты кемшілігі болды. Өшірілген күйде
сұйық кристалдардың молекулалары екінші сүзгіге (оның əр шығысына)
перпендикуляр бағытталған, ол шығу кезінде қара нүкте береді. Əлсіз электр
өрісінде молекулалар аздап бұрылып, шығысында жарты қарқындылық
нүктесін құрайды. Байқаушы үшін жарықтың қарқындылығы көру бұрышына
байланысты емес екенін атап өткен жөн, себебі көзге түскен жарқын
жасушалар жақын жерде орналасқан қарамен өтеледі. Толық электр өрісінде
молекулалар шығудағы бақылаудың əртүрлі бұрыштарында максималды
қарқындылық нүктесі көрінетін етіп жасалады.
MVA технологиясының жетістіктерін қолдана отырып, кейбір
өндірушілер LCD матрицаларын өндіру технологияларын жасады.
Осылайша, Samsung өзінің барлық соңғы əзірлемелерінде PVA (Patterned
Vertical Alignment - микроқұрылымды тік орналастыру) технологиясын
пайдаланады. PVA жұмыс принципі сұйық кристалл молекулаларын
басқарушы электродтарға қатысты тік бұрышта құру жəне дəстүрлі СКД - ге
қарағанда əлдеқайда аз, көрсетілген позициядан аз ауытқуларға байланысты
суретті қалыптастыру болып табылады. Samsung атап өткендей, бұл
инерцияны төмендетеді жəне кең конустық көру бұрышын (170 градус),
жоғары контраст деңгейін (500:1) жəне түс сапасын жақсартады. MVA
технологиясы мен оның клондарының əлеуеті айтарлықтай. Оның басты
артықшылықтары - қысқаша жауап беру уақыты. Сонымен қатар, MVA-ның
өте жақсы қара түс сияқты артықшылығын да атап өтуге болады. Алайда,
панельдің күрделі құрылғысы оған негізделген дайын LCD дисплейінің
құнын едəуір арттырып қана қоймайды, сонымен қатар техникалық
күрделілікке байланысты өндірушіге MVA-ның барлық мүмкіндіктерін
толық жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Бұл технология LCD нарығында
үстемдік ете ме, əлде оның орнын жаңа даму ала ма, уақыт көрсетеді. Осы
уақытта MVA-бұл ең техникалық жетілдірілген LCD шешімі. Қорытындылар
жақында СКД панельдерінің кескін параметрлері жарықтылық пен контраст
сияқты
көрсеткіштер
бойынша
айтарлықтай
жақсарды,
CRT
мониторларының нəтижелеріне жақындады. Көрсетілген түстердің саны
сияқты маңызды параметрге сəйкес алға үлкен қадам жасалды: СКД
мониторларының жаппай модельдерінде де 16 - дан 24 биттік түске ауысу
болды, дегенмен практикалық тұрғыдан алғанда, бұл 24 биттік түс CRT
мониторларына əлі де жетеді. Бірақ СК-дисплейлердегі кескіннің жылдам
өзгеруіне пиксельдердің реакция уақыты (яғни пиксельдер қалаған түсті
қандай жылдамдықпен алады) CRT-ге қарағанда едəуір үлкен, бұл
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динамикалық кескіндердің (бейнелер, ойындар) сапасына қатты əсер етеді.
Ақыр соңында, егер нүктелерде динамикалық кескінге сəйкес түс орнатуға
уақыт болмаса, онда бақылаушы кескіннің қанықпаған жəне "лас" түсі бар
екенін атап өтеді.
Бұл параметрді бағалау үшін монитор өндірушілері "жауап беру
уақыты" терминін енгізді, бірақ ол бірқатар ескертулермен қолданылады:
жауап берудің толық уақыты, əдеттегі жəне максималды жауап уақыты.
Сонымен, жауап берудің толық уақыты-бұл жеке пиксельді қосу (іске қосу)
жəне өшіру уақытының қосындысы (толық жауап уақыты = уақыт көтерілуі +
уақыт құлдырауы). Бұл сипаттама пиксельдің экстремалды мəндерге ауысу
жылдамдығын білдіреді: АҚ жəне қара. Бейнені қалыпты ойнату үшін жауап
беру уақыты кадр жиілігі 50 (60) Гц болған кезде бір кадрдың ұзақтығынан 20 (16) мс аспауы тиіс.
Теориялық тұрғыдан алғанда, MVA технологиясымен жасалған
панельдер ең жылдам болуы керек, ең баяу - IPS, ал қарапайым TN
панельдері бір жерде болуы керек. Іс жүзінде əртүрлі технологиялармен
қамтамасыз етілген, олардың қабаттасуына дейін жауап беру уақытының
мəндерінің айтарлықтай таралуы байқалады.
Қазіргі заманғы СКД дисплейлерінің маңызды проблемасы-бұл
бақылаушының көру бұрышы өзгерген кезде контраст пен түс параметрлері
айтарлықтай бұрмаланған, қалыптасқан кескіннің көру бұрышының қолайлы
мөлшерін қамтамасыз ету мəселесі. Бақылаушы кескінге перпендикуляр
қараған кезде ғана ол табиғи көрінеді.
Матрицаларды өндірушілер жариялаған қағаздағы олардың өнімдерінің
көру бұрыштары өте қанағаттанарлық болып көрінсе де, іс жүзінде бұл
əрдайым бола бермейді. Сонымен, TN+Film матрицаларын өндірушілердің
көпшілігі олардың тік көру бұрышы 90 градус екенін көрсетеді, бірақ бұл
диапазонда пайдаланушы жарықтылықтың 10 еседен астам өзгеруін байқай
алады (жəне 15 еседен астам-қара тондар үшін). Сондықтан, жұмыс
ыңғайлылығының жоғары деңгейі сақталатын нақты көру бұрыштары TN +
Film мониторлары үшін тігінен +/- 10 градустан аспайды (жəне сұр түстің
қара градациясы үшін - одан да аз), ал көлденеңінен бұл сандарды +/- 30
градусқа дейін арттыруға болады.
MVA жəне IPS технологиялары біршама жақсырақ, бірақ қараңғы
градацияларда, əсіресе MVA-да үлкен сəтсіздіктер бар. Қалыпты ауытқудан
кейін қараңғы өріс айтарлықтай жарқын болады, содан кейін қайтадан
қараңғыланады. Бұл MVA панелінде кескіннің түсі неге айтарлықтай
бұрмаланатынын түсіндіреді, себебі кескіннің контрастын азайтып қана
қоймайды, сонымен қатар бұл процестің өзі сызықты емес. Жалпы, MVA
панельдерінің нақты көру бұрыштары тігінен де, көлденеңінен де +/- 20
градустан аспайды
(бұл əсіресе қара сұр реңктерде байқалады) жəне IPS панелі үшін бұл
бұрыштар шамамен екі есе үлкен.
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Мұндай теледидардың негізі сұйық кристалды матрица болып
табылады. Бұл екі жұқа шыны пластиналар, олардың арасында сұйық
кристалдар орналасқан.
Бұл кристалдардың негізгі қасиеті-олар сыртқы əсерден мөлдірлігін
өзгерте алады.
Бұл жағдайда электр тогы сыртқы əсер етеді. Кристалдардың өздері
Жарық шығармайтындықтан, матрицаның экранында алынған суретті көру
үшін сыртқы жарықтандыру қажет. Жарықтандыру əдетте шамдар немесе
жарықдиодты шамдар арқылы жүзеге асырылады. Бұл жарықтандыру
құрылғыларына қойылатын негізгі талаптар-олардың температуралық
тұрақтылығы жəне төмен жұмыс температурасы.
Сонымен қатар, жұмыс кезінде жарықтылықты реттей білу қажет.
Бірақ шамдармен - жағдай əлдеқайда күрделі... СКД теледидарларында
қызуды болдырмау үшін ақ жарқыл шығаратын шамдар қолданылады
(бəрімізге белгілі "энергия үнемдейтін"сияқты).
Оларды іске қосу үшін өте үлкен кернеу қажет: шамамен 1000V. Содан
кейін жарықты қолдау үшін шамамен 600V қажет. Бұл кернеулер арнайы
модуль-инвертор көмегімен алынады.
Шындығында, инвертор-бұл импульстік кернеу түрлендіргіші. Сондай
- ақ, қарапайым импульстік электрмен жабдықтау сияқты, микросхемада
PWM генераторы жəне шығыс импульстік (бұл жағдайда күшейту)
трансформаторы бар.
СКД теледидарларының тағы бір ерекшелігі - IIP-де қосымша
күшейткіш түрлендіргіштің болуы.
Импульстік түрлендіргіштің көмегімен ИӨЖ-ге келетін желілік кернеу
шамамен 380V деңгейіне дейін артады.
Мұндай дизайн шешімі тұтынылатын жүктемені азайту жəне
инвертордың жұмысын жеңілдету үшін қолданылады.
DC-AC инверторлар. Инверторлардың түрлері, ақаулары.
LCD-жарықтандыру
СК-панельдің жұмысы үшін жарық көзі өте маңызды, оның сұйық
кристалл құрылымы арқылы өтетін жарық ағыны монитор экранында кескін
жасайды. Жарық ағынын жасау үшін монитордың шеттерінде орналасқан
(əдетте жоғарыдан жəне төменнен) жəне күңгірт шашыратқыш əйнектің
көмегімен СК матрицаның бүкіл бетін біркелкі жарықтандыратын суық
катодты (CCFL) флуоресцентті жарықтандыру шамдары қолданылады.
Шамдарды" тұтату", сондай-ақ олардың жұмыс режимінде қоректенуін
инверторлар қамтамасыз етеді. Инвертор кернеуі 1500 В-тан жоғары
шамдардың сенімді іске қосылуын жəне 600-ден 1000 В-қа дейінгі жұмыс
кернеулері кезінде олардың ұзақ уақыт бойы тұрақты жұмыс істеуін
қамтамасыз етуі тиіс. СК панельдердегі шамдарды қосу сыйымдылық
схемасы бойынша жүзеге асырылады (суретті қараңыз. 8.3). Тұрақты
жарқылдың жұмыс нүктесі (РТ - графикте) жүктеме сызығының разряд
тогының шамдарға қолданылатын кернеуге тəуелділік графигімен қиылысу
сызығында орналасқан. Монитордағы Инвертор басқарылатын бықсып кету
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үшін жағдай жасайды, ал шамдардың жұмыс нүктесі қисықтың жұмсақ
бөлігінде орналасқан, бұл олардың жарқылының ұзақ уақыт тұрақтылығына
қол жеткізуге жəне жарықтылықты тиімді басқаруды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Инвертор келесі функцияларды орындайды: тұрақты
кернеуді (əдетте +12 В) жоғары вольтты айнымалыға түрлендіреді; шамның
тогын тұрақтандырады жəне қажет болған жағдайда оны реттейді;
жарықтылықты реттеуді қамтамасыз етеді; инвертордың Шығыс каскадын
шамдардың кіріс кедергісімен келіседі; қысқа тұйықталу мен шамадан тыс
жүктемеден қорғауды қамтамасыз етеді. Қазіргі заманғы инверторлар нарығы
қаншалықты əртүрлі болса да, олардың құрылысы мен жұмыс істеу
принциптері бірдей, бұл оларды жөндеуді жеңілдетеді.
Төмендегі инвертор схемасы жарық шамына жатады. Шамдарды қосу
сыйымдылық схемасына сəйкес жүзеге асырылады, бұл олардың
жарқылының ұзақ уақыт тұрақтылығын қамтамасыз етеді жəне
жарықтылықты тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Q1, Q2 транзисторларыинверторды қосу жəне қосу.

8.3 сурет - Инвертордың схемалық диаграммасы.
Блок (1) тұрақты кернеумен қамтамасыз етеді кілттері бар автоматты
генератор ((4) əдетте PWM сигналдарымен басқарылатын жəне
басқарылатын APM4010 жəне APM4015 сияқты екі өріс Транзисторы болып
табылады. Жарықтылықты басқару блогы (2) жəне PWM (3) əдетте бір
микросхемада жасалады. Ендік-импульстік модулятор (PWM) екінші
тізбектердегі жүктемені бақылайды жəне шамдар дұрыс жұмыс істемеген
кезде 4 Автоматты генератордың қосылуына жол бермейді, бұл кілттердің
немесе трансформатордың істен шығуынан қорғайды.
Қажетті жарық ағыны матрицаның артында орналасқан жəне оны
біркелкі жарықтандыратын суық катодты (CCFL) люминесцентті лампалар
(R) жасайды.
245

Реленің жұмыс принципі.
Инвертор бірнеше функцияларды қамтамасыз етуі керек:

Тұрақты кернеуді жоғары вольтты айнымалыға өзгертіңіз;

Жарықтылықты реттеуді қамтамасыз етіңіз;

Шамдар тогын тұрақтандыру жəне оны реттеу;

ҚТ жəне артық жүктемеден қорғауды қамтамасыз ету.
Матрицаның артқы жарық инверторы (шамдар үшін) əдетте 600
вольтты шамамен 10 мА жүктеме тогымен қамтамасыз етуі керек жəне
экранның максималды жарықтығын шамамен 250 кд/м2 қамтамасыз етуі
керек. Бұл жағдайда бастапқы шығу кернеуі шамамен 1600 В болады, ал
қорғаныс уақыты 1-ден 1,3 с-қа дейін болады, сенімді іске қосу үшін
қорғаныс уақыты басталу уақытынан 10 есе көп таңдалады.
Қуат көзінен кернеу берілген кезде (əдетте 3-5 вольт) кезекші
режимнен шығу сигналы теледидарды негізгі тақтадан қосқаннан кейін
шамамен 2 секундтан кейін келеді жəне артқы жарық инверторы жұмыс
күйіне енеді.
Теледидардың инвертор бақылағышы инверторды іске қосу кезінде
"жұмсақ" іске қосуды, сондай-ақ қысқа тұйықталудан жəне шамадан тыс
жүктемеден қорғауды қамтамасыз етеді. Егер қысқа тұйықталу 1 с-тан аз
уақытқа созылса, онда инвертордың жұмысы жалғасады, əйтпесе ол өшеді.
PWM импульстары түрлендіргішке өтеді, əдетте жартылай көпір
генераторының схемасына сəйкес өздігінен қозғалады жəне DC/DC
түрлендіргішін іске қосады жəне артқы жарық шамдары үшін кернеу
инвертор трансформаторының қайталама орамасында пайда болады.
Шағын орам теледидар инверторының тізбегінде кері байланыс
функциясын орындайды.
Жұмыстың бастиегінде шамдарды "жағу" кезінде түрлендіргіштің
кернеуі 1600 В дейін артады, содан кейін ғана инвертор жұмыс режиміне
өтеді.
Ақаулы шам, екінші тізбектегі конденсатор немесе екінші реттік қысқа
тұйықталу генерацияның бұзылуына əкеледі.
Жарықтандыру матрицаның бүкіл бетін біркелкі жарықтандыруды,
жеткілікті жарықтылықты жəне сигнал жарықтығының өзгеруіне тез жауап
беруді қамтамасыз етуі керек.
Инвертордың бұзылуының ең көп таралған белгісі-дыбыс болған кезде
кескіннің болмауы. Теледидар қосылуға тырысқан кезде тағы бір нұсқа
мүмкін, бірақ ол қайтадан күту режиміне өтеді жəне дыбыс пайда болмайды.
Инвертордың дұрыс жұмыс істемеуінің кейбір белгілері:

Артқы жарық қосылмайды;

Артқы жарық бірден қосылады жəне өшіріледі;

Ұзақ уақыт бос тұрғаннан кейін қосылмайды;

Экранның жарықтығын жыпылықтайды;

Экранның жарықтығының біркелкі еместігі.
Көбінесе артқы жарық инверторы қуат блогындағы электролиттік
конденсаторлардың жəне инвертордың қуат сүзгілерінің бұзылуына
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байланысты істен шығады. Қуаттылықты жоғалту, қуат тізбегін үрлеу жəне
жабу арқылы олар кернеуді төмендетеді. Кілттер көп жүктемемен жұмыс
істей бастайды жəне күйіп кетеді.
LCD теледидарларында диодтардың өздері жиі күйіп кетеді.
Теледидарды жөндеу кезінде сіз бүкіл таспаны Жарық диодтарымен
ауыстыра аласыз немесе əрқайсысын тексеріп, бөлек ауыстыра аласыз.
Мысалы, теледидарда əрқайсысында 7 диодтың 3 жолағы бар. Олардың қуат
кернеуі 70 вольт екені белгілі. Біз бөлеміз жəне аламыз 3,3 вольт біз қалыпты
жарықтылықты қамтамасыз ету үшін 1 ватт қуатымен іздейміз жəне
ауыстырамыз.
LED жарықтандыру
Қарастырылып отырған мониторларда жарық көзі ретінде төрт
параллель қосылған сегменттерден (сызғыштардан) тұратын жарықдиодты
жарықтандыру қолданылады. Осылайша, LED шамының əр сегменті
қатарынан 8-10 Жарық диодынан тұрады, ал жарық диодтарының жалпы
саны 32-ден 40 данаға дейін болуы мүмкін. Жарық диодтарының қуат кернеуі
32...40 В-қа тең бе? əр жарық диоды үшін шамамен 4 В. Схемадағы LED
шамының қоректендіру кернеуі VLED деп белгіленеді. LED шамын қосуға
арналған қосқыш 6 істікшелі жəне қарастырылып отырған тізбектерде
көбінесе CN801 деп белгіленеді. Samsung мониторының LED шамының
жалпы конфигурациясы жəне дəстүрлі CN801 коннекторы (сурет. 8.4).

8.4 сурет - Samsung LED-шам мониторларының жалпы
конфигурациясы жəне CN801 дəстүрлі zocolevka қосқышы
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Samsung мониторларындағы LED-жарықтандыруды (LEDдрайверлерді) басқаратын модульдің принципті схемасы (сурет. 8.5).

8.5 сурет - LED жарықтандыру драйверінің схемалық диаграммасы
Реленің жұмыс принципі.
Жарықдиодты басқару схемасын екі үлкен түйінге бөлуге болады
(сурет. 8.6): кернеу VLED қалыптастыру DC/DC түрлендіргіш арттыру;
жарық диодтарының тогын басқаратын қуатты транзисторлық кілттер.
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8.6 сурет - Жарықдиодты басқару схемасы
Екі схемалар бақыланатын кремнийлі микросхема скалер, ол басқа
функцияларды өңдеу түстік сигналдарды орындайды жəне тағы басқа да
қосалқы функциялар көмегімен бағдарламаланатын порттардың енгізушығару.
DC/DC түрлендіргішті жоғарылату
Vled кернеуі шамамен 31 В құрайды жəне сыртқы желілік адаптерден
CN600 коннекторына монитордың кірісіне берілетін 14 В кернеуінен
қалыптасады. Кернеуді арттыру Boost типті схемамен жүзеге асырылады,
оның негізгі элементтері:

дроссель L800;

q802 қуат транзисторының кілті;

d801 диоды;

IC400 скалердің кіріс-шығыс порттарының бірі ретінде
қолданылатын PWM бақылағышы.
Қуат кілті мамандандырылған микросхемамен емес, PWM режимінде
жұмыс істейтін əмбебап шығыс порты арқылы процессормен
басқарылатындықтан, q802 транзисторын дұрыс ауыстыру үшін буфер енгізу
қажет болды. Q821 транзисторындағы схеманың кіріс каскады-эмитент
қайталағыш, ал шығыс Q822, Q823 транзисторларында екі соққы тізбегі
бойынша жасалады.
Күштік транзистор басқарылатын импульстармен қалыптасатын
демалыс цифрлық портымен скалера (шығ. 96). Vled Шығыс кернеуін
басқару Burst Mode (үзіліссіз модуляция режимі) PWM принципі бойынша
жүзеге асырылады. Бұл білдіреді, бұл шығ. 96 скалера шамамен 330 кГц
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толтыру жиілігі мен 160 Гц жиіліктегі жоғары жиілікті импульстар
жиынтығы жасалады. Бұл жағдайда пакеттердің ені жарықтылықты реттеу
кезінде өзгереді, яғни. DC/DC түрлендіргішінің жүктеме мөлшеріне
байланысты. Максималды жарықтылықта жоғары жиілікті импульстар іс
жүзінде үзіліссіз жүреді (100% d толтыру коэффициенті (Duty Cycle)) жəне
пакеттердің ені максималды болады.
Басқару импульстарының пішіні жəне q802 ағынындағы кернеу
формасы ұсынылған (сурет. 8.7).

8.7 сурет Нысаны басқаратын импульс жəне кернеу ағында
транзистордың Q802.
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Мұнда айта кету керек, жарықтылықты реттеу кезінде DC/DC
түрлендіргішінің басқару импульстарының орамаларының енінің өзгеруі тек
жарықтылықты реттеу əдісі емес, LED сызғышының жарық диодтары
арқылы токтың артуының салдары болып табылады. Vled шамасы
жарықтылықты реттеу кезінде іс жүзінде өзгермейді жəне кернеу əрдайым
шамамен 31 В деңгейінде Тұрақты болып қалады. Жарықдиодты токтың
артуы, шын мəнінде, DC/DC түрлендіргішінің жүктеме қуатының артуы
болып табылады. Сондықтан, DC/DC Шығыс кернеуінің тұрақтылығын
сақтау үшін түрлендіргіш өзінің қуатын арттыруы керек жəне бұл басқару
қораптарының
енін
ұлғайту
арқылы
жасалады.
Түрлендіргіштің маңызды элементі-Q831 қуат кілтінің ток шамасын
өлшейтін r832 r833 ток сенсоры. Осы резисторларда пайда болатын кернеу
(ISEN сигналы) Q802 арқылы өтетін ток шамасына тура пропорционал. Бұл
кернеу скалердің кірісіне беріледі (вв. 92), бұл аналогтық кіріс порты. Бұл
істікшедегі кернеу бағдарламаланған деңгейден асып кетсе, Q802
Транзисторы
жабылып,
оның
бұзылуына
жол
бермейді.
Түрлендіргіштің Шығыс кернеуін бақылау жəне тұрақтандыру үшін r811R814, C804 элементтерінен кері байланыс тізбегі бар. Vled (vsen сигналы)
пропорционалды кернеу скалердің аналогтық кіріс портына қолданылады
(вв. 97). Бұл аналогтық кернеу ішкі ADC арқылы цифрландырылады жəне
алынған мəн Шығыс сандық портындағы импульстің енін басқару үшін
қолданылады (вв. 96).
Транзисторлық кілттер
Төрт LED-сызғыштың əрқайсысының ток коммутациясы дербес жүзеге
асырылады. Қарастырылып отырған схемада əр сызық параллель қосылған
MOSFET транзисторларымен, мысалы, Q811 жəне Q812-мен қосылады.
Мұнда параллель қосу тек транзисторлардың əрқайсысында таратылатын
қуатты азайту үшін қажет. Осылайша, төрт LED-сызғышты басқару үшін
сегіз MOSFET-транзисторлар Q811-Q818 қолданылады. Олардың барлығы
шамамен 160 Гц жиіліктегі импульстармен толығымен синхронды
басқарылады. Осылайша, артқы жарық диодтары адамның көру қабілетіне
көрінбейтін 160 Гц жиілікте қосылып, өшіп, импульстік токпен жұмыс
істейді. Импульстардың енінің өзгеруі, яғни жарық диодтарының жарқыл
уақыты артқы жарықтың жарықтығының өзгеруіне əкеледі.
Барлық сегіз транзисторлар жалпы жапқышы бар схемаға сəйкес
ерекше қосылысқа ие, тұрақты ығысу кернеуі 4 В транзисторлардың
қақпаларына қолданылады. Бұл жағдайда LED желісінің тогы скалердің ішкі
порттарының кілттерімен қосылады. Ішкі жəне сыртқы транзисторлардың
мұндай қосылуы каскадты схема деп санауға болады (сурет.8.8).
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8.8 сурет MOSFET транзисторларын каскадты қосу
LED драйверінің мүмкін ақаулары
LED-драйвер схемасының ақаулары өте сирек кездесетін құбылыс,
бірақ, дегенмен, жөндеу тəжірибесінде орын алуы мүмкін. Қазіргі уақытта
СК-мониторлардың істен шығу статистикасы үш тəн проблеманы көрсетеді.
Монитор қосылмайды. Монитордың сыртқы қуат көзі мезгіл-мезгіл
"қысылады", бұл қысқа тұйықталудан қорғаудың іске қосылғанын білдіреді.
Сонымен қатар, сыртқы қуат көзі жүктемесіз қосылған кезде, оның
шығуында +14 В (+14V)кернеу пайда болады, монитордың бұл əрекеті Q802
қуат транзисторының дұрыс жұмыс істемеуін (бұзылуын) көрсетуі мүмкін.
Монитордың бұл əрекеті басқа элементтің - IC600 микросхеманың (BD9329)
ақауларынан туындауы мүмкін, бұл +5 В (+5V_MAIN) кернеуді
қалыптастыратын DC/DC түрлендіргіші.
Монитор қосылмайды. Артқы жарық жанбайды: қуат блогы
əдетте + 14V кернеуді шығарады. Кернеу + 5v_main қалыптасады жəне
номиналға сəйкес келеді. 3,3 жəне 1,8 в (+3.3 V жəне +1.8 V) барлық басқа
тұрақты кернеулер де қалыптасады. VLED кернеуі +14V. Монитордың бұл
əрекеті скалердің жұмыс істемеуі туралы айтады, бұл əртүрлі себептерге
байланысты болуы мүмкін.
Монитор қосылады. Бірақ экран жанбайды артқы жарық жұмыс
істемейді. Бұл жағдайда экранда кескін пайда болады, егер сіз экранға
мұқият қарасаңыз, не туралы білуге болады VLED кернеуі +14V-ге тең.
Мұндай ақаулық жұмыс істемейтін артқы жарықтандыруды көрсетеді. Бұл
жағдайда скалерге, Q802, Q821-Q823 транзисторларына назар аудару керек.
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Жарықтандыру түрлері: Edge LED жəне Direct LED
Тікелей жарықдиодты жарықтандыру түрі-артқы жарық, онда
жарық диодтары матрицаның бүкіл аймағында орналасқан (сурет. 8.9)

8.9 сурет - Direct LED жарықтандыру орны
Сіздің алдыңызда жарық тақтасының фрагменті тұр. Жарық
диодтарының өзі жарық диоды шығаратын жарық ағынын біркелкі тарату
үшін шашыраңқы болып табылатын корпустың ішінде орналасқан.
Пластинаға өткізгіш пен оқшаулағыш қолданылады, əдетте, жарық диодтары
бір жолақтың кіреберістерінде қатарға қосылады жəне кем дегенде біреуі
істен шығады, бұл бүкіл жолақтың жарқырауын тоқтатады.

8.10 сурет - Матрица контейнерінің ішіндегі жарықдиодты
жолақтардың орналасуы.
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8.10 - суретте көрініп тұрғандай, жарық диодтары арасындағы
қашықтық шамамен 8-12 см (пластинаның түріне байланысты), сондықтан
жақсы диффузор қажет, əйтпесе біркелкі жарық болмайды, бұл Edge LED
түрімен салыстырғанда үлкен, матрицалық контейнердің қалыңдығына
байланысты, демек, бүкіл теледидар.
Тікелей жарықдиодты жарықтың артықшылықтары:

Бүкіл аудан бойынша біркелкі жарқыл

Электр қуатын аз тұтыну

Үздік жөндеуге жарамдылық

Жарықтың болмауы
Direct LED шамдарының кемшіліктері:

Теледидарлар басқа түрімен салыстырғанда өте қалың, шамамен
20 мм.
Edge Жарықдиодты жарықтандыру түрі Edge LED бүйірлік немесе
соңғы жарықтандыруы үшін, 8.11-сурет жарық диодтары жиектерге, дəлірек
айтқанда, қалың (шамамен 8-10 мм) ішкі əйнек таратқышына (қарапайым
күңгірт оргшыны түрінде) орналастырылады.
Əдетте матрицаның сол жəне оң жағында орналасқан екі жолақ
қолданылады.

8.11 сурет - Жарық диодтарының бүйірлік (шеткі) жарықпен
орналасуы.
Көріп отырғаныңыздай (8.11 - сурет), жарық диодтарының өздері бірбіріне өте жақын орналасқан, олардың қосылу түрі аралас: барлық жарық
диодтары бірнеше бөлікке бөлінген, əр бөлімнің кіреберістерінде байланыс
дəйекті (жүктемені азайту үшін), барлық бөлімдерде жалпы "минус" жəне
əртүрлі "артықшылықтар" бар, оларға арнайы басқару драйвері мен кілт
арқылы қуат беріледі. Егер кез-келген элемент сəтсіз болса, қорғаныс іске
қосылады жəне артқы жарық қуатын өшіреді.
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8.12 сурет - Edge LED артқы жарығы

8.13 сурет - Бүйірлік жарықтандыру edge LED
Суретте 8.12, 8.13 бүйірлік жəне соңғы жарықтандыру матрицасының
контейнерінде орналасқан жері көрсетілген.
Мұндай жолақ өте ыстық, сондықтан оның субстраты металл, ол жылу
шығаратын радиатор ретінде қызмет ететін матрицаның металл контейнеріне
мықтап бекітілген. Істен шыққан бір элементті ауыстыру өте қиын жəне
көбінесе мүмкін емес, сіз жолақты толығымен өзгертуіңіз керек.
Edge LED артқы жарығының артықшылықтары:

Жұқа матрица

Керемет жарықтық
Edge LED артқы жарығының кемшіліктері:

Аздап көп қуат тұтыну

Жарық пайда болуы мүмкін
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LED жəне OLED теледидар технологиясы
Жарықдиодты
теледидарлар-бұл
ескірген
шамның
орнына
жарықдиодты жарықпен жабдықталған СКД панельдерінің бір түрі.
Панельдің шеттерінде (Edge LED) немесе кристалдардың артында (Direct
LED) орналасқан жарық диодтары сұйық кристалды матрицаны
жарықтандырады. Матрица экранда кескін жасау арқылы ағып жатқан жарық
деңгейін реттейді.
OLED Теледидарлары экран матрицасына қосылған органикалық
жарықдиодты шамдар негізінде жасалған. Оларға қосымша жарықтандыру
қажет емес, себебі олар өздері түс шығарады. Іс жүзінде бұл ең жақсы
дисплейлерді жасауға жəне терең қара түс алуға мүмкіндік береді.
Параметрлер, LED теледидарлар. OLED-салыстыру
Сурет сапасы
OLED дисплейлері жұмыс принципінің арқасында қара түсті LED-ге
қарағанда əлдеқайда жақсы жеткізе алады. Органикалық жарықдиодты
Матрица да жоғары контрастқа ие, бірақ кескіннің жарықтығында аздап
жоғалады.
Пиксельдің жауап беру уақыты
Алғашқы СКД теледидарларында динамикалық көріністерді ойнату
кезінде сурет жиі "пойызға" ие болды: пиксельдерде "реакцияға" жəне
жарықтығын қажетті деңгейге өзгертуге уақыт болмады. Қазір бұл əсер
минималды, əсіресе теледидардың LED модельдерінде, бірақ OLED
жылдамдығы əлі жеткен жоқ. OLED дисплейлеріндегі жарық диодтары
динамикалық көріністерді ойнату кезінде кескіннің "бұлыңғырлығын"
қоспағанда, жарықтылық деңгейін қажетті деңгейге бірден өзгертеді.
Көру бұрышы
OLED-дисплейдің сапасы тіпті үлкен көру бұрыштарында да тұрақты
болып қалады. Дегенмен, ең жақсы LED модельдері жаңа технологиялардан
сəл төмен болса да, бұл тапсырманы жақсы орындайтынын атап өткен жөн.
Диагональ
Қазіргі уақытта электроника дүкендерінде диагоналі 15-тен 105 дюймге
дейін, ал OLED 55 - тен 77 дюймге дейін жарықдиодты модельдерді сатып
алуға болады. Осылайша, соңғысы үлкен аймақ немесе кішкене бөлме үшін
залдарға жарамайды, бірақ жарықдиодты теледидарларды бөлменің көлеміне
сəйкес таңдауға болады.
Панельдің қалыңдығы мен салмағы
OLED технологиясы: бұл ең жұқа жəне жеңіл панельдерді жасауға
мүмкіндік береді. Еркін сатылымда қалыңдығы 4 мм болатын модельдер
стендті ескерусіз. LED құрылғылары, бірақ көп емес, бірақ қалың - 10 ммден.
Электр энергиясын тұтыну
Жарықдиодты модельдердің артықшылығы бар, бірақ айырмашылық аз
жəне көбінесе нақты модельге байланысты.
Қызмет мерзімі
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Айта кету керек, бұл параметр кепілдік мерзіміне де, тұтастай алғанда
жүйенің сенімділігіне де байланысты емес. Теледидар экрандары үшін
қызмет ету мерзімінің көрсеткіші экранның "күйіп кететін" уақытты
білдіреді, яғни түстердің жарықтығының бастапқы мəнінің жартысын
жоғалтады.
Нарықта OLED модельдері пайда болған кезде көптеген сарапшылар
дисплейлерде қолданылатын көк жарық диодтарының қызмет ету мерзімі өте
төмен - бар болғаны 15 мың сағат. Осылайша, Экран шамамен 30 мың
сағатқа есептелген (көк түс əрдайым "жұмыс істемейді"). Салыстыру үшін,
LED панельдерінің қызмет ету мерзімі шамамен 50-100 мың сағатты
құрайды.
Қазір кейбір өндірушілер ақ түстің пайдасына RGB жарық диодтарын
қолданудан бас тартты. Бұл OLED-дисплейлердің жұмыс істеу мерзімін 100
мың сағатқа дейін арттыруға мүмкіндік берді.
Осылайша, осы параметр бойынша панельдердің екі түрінің де
көрсеткіштері бірдей жəне нақты өндірушіге жəне модель класына
байланысты.
Бұл маңызды
Экранның өлшемі теледидардың кез-келген түрін сатып алу кезінде
маңызды: ең дұрысы, ол көру орнынан сурет көзді шаршатпайтындай жəне
сонымен бірге пайдаланушының "батырылуын" қамтамасыз ететіндей болуы
керек. Бұрын қарау кезінде теледидарға дейінгі қашықтық экранның үш
диагоналына сəйкес келуі керек деп есептелген. Енді жоғары
ажыратымдылықтағы модельдер үшін бұл мəн əлдеқайда төмен. Full HD
үшін өндірушілер оңтайлы қашықтықты метрмен (мысалы, 50" / 25 = 2 метр),
4K ажыратымдылығы үшін - 39-ға (мысалы, 50" / 39 = 1,3 метр) алу үшін
экранның диагоналын дюйммен 25-ке бөлуді ұсынады. Күмəнданған кезде
сүйену қажет параметрлері ұсынылған нақты өндіруші нұсқаулықтың
бұйымдар.
4K ажыратымдылығымен LED керемет суретті көрсетеді, бірақ OLED
кескін ретінде аздап жоғалтады - қара жəне контрастты беру.
Егер пайдаланушы үшін ең маңызды өлшемдер ең жақсы түс беру жəне
максималды көру бұрышы болса-OLED модельдерін қарастырған жөн.
Əрине, пайдаланушының экран өлшемі 55-77 дюймге сəйкес келген
жағдайда.
Жалпы, біздің салыстыруымыздың нəтижелері бойынша OLED
экрандары бар модельдер жарықдиодты ауыстыруға дайын деп нақты айту
мүмкін емес. Соңғысының өндірісі-бұл "жетілген", дамыған технология, онда
оған тəн көптеген кемшіліктер жойылды.
8.3 Теледидар жабдықтарын жөндеу, баптау жəне реттеу
СКД панеліне техникалық қызмет көрсету жəне пайдалану
СКД панелінің ішкі құрылғысының барлық ерекшеліктерін қарастыра
отырып, біз ең практикалық сұрақтардың біріне жүгінеміз: осы модульмен
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қалай дұрыс жұмыс істеу керек, онымен не істеуге рұқсат етіледі, не қатаң
тыйым салынады, Жұмыс кезінде панельдің сауатты күтімін қалай
қамтамасыз ету керек жəне жөндеу жұмыстары кезінде қандай сақтық
шараларын сақтау керек. Төменде келтірілген барлық ережелер мен
ұсыныстар СКД панеліне қатысты, бірақ ол мониторлардың негізгі элементі
болғандықтан, айтылғанның бəрін автоматты түрде LCD мониторларына
беруге болады.
СК-панельді сақтау ережелері
1. СКД модулін жоғары температура мен жоғары ылғалдылық
жағдайында ұзақ уақыт орналастыруға болмайды. Сақтаудың ең оңтайлы
шарттары-0-ден +35°C-қа дейінгі температура, салыстырмалы ылғалдылығы
70% - дан аз.
2. TFT-LCD панельдерін оларға тікелей күн сəулесі түскен кезде
сақтауға болмайды.
3. СКД панельдері күн сəулесінен жəне флуоресцентті шамдардан
қорғалған қараңғы жерде сақталуы керек.
СК-панельді пайдалану жəне қызмет көрсету ережелері
1. СКД панелі механикалық деформацияға жəне бұралу күштеріне
ұшырамауы керек.
2. Қатты соққылардан жəне шамадан тыс жүктемелерден аулақ
болыңыз. Бұл LCD-TFT матрицасының өзіне ғана емес, сонымен қатар артқы
жарық Модулінің шамдарына да зақым келтіруі мүмкін.
3. Панельдің полярлайтын беті өте нəзік жəне өте оңай зақымдалуы
мүмкін. Экранның бетіне басып, оны қарындаштармен, қаламдармен жəне т.
б. сызуға болмайды.
4. Экранның бетіне су, май немесе май тамшылары түскен кезде
оларды дереу алып тастаңыз (сүртіңіз). Егер тамшылар қалдырылса, бұл
дақтардың пайда болуына жəне осы жерлерде түстердің жоғалуына əкелуі
мүмкін.
5. Экранның беті ластанған жағдайда, арнайы сіңіргіш майлықтармен
немесе өте жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
6. Экран тазалағыштардың сапасы үшін суды, изопропил спиртін
немесе гександы қолданған жөн.
7. Кетондар класындағы еріткіштерді (мысалы, ацетон), этил спиртін,
толуолды, этил қышқылын жəне олардың негізінде өндірілетін барлық
құралдарды қолдануға қатаң тыйым салынады. Аталған заттарды қолдану
пайда болатын химиялық реакцияға байланысты экранның поляризациялық
қабатын бірден зақымдауы мүмкін.
8. Егер панельден сұйық кристалдардың материалы ағып кетсе, оны
қолыңызбен ұстауға, көзге, мұрынға жəне ауызға əкелуге тыйым салынады.
Егер бұл композиция əлі күнге дейін теріге, қолға немесе киімге түссе, онда
бəрін сабынды сумен мұқият жуу керек.
9. Панель ішіндегі электрондық элементтердің (микросхемалардың)
істен шығуына себеп болуы мүмкін панельді электростатикалық
разрядтардан қорғау жөнінде шаралар қабылдау қажет.
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10. СКД панелін бөлшектеуге тыйым салынады.
11. Экраннан қорғау үлдірі тікелей қолданар алдында алынуы тиіс,
себебі ол электростатикалық разрядтардан да қорғауды қамтамасыз етеді.
12. СКД панелін сыртқы қолдану кезінде (ашық ауада) ультракүлгін
сүзгілерді қолданған жөн.
13. Пайдалану кезінде конденсаттың пайда болуына жол бермеу керек.
14. Егер экранда сол ақпарат өте ұзақ уақыт көрсетілсе, онда
пайдаланушы монитор өшірулі болса да, экранда осы кескіннің контурлары
көрінетін құбылысқа тап болуы мүмкін, яғни экран тиісті кескіннің астында
"күйіп кетеді".
Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі ұсынымдар
1. СК-панельді орнату кезінде барлық бекіткіштердің пайдаланылуын
қамтамасыз ету керек, яғни.панель корпусқа мықтап жəне мықтап орнатылуы
керек.
2. Артқы жарық шамдарының сымдарының бүгілуіне жол бермеу керек
жəне бұл сымдарды қатты тартуға тыйым салынады.
3. СКД панеліндегі айнымалы Резисторларды реттеуге тыйым
салынады.
4. Панельдің қосқыш жалғағыштарының түйіспелерін жалаң қолмен
(қолғапсыз) ұстауға тыйым салынады – бұл олардың өткізгіштігін
нашарлатуы мүмкін.
5. Монтаждау жəне бөлшектеу жұмыстары жұмсақ антистатикалық
материалдармен жабылған жəне жұмсақ қолғаптарды қолданатын арнайы
науаларда жақсы жасалады.
6. Басқару схемаларынан панельді қосу жəне ажырату тек қуат
өшірілген кезде жүргізілуі керек.
7. СКД панелінің ішкі электрондық тізбектері жұмыс істейтін жоғары
жиіліктер электромагниттік кедергі құбылысын тудыруы мүмкін. Бұл
құбылыстарды азайту үшін панельді "жерге қосу" жəне оны экрандау жүзеге
асырылады. Сондықтан, панельді орнату кезінде барлық осы шараларды
қатаң сақтау керек.
8. Сондай-ақ, артқы жарық шамдары мен инвертор арасындағы
байланыс кабелінің ұзындығы минималды болуы керек жəне инверторға
шамдар тікелей қосылуы керек екенін ескерген жөн. Байланыстырушы
сымдардың ұзаруы артқы жарықтың жарықтығын төмендетуге жəне іске
қосу кернеуінің жоғарылауына əкелуі мүмкін.
СКД теледидарларының ақаулары жəне оларды жою
СКД теледидарларының ең көп кездесетін бұзылуы матрицаның,
инвертордың, қуат көзінің жəне аналық платаның істен шығуы түрінде
көрінеді. Бұл теледидардың жұмысына жауап беретін негізгі компоненттер.
Негізінен аталған бөліктер қысқа тұйықталу жəне механикалық зақымдану
нəтижесінде бұзылады. Зақымдалған түйінді анықтау үшін белгілерді білу
керек.
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Матрица
Теледидар матрицасы-механикалық əсерге байланысты негізінен істен
шыққан нəзік компонент. Модуль теледидардың құлауына байланысты
бұзылады. Матрица сұйықтықтың түсуіне байланысты жұмысын тоқтатады.
Сондықтан, шамадан тыс дымқыл шүберектерді пайдаланбай, экранды
мұқият сүрту керек.
Егер матрица теледидарда жұмыс істемесе, онда модуль
ауыстырылады. Бұл компонент қалпына келтірілмейді. Матрицаның дұрыс
емес жұмысы кескіннің бифуркациясы жəне бұрмаланудың барлық түрлері
түрінде көрінеді. Кейде бұл ақаулар матрицалық пойыздың зақымдалуына
байланысты пайда болады.
Қуат көзінің блогы
Сұйық кристалды теледидардың жиі кездесетін ақаулығы-қуат көзінің
істен шығуы. Бұл кернеуді қамтамасыз ететін маңызды компонент. КМУ
ақаулығының белгілері:

Сурет экранға шығарылмайды;

қуат индикаторы жанбайды немесе жыпылықтайды;

теледидар қосылады, бірақ бірнеше минут жұмыс істегеннен
кейін сурет жоғалады.
Негізінен, қуат көзі кернеудің төмендеуіне байланысты істен шығады.
Жинақтың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін кернеуді
тұрақтандыратын құрылғыны сатып алу керек.
Желіден теледидарды өшіріп, розетканың өзін тексеріңіз: мəселе
желінің тұрақсыз кернеуінде немесе розетканың (немесе ұзартқыштың)
дұрыс жұмыс істемеуінде болуы мүмкін, теледидарды бөлшектеп, визуалды
тексеру жүргізіңіз.
Болашақта қысқа тұйықталу болмас үшін тақтадағы жоғары вольтты
конденсаторды босатыңыз (оны оқшаулағыш бұрағышпен, сынағышпен
жабуға немесе шамды бірнеше секундқа көтеруге болады).
Ақаулы қуат көзін іздеуді жалғастырыңыз.
Қуат көзін жөндеу үшін сізде тиісті жабдық болуы керек:

Температуралық режимді реттеу опциясы бар дəнекерлеу
станциясы;

Бұрауыштар жиынтығы;

Мультиметр;

Арнайы пышақ;

Дəнекер, ағын жəне алкоголь;

100 Вт шам.
Міндетті түрде қадағалаңыз индикациясы бар. Бұл теледидардың
кернеу түрлендіргішінің істен шығуын анықтауға мүмкіндік береді.
Теледидардың қуат жүйесіндегі проблемаларды жою əдетте кабельден
басталады. Қуат көзін алыңыз, микросхеманың барлық компоненттері мен
жолдарын мұқият тексеріңіз. Ісінген конденсаторлар, күңгірттеу, жарықтар,
қарсылықтардың көміртектенуі, азық – түліктің сынуы-бұл модульдің дұрыс
жұмыс істемеуінің негізгі белгілері.
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Сыртқы зақымдарды іздеу мультиметр көмегімен жүзеге асырылады.
Сақтандырғышты, диодтарды, қуат транзисторларын тексеру жүргізіледі.
Конденсаторлардың жұмысын анықтауды ұмытпаңыз. Егер сіз барлық
элементтердің жұмыс істейтініне сенімді болсаңыз, импульстардың пайда
болуын қамтамасыз ететін тақтаны өзгерту керек.
Егер түрлендіргіш туралы айтатын болсақ, онда көбінесе балласт
резисторларында, электролиттік конденсаторларда немесе диодтарда
бұзылулар пайда болады. Зақымдалған түйін анықталған кезде,
сақтандырғыштың орнына шамды 100 Вт дəнекерлеу керек.
1.
Шам алдымен жанады жəне сөнеді, содан кейін ұйқы режимінің
жарық диоды пайда болады. Теледидар экраны қосыла бастайды. Шам
жанады, бірақ содан кейін сөнеді. Жарық диоды жанбайды. Мұның себебіимпульс генераторы. Конденсатордағы кернеуді өлшеу керек, ол 280-300 в
аралығында өзгеруі керек. Егер индикатор төмен болса, диодтардың
жарамдылығын тексеріңіз, конденсатордан ағып кету мүмкін емес.
Конденсаторда кернеудің болмауы жоғары вольтты қуат көздерінің тізбегін
қайта тексеру қажеттілігін көрсетеді.
2.
Кейбір элементтер жұмыс істемейді, бірақ шам жеткілікті түрде
жанып тұрады. Кернеу көзін қайта тексеру қажет.
Қуат жүйесіндегі бұзылуды анықтау үшін қыздыру шамын да
қолдануға болады. Электрмен жабдықтаудың ақауларын уақтылы анықтау
жəне жою өте маңызды. Бұл мəселені елемеу аналық платаның күйіп кетуіне
əкелуі мүмкін, бұл жөндеу құнын едəуір арттырады.
Инвертор-артқы жарық блогы
Инвертордың істен шығуы теледидар экранында кескіннің болмауымен
бірге жүреді. Дыбыс жоғалып кетуі мүмкін, түрлі кедергілер пайда болады.
Кейбір жағдайларда жұмыс істемейтін инвертор теледидардың мүлдем
қосылмауына себеп болады. Ықтимал ақаулар жəне оларды жою əдістері
жоғарыда инверторлардың құрылысы жəне жұмыс принципі бөлімінде
сипатталған.
Жарық диодтарын ауыстыру
Жарықтандыруды жөндеу өте күрделі жəне уақытты қажет ететін
процесс. Алдымен теледидарды бөлшектеу керек, содан кейін зақымдалған
аймақты анықтау керек. Барлық артқы жарық жұмыс істемеуі мүмкін. Артқы
жарық жүйесі теледидар моделіне тікелей байланысты. Жарықдиодты
жарықтандырудың артықшылығы-бүкіл құрылымды емес, жұмыс істемейтін
зақымдалған жарықдиодты ғана өзгертуге болады.
Плата
СК теледидардың барлық жұмыс процестері Аналық платаға
байланысты. "Аналық платаның" істен шығу белгілері»:

Экрандағы кедергілер: жолақтар, күңгірттеу, сұр нүктелер;

Теледидар кейбір командаларды орындамайды, мысалы, дыбыс
деңгейі реттелмейді;

USB, HDMI коннекторлары жəне басқа порттар істен шықты;
261

Теледидар
қосылмайды,
индикатор
жанбайды
немесе
жыпылықтайды;

Мəзір жұмыс істемейді жəне Теледидар параметрлерін өзгерту
мүмкін емес.
Көбінесе аналық платалардың дұрыс жұмыс істемеуінің екі негізгі
себебі бар:
1.
Зақымдалған DC екінші түрлендіргіші.
2.
Бағдарламалық жасақтаманың ақаулығы.
Негізінен, сұйық кристалды теледидардың дұрыс жұмыс істемеуінің
барлық себептері модельге қарамастан өте ұқсас.
Техникалық сипаттамалары
Дүкенде таңдау жəне орнату кезінде теледидардың сипаттамаларын
білу қажет. Сондықтан сіз теледидардың сипаттамаларын жəне оларды қалай
бағалау керектігін білуіңіз керек.
Жарықтық. Бұл теледидардың маңызды сипаттамаларының бірі.
Дисплейдің кез-келген түрі үшін кескіннің жарықтығы үшін маржа қажет.
Содан кейін теледидар қабылдағышын сыртқы жарықтың кез-келген
деңгейінде (күндізгі жарық, жарқын электр жарығы жəне т.б.) қарау ыңғайлы
болады.
Минималды мəні 350-400 кд/м2 құрайды, ал суреттің қалыпты сапасы
сақталады. Экранның диагональінің жоғарылауымен теледидар паспортында
жарықтылық көрсеткіші де артады. Егер 19 дюймдік теледидарлар үшін
жарықтылық 250 кд/м2 болуы мүмкін болса, 36 дюйм үшін жарықтылық 500
кд/м2-ден басталады.
Жарықты тексеру үшін сюжетті қалыпты жарықпен тарату кезінде
(мысалы, жаңалықтар) теледидардағы жарықтылық мəнін алдымен
минимумға, содан кейін максимумға шығару керек. Ең аз дегенде, сурет
көзге айтарлықтай қараңғылануы керек, бірақ LCD модельдерінде
айтарлықтай күңгірт болмауы мүмкін. Ең бастысы, кескін жарықтығымен,
қалыптыдан үлкен емес, қарау кезінде көзге зиян тигізбеуі керек (əсіресе
жарықдиодты жарықтандыру үшін маңызды). Ал максимумда суреттің
жарықтандырылуы көзге де көрінуі керек.
Көру бұрышы. Бұл сипаттама бүгінде бірнеше жыл бұрынғыдай
маңызды емес. Себебі, LCD матрицаларындағы кинескоп теледидарларынан
айырмашылығы, сурет сапасы көру бұрышына байланысты. Ерте
модельдерде LCD теледидарын сырттан көру мүмкін болмады. Бірақ бүгін де
əр түрлі нүктелерден қараған кезде суреттің сапасын тексеру керек.
Тексеру үшін экраннан алыстап, суреттің сапасын тексеру керек, егер
ол сізді қанағаттандырса, онда бəрі жақсы.
Паспортта көру бұрышының мəндері градуспен көрсетіледі. Қалыпты
мəн тігінен жəне көлденеңінен 175 градустан жоғары болады.
Қосылу мүмкіндіктері. Сіз бүгін қосыла аласыз: Blu-ray диск
ойнатқышы, бейнекамера, камера, ойын консолі, компьютер, сыртқы USB
дискісі (флэш-диск), үй кинотеатры, құлаққаптар, антенна, спутниктік
қабылдағыш жəне т. б. Сондықтан теледидарда қажетті коннекторлар болуы
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керек. Бұл қызғалдақ, SCART, S-Video, компонент, HDMI, DVI, USB жəне т.
б. болуы мүмкін. Бүгінгі таңда USB (кем дегенде 3 дана) жəне HDMI 2.0
коннекторлары өзекті. 8.14-суретте теледидар қосқыштары жəне олардың
мақсаты көрсетілген.
Теледидарды қосуға арналған қосқыштар
Жоғары ажыратымдылықтағы кескінді беру бейне сигналды сандық
түрде қолданумен жəне оны кейіннен өңдеумен байланысты. Бейне сигналды
сандық түрде беру үшін HDMI жəне DVI интерфейстері қолданылады. Дəл
осы екі интерфейстің коннекторлары мен кабельдері бүгінде теледидарды
компьютерге қосумен байланысты. Айта кету керек, DVI сандық, аналогтық
жəне аралас үш түрі бар. Яғни, оған Full HD сандық сигналын беру үшін
сандық шығысы бар графикалық картаны (қосымша D əрпімен көрсетілген)
немесе комбинацияны таңдап, тиісті кабельді қолдану керек.
HDMI қосылудың таңдаулы нұсқасы болып саналады, себебі дыбыс
бейнемен бірге беріледі. DVI арқылы қосылған кезде аудио сигналды бөлек
кабель арқылы қосымша қосу қажет болуы мүмкін. Бейне карта кейбір
модельдерде шығатын дыбысты шығару үшін S/PDIF қосқыштарын
компьютердің жүйелік блогының ішіне қосу керек, қосылуға арналған кабель
бейне карта жиынтығында болады. Содан кейін DVI шығысында тіпті дыбыс
болуы мүмкін жəне DVI-HDMI адаптерін пайдаланып, содан кейін
теледидарға HDMI-HDMI кабелін қолдана отырып, бейне мен дыбысты бір
DVI коннекторынан алуға болады. HDMI кабелі одан да жақсы жəне ол өте
ұзын болуы мүмкін (10 метрден асады). Ал DVI-DVI кабелін пайдалану
кезінде аралық күшейткіштерді орнату қажет болуы мүмкін (оны ешкім
жасамайды), егер ұзындығы 5 метрден асса, əйтпесе кедергі болады.
Компьютерді қосу үшін теледидарда бөлек HDMI кірісі болуы мүмкін,
дегенмен, əдетте бірнеше теледидар қабылдағышында осындай қосқыштар
бар. Қажетті кірісті анықтау үшін нұсқаулықты оқып шығу керек.
Егер сіз үй кинотеатрын дыбысты немесе басқа аудио жүйені ойнату
үшін қолдансаңыз, қабылдағышқа компьютерден HDMI арқылы, ал
қабылдағыштан теледидарға HDMI арқылы да сигнал беруге болады.
Компьютерден бейне берудің барлық басқа əдістері аналогтық сигнал
формасын қолданады жəне HD бейнелерін жібере алмайды. Олар HDMI
немесе DVI арқылы қосылу мүмкін болмаған кезде қолданылады.
1) VGA
(D-sub).
Заманауи
СК
теледидарлардағы
негізгі
коннекторлардың бірі. Компьютерді қосу үшін қолданылады. 15 байланысы
бар. 1280x1024 пиксель ажыратымдылығымен сигнал жіберуге қабілетті.
2) компоненттік. Бұл түрлі түсті үш "қызғалдақ": жасыл, көк, қызыл.
Олардың екеуінде түсті компонент беріледі, ал үшінші жағында жарықтық
сигналы өтеді. Құрылғыларда ол Y Pb Pr ретінде белгіленеді. Мұндай
қосылыстың сипаттамалары A/V жəне S-video қарағанда жақсы.
3) Scart. Бұл 21 істікшесі бар үлкен қосқыш. Ол əртүрлі сипаттамаларға
ие, сондықтан өндірушілер коннектор ішінде не қосқанына байланысты
əртүрлі сигналдарды жібере алады. Жақсы сапалы бейне сигналын
(стандартты анықтық) жəне дыбысты бере алады.
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4) S-video. Сонымен қатар бұрыннан бейнетехникада қолданылады.
Қазіргі заманғы теледидарларда болмауы мүмкін. Хром мен жарықтылықты
беру əртүрлі сымдарда жүреді, сондықтан мұндай қосқыш қарапайым
қызғалдақтарға қарағанда жақсы. Тек бейне сигналын беру, дыбыс бөлек
кабельмен қосылады. Коннекторда 4 немесе 7 түйреуіш болуы мүмкін.

8.14 сурет - Теледидардың коммутациялық қосқыштарының
орналасуы
Пикселдер. Теледидардың сипаттамаларына жұмыс істемейтін
пиксельдер саны да кіреді. Бұл кіріс сигналының басқаруымен жұмыс
істемейтін жəне бір түспен жарқырайтын пикселдер. Егер сіз экранға мұқият
қарасаңыз, онда сіз осындай пикселдерді таба аласыз. Өндірушілер экранда
бірнеше жұмыс істемейтін пиксельдердің болуына мүмкіндік береді.
сынған пиксель-бұл экрандағы кескінге қарамастан бір түспен
жарқырайтын пиксель. Оны теледидар процессоры басқармайды.
Егер экран біркелкі түспен боялған болса, теледидардың сынған
пикселдерін тексерген дұрыс. Яғни, егер біз қара нүктелерді іздесек, онда
экранға ақ өрісті жіберіңіз. Егер біз ақ нүктелерді іздесек, онда сəйкесінше
қара өрісті салыңыз. Егер біз түрлі-түсті нүктені іздесек, онда экранға басқа
түсті өрісті жіберіп, бүкіл экранды мұқият қарап шығыңыз, басқа түсті нүкте
(сынған пиксель) көзге көрінетін болады.
Матрицаның жауап беру уақыты (жауап уақыты). Бұл параметр
кристалдың əртүрлі өткізу қабілеті үшін бір пиксельдегі орнын қанша
өзгертетінін көрсетеді. Бүгінгі таңда бұл параметр бірнеше миллисекундта
жатыр. Бұл сипаттама СКД матрицасының сапа көрсеткіші үшін өте
маңызды, сондықтан өндірушілер бұл параметрді азайтуға көп көңіл бөледі.
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Компаниялар бұл параметрді əр түрлі анықтайды, сондықтан теледидарлар əр
түрлі жауап беру уақытымен бірдей көрінуі мүмкін. Мысалы, жауап беру
уақытының минималды мəніне жету үшін олар пиксельді толығымен ашық
күйден (экранда ақ түсті) толығымен жабық күйге (қара экранға) ауыстырған
кезде өлшейді. Бірақ содан кейін ең үлкен кернеу пиксельге қолданылады
жəне сəйкесінше кристалдардың позициясының өзгеру жылдамдығы ең
жоғары болады. Егер сіз нақты кескінде болатын сұр градациялар
арасындағы ауысу уақытын өлшесеңіз, онда жауап беру уақыты соншалықты
аз болмайды.
Жауап беру уақытын өте тез өзгеретін кескіннен тексеруге болады
(мысалы, жарыс). Қалыпты жауап беру уақытында кескінге ешқандай
ілмектер болмауы керек.
Экран ажыратымдылығы. Бұл опция экранда сурет жасау үшін қанша
нүкте қолданылатынын көрсетеді. Ажыратымдылық көлденең нүктелер
санының тік нүктелер санына қатынасы ретінде көрсетілген. Мысалы,
1920x1080 белгісі бұл теледидардың экраны көлденеңінен 1920 нүктеден
жəне тігінен 1080 нүктеден тұратынын көрсетеді. Бұл нүктелер пиксельдер
деп аталады, ал əр пиксель үш компоненттен тұрады: қызыл, жасыл жəне
көк. Егер сіз экранға өте жақын қашықтықтан қарасаңыз, онда сіз пиксельдер
мен үш түрлі түсті нүктелерді көре аласыз. Экранда пиксельдер неғұрлым
көп болса, теледидар соғұрлым жақсы сигнал көрсете алады. Экран белгілі
бір нүктелерден тұратындығымен қатар, теледидардың кірісіне келетін
сигнал да өз ажыратымдылығына ие. Мысалы, эфирдегі теледидар сигналы
720x576 ажыратымдылығына ие. Сондықтан, жоғары ажыратымдылықтағы
артықшылықтарды тек дисплей есептелген ажыратымдылықтағы сигналды
қарау арқылы ғана пайдалануға болады. Егер 1920x1080 ажыратымдылығы
бар экранға 720x576 пиксельдік теледидар сигналы берілсе, нəтиже кинескоп
теледидарына қарағанда одан да жаман болуы мүмкін. Бірақ егер сіз осы
теледидарға 1920x1080 ажыратымдылығы бар сигнал берсеңіз, нəтиже
керемет болады.
1920x1080 ажыратымдылығы бар Сигнал HDTV немесе басқаша Full
HD деп аталады. Бүгінгі таңда модельдердің көпшілігі 4K Ultra HD (3840 ×
2160) ажыратымдылығымен келеді.
Бұл əзірлемелер қазірдің өзінде ультра жоғары сапалы теледидарға
қатысты:

Дисплейдің ажыратымдылығы-кемінде 8 миллион
пиксель, көлденеңінен 3840 жəне тігінен 2160.

Арақатынасы-16: 9.

Күшейткіш
түрлендіргіш-HD
бейне
кескінін
масштабтау жəне оны UHD ажыратымдылығымен көрсету
мүмкіндігі.

Сандық кіріс-секундына 24P, 30p жəне 60p кадр жиілігі
бар 3840x2160 ажыратымдылығы бар бір немесе одан да көп
HDMI кірісі.
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Колориметрия-ITU-R BT түс кеңістігімен 2160p
бейнені өңдеу мүмкіндігі.709 жəне кең түсті кеңістігі бар
стандарттарды қолдау.
Кіріс сигналының ажыратымдылығы
Ең
жақсысы,
теледидар
ажыратымдылығы
экранның
ажыратымдылығына сəйкес келетін бейне сигналын көрсетеді. Сондықтан,
барлық жоғары ажыратымдылықтағы Теледидарлар 576 жолдан тұратын
стандартты теледидар сигналын жақсы көрсете алмайды. Эфир арналары
кинескоп Теледидарлары жоғары ажыратымдылықтағы экрандары бар
кейбір жалпақ панельді теледидарларға қарағанда жақсы көрінуі мүмкін.
Эфир арналары жиі 4:3 форматында беріледі, ал барлық HD Теледидарлары
16:9 форматында шығарылады.
Форматтарды сəйкестендіруді əртүрлі жолдармен жасауға болады:
 екі жағында 16:9 экранында қара жолақтар болады;
 жақтау бүкіл ені бойынша созылады, бұрмалануды азайту
үшін жақтаудың шеткі бөліктері көбірек созылады;
 жақтау бүкіл экранға ұлғаяды, ал жоғарғы жəне төменгі
жағы кесіледі;
 соңғы екі əдісті біріктіру, яғни жақтау ені бойынша
созылып, жоғарыдан жəне төменнен аздап кесіледі.
Əдетте мəзір арқылы пайдаланушы форматтарды сəйкестендірудің
қажетті əдісін таңдай алады.
Экран диагоналі. Экранның диагоналі дюйммен өлшенеді жəне
паспортқа да жазылады. Диагональ өлшемі теледидар атауында, бұл сан,
мысалы, 32, 21, 42, 37 немесе басқалары. Экранның диагоналын таңдағанда,
сіз теледидарды көретін қашықтықты ескеруіңіз керек. Теледидарға дейінгі
қашықтық шамамен 3-4 экран диагоналына тең болуы керек. Экранға
неғұрлым жақын болса, суреттегі бұрмаланулар соғұрлым байқалатынын
ескеру қажет, бірақ бұл бұрмаланулар экранның ажыратымдылығы соғұрлым
аз болады. Басқаша айтқанда, теледидардың ажыратымдылығы неғұрлым
жоғары болса, оны жақынырақ көруге болады, бірақ мұндай қашықтықтан
қараудың қажеті жоқ, сондықтан бастиегіңізді бұрау керек, сіз тез шаршай
аласыз.
Кескіннің ажыратымдылығы неғұрлым үлкен болса, яғни оны
қалыптастыру үшін нүктелер саны көбірек болса, суретті сапаға зиян
келтірместен экранда жақынырақ көруге болады. Суреттің ажыратымдылығы
неғұрлым аз болса, теледидардың диагоналы см-де соғұрлым аз болуы керек
немесе теледидарды көру қашықтығын арттыру керек.
Суреттің контрасты. Контраст мəні кескіннің бір бөлігі жарықтығы
бойынша суреттің басқа бөлігінен қанша рет асып түсетінін көрсетеді.
Теледидардың төлқұжатында контраст келесідей жазылуы мүмкін: 800:1,
экрандағы ақ деңгейдің қара деңгейге қатынасын көрсетеді. СКД
Теледидарлары үшін статикалық жəне динамикалық контрастты
ажыратыңыз.
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Статикалық контраст матрицаның СКД параметрін көрсетеді, оған
сəйкес ең жарқын сурет экрандағы ең қараңғы суретке қарағанда неше есе
жеңіл болады. Бұл мəн технологиялық қиындықтарға байланысты шектеулі.
Сұйық кристалды ұяшық жарықтың артқы жарықтан өтуін толығымен жаба
алмайды, сондықтан СКД экранында толығымен қара Жарық алу қиын. Бірақ
түс қанықтылығы мен суреттің айқындылығы теледидардың контрастына
байланысты. Төмен контрастпен суреттің қара бөліктері сұр болады.
Паспорттағы Үлкен мəндер динамикалық контрастқа ие жəне ондаған мыңға
жетеді.
Динамикалық контраст статикалық контрасттан ерекшеленеді, ол
көрсетілген кескіннің сипаттамаларына байланысты өзгереді. Жарқын
бейнені көрсету кезінде матрицаның артқы жарығының жарықтығы артады,
ал қараңғы көріністерде артқы жарықтың жарықтығы төмендейді. Шынында
да, жарықтығы жоғары көріністерде кескіннің қараңғы бөліктері соншалықты
маңызды емес, себебі біздің көзіміз оларды өте қараңғы деп қабылдайды,
сондықтан жарықтылықтың жоғарылауы жалпы суретті бұрмаламайды.
Сондай-ақ, қараңғы көріністерде біздің көзіміз Жарық аймақтарын басқаша
қабылдайды, бұл жарықтың жарықтығын төмендетуге мүмкіндік береді.
Сондықтан динамикалық контрастты өлшеу үшін ең жарық жарықпен ақ
деңгей, ал ең аз жарықпен қара деңгей алынады. Сондықтан мұндай Үлкен
мəндер алынады. Бірақ уақыттың əр сəтінде экранның контрасты статикалық
контраст мəнінен аспайды. Динамикалық контраст өзгеретін суретпен ғана
жұмыс істейді. Сондықтан статикалық Контрасттың мəні үлкен мəнге ие.
Контрастты өлшеудің бірнеше əдістері бар. Алдымен қара өрісті
енгізіп, жарықтылықты өлшеңіз, содан кейін ақ өрісті өлшеңіз, сонымен
қатар жарықтылықты өлшеңіз. Жақсы контраст шығады, бірақ нақты
көріністе ол ешқашан ақ немесе толығымен қара сурет болмайды. Сонымен
қатар, əдеттегі бейне сигналын көрсету кезінде теледидарда бейне өңдеу
қосылады, ол да өз өзгерістерін жасайды. Экранға АҚ жəне қара өрістері бар
шахмат алаңы ұсынылған кезде ANSI əдісі бойынша тест шынайы оқулар
береді. Бұл əдеттегі кескінге көбірек сəйкес келеді. Бірақ ақ өрістер қара
өрістердің жарықтығын өлшеуге əсер етеді. Сондықтан контрастты өлшеудің
бірыңғай дұрыс əдісі жоқ.
Сондықтан жақсы контрастты теледидарды таңдау бойынша
ұсыныстар бірдей болып қалады. Егер сіз көбінесе көлеңкелі бөлмеде кино
көретін болсаңыз, онда плазма жақсы жұмыс істейді. Жарықтандырылған
бөлмеде үлкен жарықтығына байланысты жарықдиодты жарықдиодты LCD
теледидары жақсы нəтиже көрсетеді. Осы модельдер арасында СКД
теледидарын жарық беру қоры болған кезде қоюға болады. Ең бастысы, есте
сақтау керек, кез-келген теледидар дұрыс конфигурацияны қажет етеді.
Жоғары сапалы кескін алу үшін құрылғының жарықтығы мен контрастын
дұрыс реттеңіз.
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Тəжірибелік жұмыстар
1.
СКД матрицасын ауыстыру.
2.
LCD артқы жарығын ауыстыру.
3.
Edge LED шамын ауыстыру.
4.
Тікелей жарықдиодты шамдарды ауыстыру.
5.
LCD Жарық инверторын тексеру.
6.
Lеd – жарықтандыру инверторын тексеру.
7.
Қуат көзін тексеру.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1.
Түрлі-түсті сурет теледидарының негізгі функционалды
түйіндерін тізімдеңіз.
2.
Теледидардың функционалды түйіндерін сипаттаңыз.
3.
СКД матрицасының жұмыс принципін сипаттаңыз.
4.
СК-матрицаның температурасын төмендетудің қандай əдісі бар?
5.
DC-AC инверторларына сипаттама беріңіз.
6.
СК мониторларда қолданылатын инверторлардың түрлерін
тізімдеңіз.
7.
LCD матрицасының LCD жарықтандыру жұмысын сипаттаңыз.
8.
LD матрицасының LЕD жарықтандыру жұмысын сипаттаңыз.
9.
LCD жарықтандыру инверторының DC-AC функционалды
түйіндерін тізімдеңіз жəне оларға сипаттама беріңіз.
10. LЕD жарықтандыру инверторының DC-AC функционалды
түйіндерін тізімдеңіз жəне оларға сипаттама беріңіз.
11. Сипаттама беріңдер Direct LED көмескі жарық ЖК - панель.
12. LCD панелінің Edge LED артқы жарығын сипаттаңыз.
13. LED жəне OLED теледидарларының технологиясын сипаттаңыз.
14.
LED теледидарының негізгі параметрлерін атаңыз. OLEDсалыстыру арқылы.
15.
СКД панелін сақтаудың негізгі ережелері қандай?
16.
СКД панелін пайдалану жəне техникалық қызмет көрсетудің
негізгі ережелерін тізімдеңіз.
17.
СКД теледидарын жөндеу кезінде жалпы ұсыныстарды
тізімдеңіз.
18.
СКД теледидарының негізгі ақаулары қандай?
СКД теледидарларының техникалық сипаттамаларын атаңыз, олар
теледидарды таңдағанда, конфигурацияда немесе жөндеуден кейін сынақтан
өту кезінде орындалуы керек.
Қысқаша қорытынды:
Осы тарауды оқып шыққаннан кейін студенттер теледидар
жабдықтарын жөндеу жəне реттеу жұмыстарын жүргізе алады. Осы тарауда
қарастырылған теледидар жабдықтарының ақауларын анықтау теледидар
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жабдықтарын жөндеу жəне қызмет көрсету үшін қажетті ұғымдар мен
терминдерге ие болады. Олар теледидар жабдықтарын жөндеу жəне күйге
келтірудің практикалық дағдыларын алады. Студенттер схемаларды "оқи"
алады, аппараттармен бірге жеткізілетін техникалық құжаттама негізінде
теледидар жабдықтарының мақсаты мен жұмыс принципі туралы түсінікке
ие болады жəне Интернетте жоқ ақпаратты іздейді.
Білім алушылар телевизиялық жабдықтың электр схемаларында
жекелеген компоненттердің жұмыс істеу принципі туралы білімді толық
меңгереді, Радиоэлементтерді бөлшектеу жəне монтаждау тəсілдерін, сондайақ оларды тексеру əдістерін меңгереді.
Кəсіби терминдер:
ТВ-тюнер-теледидар сигналын түрлі хабар тарату форматтарында
қабылдауға арналған теледидар қабылдағышының (тюнердің) түрі
COFDM-кодтау арқылы ортогональды жиіліктік арнаны бөлу арқылы
деректерді өңдеу.
Графикалық құрылғылар, графикалық процессор-графикалық көрсетуді
жүзеге асыратын жеке компьютердің немесе ойын консолінің жеке
құрылғысы; 2000 жылдардың бастиегінде GPU басқа құрылғыларда жаппай
қолданыла бастады: планшеттік компьютерлер, ендірілген жүйелер, Сандық
Теледидарлар
Орталық процессор (CPU) – ДК сияқты, бұл TSV қабылдағышының
миы.
Жүйелік бақылаушы-Теледидарды басқару құрылғысы.
Флэш-жад (ROM) - бұл теледидардың жеке жады, ол сіздің
параметрлеріңіз, кіріктірілген функциялар, қабылдағышты басқару туралы
ақпаратты сақтайды.
ЖЖҚ-жедел жад, теледидар жұмысы кезінде деректерді өңдеуге
қатысады.
LVDS-матрицаға сигнал беру əдісі.
Смарт-карта-заманауи
цифрлық
телехабар
таратудың
жаңа
мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді. Оның көмегімен теледидар
жабдықтары шифрланған арналарды декодтайды.
Инвертор-тұрақты токты кернеудің өзгеруімен айнымалы токқа
түрлендіруге арналған құрылғы. Теледидардағы Жарық кернеуін
қалыптастырады.
Қуат көзі-əртүрлі түйіндер мен блоктарды қажетті кернеулер мен
токтармен қамтамасыз етеді.
Direct LED-артқы жарық, онда жарық диодтары матрицаның бүкіл
аумағында орналасады
Edge LED-бүйір немесе артқы жарық.
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Глоссарий
BGA (ball grid array) - шар массиві, беттік-интегралды схемалардың
корпус түрі) бөліктері
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) - суық катоды бар
люминесцентті шам.
КАР - кірісті автоматты түрде реттеу.
ACE - жиілікті автоматты түрде реттеу.
АМ - амплитудалық модуляция.
АЖС - амплитудалық-жиіліктік сипаттама.
Ах - амплитудалық сипаттама.
ДЖГ -дыбыс жиіліктерінің генераторы
КҚК - коммутациялық қуат көзі.
ТСМ -лентаны созу механизмі.
VIP - қайталама қуат көздері Бейне бастиек блогы (БББ) – айналмалы
барабанда орналасқан бейне бастиектер.
ТКБ - теріс кері байланыс.
ЖЖҚ - жедел жад, теледидар жұмысы кезінде деректерді өңдеуге
қатысады.
ОКБ - оң кері байланыс.
УРЧ -радиожиілікті күшейткіш.
Ақу - аралық жиілікті күшейткіш
УМЗЧ -дыбыстық жиілік қуатын күшейткіш
DAC - сандық аналогты түрлендіргіш
ƏЧ - жиілік модуляциясы.
Автоматты реттеу жүйесі (САР) – барабанның айналу жиілігін ВГмен; лентаның қозғалыс жылдамдығы мен қалпын; лентаның керілуін
реттейді.
Ағындар - бұл салыстырмалы түрде төмен температурада сұйық
немесе газ тəрізді қорғаныс ортасын құрайтын, біріктірілген металдардың
бетінен оксидтерді ерітіп, алып тастайтын, оларды дəнекерлеу кезінде
тотығудан қорғайтын жəне дəнекерлердің сулануын жақсартатын заттар.
Əмбебап магнитті бастиек (ММ) – да, саз жазатын, сондай-ақ
жаңғырту.
Əмбебап күшейткіш (ƏК) – "жазу жəне ойнату" күшейткіші»
Бастапқы қуат көздері - айнымалы ток, батареялар, батареялар, жылу
жəне фото түрлендіргіштер.
Баспа қондырғысы - оқшаулағыш базаның бетін металдандыру
немесе фольга материалын ою арқылы алынған баспа өткізгіштері арқылы
радиоэлементтердің электрлік байланысы.
Беттік
қондырғы
радиоэлементтердің
терминалдарын
коммутациялық тақтаның бетінде орналасқан байланыс алаңына қосу.
Вобулоскоп - жиілік сипаттамаларының өлшеуіші.
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Дəнекерлеушілер-бұл дəнекерлеу арқылы металл бөліктерінің
ажырамас қосылыстарын жасауға арналған түсті металдар мен олардың
қорытпалары.
Еңбекті қорғау - анықтайды жəне жояды өндірістік қауіптер мен
зиянды факторлар мен жағдайлар.
Еңбекті қорғау-анықтайды жəне жояды өндірістік қауіптер мен
зиянды факторлар мен жағдайлар.
Жөндеу жұмыстарының сапасы - жөндеу құнына, аппаратураның
үнемділігі мен ұзақ қызмет етуіне əсер ететін негізгі фактор.
Импульстік ендік модуляция (ИЕМ) - құрылғыны импульсті қосу
жəне өшіру арқылы қуатты басқару процесі.
Кинематикалық схемалар - өнімнің механикалық бөліктерін жəне
олардың өзара əрекеттесуін көрсетеді.
Қауіпсіздік техникасы - бұл қызметкерлердің қауіпсіздігін жəне
денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар мен
ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені.
Қауіпсіздік техникасы - бұл қызметкерлердің қауіпсіздігін жəне
денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар мен
ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені.
Магниттік өшіру бастиегі (ӨБ) - жазу режимінде ескі жазбаны
өшіреді.
Мемлекеттік гетеродин - шуылы төмен радиожиілік автогенераторы
Оптикалық блок - лазерлік диодтың сəулеленуін құрайды.
Өшіру жəне магниттеу генераторы (ӨБP). - "жазу" режимінде
магниттеу тогымен (ГУ) жəне өшіру тогымен (ГС) қамтамасыз етеді.
Радиоэлементтерді, тораптарды, РЭА модульдерін монтаждау сымдарының,
кабельдердің, жгуттардың көмегімен тұтас конструкцияға қосуды
қамтамасыз етеді.
Схемалар - бұл өнімнің құрамдас бөліктері мен олардың арасындағы
байланыс шартты графикалық белгілер түрінде көрсетілетін құжаттар.
Төмен (дыбыстық) жиілікті күшейткіш.
Электрлік схема - бұл барлық электр-радиоэлементтердің шартты
графикалық белгілері, түрлері, атаулары жəне олардың электрлік
байланыстары бар сурет.
Электрлік құрылымдық - схема-өнімнің негізгі функционалды
бөліктерін, олардың мақсаты мен өзара байланысын анықтайды.
Электрлік функционалды схема -өнімнің функционалды бөліктерін,
олардың өзара əрекеттесуін анықтайды.
Электр айдау - бұл кернеулі жөнделген аппаратты тексеру.
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Қорытынды
Оқу құралын авторлар ұжымы мемлекеттік стандарт талаптарына
сəйкес, КМ01-08 "Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық
техникаға қызмет көрсету жəне жөндеу (салалар бойынша)" модульдері
бойынша, "Радиоэлектрондық жабдықтарға (радио-,теле-,аудио-, видео -)
қызмет көрсетуді жөндеу бойынша радиомеханик" біліктілігі бойынша
əзірлеген. Ол, ең алдымен, колледж студенттеріне арналған, теориялық
сабақтарға да, өндірістік оқытуға да материал ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Оқу құралында КМ01-08 "Радиоэлектрондық құрылғылар мен
коммутациялық жабдықтарды монтаждау"; "Қоректендіру көздерін жөндеу
жəне реттеу"; "Төмен жиілікті күшейткіштерді баптау жəне реттеу";
"Магниттік жазу жəне жаңғырту құрылғыларын жөндеу, баптау",
"Радиоқабылдағыш жəне тарату құрылғыларын тексеру жəне баптау";
"Оптикалық жазу жəне жаңғырту аппаратурасын жөндеу, тексеру";
"Спутниктік қабылдау антенналары мен жабдықтарын монтаждау жəне
техникалық қызмет көрсету"; "Теледидар жабдығын жөндеу, баптау жəне
реттеу" теориясының жалпы мəселелері қарастырылған.жөндеу.
"Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларға
(салалар бойынша) қызмет көрсету жəне жөндеу" оқу құралымен,
студенттермен танысу болашақ мамандардың терең теориялық білімдерін,
кəсіби дағдылары мен құзыреттерін қалыптастыруға, сондай-ақ олардың
қазіргі Қазақстанның жаңа экономикалық жəне шынайы жағдайында
өздерінің кəсіби қызметінде қолдану үшін қажетті білім алуына ықпал етуге
арналған.
Сонымен қатар, оқу құралы шақырылады:
* студенттердің дəрістерде жəне өзін-өзі дайындау барысында алған
білімдерін тереңдетуге жəне бекітуге ықпал ету;
* студенттердің оқу жəне нормативтік əдебиеттерді Шығармашылық,
өз бетінше талдау қабілетін дамыту;
* меңгерілген материалды жүйелеу жəне жалпылау, оны сыни бағалау
білігін дамыту;
* өз білімін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру жəне
нығайту, өз ойларын дəлелді, логикалық жəне сауатты ұсыну;
* студенттерге ақаулықтарды жою жəне табу əдістерін қолдану жəне
зерттеуге кешенді жүйелік көзқарас дағдыларын үйрету;
* диагностикалық жабдықтың жеке тақырыптарын зерттеу жəне бекіту
кезінде өзін-өзі тексеруге арналған материал ретінде қызмет етіңіз.
Оқу құралында бөлімдер бойынша теориялық материалдар бар:
1. Радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық жабдықтарды
монтаждау.
2. Қуат көздерін жөндеу жəне реттеу.
3. Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу жəне реттеу.
4. Жөндеу тексеру, магниттік жазу жəне ойнату құрылғыларын теңшеу.
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5. Радиоқабылдағыш жəне таратушы құрылғыларды тексеру жəне
баптау.
6. Оптикалық жазу жəне жаңғырту аппаратурасын жөндеу, тексеру.
7. Қабылдау-тарату антенналары мен спутниктік қабылдау
жабдықтарын монтаждау жəне техникалық қызмет көрсету.
8. Теледидар жабдықтарын жөндеу жəне реттеу.
Оқу құралын əзірлеу кезінде авторлар орнату жəне жөндеу
жұмыстары кезінде жиі кездесетін маңызды мəселелерді ашуға тырысты.
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