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АЛҒЫСӨЗ

0502000 – Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға 
қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша) мамандығы бойынша 
жаңартылған үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарлары осы оқу құралы 
үшін ұйымдастырушылық негіз болып табылады. 

Оқу құралы ПМ10 - жабдықпен жұмыс істеу кезінде кәсіпорында 
қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру модульдеріне 
әзірленді; ПМ11 – Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық 
техникаға қызмет көрсету және жөндеу кезінде технологиялық процесті 
ұйымдастыру (салалар бойынша); ПМ12 – орындалған жұмыстардың 
сапасын бақылау және көлемін есепке алу; ПМ13 – 0502000 
«Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға (салалар 
бойынша) қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы, 0502033 «жабдықты 
пайдалану және жөндеу технигі» біліктілігі бойынша жабдықтарды 
пайдалану және жөндеу технигінің біліктілік жұмыстарын 
«Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларға қызмет 
көрсету және жөндеу (салалар бойынша)» мамандығы.

Күнделікті өмірде және күнделікті өмірде жұмыс кезінде сәтсіздікке 
ұшырайтын барлық технологиялар, электронды құрылғылар мен жабдықтар 
белсенді қолданылады.

Ақауларды диагностикалау, жабдықтар мен жабдықтарды жөндеу үшін 
әртүрлі метрологиялық сипаттамаларды қолданатын құрылғылар 
қолданылады.

Мақсаты - білім алушыларды Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техниканы монтаждау, жөндеу, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін қолданыстағы қызмет көрсету және жөндеу әдістерімен 
таныстыру.

Оқу құралы оқу нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі:
а) білікті, құзыретті, бәсекеге қабілетті, жаңа жабдықтармен жұмыс 

істеуді білетін маман болуға және еңбек нарығында сұранысқа ие болуға 
мүмкіндік беретін білімнің, икемнің, дағдылардың, құзыреттердің қажетті 
көлемін алуға мүмкіндік береді;

б) Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
монтаждау жұмыстары бойынша жұмыс құжаттамасының құрамымен және 
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 және жөндеу бойынша қажетті, 
кәсіби 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 
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принциптерін, жұмыс істеуін, ақаулықтарды жою, техникалық қызмет 
көрсету және қауіпсіздік техникасын түсінуді жеңілдететін ақпарат қол 
жетімді және нақты берілген. Оқу әдістемелік құралы сызбалар мен 
суреттермен суреттелген, бұл материалды қабылдауды жеңілдетеді. 
Басшылықтың бөлімдерінен басқа, өзін-өзі бағалау үшін сұрақтардың 
бақылау тізімдері дайындалды.
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1. ЖАБДЫҚПЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ КӘСІПОРЫНДА ҚАУІПСІЗДІК 
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Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
1. Еңбекті қорғауды басқаруды ұйымдастыруды, үйлестіруді, есепке алуды 
және талдауды жүзеге асырады.
2. Еңбекті қорғау жағдайын бақылауды жүзеге асыру.
3. Өндірісте Жұмыстың қауіпсіз әдістеріне оқыту және нұсқау беру.
4. Электр тогының соғуы кезінде дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек
5. Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу және баптау кезінде бақылауды 
жүзеге асыру.
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Кіріспе

Қауіпсіздік техникасы - бұл өз Еңбек міндеттерін орындаумен 
айналысатын қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
денсаулығын сақтау, сондай-ақ Есеп беретін адамдардың тауарлық-
материалдық құндылықтарын және мемлекеттік мүлікті сақтау мақсаты 
болып табылатын шаралар мен ұйымдастыру іс-шараларының кешені. 

Қауіпсіздік шаралары жұмысшылардың жарақаттануын болдырмауға 
және жазатайым оқиға немесе апат болуы мүмкін жағдайларды болдырмауға 
бағытталған. Сонымен қатар, әртүрлі кәсіпорындарда қауіпсіздік техникасы 
мен қажетті шаралар жиынтығы салалық ерекшеліктерге байланысты 
айтарлықтай өзгеруі мүмкін. 

Қауіпсіздік техникасы – бұл пәннің кіші бөлімі-еңбекті қорғау [29].
Еңбекті қорғау - өндірісте жұмыс істеу кезінде туындайтын өндірістік 

қауіптер мен зиянды факторлар мен жағдайларды анықтайды, сонымен қатар 
олардың алдын-алу және зиянды әсерлерді азайту әдістерін әзірлейді. 
Сондай-ақ, оның міндеті-қызметкерлердің кәсіби ауруларын жою, жазатайым 
оқиғаларды, өрттер мен апаттарды жою.
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1.1 ҚР заңнамалық актілері

1.1-кесте-Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері 
1 - 30.08.1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек 

кодексі
3 Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік туралы 2012 жылғы 6 

қаңтардағы №527-IV Заңы.
4 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603 Техникалық реттеу туралы заң.
5 Төтенше жағдай туралы Заң, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 

ақпандағы №387 Заңы.
6 Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету қағидалары.
7 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 

жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген. Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 ақпанда №10244 
болып тіркелді.

8 Өрт қауіпсіздігі қағидалары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 9 қазандағы №1077 Қаулысы.

9 Еуразиялық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника 
бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы"техникалық 
регламенті. Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2016 жылғы 
18 қазандағы №113 шешімі

1.2 Өндірістегі қауіпсіздік техникасы

2.3 темір жол көлігіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау
Темір жол көлігіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау
1 Жұмысшыларды еңбек қауіпсіздігіне оқыту және еңбекті қорғау 

мәселелерін насихаттау;
2 Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
3 Өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
4 Ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
5 Санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын қалыпқа келтіру;
6 Жұмысшыларды жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету;
7 Жұмысшылардың еңбегі мен демалуының оңтайлы режимдерін 

қамтамасыз ету;
8 Жұмысшыларға емдеу-профилактикалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру;
9 Жұмысшыларға санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру;
10 Жекелеген мамандықтар бойынша жұмысшыларды кәсіби іріктеу.
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Кәсіпорындағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды басқаруды 
кәсіпорын басшысы жүзеге асырады. Функционалдық қызметтер мен 
құрылымдық бөлімшелерде басқаруды олардың басшылары жүзеге асырады.
Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды басқару жүйесінің қалыпты 
жұмыс істеуі және жетілдірілуі басқару объектісінің жай-күйі туралы ақпарат 
болған кезде ғана мүмкін болады. Ақпарат өндірістің жекелеген жұмыс 
орындары мен учаскелеріндегі еңбек қауіпсіздігінің жай-күйін сипаттайтын 
сандық және сапалық көрсеткіштер түрінде келіп түсуі тиіс [2].

Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқару функциялары:
- еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды жоспарлау;
- еңбекті қорғау саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру;
- еңбекті қорғаудың жай-күйін және еңбекті қорғауды басқару жүйесінің 
жұмыс істеуін есепке алу және талдау;
- еңбекті қорғаудың жай-күйін және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік 
техникасын басқару жүйесінің жұмыс істеуін бақылау;
- еңбекті қорғауды жетілдіру жөніндегі жұмысты ынталандыру.

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау еңбекті көп қажет ететін 
және ауыр қол жұмыстарын механикаландыру; әйелдердің еңбегін қорғау; 
кәсіпорындарды күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа дайындау; өрт және 
жарылыс қауіпсіздігі және т. б. сияқты құжаттарда сипатталған.

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау мәселелерін сақтау қауіпсіз 
және салауатты еңбек жағдайларын жасау мақсатына жақсы сәйкес келетін 
кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқару құрылымының бақылауында болуы 
керек.

Іс жүзінде барлық инженерлік қызметтер мен кәсіпорынның 
лауазымды тұлғалары еңбекті қорғауды басқаруға қатысады. Сондықтан 
кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқарудың тиімділігі жұмысты 
ұйымдастыруға байланысты-осы саладағы барлық байланыстар мен 
лауазымды тұлғалардың міндеттері мен құқықтарын нақты реттеу.

Ол үшін әр кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмысты 
ұйымдастыру туралы ереже жасалады, көбінесе кәсіпорынның еңбек 
қауіпсіздігі стандарты түрінде жасалады. Бұл құжат қызметтердің, 
құрылымдық бөлімшелердің, лауазымды тұлғалардың еңбекті қорғауды 
басқару жүйесіндегі өзара байланысын, бағыныстылығын, міндеттері мен 
құқықтарын белгілейді. Басқарудың бір деңгейінен екінші деңгейіне өту 
кезінде негізгі функциялардың арақатынасы өзгеретінін есте ұстаған жөн. 
Егер, мысалы, Дирекция деңгейінде жоспарлау, үйлестіру және бақылау 
функциялары маңызды болса, онда шеберханада басты назар ұйымдастыру 
және ынталандыру функцияларына аударылуы керек.

Еңбекті қорғауды басқару, басқару шешімдерін дайындау және 
олардың орындалуын бақылау бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік 
жұмысты кәсіпорын басшысына тікелей бағынатын кәсіпорынның еңбекті 
қорғау қызметі жүзеге асырады. Бірқатар салалардың ірі кәсіпорындарында 
директордың орынбасары немесе еңбекті қорғау жөніндегі бас инженердің 
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орынбасары лауазымы қарастырылған, оның қарамағында еңбекті қорғау 
бөлімі бар.

Қызмет нәтижелерінің белгіленген мақсатқа сәйкестігін бағалау есепке 
алу және талдау функциясының көмегімен жүзеге асырылады. Есепке алу 
және талдау еңбекті қорғау жағдайының деңгейін және еңбекті қорғауды 
басқару жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді.

Олар басқарудың барлық деңгейлерінде жүргізілуі тиіс. Бұл 
функцияның мәні басқару объектісіндегі еңбекті қорғау жағдайының 
көрсеткіштерін жүйелі түрде есепке алу, бухгалтерлік деректерді талдау және 
еңбек қорғау заңдарының, стандарттарының, ережелері мен нормаларының 
талаптарының орындалмау себептерін, сондай-ақ жоспарланған іс-
шаралардың орындалмау себептерін жалпылау болып табылады. Кәсіптік 
ауруларға ортақ жазатайым оқиғалар туралы есеп беру материалдарындағы 
барлық есепке алу материалдары; Еңбекті қорғау жағдайын бақылаудың 
барлық түрлерінің материалдары; объектілердің, жұмыс орындарының, 
учаскелер мен цехтардың санитариялық-техникалық паспорттарының 
деректері; ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, жабдықтарды және т. 
б. арнайы тексеру материалдары талданады. 

Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру өндірістік 
кәсіпорынды басқарудың барлық деңгейлерінде бас инженердің 
басшылығымен жүзеге асырылады. Бұл функцияның мазмұны бұйрықтарды, 
бұйрықтар мен бұйрықтарды әзірлеу және орындау, жедел жиналыстар 
өткізу және т. б.

Көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындарда үш деңгейде жүзеге 
асырылатын әкімшілік-қоғамдық бақылау жүйесі кең таралды.

Бақылаудың бірінші сатысында шебер күн сайын өндірістік учаскедегі 
еңбекті қорғау жағдайын тексереді. Екінші кезеңде цех бастығы цех 
мамандарымен бірге аптасына бір рет цехтағы еңбекті қорғау жағдайын 
тексереді. Бақылаудың үшінші сатысында кәсіпорын басшысы, 
кәсіпорынның аға қоғамдық инспекторы (кәсіподақ комитетінің еңбекті 
қорғау комиссиясының төрағасы), еңбекті қорғау бөлімінің бастығы айына 
бір рет жалпы кәсіпорындағы еңбек жағдайлары мен еңбектің қорғалуына 
бірлескен тексеру жүргізеді.

Әрбір тексерудің нәтижелері, ескертулер мен ұсыныстар анықталған 
кемшіліктерді жою мерзімдері көрсетіле отырып, арнайы журналдарда 
тіркеледі.

1.2 Электр қауіпсіздігі

Электр тогының адам ағзасына әсер ету қаупі, басқа қауіпті және 
зиянды өндірістік факторлардан айырмашылығы, адам сезім мүшелерінің 
көмегімен қашықтықта қауіпті қауіпті анықтамайтындығымен күшейеді. 
Адамның электр тогына реакциясы оның ағзадан өткен кезде ғана пайда 
болады [1].

Адам денесі арқылы өтетін электр тогы:



12

- термиялық (тіндердің әртүрлі күйіктері, тамырлардың қызуы);
- электролиттік;
- дененің әртүрлі жүйелеріне биологиялық әсер ету (ағзалардың тірі 
тіндерінің тітіркенуі және қозуы).

Бұл жағдайда адамның өмірлік маңызды мүшелерінің қызметінің 
бұзылуы мүмкін: ми, жүрек, өкпе.

Электр тогының адам ағзасына әсерін екі негізгі топқа біріктіруге 
болады:
- электр жарақаттары;
- электроудары.

Электр жарақаттары - дененің жергілікті зақымдануы (күйік, теріні 
металдандыру, дененің механикалық зақымдануы) [39].

Электр жарақаттары, адам көбінесе электр энергиясымен жұмыс істеу 
кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін алады: құрылғылардан, 
сымдардан. найзағайдан аз.

Кесте 1.3 - Электр тогының соғу түрлері
Алғашқы көмек көлемі зақымдану дәрежесіне байланысты:
1 Ең оңай-бұлшықет жиырылуында көрінеді. Жәбірленуші ес-түссіз, бірақ 

сонымен бірге қатты әлсіздік, кенеттен әлсіздік, жүрек айну, бас ауруы 
сезінуі мүмкін.

2 Күшті, ұзаққа созылған және айтарлықтай ауырсынатын бұлшықет 
спазмы (конвульсия), сана өшіріледі.

3 Бұлшықеттің ұзаққа созылуы, сананың жоғалуы, тыныс алудың бұзылуы
және жүректің бұзылуы.

4 Жәбірленуші клиникалық өлім жағдайына түседі (тыныс алу, жүрек 
соғысы жоқ).

Электр жарақатының жергілікті көріністері оның дәрежесіне 
байланысты. Бұл тіндердің шамалы, Үстірт зақымдануында да, терең 
күйіктерде де, тиісті тіндердің некрозының дамуымен және тіпті оларды 
күйдірумен де көрінуі мүмкін.

Адамды электр тоғымен зақымдаған кездегі іс-әрекеттер:
- тізбекті ашыңыз (Ажыратқышты немесе қосқышты өшіріңіз);
- ток өткізгіш бөлігін зардап шегушіден бөлу (адамның қолынан шығару, 
зардап шегушіні ток көзінен тарту) [30].

Бұл ретте, болмайды өтілі жалаңаш қолымен токоведущую бөлігі 
зардап шеккен. Электр тогын өткізбейтін заттарды (құрғақ таяқ, киім, арқан, 
арқан, құрғақ шүберек, фуражка, Былғары және резеңке қолғап, қағаз және 
т.б.) пайдалану қажет. Жерден оқшаулау үшін сіз құрғақ тақтаға, резеңкеге 
(резеңке төсеніш, шина және т.б.) тұруыңыз керек.
- Зардап шегушіні тегіс жерге қойып, бүйіріне төңкеріп, киімін шешіп, таза 
ауаның жақсы келуін қамтамасыз етіңіз.
- Естен тану болды ма, жоқ па, шұғыл түрде жедел жәрдем шақырыңыз.
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- Пульстің болмауы және тыныс алуды тоқтату жедел реанимациялық 
шараларды қажет етеді (жанама жүрек массажы және жасанды тыныс алу).
- Терінің күйіктеріне стерильді және құрғақ таңғышты жағыңыз. Егер зардап 
шегушіде ток соққысынан кейін құлаудан туындаған басқа да зақымданулар 
болса (мысалы, көгерулер немесе сынықтар), тиісті көмек көрсетілсін.

ҮЗІЛДІ-КЕСІЛДІ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ
- Егер ток көзі өшірілмесе, зардап шегушіге дымқыл және оқшауланбаған 
қолдармен және заттармен жанасу. Егер ол дымқыл болса немесе денеден 
бөлінбесе, жәбірленушінің киімін алыңыз.
- Жарақат алған адамды бір минутқа да жалғыз қалдырыңыз.
- Науқасты ыстық сусындармен ішіңіз, оған кофе, алкоголь беріңіз.
- Егер жәбірленуші өзін жақсы сезінсе, ауруханаға жатқызудан бас тарту. 
Көбінесе электр тогының соғуы, тіпті жеңіл болса да, кешіктірілген 
асқынулар береді, сондықтан білікті ем алу және қажет болған жағдайда 
дәрігерлердің бақылауында болу маңызды.

1.1-суретте адам электр тогымен зақымданған кезде жасалуы керек 
әрекеттер көрсетілген.

Сурет.1.1 Электр тогының әсерінен зардап шеккен адамды босату тәсілдері

Күйік - токтың денеге немесе электр доғасына тікелей әсер етуі.
1.2-суретте күйіктің әртүрлі дәрежелері көрсетілген.
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Сурет.1.2 1, 2 және 3 дәрежелі күйіктер.

Теріні металдандыру электр тогының әсерінен буланған немесе еріген 
металдың ең кішкентай бөлшектерінің терінің жоғарғы қабаттарына енуіне 
байланысты пайда болады.

Механикалық зақым-бұл токтың әсерінен дененің бұлшық еттерінің 
еріксіз жиырылуының салдары (терінің, қан тамырларының жарылуы, 
дислокация, сыну мүмкін).

Электрлік жарақаттың бір түрі - электроофтальмия-электр доғасынан 
(ультракүлгін немесе инфрақызыл сәулелер) қарқынды сәулеленуден 
туындаған көздің зақымдануы.

Электр соққысы дененің тірі тіндерінің ол арқылы өтетін электр 
тогымен қозуын тудырады, бұлшықеттердің, соның ішінде жүрек пен өкпе 
бұлшықеттерінің еріксіз конвульсиялық жиырылуымен бірге жүреді. 
Нәтижесінде дененің әртүрлі өмірлік бұзылыстары, тіпті тыныс алу және қан 
айналымы органдарының толық тоқтауы мүмкін.
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Кесте 1.4-Ток күші және оның жәбірленушінің денесіне әсері.
Мәні ток. 

мА

Әсер ету сипаты
Айнымалы ток 50 Гц Тұрақты ток (DC1).

0,6-1,5 Сезімнің басталуы-әлсіз қышу. 
электродтардың астындағы теріні қысу

Сезілмейді

2,0-4,0 Ағымдағы сезім қолдың білегіне 
таралады, қолды сәл төмендетеді

Сезілмейді

5,0-7,0 Ауырсыну қолдың барлық 
қолдарымен күшейтіліп, 

конвульсиямен бірге жүреді; әлсіз 
белдер бүкіл қолда, білекке дейін 

сезіледі

Сезімнің басталуы. Электродтың 
астындағы терінің қызуы туралы 

әсер

8,0-10 Бүкіл қолдағы қатты ауырсыну және 
құрысулар, соның ішінде білек. 

Қолдар қиын, бірақ сіз әлі де 
электродтардан жыртыла аласыз

Қыздыру әсері күшейеді

10-15 Бүкіл қолдағы ауырсыну. Қолды 
электродтардан жыртуға болмайды.

Ток ағымының ұзақтығының 
жоғарылауымен ауырсыну күшейеді

Электродтар астында да, терінің 
барлық іргелес аймақтарында да
жылу сезімі одан әрі күшейеді

20-25 Қолдар бірден паралич болады, 
электродтардан шығу мүмкін емес. 
Қатты ауырсыну, тыныс алу қиын.

Теріні жылыту сезімдері одан әрі 
күшейеді, ішкі жылу әсері пайда 

болады. Қол бұлшықеттерінің 
шамалы жиырылуы

25-50 Қол мен кеудеде өте қатты ауыРсыну. 
Тыныс алу өте қиын. Ұзақ ток кезінде 
тыныс алудың сал ауруы немесе есін 
жоғалтумен жүректің әлсіреуі мүмкін

Қолдың қатты қызуы, ауыруы және 
қысылуы. Қолды электродтардан 
ажыратқан кезде бұлшықеттердің 

конвульсиялық жиырылуы 
нәтижесінде әрең көтерілетін 

ауырсыну пайда болады

50-80 Тыныс алу бірнеше секундтан кейін 
паралич болады, жүрек қызметі 
бұзылады. Ұзақ токпен жүрек 

фибрилляциясы пайда болуы мүмкін

Өте күшті Үстірт және ішкі жылу 
сезімі, бүкіл қол мен кеуде 

аймағында қатты ауырсыну. Тыныс 
алудың қиындауы. Байланыс 

бұзылған кезде қатты ауырсынудың 
салдарынан қолыңызды 

электродтардан жыртуға болмайды
100 2 - 3 С арқылы жүрек фибрилляциясы; 

тағы бірнеше секундтан кейін-тыныс 
алу сал ауруы

Ұзақ ток ағымымен тыныс алудың 
сал ауруы

300 Аз уақыт ішінде бірдей әрекет 2 - 3 С арқылы жүрек 
фибрилляциясы; тағы бірнеше 
секундтан кейін-тыныс алу сал 

ауруы

100-ден 
астам

Тыныс дереу паралич-Дели секундынан кейін. Жүрек фибрилляциясы, әдетте, 
пайда болмайды; уақытша жүрек ұстамасы мүмкін, ток ағымының кезеңі. 
Ұзақ ток ағынымен (бірнеше секунд) ауыр күйіктер, тіндердің бұзылуы
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1.5-кесте - адамның электр тоғымен зақымдану дәрежесіне әсер ететін 
факторлар.
Электр тогының соғу сипаты мен салдары бірқатар факторларға 
байланысты:
1 Адам денесінің электрлік кедергісі.
2 Ол арқылы өтетін токтың мөлшері мен ұзақтығы.
3 Токтың түрі мен жиілігі.
4 Адам ағзасындағы токтың өту жолдары.
5 Адам ағзасының жеке қасиеттері.

Адам денесінің электрлік кедергісі гетерогенді. Сүйектер, май тіндері 
үлкен қарсылыққа ие. Қан, жұлын және ми, бұлшықет тіндері ең жоғары 
қарсылыққа ие. Ылғалдану және ластану, сондай-ақ терінің зақымдануы 
кезінде дененің кедергісі күрт төмендейді [1].

Адам денесі арқылы өтетін электр тогының күші зақымданудың 
нәтижесін анықтайтын негізгі фактор болып табылады. Күш неғұрлым көп 
болса, оның әрекеті соғұрлым қауіпті болады.

Төмен мәні бар (0,6-1,5 мА) бастапқы сезілетін, алғашқы сезілетін 
әсерлерді тудырады, бірақ зақым келтірмейді.

Шекті рұқсат етілмеген (10-15 мА), оның әрекеті кезінде адамның тірі 
қондырғылардан тәуелсіз бөліну мүмкіндігі іс жүзінде алынып тасталады.

Тыныс алу жүйесінің параличін және жүрек фибрилляциясын 
тудыратын және шекті фибрилляция деп аталатын 100 мА-дан асатын ток 
қауіпті болып саналады.

Токтың тегі мен жиілігі зақымданудың ауырлығына да әсер етеді. Ең 
қауіпті айнымалы ток жиілігі 50 Гц [2].
Тұрақты ток кезінде шекті мәндер жоғарылайды:
- 6-7 мА елеулі шегі үшін;
- 50-70 мА дейін жібермейтін ток.

Оның әсері негізінен жылы, бірақ күйіктер өте ауыр және тіпті өлімге 
әкелуі мүмкін. Тұрақты токтың қауіптілігі 250-300 в кернеумен шектеледі.

Адам ағзасындағы Ток ең жоғары электр өткізгіштікке ие органдар 
арқылы өтеді.

Ең үлкен қауіп-токтың өмірлік маңызды органдар арқылы өтуі: жүрек, 
ми, жұлын.

Электр қондырғылары мен электр желілері болуы мүмкін:
- кернеуі 1000 В жоғары Жерге тұйықталған бейтараппен (жерге үлкен 
токтармен, мысалы, 110 кВ және одан жоғары желілермен));
- оқшауланған бейтарабы бар 1000 В жоғары кернеу (жерге тұйықталу тогы 
аз, мысалы, 6-35 кВ желілері);
- оқшауланған бейтарабы бар кернеуі 1000 В дейін (шектеулі қолданылады).

Оқшауланған бейтарап дегеніміз-трансформатордың немесе 
генератордың бейтарабы, жерге тұйықталмаған немесе желідегі 
сыйымдылық тогының орнын толтыратын құрылғылар, кернеу 



17

трансформаторы немесе үлкен кедергісі бар басқа құрылғылар арқылы 
қосылады.

Жерге тұйықталған бейтарап-бұл жерге қосу құрылғысына тікелей 
немесе төмен қарсылық арқылы қосылған трансформатордың немесе 
генератордың бейтараптығы.

Қоршаған ортаның жағдайы, сондай-ақ қоршаған орта электр тогының 
соғу қаупін арттыруы немесе төмендетуі мүмкін. Ылғал, шаң, агрессивті 
булар мен газдар, жоғары температура Электр қондырғыларының 
оқшаулауына деструктивті әсер етеді, оның кедергісін күрт төмендетеді және 
кернеудің адам қол тигізе алатын жабдықтың өткізгіш емес металл 
бөліктеріне өту қаупін тудырады. Токтың адамға әсері сонымен қатар 
өткізгіш едендердің, өндірістік жабдықтардың, су құбырларының, газ 
құбырларының және т.б. болуымен күрделене түседі [31].

Электр жабдықтары, сондай-ақ қорғаныс шаралары және олардың 
көлемі осы жабдықты пайдалану жоспарланған қоршаған ортаның 
жағдайлары мен сипатымен анықталатын қауіптіліктің нақты деңгейіне 
байланысты таңдалуы керек.

Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес Үй-жайлар 
қоршаған орта сипатына қарай бөлінеді:
- қалыпты;
- құрғақ;
- ылғалды;
- шикі;
- аса шикі;
- ыстық;
- шаңды;
- химиялық белсенді немесе органикалық ортада.

Қалыпты-бұл ыстық, шаңды және химиялық белсенді немесе 
органикалық ортаға тән белгілері жоқ құрғақ бөлмелер.

Құрғаққа ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60% - дан аспайтын Үй-
жайлар жатады.

Булар немесе конденсацияланатын ылғал тұрақсыз және аз мөлшерде 
бөлінетін бөлмелер ылғалды болып саналады, ал ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы> 60-75%.

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ұзақ уақыт бойы 75% - дан 
асатын бөлмелер шикі болып табылады.

Әсіресе ылғалды бөлмелер деп аталады, салыстырмалы ылғалдылық 
100% - ға жақын (төбесі, қабырғалары, едені және бөлмедегі заттар ылғалмен 
жабылған).

Ыстық үй — жайларға әртүрлі жылу сәулелерінің әсерінен 
температурасы тұрақты немесе мезгіл-мезгіл (бір тәуліктен астам) - 30°С-тан 
асатын үй-жайлар жатады.

Өндіріс жағдайларына сәйкес технологиялық шаң сымдарға түсіп, 
машиналарға, аппараттарға және т.б. еніп кететін бөлмелер шаң болып 
саналады.
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Химиялық белсенді немесе органикалық ортасы бар үй-жайларда 
тұрақты немесе ұзақ уақыт бойы агрессивті булар, газдар, сұйықтықтар 
болады, оқшаулауға және электр жабдықтарының ток өткізгіш бөліктеріне 
бұзушы әсер ететін шөгінділер немесе зеңдер пайда болады.

Адамдардың электр тогымен зақымдану қаупі дәрежесіне қарай барлық 
Үй-жайлар үш санатқа бөлінеді:
- қауіптілігі жоғары Үй-жайлар;
- қауіптілігі жоғары Үй-жайлар;
- Үй-жайлар аса қауіпті.

Қауіптілігі жоғары үй-жайларда жоғары немесе ерекше қауіп 
тудыратын жағдайлар болмайды. Оларға тұрғын және кеңсе бөлмелері, 
брошюралық-түптеу процестері, бақылау, түзету және т. б.

Қауіптілігі жоғары Үй-жайлар үшін келесі шарттардың бірінің болуы 
тән:
- дымқылдық немесе ток өткізетін шаң;
- өткізгіш едендер (металл, жер, темірбетон, кірпіш және т. б.);
- жоғары температура (ыстық бөлмелер);
- бір жағынан ғимараттардың металл конструкцияларына, технологиялық 
Аппараттарға, механизмдерге және т.б. бір уақытта және екінші жағынан 
электр жабдықтарының металл корпустарына адамның жанасу мүмкіндігі. 
Үй-жайлардың осы санатына жататындар: стереотиптік және баспа цехтары, 
желім пісіру және т. б.

Аса қауіпті үй-жайлар ерекше қауіп туғызатын жағдайлардың бірінің 
болуымен сипатталады:
- ерекше ылғалдылық;
- химиялық белсенді немесе органикалық орта;
- бір мезгілде қауіптілігі жоғары екі немесе одан да көп жағдайдың болуы 
(гальваникалық, улау және басқа да осындай бөлімшелер).

Электр қондырғысының жұмыс кернеуі ток өткізгіш бөліктерге 
кездейсоқ жанасу нәтижесіне әсер ететіндіктен, Электр қондырғыларын 
орнату ережелеріне сәйкес кернеу электр жабдықтарының мақсатына және 
қоршаған ортаның сипатына сәйкес келуі керек. Сонымен, өндірістік 
машиналар мен станоктардың электр жетектерін қоректендіру үшін 220, 380 
және 660 в кернеуге рұқсат етіледі. Стационарлық жарықтандыру 
қондырғылары үшін - 220 В дейін; аса қауіпті үй - жайлардағы қол 
шырақтары мен электрлендірілген қол құралдары үшін-12 В дейін, ал 
қауіптілігі жоғары үй-жайларда осы мақсаттар үшін-36 В дейін.

Электр қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі:
- Электр қондырғыларының құрылысы;
- техникалық тәсілдермен және қорғау құралдарымен;
- ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар. Техникалық тәсілдер 
мен қорғау құралдары:
- электр қондырғысының номиналды кернеуі, түрі және ток жиілігі;
- электрмен жабдықтау тәсілі (стационарлық желіден, автономды көзден);



19

- электр энергиясымен қоректену (оқшауланған, Жерге тұйықталған) көзінің 
бейтараптық (орта нүкте) режимін);
- орындау түрі (стационарлық, жылжымалы, тасымалданатын);
- сыртқы орта жағдайлары (аса қауіпті, қауіптілігі жоғары, қауіптілігі жоғары 
емес, ашық ауадағы Үй-жайлар);
- жұмыс болжанатын немесе жақын жердегі ток өткізгіш бөліктерден 
кернеуді алу мүмкіндігі;
- ток тізбегінің элементтеріне адамның ықтимал жанасу сипаты (бір фазалы, 
екі фазалы, кернеуде тұрған металл, ток өткізбейтін бөліктерге жанасу);
- кернеу астында тұрған ток өткізгіш бөліктерге рұқсат етілгеннен аз 
қашықтықта жақындау немесе ағу аймағына түсу мүмкіндігі;
- жұмыс түрі (электр қондырғыларын олардың орналасқан аймағында, оның 
ішінде электр берудің әуе желілері аймағында монтаждау, баптау, сынау, 
пайдалану).
Электр қауіпсіздігі мақсатында келесі техникалық әдістер мен құралдар 
қолданылады (көбінесе бір-бірімен үйлеседі):
- қорғаныс жерге қосу;
- нөлдеу;
- қорғауды өшіру;
- әлеуетті теңестіру;
- шағын кернеу;
- электр желісін бөлу;
- ток өткізгіш бөліктерді оқшаулау;
- қоршау құрылғылары;
- ескерту дабылы;
- құлыптау;
- қауіпсіздік белгілері;
- электрден қорғау құралдары;
- қауіпсіздік құрылғылары және т. б.

Қорғаныс жерге қосу дегеніміз - жермен немесе оның эквивалентімен 
кернеулі болуы мүмкін металл өткізгіш емес бөліктердің әдейі электрлік 
байланысы. Бұл оқшауланған бейтарап желілерден 1000 В дейінгі кернеумен 
қоректенетін электр жабдықтары үшін тиімді қорғаныс шарасы [39].

Жермен тікелей байланыста болатын металл өткізгіштердің (жерге 
қосқыштардың) және электр қондырғыларын жерге қосқыштармен 
байланыстыратын өткізгіштердің жиынтығы жерге қосу құрылғысы деп 
аталады.

Жерге тұйықтағыштардың орналасуына байланысты жерге 
тұйықталатын жабдыққа қатысты жерге тұйықтау жылжымалы немесе 
шоғырланған, контурлы немесе бөлінген болады. Жерге қосқыштар табиғи 
және жасанды. Табиғи құрылымдарға жермен жақсы байланысқан әр түрлі 
металл конструкциялары, темірбетон негіздері, темірбетон 
конструкцияларының арматуралары, кабельдердің металл қабықтары 
(алюминийден басқа), корпустық құбырлар кіреді [2]. 
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Жасанды жерге қосқыштар - жерге қосу үшін арнайы орнатылған 
металл құрылымдар.

Электр қондырғыларын жерге тұйықтау кернеуі 380 В және одан 
жоғары айнымалы ток және 440 В және одан жоғары тұрақты ток, сондай-ақ 
кернеуі 42 В-тан жоғары, бірақ қауіптілігі жоғары үй-жайларда, аса қауіпті 
үй-жайларда және сыртқы электр қондырғыларында тұрақты токтың 380 В 
және 110 В-тан төмен барлық жағдайларда қолданылуы тиіс.

Электр қондырғыларындағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін қолданыстағы электр қондырғыларын орнату ережелерінің талаптарына 
сәйкес жерге тұйықтау құрылғылары және электр жабдығының корпустары 
жерге тұйықталуы тиіс.

Қорғаныстық жерге тұйықтауға жатады:
- электр машиналарының, трансформаторлардың, қосқыштардың және басқа 
да Электр аппараттарының стандары мен қаптамалары, электр 
қозғалтқыштардың салазкалары;
- электр аппаратурасының жетектері;
- Электр қондырғыларын орнату қағидаларында көзделген жағдайлардан 
басқа, өлшеу трансформаторларының қайталама орамалары;
- басқару қалқандары мен тарату қалқандарының қаңқалары;
- ашық қосалқы станциялардың металл конструкциялары, кабельдік 
муфталардың корпустары, кабельдер мен сымдардың металл қабықтары;
- кернеудегі бөліктердің тосқауылдары, металл, торлы және тұтас 
қоршаулары, жанасуға қолжетімді және кернеуде болуы мүмкін металл 
арқалықтары мен басқа да металл бөліктері;
- шырақтар арматурасының, ажыратқыштардың және штепсельдік 
розеткалардың металл корпустары;
- әуе желілерінің металл тіректері.

Жерге қосуға жататын объектілер жеке жерге тұйықтау өткізгіштің 
көмегімен жерге тұйықтау магистраліне қосылуы тиіс. Жерге тұйықтау 
өткізгіштерін жабдықтың бірнеше бірлігінен бірізді жалғауға жол берілмейді, 
өйткені қосылыстың тұтастығы бұзылған жағдайда бірден бірнеше электр 
қондырғылары жерге тұйықталмаған болуы мүмкін.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жерге тұйықтау құрылғыларының 
кедергі шамасы 4 Ом-нан, ал генераторлар мен трансформаторлардың қуаты 
100 кВ - А және одан кем болғанда-жерге тұйықтау құрылғыларының 
кедергісі 10 Ом-нан аспауы тиіс.

Пайдаланудағы әрбір жерге тұйықтау құрылғысына жерге тұйықтау 
схемасын, оның техникалық деректерін, жай-күйін тексеру нәтижелері, 
жүргізілген жөндеулердің сипаты және жерге тұйықтау құрылғысына 
Енгізілген өзгерістер туралы деректерді қамтитын паспорт жасалуы тиіс.

Жерге тұйықтау құрылғысының техникалық жай-күйі құрылғының 
көрінетін бөлігін сыртқы қарау және жабдықты әрбір жөндеу немесе қайта 
орнату кезінде жерге тұйықтағыш пен Жерге тұйықталған элементтер 
арасындағы тізбектің болуын (жерге тұйықтау құрылғысымен қондырғыны 
қосатын өткізгіштерде үзілістердің және қанағаттанарлықсыз 
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байланыстардың болмауы) тексере отырып, қарап тексеру арқылы 
айқындалуы тиіс. Бұдан басқа, жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі 
қосалқы станциялар үшін үш жылда кемінде бір рет, ал цех қондырғылары 
үшін - жылына бір рет өлшенуі тиіс [18].

Жерге тұйықтағыштардың кедергісі топырақтың ең аз өткізгіштігімен 
өлшенуі керек: жазда - ең үлкен кептіру кезінде немесе қыста — ең үлкен 
мұздату кезінде.

Өлшеулер М - 416 типті аспаппен жүзеге асырылады. Құрылғының 
өлшеу шегі 0,1-1000 Ом.

Тұйық Жерге тұйықталған бейтарабы бар 1 кВ дейінгі электр 
қондырғыларында нөлдендіру орындалуы тиіс. Нөлдік қорғаныс өткізгіші 
бар әдейі электр байланысы [2].

Нөлденудің қорғаныс әсері корпуста қысқа тұйықталудың ұзақтығын 
азайту және, демек, электр тогының адамға әсер ету уақытын азайту болып 
табылады.

Электр қондырғыларының корпустары нөлдік сымға қосылған кезде, 
корпусқа кез-келген тұйықталу бір фазалы қысқа болады.

Тұйық Жерге тұйықталған бейтарабы бар желіде жеке жерге 
тұйықтағыштарға Жерге тұйықталған бөліктері бар нөлдік сымы бар электр 
қондырғылары корпустарының бөліктерін пайдалануға жол берілмейді, 
өйткені жеке жерге тұйықтағышқа қосылған электр қондырғылары 
корпустарының бірінде тұйықталған кезде ондағы кернеу қауіпті шамаға 
жетеді. Бұл жағдайда нөлдік сымға дұрыс қосылған электр 
қондырғыларының корпустары жерге қатысты қауіпті кернеуде болады.

Нөлдеу зақымдалған электр қондырғысын жылдам өшіруге мүмкіндік 
береді және авариялық кезеңде адамның нөлденген корпусқа тиюінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Осыған сәйкес, нөлдеу өшіру қабілетіне, 
сондай-ақ фаза жерге және корпусқа жабылған кезде денеге тию 
қауіпсіздігіне арналған.

Электр қондырғыларын орнату ережелерінің талаптарына сәйкес 
нейтралды жерге қосудың және нөлдік сымның барлық қайта жерге 
тұйықталуының жалпы кедергісі үш фазалы ток көзінің 220, 380 және 660 в 
немесе бір фазалы ток көзінің 127, 220 және 380 В желілік кернеулері кезінде 
тиісінше 8,4 және 2 Ом аспауы тиіс.

Нөлденуді бақылау электр қондырғысын монтаждаудан, оны күрделі 
жөндеуден немесе реконструкциялаудан кейін және пайдалану процесінде 
бес жылда бір рет жүргізілуі тиіс.

Бақылау тізбекті сыртқы тексеруді, фаза ілмегінің кедергісін өлшеуді -
нөлдік сымды және жұмыс және қайта жерге қосу кедергілерін өлшеуді 
қамтуы тиіс.

Фазалық цикл кедергісін өлшеу-нөлдік өткізгіш циклдің кедергісінің 
мәнін анықтау және бір фазалы қысқа тұйықталу тогының мәнін есептеу 
үшін оны максималды ток қорғанысының құрылғысының номиналды 
тогымен салыстыру үшін жүзеге асырылады.
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Қорғаныстық ажырату-бұл адамның электр тогымен зақымдану 
қаупі туындаған кезде электр қондырғысын автоматты түрде ажыратуды 
қамтамасыз ететін тез әрекет ететін қорғаныс.
Қорғаныстық ажырату жерге немесе корпусқа тұйық немесе толық емес 
тұйықталудан: ағып кетудің қауіпті токтары пайда болғанда; жоғары
кернеудің төмен кернеуге ауысуы кезінде қорғауды жүзеге асырады.

Қорғаныш өшіру құрылғылары жоғары сезімталдыққа, аз уақытқа (0,2 
секунд), өзін-өзі бақылауға және сенімділікке ие.

Қорғаныстық ажырату қорғаныстың негізгі шарасы ретінде 
қорғаныстың жерге тұйықталуымен немесе нөлденуімен бірге қолданылуы 
тиіс.

Қоршаулар тұтас және торлы етіп орындалады. Тұтас қоршаулар 
(корпустар, қаптамалар, қақпақтар) кернеуі 1000 В дейінгі, ал торлы 
қоршаулар 1000 В дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларында 
қолданылуы тиіс. Қоршаулар қақпақтармен, есіктермен немесе құлыпқа 
жабылатын немесе құлыптармен жабдықталған есіктермен жабдықталуы 
тиіс.

Әрекет принципіне сәйкес құлыптар механикалық, электрлік.
Механикалық механизмдерде әртүрлі құрылымдық дизайндағы 

ілгектер бар, олар механизмдердің айналмалы бөлігін ажыратылған күйде 
тоқтатады. Олар электр стартерлерінде, ажыратқыштарда, ажыратқыштарда 
қолданылады.

Электрлік блоктау шынжырды қоршаулардың есіктерінде, қақпақтарда 
және қаптамалардың есіктерінде орнатылған арнайы түйіспелердің көмегімен 
үзеді. Бұл құлыптар электр қондырғысын қашықтан басқарумен бірге 
қолданылады. Бұл жағдайда басқару тізбегінің үзілуі қауіп төндірмейді, 
өйткені электр қондырғысы қуатсыз болады.

Шағын кернеу - бұл электр тогының соғу қаупін азайту үшін 
қолданылатын 42 В аспайтын номиналды кернеу [2].
Өндірістік жағдайларда екі кіші кернеуді қолдану қарастырылған - 12 және 
36 в.

36 В дейінгі кернеу қауіптілігі жоғары, аса қауіпті үй-жайларда және 
қол электрлендірілген құрал-саймандарды, тасымалды шырақтарды 
қоректендіруге арналған үй-жайлардан тыс жерлерде қолданылуы тиіс. 

12 В-тан жоғары емес кернеу аса қауіпті үй-жайларда жұмыстың аса 
қолайсыз жағдайларында: тығыз жағдайларда, Жерге тұйықталған үлкен 
металл беттермен жанасқанда тасымалданатын қол шамдарын қоректендіру 
үшін қолданылуы тиіс.

Электр қондырғыларында оқшаулаудың мынадай түрлері қолданылуы 
тиіс:
- жұмыс;
- қосымша;
- Қос;
- күшейтілген.
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Жұмысқа арналған - бұл электр қондырғысының қалыпты жұмысын 
және электр тогының соғуынан қорғауды қамтамасыз ететін ток өткізгіш 
бөліктерді оқшаулау.

Қосымша - электр тогы зақымданған жағдайда оны зақымданудан 
қорғау үшін жұмысшыға қосымша қарастырылған оқшаулау.

Қос оқшаулау жұмыс және қосымша оқшаулаудан тұрады.
Күшейтілген - бұл қосарланған қорғаныс дәрежесін қамтамасыз ететін 

жақсартылған жұмыс оқшаулауы.
Ең озық қос оқшаулау оқшаулағыш материалдан электр жабдықтарын 

жасау болып табылады.
Оқшаулау кем дегенде 0,5 МОм болатын үлкен қарсылықтың 

арқасында қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, бұл ол арқылы айтарлықтай 
токтардың ағып кетуіне жол бермейді.

Оқшаулауға төзімділік температураның жоғарылауымен, кернеумен 
және қартаюмен азаяды.

Оқшаулағышты жарамды күйде ұстау электр қондырғыларын орнату 
ережелерінің маңызды талаптарының бірі болып табылады. Оның сапасын 
бақылау үшін электр қондырғыларын орнату қағидаларында, 
тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 
қағидаларында және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларында белгіленген мерзімдерде 
мерзімді және тұрақты профилактикалық сынақтар жүргізілуі тиіс. Кезеңдік 
бақылау монтаждан, жөндеуден кейін электр қондырғысын қабылдау-
тапсыру сынақтары кезінде, оқшаулау ақаулары анықталған кезде, сондай-ақ 
нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген мерзімдерде m1101 типті 
мегомметрдің көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Электр қорғанысына адамдарды электр тогының соғуынан қорғау үшін 
қызмет ететін тасымалданатын және тасымалданатын құралдар жатады.

Мақсаты бойынша электр қорғау құралдары оқшаулағыш, қоршау және 
көмекші болып бөлінеді.

Оқшаулағыш электр қорғаныс құралдары негізгі және қосымша болып 
бөлінеді. Негізгі құралдарды оқшаулау электр қондырғыларының жұмыс 
кернеуіне сенімді шыдайды және олардың көмегімен кернеудегі ток өткізгіш 
бөліктерге тиюге рұқсат етіледі. Кернеуі 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларына қызмет көрсету кезінде негізгі оқшаулағыш құралдар 
кернеу көрсеткіштері, электр өлшеуіш қысқыштар, диэлектрлік қолғаптар, 
оқшауланған тұтқалары бар құралдар болып табылады.

Қосымша қаражат негізгі құралдармен бірге қолданылады, өйткені 
олар персоналдың қауіпсіздігін дербес қамтамасыз етпейді. Оларға 
диэлектрлік галоштар, боттар, оқшаулағыш тіректер және резеңке 
диэлектрлік кілемдер жатады.

Қоршау құралдары кернеудегі ток өткізгіш бөліктерді уақытша қоршау 
үшін қолданылады. Оларға қоршаулар (экрандар, тосқауылдар, қалқандар), 
оқшаулағыш жапсырмалар мен қалпақтар, тасымалды жерге қосулар, 
ескертетін тасымалды плакаттар жатады.
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Қосалқы қорғаныс құралдары персоналды биіктіктен құлаудан қорғау 
үшін (сақтандыру белдіктері мен сақтандыру арқандары), биіктікке қауіпсіз 
көтерілу үшін (баспалдақтар, тырнақтар) және жылу, жарық, химиялық және 
басқа әсерлерден (арнайы киім, қолғаптар, газқағарлар, қорғаныш 
көзілдіріктер) қорғау үшін қызмет етеді.

Жалпы қорғау шаралары болған кезде қоса алғанда 110 кВ дейінгі 
желілердегі ішкі кернеу (бейтараптаманы жерге тұйықтау, тиісті 
сипаттамалары бар ажыратқыш аппараттарды қолдану, озондау контурларын 
жою және тыныштандыру, тез әрекет ететін қорғанысты қолдану) қалыпты 
оқшаулау үшін қауіпсіз. 

Найзағайдың тікелей түсуінен және қауіпті әлеуеттердің енуінен қорғау 
үшін үй-жайларда найзағайдан қорғау жабдықталуы тиіс.

Ғимараттар мен құрылыстардың Электр қондырғыларын найзағайдың 
тікелей түсуінен қорғау үшін стерженьдік және тростық жайтартқыштар 
жабдықталуы тиіс, оларды қорғау аймағына кәсіпорынның барлық 
ғимараттары, құрылыстары мен құрылыстары түсуі тиіс. Ғимараттардан 8 м-
ге жақын өсетін биік ағаштар ағаштардан екі-үш метр биіктікте тұрған ток 
бұрғыштармен жабдықталуы керек.

Найзағайдың қайталама әсерінен индукциядан қорғау үшін 
ғимараттардың барлық металл бөліктері жерге қосылуы керек: құбырлар, 
арқалықтар, шатырлар және т.б.

Тарату құрылғыларын желіден өтетін толқындардан қорғау үшін 
вентильді ажыратқыштар орнатылуы және тарату құрылғысына жақындаған 
кезде қорғау шаралары жүзеге асырылуы тиіс. Қорғау іс-шараларының 
барлық кешені электр беру желісінің, қорғалатын электр жабдығының 
сипаттамаларына және электр қосылыстары схемасының ерекшеліктеріне 
сәйкес таңдалуы тиіс.

Әуе желілеріндегі барлық жұмыстар және найзағай жақындаған кезде 
үй-жайларға әуе желілерін енгізудегі жұмыстар тоқтатылуы тиіс. Найзағай 
кезінде найзағай бұрғыштары мен олардың жерге тұйықтағыштарының 
жанында болуға тыйым салынады.

Статикалық электрден қорғау шаралары үш негізгі топқа бөлінеді:
- электростатикалық зарядтың пайда болу мүмкіндігін ескертетін;
- электростатикалық заряд потенциалының шамасын қауіпсіз деңгейге дейін 
төмендететін;
- статикалық электр зарядтарын бейтараптандыру.

Электростатикалық зарядтың пайда болуын болдырмаудың негізгі 
әдісі-статикалық электрді жерге қосу арқылы технологиялық жабдықтан 
үнемі алып тастау. Аппараттар мен құбыржолдардың әрбір жүйесі кемінде 
екі жерде жерге тұйықталуға тиіс. Резеңке шлангілер 10 см қадаммен Жерге 
тұйықталған мыс сыммен қоршалуы тиіс. Тек электростатикалық зарядты 
бұру үшін пайдаланылатын жерге тұйықтау құрылғысының шекті рұқсат 
етілген кедергісі 100 Ом-нан аспауы тиіс.

Бір-біріне параллель 10 см-ден кем қашықтықта орналасқан металл 
конструкциялардың элементтерінде, әртүрлі мақсаттағы құбырларда 
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статикалық электрдің пайда болуының алдын алу үшін олардың арасында 
орнатылатын әрбір 20 м және одан кем сайын Жерге тұйықталған металл 
бөгеттердің көмегімен жасалатын тұйық контурлар қолданылуы тиіс.

Электростатикалық заряд әлеуетінің шамасын қауіпсіз деңгейге дейін 
төмендету үшін технологиялық тәсілдер, сондай-ақ ауаның және 
материалдың салыстырмалы ылғалдылығын арттыру, бетін химиялық өңдеу, 
антистатикалық заттар мен электр өткізгіш пленкаларды жағу арқылы 
шығару тәсілдері қолданылуы тиіс. Ауаның 70% - дан астам жалпы немесе 
жергілікті ылғалдануы электростатикалық зарядтардың тұрақты ағуын 
қамтамасыз етеді. Материалдардың беттік өткізгіштігі беттік-белсенді 
заттармен өңдеу, электр өткізгіш эмальдардың жабындарын, майларды 
қолдану арқылы артады. Статикалық электр зарядтары ауаны иондау арқылы 
бейтараптандырылуы керек. Ол үшін индукциялық, радиоизотоптық және 
аралас ионизаторлар қолданылуы тиіс.

Адамнан электростатикалық зарядтарды үздіксіз алу үшін электр 
өткізгіш едендер, Жерге тұйықталған аймақтар немесе жұмыс алаңдары, 
жабдықтар, траптар, сондай-ақ жеке қорғаныс құралдары пайдаланылуы тиіс.

Электр қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі жұмысқа 
медициналық тексеруден, нұсқамадан және Еңбектің қауіпсіз әдістеріне 
оқытудан өткен, электр қауіпсіздігі бойынша белгілі бір біліктілік тобы бар 
персонал (18 жастан кіші емес) жіберілуі тиіс.

Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмысты орындау 
кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру іс-шаралары мыналар 
болып табылады:
- нарядпен немесе өкіммен жұмысты ресімдеу;
- допуск к работе;
- жұмыс кезінде қадағалау;
- жұмыстағы үзілісті, басқа жұмыс орындарына ауысуды және жұмыстың 
аяқталуын ресімдеу.

Жұмыс орындарында кернеуді ішінара немесе толық алу кезінде 
жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін мынадай техникалық іс-шаралар орындалуы тиіс:
- қажетті электр қондырғыларын немесе олардың бөліктерін ажырату;
- коммуникациялық аппаратураның қателері немесе өздігінен қосылуы 
салдарынан жұмыс орнына кернеу беруге кедергі келтіретін шараларды 
қолдану;
- тасымалды жерге тұйықтау құралын жерге тұйықтау шинасына қосу және 
тасымалды жерге тұйықтау салынуы тиіс ток өткізгіш бөліктерде кернеудің 
жоқтығын тексеру;
- жұмыс орнын қоршау және сақтандыратын және рұқсат ететін плакаттарды 
ілу.

Қорғаныс және құтқару құралдарының дұрыс сақталуын ұйымдастыру, 
мерзімді тексерулер мен сынақтардың уақтылығы, жарамсыз құралдарды 
уақтылы алу, олардың қорын толықтыру және қорғаныс құралдарын есепке 
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алуды ұйымдастыру жауапкершілігі цех бастығына, ал жалпы кәсіпорын 
бойынша - бас инженерге жүктелуі тиіс.

Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетер алдында зардап шегушіні 
токтың әсерінен босатып, зақымдану дәрежесін анықтау керек.

Зақымданудың нәтижесі адам арқылы өтетін токтың ұзақтығына 
байланысты болғандықтан, зардап шеккен адамды токтың әсерінен тез 
босату керек. Мұны әртүрлі жолдармен жасауға болады. Ең оңай жолы-
адамға қатысты электр қондырғысының тиісті бөлігін өшіру.

Егер жәбірленуші биіктікте болса, онда қондырғыны өшіру, демек, 
зардап шегушіні токтың әсерінен босату оның құлауына әкелуі мүмкін. Бұл 
жағдайда құлаудың алдын алатын немесе оның қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін шаралар қабылдау қажет.

Электр қондырғысын тез ажырату мүмкін болмаған жағдайда, зардап 
шегушіні ток өткізгіш бөліктерден бөліп, өзін токпен зақымдаудан қорғау 
қажет.

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында зардап шегушіні, егер 
ол құрғақ болса және оның денесінен қалып қойса (мысалы, пиджак, халат 
немесе пальто едені), оның киімін алып, тоқ өткізгіш бөліктерінен тартуға 
болады. Егер зардап шегушінің денесіне тигізу қажет болса, диэлектрлік 
қолғап кию немесе қолды құрғақ киіммен орау керек. Сондай-ақ, құрғақ 
тақтаға немесе басқа электр тогын өткізбейтін қоқысқа тұру арқылы 
оқшаулауға болады. Егер электр қондырғысының кернеуі 1000 В-тан асатын 
болса, диэлектрлік қолғап, бот кию және оқшаулағыш штанганы немесе 
кенені пайдалану қажет.

Дәрігерге дейінгі көмек шаралары зардап шеккен адамның жағдайына 
байланысты. Егер ол саналы болса, бірақ бұған дейін ес-түссіз болса немесе 
ес-түссіз болса, бірақ тұрақты тыныс пен импульсті сақтай отырып, оны 
киімнің қоқысына салып, таза ауа ағынын жасап, тыныс алуды шектейтін 
киімді шешіп, денені ысқылап, жылытып, дәрігер келгенге дейін 
тыныштықты қамтамасыз ету керек. Ес-түссіз күйде болған жәбірленушіге 
аммиакты иіскеп, бетін суық сумен шашырату керек. Егер жәбірленуші ес-
түссіз болса, оған Валериан тұнбалары мен ыстық шайдың 15-20 тамшысын 
ішу керек.

Өмірдің белгілері болмаған кезде (тыныс алу және импульс) дереу 
жасанды тыныс алу және жанама (сыртқы) жүрек массажы қажет. "Ауыздан 
ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" жасанды тыныс алуды орындау 
ұсынылады, өйткені бұл зардап шеккен адамның өкпесіне едәуір көп 
мөлшерде үрленетін ауаның түсуін қамтамасыз етеді. Адам шығарған ауа 
физиологиялық тұрғыдан жәбірленушінің тыныс алуына қолайлы. Көмек 
беруші өкпесінен зардап шеккен адамның өкпесіне тікелей аузына немесе 
мұрнына дем шығарады. Алдын ала зардап шеккен адамды қажет оң 
бүйірімен, жауырын астында подложить кішігірім валик бірі-киім. Жасанды 
тыныс алуды бастамас бұрын, батып кеткен тілмен, бөгде заттармен немесе 
жиналған шырышпен жабылуы мүмкін жоғарғы тыныс жолдарының 
өткізгіштігіне көз жеткізу керек. Зардап шегушінің басын барынша 
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запрокидывают, подложив бір қолын астында мойынға және надавливая 
басқа маңдайы. Нәтижесінде тілдің тамыры көмейдің артқы қабырғасынан 
жылжиды және тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіреді. 
Бастың осы позициясымен ауыз ашылады.

Көмек беруші терең дем алады, содан кейін аузын дәке арқылы 
жәбірленушінің аузына мықтап басып, мұрнын қысып, өкпесіне ауа жібереді. 
Тек кеуде зардап шеккен айтарлықтай кеңейеді, вдувание тоқтатады. Өкпе 
мен кеуде қабырғасының икемділігіне байланысты жәбірленуші пассивті дем 
шығарады. Бұл кезде оның аузы ашық болуы керек. Үрлеу жиілігі минутына 
12 рет болуы керек. Сол сияқты, "ауыздан мұрынға" жасанды тыныс алу 
жүзеге асырылады, ал ауа мұрын арқылы үрленеді, жәбірленушінің аузы 
жабылуы керек.
Жасанды тыныс алу кезінде үрленетін ауа зардап шеккен адамның 
асқазанына емес, өкпеге енуін қамтамасыз ету керек. Ішке ауа кірген кезде 
кеуде қуысының емес, іштің көлемі артады. Жасанды тыныс алуды зардап 
шегушінің терең және ырғақты тыныс алуы қалпына келгенге дейін жүргізу 
керек.

Жүрек тоқтап қалған жағдайда (зардап шеккен адамның каротид 
артериясында пульстің болмауымен және қарашықтың кеңеюімен 
анықталады) немесе оның фибрилляциясы қан айналымын жасанды тыныс 
алумен бір мезгілде ұстап тұру үшін Жүректің сыртқы массажын жүргізу 
қажет. Ол кеуде қуысының алдыңғы қабырғасы арқылы жүректі ырғақты 
түрде қысып, Стернумның төменгі үштен бір бөлігіне қатты қысым жасайды.

Қажет болса, жәбірленушінің жүрегінің сыртқы массажы артқы жағын 
қатты негізге (еденге, үстелге, жерге) қойып, кеудесін ашып, тыныс алуды 
шектейтін барлық нәрсені әлсіретеді. Көмек көрсетуші зардап шегушінің сол 
жағына немесе оң жағына тұрып, қолының төстің төменгі үштен бір бөлігіне 
(бірінің үстіне бірі) қойып, оған жігерлі түрде (дүмпулермен) басады. 
Денеңіздің ауырлығын қолдана отырып, күрт басу керек және стернум 
омыртқаға қарай 4-5 см бүгілетін, сондай - ақ Ырғақты-минутына 60-65 рет.

Жүрек массажын жасанды тыныс алумен біріктіру керек. Егер бір адам 
көмек көрсетсе, онда құтқару шараларын келесі ретпен жүргізу керек: аузына 
немесе мұрнына екі терең соққыдан кейін кеудеге 15 қысым жасаңыз, содан 
кейін қайтадан екі соққыны қайталаңыз және жүректі уқалау үшін 15 қысым 
жасаңыз және т. б.

Егер екеуі көмек көрсетсе, біреуі жасанды тыныс алу керек, ал екіншісі 
- жүрек массажы, ал ауа үрлеген кезде жүрек массажы тоқтатылады. Өкпеге 
бір ауа үрлеуден кейін кеудеге бес қысым жасалады.

Жандандыру шараларын тиімді деп санауға болады, егер: оқушылар 
тарылып кетсе; тері қызғылт түсті, ал ең алдымен - жоғарғы еріннің терісі; 
массаж соққыларымен каротидте немесе феморальды артерияда импульс 
айқын сезіледі.
Жасанды тыныс алу және жанама жүрек массажы зардап шеккен адамның 
тынысы мен жүрек жұмысы толық қалпына келгенше жасалуы керек.
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Телекоммуникациялық жабдықты монтаждау кезіндегі қауіпсіздік 
талаптары:

Орнату кезінде ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.007.0 және 
ГОСТ 12.4.021 талаптары орындалуы керек [39].

Монтаждау кезінде электр тогының соғуының алдын алу үшін 
қоректендіруші трансформаторлардың, желдеткіштердің, желдеткіш 
жүйелері мен электр құралдарының корпустарын сенімді түрде жерге 
тұйықтау қажет.
Электр сымдарының сапалы оқшаулауы болуы тиіс. Монтаждау кезінде 
жұмыс кернеуі 36 В аспайтын жабық түрдегі электр дәнекерлегіштер мен 
розеткаларды қолдану керек. Розеткаларда кернеу мәні көрсетілуі керек.

Орнату кезінде өрттің алдын алу үшін келесі шараларды қарастырған 
жөн:
- тез тұтанатын сұйықтықтарды (ТТС) сақтауға және құюға арналған үй-
жайлар оқшауланған және желдеткішпен жабдықталған болуы тиіс;
- ТЖЗ немесе ластанған сүрту материалдарын сақтау және тасымалдау үшін 
сынбайтын және ұшқын шығармайтын материалдан жасалған, қақпақтары 
тығыз жабылатын, "От қауіпті" деген жазу мен сұйықтықтың атауы жазылған 
ыдыс қолданылуы тиіс;
- жұмыс учаскелері өртке қарсы құрал-жабдықтармен (асбест көрпелері, құм, 
өрт сөндіргіштер және т.б.) жабдықталуы тиіс.

Орнату кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін статикалық 
электрден қорғау ережелерін сақтау қажет.

Орнату кезінде термиялық күйіктердің алдын алу үшін балқытылған 
дәнекерге батырар алдында ЭТҚ мен құралды алдын ала кептіру қажет. 
Жұмыс орны жылу оқшаулағыш экрандармен және электр дәнекерлегіштерге 
арналған арнайы тіректермен жабдықталуы керек.

Механикалық факторлардан болатын жарақаттардың алдын алу үшін 
оларды тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бөлшектер мен 
материалдарға арналған арнайы ыдысты пайдалану қажет. Механизмдердің 
қозғалмалы бөліктері қоршалуы тиіс.

Құрамында қорғасын, лактар мен желімдер бар дәнекерлерді қолдану 
арқылы жұмыстарды орындау кезінде монтаждау процесінде уланудың 
алдын алу үшін жұмыс орындары МЕМСТ 12.1.005 талаптарына сәйкес 
шекті рұқсат етілген концентрациядан аспайтын нормаға дейін зиянды 
буларды жоюды қамтамасыз ететін сору қондырғыларымен жабдықталуы 
тиіс.

1.4 Өрт қауіпсіздігі

Энергиямен жабдықтау кәсіпорындарындағы өрттер жұмысшылар 
үшін үлкен қауіп төндіреді және үлкен материалдық залал келтіруі мүмкін.

Жану - бұл жылу мен жарықтың шығарылуымен бірге жүретін 
химиялық тотығу реакциясы. Жанудың пайда болуы үшін үш фактор қажет: 
жанғыш зат, тотықтырғыш (әдетте ауа оттегі) және жану көзі (импульс). 
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Тотықтырғыш тек оттегі ғана емес, сонымен қатар хлор, фтор, бром, йод, 
азот оксиді және т.б. болуы мүмкін [2].

Жанғыш қоспаның қасиеттеріне байланысты жану біртекті және 
гетерогенді болады. Біртекті жану кезінде бастапқы заттар бірдей агрегаттық 
күйге ие (мысалы, газдардың жануы). Қатты және сұйық жанғыш заттардың 
жануы гетерогенді.

Жану сонымен қатар жалынның таралу жылдамдығымен ерекшеленеді 
және осы параметрге байланысты дефлаграция (секундына он метр), 
жарылыс (секундына жүз метр) және детонация (секундына мың метр) болуы 
мүмкін. Өрт дефлаграциялық жанумен сипатталады.

Жанармай мен тотықтырғыштың қатынасына байланысты нашар және 
бай жанғыш қоспалардың жану процестері ажыратылады. Кедейлер артық 
тотықтырғыш бар қоспалар деп аталады. Олардың жануы жанғыш 
компоненттің құрамымен шектеледі. Бай құрамына компоненттердің 
стехиометриялық қатынасынан жоғары жанғыш қоспалар кіреді. Мұндай 
қоспалардың жануы тотықтырғыштың құрамымен шектеледі. Жанудың 
пайда болуы жүйеде реакцияның міндетті түрде үдеуімен байланысты. Жану 
кезінде химиялық реакцияның өзін ― өзі үдетудің үш түрі бар: жылу, Тізбек 
және аралас-тізбек-жылу.

Жанудың нақты процестері, әдетте, аралас тізбекті жылу механизмімен 
жүзеге асырылады. Жану процесі бірнеше түрге бөлінеді.

Жарқыл - сығылған газдардың пайда болуымен қатар жүрмейтін 
жанғыш қоспаның тез жануы.

Жану – тұтану көзінің әсерінен жанудың пайда болуы.
Тұтану - жалынның пайда болуымен бірге жүретін жану.
Өздігінен жану – бұл жану көзі болмаған кезде заттың (материалдың, 

қоспаның) жануына әкелетін экзотермиялық реакциялар жылдамдығының 
күрт өсу құбылысы.

Өздігінен тұтану – жалынның пайда болуымен қатар жүретін 
өздігінен тұтану.

Жарылыс – бұл өте жылдам химиялық (жарылғыш) трансформация, ол 
энергия шығарумен және механикалық жұмыс жасай алатын Сығылған 
газдардың пайда болуымен бірге жүреді.

Тұтану температурасы – жанғыш заттың температурасы, онда ол 
жанғыш булар мен газдарды шығарады, оларды тұтату көзінен тұтатқаннан 
кейін тұрақты жану пайда болады.

Тұтанудың температуралық шектері – заттың қаныққан буы осы 
тотығу ортасында сұйықтықтардың тұтануының төменгі және жоғарғы 
концентрациялық шектеріне сәйкес келетін концентрацияны құрайтын 
температура.

Өндірістегі өрт электрлік емес және электрлік себептерден туындауы 
мүмкін.

Электрлік емес себептер:
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- қазандықтардың, пештердің, желдеткіш және жылыту жүйелерінің, жылыту 
аспаптары мен технологиялық жабдықтардың дұрыс орнатылмауы және 
ақаулығы;
- механизмдердің жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарындағы қоректендіру 
және майлау жүйелерінің ақаулығы;
- технологиялық процестің бұзылуы (шаң мен газ шығаратын жабдықты 
герметизациялау және т. б.);
- пештерді, қазандықтарды жағу режимінің бұзылуы, ұшқын сөндіргіштердің 
болмауы, пештерді қараусыз қалдыру және т. б.;
- газбен дәнекерлеу жұмыстары, металдарды кесу, дәнекерлеу шамдарын 
пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу;
- отты абайсыз және абайсыз пайдалану-темекі шегу, қыздыру аспаптарын 
қараусыз қалдыру, бөлшектерді қыздыру және (оның ішінде үй-жайларды) 
ашық отпен кептіру және т. б.;
- заттардың өздігінен жануы немесе өздігінен тұтануы.

Себептері, электрлік сипаты:
- оқшаулаудың бұзылуынан қысқа тұйықталу, шамадан тыс жүктеме, ұшқын, 
бұл өткізгіштерді (желі сымдары, орамалар) оқшаулаудың тұтану 
температурасына дейін қыздыруға әкеледі;
- жүктеменің үлкен токтарын ажыратуға арналмаған коммутациялық 
аппараттардың (айырғыштардың, ажыратқыштардың) түйіспелері арасында, 
сондай-ақ доғалы Электрмен дәнекерлеу кезінде пайда болатын электр 
доғасы;
- сымдар (бұрау) қосылған жерлердегі қанағаттанғысыз түйіспелер және 
электр тогы ағып жатқан кезде үлкен өтпелі кедергі салдарынан олардың 
қатты қызуы;
- атмосфераға шығару және минералды майдың ыдырау өнімдері мен 
олардың ауамен қоспасы жанған кезде маймен толтырылған аппараттармен 
(трансформаторлармен, ажыратқыштармен) болған авариялар;
- электр аппараттары мен машиналардағы ұшқындау, сондай-ақ электр 
статикалық разрядтар мен найзағайдың түсуі (статикалық және 
атмосфералық электр разрядтары) нәтижесінде ұшқындау);
- тиісті қорғаныс болмаған кезде электр машиналарының орамаларындағы 
ақаулық (тұйықталу).

Өртті абайсыз қолдану салдарынан болатын өрттер мен жанулардың 
басым көпшілігі тұрмыстық, әкімшілік, қойма және қосалқы үй-жайларда 
туындайды. Өндірістік ғимараттардың өрт қауіптілігі технологиялық 
процестің өрт қауіптілігімен және ғимараттың конструктивтік 
ерекшеліктерімен айқындалады. Технологиялық процесс негізінен өрттің 
немесе жарылыстың ықтималдығын, таралу жылдамдығын және өрттің 
мөлшерін анықтайды. Үй-жайдағы жанғыш материалдардың саны, олардың 
жылу шығару қабілеті мен жану жылдамдығы өрттің ұзақтығы мен 
температуралық режимін анықтайды.

Адамдар мен материалдық құндылықтарға әсер ететін өрт кезіндегі 
қауіпті факторлар:
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- жалын мен ұшқын;
- қоршаған ортаның жоғары температурасы;
- уытты жану және термиялық ыдырау өнімдері;
- түтін;
- оттегінің төмен концентрациясы.

Электр қондырғыларында қолданылатын электр машиналары мен 
аппараттары оларды қоршаған ортаның зиянды әсерінен оқшаулаудың 
қажетті деңгейін, сондай-ақ қандай да бір ақаулық салдарынан өртке немесе 
жарылысқа қатысты жеткілікті қауіпсіздікті қамтамасыз етуі тиіс. Стандарт 
электр жабдығын (электр құрылғыларын) орындау түрлерінің мынадай 
жіктемесін белгілейді: жалпы мақсаттағы; арнайы (суыққа төзімді, ылғалға 
төзімді және т.б.); ашық немесе қорғалған (қозғалатын және ток жүретін 
бөліктерге жанасудан); су, шашырау, тамшы, шаңнан қорғалған; жабық; 
тұмшаланған; жарылыстан қорғалған (қоршаған жарылыс қауіпті ортаның 
тұтану мүмкіндігін жою немесе қиындату үшін конструктивтік шаралар 
көзделген).

Барлық кластағы өрт қауіпті үй-жайларда (аймақтарда) тікелей 
жанбайтын конструкциялар мен беттері бойынша оқшауланған сымдармен 
(АППР, АПВ, АППВ) ашық электр сымдарын, болат құбырларда ПРТО және 
АПРТО маркалы сымдармен, қуыс арналарда жанбайтын Құрылыс 
конструкцияларын (АПВ және ПВ сымдарымен) өткізуге жол беріледі. 
Барлық кластағы өрт қауіпті аймақтарда оқшауланбаған сымдарды қолдануға 
тыйым салынады.

Кабель желілерінің өрттерін болдырмау үшін өрттің таралуына жол 
бермейтін арнайы оттан қорғайтын жабындар пайдаланылуы тиіс. Кабельдік 
желілерде дәнекерлеу, дәнекерлеу немесе ашық отты қолдану арқылы 
жөндеу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелері қатаң сақталуы керек. 
Контактілердің жағдайын мұқият тексеру керек, өйткені қосылу (қосылу) 
орындарындағы байланыстардың әлсіреуі жергілікті қыздыруға, содан кейін 
сымның қызуына және нәтижесінде оқшаулаудың рұқсат етілген 
температурадан жоғары қызуына әкелуі мүмкін. Уақытша сымдарға ерекше 
назар аудару керек, олар көбінесе қосылыстарда нашар оқшауланады, 
бұралып, соғылады, бұл сымдардың оқшаулауын бұзады және қысқа 
тұйықталуға әкеледі.
Радиоэлектрондық өнімдердің сенімділігі белгілі бір температура, 
ылғалдылық, ток және кернеу аралығында ғана қамтамасыз етіледі [4]. 
Электрлік және климаттық параметрлердің ықтимал ауытқуларына 
байланысты бұл өнімдер көбінесе ашық жалын мен жоғары температура көзі 
болып табылады. Резисторлар жануы мүмкін, тізбектің жеке элементтері 
күйіп кетуі мүмкін. Мұның себебі-ұқыпсыз орындау және орнату ережелерін 
бұзу [3]. Қысқа тұйықталудың ең тиімді алдын-алу-электр желілерін, 
радиоэлектрондық жабдықтарды, машиналар мен электр жабдықтарын дұрыс 
таңдау, Орнату және пайдалану. Байланыс бетін тез тотығудан қорғайтын 
қорғаныс майы маңызды рөл атқарады.
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Негізгі от сөндіргіш заттар: су, химиялық және ауа-механикалық 
көбіктер, тұздардың су ерітінділері, инертті және жанбайтын газдар, су буы, 
галоид-көмірсутекті от сөндіргіш құрамдар және құрғақ өрт сөндіргіш 
ұнтақтар, Сығылған ауа.

Суды өздігінен немесе әртүрлі химикаттармен араластыруға болады. 
Басқа құралдармен салыстырғанда судың қол жетімділігі мен төмен құны, 
қол жетімді жерлерден жылу шығаруды қамтамасыз ететін үлкен жылу 
сыйымдылығы, жоғары тасымалдау мүмкіндігі, химиялық бейтараптық және 
құнарлылық сияқты артықшылықтары бар. Судың кемшіліктеріне 0°С 
температурада қату жатады, соның салдарынан өрт сөндіру жеңдерінің 
жарылуы және сорғының сынуы болуы мүмкін; тығыздығы бірліктен аз 
(бензин, керосин, ацетон, спирттер, майлар, эфир және т.б.) жанатын сұйық 
заттарды (ТЖС және ЖС) сөндіруге болмайды. Судан жеңіл бола отырып, 
олар PP бетінде қалқып, жануды жалғастырады және таралады, жану 
аймағын арттырады. Кернеудегі электр желілері мен электр қондырғыларын 
сумен сөндіруге болмайды, өйткені су ағыны өткізгіш болып табылады және 
электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Химиялық көбік сілтілік және қышқылдық ерітінділердің 
көбіктендіргіштердің қатысуымен әрекеттесуі арқылы алынады. Бұл 
жағдайда газ (көмірқышқыл газы) пайда болады. Газ көпіршіктері 
көбіктендіргішпен сумен жабылады, нәтижесінде тұрақты көбік пайда 
болады, ол сұйықтықтың бетінде ұзақ уақыт қалуы мүмкін.

Ауа-механикалық көбік-бұл ауа (⁓90 %), су (⁓9,7 %) және көбік түзгіш 
(⁓0,3%) қоспасы. Көбіктің сипаттамасы еселігі-алынған көбік көлемінің 
бастапқы заттардың көлеміне қатынасы (көбіктің әдеттегі еселігі - 20-ға 
дейін) болып табылады. 

Су буы көлемі 500 м3 дейінгі үй-жайлардағы өрттерді және ашық 
алаңдар мен қондырғылардағы шағын өрттерді сөндіру үшін қолданылады. 
Бу жанып тұрған заттарды ылғалдандырады және оттегінің концентрациясын 
төмендетеді. Ауадағы су буының от сөндіргіш концентрациясы көлемі 
бойынша шамамен 35% құрайды.

Инертті және жанбайтын газдар (азот, аргон, гелий, көмірқышқыл газы) 
жану ошағындағы оттегінің концентрациясын төмендетеді және жану 
қарқындылығын тежейді. Инертті газдар әдетте салыстырмалы түрде аз 
бөлмелерде қолданылады. Жабық үй-жайда сөндіру кезінде инертті 
газдардың от сөндіргіш концентрациясы үй-жай көлемінің 31-36% - ын 
құрайды.

Тұздардың сулы ерітінділері сұйық от сөндіргіштердің қатарына 
жатады. Натрий бикарбонаты, кальций хлориді және т. б. ерітінділері 
қолданылады. Су ерітіндісінен түсетін тұздар жанып жатқан заттың бетінде 
жылуды кетіретін оқшаулағыш қабықшалар түзеді.

Галоид-көмірсутекті отсөндіргіш құрамдардың отсөндіргіш әсері жану 
реакциясының химиялық тежелуіне негізделген. Мынадай құрамдар 
қолданылады: 3,5; 4нд; 7; СЖБ; БФ және т.б. (3,5 және 7 сандары бұл 
құрамдар көміртегі диоксидінен 3,5 және 7 есе тиімдірек екенін білдіреді).
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Өрт сөндіргіш ұнтақтар-бұл әр түрлі қоспалары бар ұсақ ұсақталған 
минералды тұздар, олардың пісуіне және бітелуіне жол бермейді. Олар 
жақсы өрт сөндіру қабілетіне ие.

Құрғақ, таза және еленген құм өртті су буы мен инертті газдар сияқты 
сөндіреді. Жанып жатқан затты құммен лақтырған кезде жылуды сіңіру және 
бетті ауа оттегінен оқшаулау жүреді.

Төсек жапқыштар (асбест төсемдері, брезент, киіз) адамның кішкентай 
жанған беттерін және жанған киімдерін сөндіру үшін қолданылады (жанған 
зат ауа оттегіне қол жеткізуден оқшауланады). Механикалық құралдар 
(брезент, киіз, құм, жер) жанғыш заттар әлі қызуға үлгермеген жерлерде,
яғни тұтанудың басында қолданылады.

Іс жүзінде ылғалдандырғыштар да қолданылады. Ылғалдандырғыш 
ерітінділердің негізгі физикалық қасиеті жанғыш заттардың (мысалы, 
резеңке, көмір шаңы, талшықты материалдар, шымтезек) ылғалдылығын 
жақсартудан тұрады. Суландырғыштарға сабын, синтетикалық еріткіштер, 
амилсульфаттар, алкилсульфонаттар және басқа заттар жатады [2].

Сөндіру құралдарын таңдау кезінде ең аз шығынмен ең жақсы өрт 
сөндіру әсерін алу мүмкіндігіне сүйену керек. Өрт сөндіру жағдайларын 
анықтайтын өрттердің маңызды параметрлері:
- өрт сөндіргіш затты таңдауға байланысты жанғыш материалдың физика-
химиялық қасиеттері;
- қаралып отырған объектідегі барлық жанғыш және жануы қиын 
материалдардың үй-жай еденінің алаңына немесе ашық ауада материалдар 
алып жатқан үстіңгі қабатқа жатқызылған өрт жүктемесі;
- өрт жүктемесінің жану жылдамдығы;
- өрт ошағының қоршаған ортамен және сыртқы атмосферамен газ алмасуы;
- өрт ошағы мен қоршаған материалдар мен конструкциялар арасындағы 
жылу алмасу;
- өрт ошағының және өрт болған үй-жайдың көлемі мен нысаны;
- метеорологиялық жағдайлар.

Жанғыш материалдың физика-химиялық қасиеттері өрт сөндіру 
құралдарын таңдауды анықтайды. Өртті сөндіру үшін жанғыш немесе 
тотықтырғышпен тез әрекет ететін заттарды қолдануға болмайды. Мысалы, 
сіз онымен әрекеттесетін, жанғыш газдар түзетін немесе жылу шығаратын 
материалдарды (сілтілі металдар және басқа да жанғыш материалдар) 
сөндіру үшін суды пайдалана алмайсыз.

Баллондағы өрт сөндіру құралдарының түрі бойынша өрт сөндіргіштер 
сұйық, көбік, көмірқышқыл газы, аэрозоль (хладон), ұнтақ және аралас 
болып табылады.

Сұйық өрт сөндіргіштер (ОЖ). Сұйық өрт сөндіру қосылыстары 
ретінде әр түрлі химиялық қосылыстардың сулы ерітінділері немесе оттегіге 
қол жетімділікті жабатын беттік-белсенді заттардың қоспалары бар су 
қолданылады. Бұл қосылыстары бар өрт сөндіргіштер кең таралмады, өйткені 
оларды жыл бойы оң температурасы бар аймақтарда ғана қолдануға болады. 
Сұйық өрт сөндіргіштер негізінен органикалық шыққан қатты 



34

материалдардың жануын сөндіру кезінде қолданылады: ағаш, мата, қағаз 
және т.б.; өрт сөндіргіш ретінде олар таза суды пайдаланады; оның өрт 
сөндіру қабілетін арттыратын беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді заттар) 
қоспалары бар су; минералды тұздардың сулы ерітінділері. ОЖ өрт 
сөндіргіштері, құрылымы мен техникалық қызмет көрсетудің 
қарапайымдылығына қарамастан, шектеулі қолданылады, өйткені ("жеңіл су" 
ерітіндісі бар өрт сөндіргіштерді қоспағанда) олар мұнай өнімдерін сөндіруге 
жарамайды, сонымен қатар минералды тұздардың сулы ерітінділері корпусты 
қатты бұзады және оны бұзады, яғни корпустар жай тот басады.

Өрт сөндіргіштердің кейбір түрлері 1.3-суретте көрсетілген.

Сурет.1.3 Өрт сөндіргіштердің түрлері

Химиялық көбікті өрт сөндіргіштер (ОХП). Көбікті өрт сөндіргіштерде 
қышқылдар мен сілтілердің Сулы ерітінділерінен пайда болған химиялық 
көбік немесе жұмыс газының ағынымен көбіктендіргіштердің Сулы 
ерітінділерінен пайда болған ауа-механикалық көбік қолданылады: ауа, азот 
немесе көмірқышқыл газы. Өрт сөндіру заряды жану процесінің дамуына 
ықпал ететін немесе электр тогының өткізгіші болып табылатын 
жағдайларды қоспағанда, көбікті өрт сөндіргіштердің қолдану аясы кең.

Зарядтарда күкірт қышқылының болуын ескере отырып, қажетті 
химиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, өрт сөндіргішпен жұмыс 
істеу кезінде де, зарядтау кезінде де барынша сақ болу қажет.

OHP өрт сөндіргіштерінің бірқатар кемшіліктері бар:
- жұмыстың тар температуралық диапазоны;
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- параметрлердің (зарядтың шығарылу уақыты, ағынның қашықтығы) 
қоршаған орта температурасына тәуелділігі;
- төмен өрт сөндіру қабілеті;
- қайта зарядтау қажеттілігі (жылына 1 рет);
- корпустың күшейтілген коррозияға қарсы жабынының қажеттілігі.

Ауа-көбікті өрт сөндіргіштер (ӘПО). Өрт сөндіру құралы ретінде ӘПО-
да 1-ден КӨБІКТЕНДІРГІШТІҢ 6 пайыздық сулы ерітіндісі немесе "жеңіл 
су"суландырғышының сулы ерітіндісі қолданылады.

ӘПО өрт сөндіргіштерінің өрт сөндіру (қабілеті) тиімділігі БХП-ға 
қарағанда 2,5 есе жоғары.

ӘПО сілтілік металдарды, кернеудегі электр қондырғыларын және 
жануы ауаға қол жеткізбестен болатын заттарды қоспағанда, барлық жанғыш 
материалдардың орташа еселі өрт ауа-механикалық көбікпен сөндіруге 
арналған [2].

ӘПО өрт сөндіргіштерінің кемшіліктеріне тағы да қолданудың тар 
температуралық диапазоны, зарядтың жоғары коррозиялық белсенділігі, өрт 
сөндіруде және электр қондырғыларын қуаттандыруда қолдану мүмкін 
еместігі жатады, өйткені қоспасы өткізгіш болып табылады және сөндіру 
әрекеті электр тогының соғуына әкеледі.

Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер (ОУ). Көмірқышқыл газын өрт 
сөндіргіштердің өрт сөндіру құралы-сұйытылған көмірқышқыл газы. 
Баллондағы сұйытылған газ өрт сөндіргішті пайдалану кезінде газ тәрізді 
күйге ауысады, қатты салқындатуды тудырады, ішінара құрғақ мұзға 
айналады және жылудың көп бөлігін алады. Көмірқышқыл өрт сөндіргіштер 
қолмен, жылжымалы және стационарлық болып бөлінеді.

Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер дамудың бастапқы сатысында а 
(қатты заттар), в (сұйық заттар), С (газ тәрізді заттар) класының және 1000 В 
дейінгі кернеудегі электр қондырғыларының жануын сөндіру үшін мінсіз. 
Өрт сөндіргіш сілтілі және сілтілі жер металдарының басқа материалдарға 
жануын сөндіруге арналмаған, олардың жануы ауаға қол жеткізбестен болуы 
мүмкін. Тиімді әсер -25 " С дейінгі температурада байқалады, -40 С-тан +50 
°С-қа дейінгі температурада сақталады.

Жылжымалы 5 м2 дейінгі алаңда жанғыш және тез тұтанатын 
сұйықтықтардың өрттерін, кернеудегі шағын көлемді Электр 
қондырғыларын, Іштен жану қозғалтқыштарын сөндіруге арналған.

Бұл өрт сөндіргіш зиян тигізбейтіндіктен, ол суреттер, кітаптар және 
басқа да құнды заттар бар жерлерде өртті сөндірудің тамаша құралы болып 
табылады. Өрт сөндіргіштен шығатын Газ улы емес, бірақ тұншықтырады, 
сондықтан ол пайдаланылған үй-жайларды желдету қажет.

ОУ кемшіліктеріне онымен жұмыс істеу кезінде дененің жалаңаш 
бөліктерін өрт сөндіргіштің розеткасына тигізбеу жатады, өйткені өрт 
сөндіргіштің розеткасынан көмірқышқыл газы шыққан кезде -75°С 
температура пайда болады, бұл изотермиялық күйікке әкелуі мүмкін, өйткені 
суық қатты күйіп кетеді.
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Аэрозольді өрт сөндіргіштер сілтілі металдар мен құрамында оттегі бар 
заттардан басқа, жанғыш және жанғыш сұйықтықтардың, қатты заттардың, 
кернеулі электр қондырғыларының және әртүрлі материалдардың жануын 
сөндіруге арналған.

Аэрозольді өрт сөндіргіштерде өрт сөндіргіш ретінде бу түзетін 
галоидті көмірсутектер (бромды этил, хладон, хладон қоспасы немесе 
бромды этил мен хладон қоспасы) қолданылады.

Аэрозольді өрт сөндіргіштердің кемшіліктері олармен жұмыс істеу 
кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек, өйткені өрт сөндіргіш заттар 
адамның ингаляциясы үшін қажет емес.

Ұнтақты өрт сөндіргіштер (ОП) өрт сөндіргіштердің ең танымал түрі 
болып табылады. ОП үш түрі бар: қолмен (портативті), жылжымалы және 
стационарлық.

Ұнтақты өрт сөндіргіштер дамудың бастапқы кезеңінде А (қатты 
заттар), в (сұйық заттар), с (газ тәрізді заттар) класындағы жануды және 1000 
В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіруге арналған. Кәдімгі 
заряды бар өрт сөндіргіш ауаға қол жеткізбестен жануы мүмкін сілтілі және 
сілтілі жер металдарының және басқа материалдардың жануын сөндіруге 
арналмаған. Өрт сөндіргіш ретінде жалпы және арнайы мақсаттағы ұнтақтар 
қолданылады: Жалпы мақсаттағы ұнтақтар өрттерді сөндіру және LVZ және 
GZ, газдар, ағаш және көміртегі негізіндегі басқа материалдардың жануы 
кезінде қолданылады, ал арнайы мақсаттағы ұнтақтар өрттерді жою және 
сілтілі металдардың, алюминий мен кремний органикалық қосылыстардың 
және басқа пирофорлы (өздігінен жануға қабілетті) заттардың жануы кезінде 
қолданылады. Өрт сөндіргіштер -30°С-тан +50°с-қа дейінгі температура 
диапазонында пайдаланылуы тиіс.

Өрт сөндіргіштің бұл түрі тиімділігі жағынан ең қолайлы. Алайда 
жабық үй-жайларда оларға абайлап пайдалану керек, оның зиянды әсерін 
органдары тыныс алу. Орнатылған ұнтақ мұқият тазалауды қажет ететінін 
есте ұстаған жөн.

ОП кемшіліктеріне өрт сөндіргішті қолданғаннан кейін қолданылатын 
ұнтақты алып тастау әрдайым мүмкін емес екенін жатқызуға болады. 
Осылайша, қолдану аясы біршама тарылады.

Өрт сөндіргіштер әр түрлі болады, бірақ олардың барлығы өртті ең 
басында жою үшін қолданылады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сізге:
- ықтимал жанатын материалға және оны қолдану жағдайларына ең қолайлы 
өрт сөндіргіш түрін таңдаңыз;
- әрқашан қолыңызда болуы үшін өрт сөндіргіштің орналасқан жерін 
табыңыз;
- өрт сөндіргіштердің саны өрттің ықтимал мөлшеріне және бақылауда болуы 
тиіс аймаққа сәйкес келуі тиіс.

Өрт сөндіргіштерді орналастыру:
- еден деңгейінен өрт сөндіргіштің түбіне дейін 1,5 м аспайтын биіктікте тік 
конструкцияларға ілу;
- өрт крандарымен бірге өрт шкафтарына немесе өрт қалқандарына орнату;
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- оңай қол жетімді және көрінетін жерлерде орнату, оларды тікелей күн 
сәулесінің әсерінен, сондай-ақ температурасы 60°C-тан асатын жылыту 
құрылғыларының жанында орналастыруға жол берілмейді;
- Д санатындағы Үй-жайлар, сондай-ақ құрамында жанбайтын заттар мен 
материалдар бар үй-жайлар, егер олардың ауданы 100 м2-ден кем болса, өрт 
сөндіргіштермен жабдықталмауы мүмкін;
- қайта зарядтауға жіберілген өрт сөндіргіштер тиісті зарядталған санымен 
ауыстырылады;
- автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталған үй-жайлар есептік 
санына қарай 50% - ға өрт сөндіргіштермен қамтамасыз етіледі;
- өрт сөндіргіштерді орналастыру қашықтығы қоғамдық ғимараттар мен 
құрылыстар үшін 20 м-ден; А, Б, В санатындағы Үй-жайлар үшін 30 м-ден 
(жанғыш газдар мен сұйықтықтар); В, Г санатындағы Үй-жайлар үшін 40 м-
ден; Д санатындағы Үй-жайлар үшін 70 м-ден аспауы тиіс.

Өрт сөндірудің бастапқы құралдарына киізден жасалған құм мен құм 
да кіреді. Киіз-бұл өрескел жүн немесе асбест мата. Ол қабырғаға көрнекті 
және қол жетімді жерде ілулі тұр.

Бақылау сұрақтары:

1. Еңбекті қорғау ұғымына анықтама беріңіз?
2. Қауіпсіздік техникасы ұғымына анықтама беріңіз?
3. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды басқаруды 

кім жүзеге асырады?
4. Электр тогы адам ағзасына қандай әсер етеді?
5. Электр тогының негізгі себептерін атаңыз?
6. Электр тогының зиянды әсері қандай факторларға байланысты?
7. Электр тогының соғу қаупі дәрежесі бойынша үй-жайлардың 

санаттарын атаңыз?
8. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдері мен құралдарын атаңыз?
9. Бұл конвейер?
10.Бұл конвейер?
11.Қорғаныс сөндіру дегеніміз не?
12.Қорғаныс қоршауларының қандай түрлерін атаңыз және оларға 

сипаттама беріңіз?
13.Бұл конвейер?
14.Электр қондырғыларында қолданылатын оқшаулау түрлерін атаңыз?
15.Оқшаулау кедергісінің мәні қандай болуы керек?
16.Оқшаулауды бақылау қандай құралмен жүзеге асырылады?
17.Найзағайдан қорғау не үшін қажет?
18.Жоспарлардың түрлерін атаңыз.
19.Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық 

және техникалық іс-шараларды атаңыз?
20.Электр тогының соғуында қолданылатын дәрігерге дейінгі көмек 

шаралары қандай?
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21.Электр тогынан зардап шеккен адамға жасанды тыныс алу тәртібін 
сипаттаңыз?

22.Электр тогынан зардап шеккен адамға жүрекке жанама (сыртқы) 
массаж жасау тәртібін сипаттаңыз?

23.Өрт сөндіргіштердің қандай түрлерін білесіз?
24.Тиісті өрт сөндіргішті қолдануды жанып жатқан заттың түріне қарай 

жіктеңіз бе?
25.Электр тогының әсерінен зардап шеккен адамды қалай босату керек?
26.Жану кезінде қауіпті факторлар қандай?
27.Токтың адам ағзасы арқылы өтуінің ең қауіпті жолы қандай?
28.Токтың адам ағзасы арқылы өтуінің ең қауіпсіз жолы қандай?
29.Адам үшін ең қауіпсіз кернеу және Ток түрі қандай?
30.Радиомеханиктің үстелі жерге қосылуы керек пе?
31.Кәсіпорында қауіпсіздік ережелерін жасаңыз.

Қысқаша қорытынды
Осы бөлімді зерттей отырып, студенттер еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік мәселелерін өз бетінше 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-әрекеттер дамиды.

1.6 Негізгі анықтамалар:

Жарылыс – бұл өте жылдам химиялық (жарылғыш) трансформация, ол 
энергия шығарумен және механикалық жұмыс жасай алатын Сығылған 
газдардың пайда болуымен бірге жүреді.
Жану – тұтану көзінің әсерінен жанудың пайда болуы.
Тұтану - жалынның пайда болуымен бірге жүретін жану.
Жарқыл - сығылған газдардың пайда болуымен қатар жүрмейтін жанғыш 
қоспаның тез жануы.
Жану - бұл жылу мен жарықтың шығарылуымен бірге жүретін химиялық 
тотығу реакциясы.
Қос оқшаулау - жұмыс және қосымша оқшаулаудан тұрады.
Қосымша - электр тогы зақымданған жағдайда оны зақымданудан қорғау 
үшін жұмысшыға қосымша қарастырылған оқшаулау.
Нөлдеу - нөлдік қорғаныс өткізгішімен әдейі электр байланысы.
Қорғаныстық ажырату - бұл адамның электр тогымен зақымдану қаупі 
туындаған кезде электр қондырғысын автоматты түрде ажыратуды 
қамтамасыз ететін тез әрекет ететін қорғаныс.
Қорғаныс жерлендіргіші - жермен немесе оның эквивалентімен кернеулі 
болуы мүмкін металл емес өткізгіш бөліктерімен әдейі электр байланысы деп 
аталады.
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Жасанды жерге қосқыштар - жерге қосу үшін арнайы орнатылған металл 
құрылымдар.
Шағын кернеу- бұл электр тогының соғу қаупін азайту үшін қолданылатын 
42 В аспайтын номиналды кернеу.
Күйік - токтың денеге немесе электр доғасына тікелей әсер етуі.
Еңбекті қорғау - өндірістік қауіпті және зиянды факторлар мен жағдайларды 
анықтайды және жояды.
Жұмысқа арналған - бұл электр қондырғысының қалыпты жұмысын және 
электр тогының соғуынан қорғауды қамтамасыз ететін ток өткізгіш 
бөліктерді оқшаулау.
Өздігінен жану – бұл жану көзі болмаған кезде заттың (материалдың, 
қоспаның) жануына әкелетін экзотермиялық реакциялар жылдамдығының 
күрт өсу құбылысы.
Өздігінен тұтану – жалынның пайда болуымен қатар жүретін өздігінен 
тұтану.
Тұтану температурасы – жанғыш заттың температурасы, онда ол жанғыш 
булар мен газдарды шығарады, оларды тұтату көзінен тұтатқаннан кейін 
тұрақты жану пайда болады.
Тұтанудың температуралық шектері – заттың қаныққан буы осы тотығу 
ортасында сұйықтықтардың тұтануының төменгі және жоғарғы 
концентрациялық шектеріне сәйкес келетін концентрацияны құрайтын 
температура.
Қауіпсіздік техникасы - бұл қызметкерлердің қауіпсіздігін және 
денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар мен 
ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені.
Күшейтілген - бұл қосарланған қорғаныс дәрежесін қамтамасыз ететін 
жақсартылған жұмыс оқшаулауы.
Электр жарақаттары - бұл дененің жергілікті зақымдануы (күйік, теріні 
металдандыру, дененің механикалық зақымдануы).
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Кіріспе

Өз ісінің нағыз шебері-кәсіпқой, Құзыретті, сауатты, қазіргі уақытта 
бар технологиялық тәсілдерді, операциялар мен құзыреттерді жетік білуі 
керек. Бұл бөлімде орнатудың ерекшеліктері егжей-тегжейлі. Жөндеу 
түрлері, жұмыс орнын ұйымдастыру кезеңдері, сондай-ақ ақауларды жою 
және жою әдістері қарастырылады. 

Қазіргі заманғы ғылым мен техника Телекоммуникациялық жабдықтар 
мен Тұрмыстық техника өндірісінде елеулі прогреске қол жеткізуге 
мүмкіндік берді. Электрониканың барлық осы массиві радиоэлектроникада 
терең білімсіз және жөндеудің, монтаждаудың практикалық дағдыларынсыз 
мүмкін емес радиотехникалық схемалардың күрделі кешені болып табылады.
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2.1 Құрастыру жұмыстарының технологиясы

Байланысты қойылатын талаптарды құрастыру және радиоаппаратура 
қолданады келесі түрлерін құрастыру қосылыстардың ажырамайтын және 
ажырайтын. Бір бөлікке дәнекерлеу, желімдеу, тойтару, престеу, дәнекерлеу 
арқылы жасалған қосылыстар жатады. Ажыратылатын қосылыстар 
бұрандаларда, болттарда, түйреуіштерде орындалады [1].

Бекітілген позицияны қажет ететін металл емес және сирек кездесетін 
металл бөлшектер тойтармамен қосылады. Қосылыс арнайы 
байланыстырушы бөліктердің деформациясы нәтижесінде алынады-
тойтармалар (сурет. 2.1).

Сурет. 2.1 Тойтармалар арқылы қосылу

Тойтармалардың материалы қосылатын бөліктің материалына 
қарағанда жұмсақ болуы керек, олар жезден, алюминийден және сирек 
жұмсақ болаттан жасалады.

Бір бөліктен тұратын қосылыстар желімнің әртүрлі материалдардың 
бетіне мықтап жабысу қасиетін қолдана отырып алынады. Желімдеудің 
негізгі операциялары: бетті дайындау, Желімді қолдану, желімделген 
беттерді қосу, кептіру. Желім қоршаған ортаның ластануын, температура 
жағдайларын, ылғалдылықты ескере отырып, өнімнің жұмыс режиміне және 
жеке бөлшектерге байланысты таңдалады. Барлық дерлік металдар мен 
бейметалдарды желімдеу үшін BF-2 шайырлы желімі кеңінен қолданылады. 
BF-4 желімі дірілге төзімді бұйымдарды, ал BF-6 - тоқыма бұйымдарын 
желімдеу үшін қолданылады. BF желімдерін қолданған кезде жоғары 
температура мен қысым қажет. Әмбебап-k-88 желімі және суық қатайтатын 
эпоксидті желімдер. D - 23 ыстық қатайтатын эпоксидті желім болаттарды, 
жездерді, металл емес заттарды желімдеуге арналған ең жақсы құрылымдық 
желімдердің бірі болып саналады. Оқшаулағыш материалдарды қосу үшін 
резеңке, полистирол және нитроцеллюлоза желімдері қолданылады.

Дәнекерлеу механикалық жүктелген бөліктердің бір бөліктен тұратын 
қосылыстарын алу үшін қолданылады. Дәнекерленген қосылыстың беріктігі 
мен тығыздығы дәнекерлеу түріне байланысты. Доғалық, контактілі, нүктелік 
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Электрмен дәнекерлеу, сондай-ақ лазер, суық, ультрадыбыстық және т. б. 
бар. Бұрыштық қосылыстар.

Құрылымдық элементтер бұрышта орналасқан және шеттеріне 
бекітілген. Мұндай қосылыстардың 10 түрі бар, олар y (U1-ден U10-ға дейін) 
символымен белгіленеді. Олар көлденең қимадағы жиек пішінінде және тігіс 
ұзындығында ерекшеленеді. Олардың кейбіреулері төменде суретте 
көрсетілген. 2.2.

Сурет. 2.2 Біріктіру дәнекерлеу

Ажыратылатын қосылыстар радио аппараттарында кең таралған, 
өйткені олар жөндеу кезінде бөлшектерді тез ауыстыруға мүмкіндік береді. 
Бөлшектердің өзара орналасуын бекіту және бекіту үшін бұрандалар, 
жаңғақтар және болттар қолданылады. Гайкасыз бұрандалы және бұрандалы 
қосылыстарға артықшылық беріледі. - Сурет. 2.3 бұрандалы қосылыстар 
келтірілген.

Сурет. 2.3 Бұрандалы қосылыстар

Бұрандалы қосылыстарды өздігінен бұрап алудан қорғау үшін 
тоқтатудың бірнеше әдісі қолданылады: арнайы серіппелі шайбалармен,
кернеумен, құлыптау гайкасымен, бояумен.

2.2 Монтаждау жұмыстары

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы баптау, 
жөндеу процесінде радиомеханик монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын 
орындау қажеттілігіне тап болады. Сондықтан ол осы жұмыстарды орындау 
үшін қажетті білім мен дағдыларға ие болуы керек.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
өндірудің ерекшелігі - электр және радио элементтері (резисторлар, 
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конденсаторлар, жартылай өткізгіш құрылғылар, интегралды схемалар, 
қосқыштар және т.б.) деп аталатын әртүрлі дайын өнімдерді пайдалану; 
өткізгіш, оқшаулағыш және көмекші материалдар. Құрылғыларды жөндеу 
кезінде оларды ауыстыру қажет, бұл электр жұмыстарын жүргізуге 
байланысты. Соңғы нәтиже көбінесе осы операциялардың сапасына 
байланысты. Дұрыс орындалмаған бөлшектеу және монтаждау 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникадағы ақауларға 
әкеледі. Талдау көрсеткендей, сапасыз орнату жұмыстарынан туындаған 
ақаулардың жалпы үлесі барлық ақаулардың жартысына жетеді. Сонымен 
қатар, көптеген осындай ақауларды жою қиын. Егер дұрыс орнатылмаса, 
жеке радио элементтерін де істен шығаруға болады, бұл кейіннен жөндеу 
процесін қиындатады. Қате орнату, әдетте, құрылғының жеке түйіндерінің, 
модульдерінің, блоктарының түпкілікті істен шығуына әкелуі мүмкін.

Орнату жұмыстарының сапасы мен өнімділігі көбінесе құралдың 
сапасы мен оны таңдаудың дұрыстығына байланысты. Телекоммуникация 
жабдықтары мен тұрмыстық техниканы жөндеу кезінде дәнекерлеу құралы 
электр дәнекерлеуіш болып табылады 2.4-сурет:

Сурет. 2.4 Электр дәнекерлеуіш

Дәнекерлеу үтігінің өзегі әртүрлі дизайнға ие болуы мүмкін, бірақ оны 
дұрыс қайрау керек. Ең ыңғайлы-жоғарыдағы суретте көрсетілген қайрау.

Діңгектің жұмыс беті тегіс, раковиналарсыз, күйіктен тазартылған және 
жақсы тазартылған болуы керек. Дәнекерлеу үтігінің негізгі параметрлері-
бұл қыздыру температурасы және оның қуаты. Қыздыру температурасы 
дәнекер тез ериді, бірақ өзектің жұмыс бөлігінен ағып кетпейді және ағын 
жанбайды. Бұл жағдайда дәнекерлеу үтігінің температуралық режимі 
орнатылған радиоэлементтердің түріне байланысты болады. 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы орнату және 
бөлшектеу кезінде негізінен 50 Вт немесе одан аз дәнекерлеу үтіктері 
қолданылады. Кейде үлкен дәнекерлеу алаңы бар қосылыстар үшін 75 және 
120 Вт дәнекерлеу үтіктері қолданылады (үлкен секциялық сымдар, корпус 
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жапырақтары және т.б.). Еңбекті қорғау талаптарына сүйене отырып, кернеуі 
42 В дейінгі айнымалы ток желісінен электр дәнекерлеу үтігі беріледі. 
Дәнекерлеу үтігін 220 В қолдану кезінде қосымша қорғаныс құралдарын 
пайдалану қажет. Дәнекерлеу үшін импульсті дәнекерлеу үтіктерін қолдануға 
болады, олардың соққысы U-тәрізді мыс сым болып табылады, сонымен 
бірге қыздыру элементі ретінде қызмет етеді. Мұндай дәнекерлеу үтігінің
құрамына төмен түсетін трансформатор кіреді, оны басқан кезде дәнекерлеу 
үтігі 3-4 с - қа дейін қажетті температураға дейін қызады. Мұндай 
дәнекерлегіштер әдеттегі салыстырғанда айырылған мына кемшіліктерді: 
өндірілмейтін қозғалыстарды электр энергиясының шығынын, ысырабын 
уақыт қыздыру жала, қызып жала. Бірақ трансформатордың арқасында олар 
әдетте айтарлықтай массаға ие.

Электр дәнекерлегіштер корпусқа қосылған және электростатикалық 
кернеуді бұру үшін қызмет ететін жерге қосу өткізгішімен жабдықталуы 
мүмкін. Жөндеу кезінде дәнекерлеуді соратын дәнекерлеу үтіктері 
қолданылады. Өндірісте, сондай-ақ ірі жөндеу кәсіпорындарында монтаждау 
және дәнекерлеу үшін автоматтандырылған жүйелер қолданылады.

Жабдықты жөндеу кезінде монтаждау жұмыстарын орындау үшін 
белгілі бір құралдар жиынтығы қажет: ательдер, дөңгелек тістер, әртүрлі 
ұзындықтағы пинцеттер, сым кескіштер (жақсырақ бүйірлік бүйір 
кескіштер), бұрағыштар
және кілттер, файлдар мен файлдар. Бөлшектеу және орнату кезінде жеке 
операцияларды орындауды қамтамасыз ететін әртүрлі құрылғылар 
қолданылады, мысалы, чиптерді бөлшектеу үшін дәнекерлеу үтігінің 
саптамалары және т. б.

Монтаждау (бөлшектеу) кезінде жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру, 
жақсы жарықтандыру, еңбекті қорғаудың барлық ережелерін сақтау 
маңызды.

Орам сымдары трансформатор орамаларын, дроссельдерді, релелерді, 
индукторларды жасауға арналған. Олар өткізгіш өзектен және оқшаулаудың 
бір немесе бірнеше қабаттарынан тұрады (сурет. 2.5). Өткізгіш өзек электр 
мысынан, ал оқшаулау эмальдан, талшықты оқшаулағыш материалдардан 
(Жібек) жасалады.

Сурет. 2.5 Орамасының сым жобалау
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Орамалы сымдардың таңбалануы оқшаулау түрін сипаттайтын 
әріптерден тұрады, эмальды оқшаулау қабаттарының саны сызықша арқылы 
орналастырылуы мүмкін. Орамалы сымдардың кейбір маркаларының 
мысалдары:
- Эмальға төзімді оқшаулағышы бар ПЭЛ-сым;
- ПАЛШО бірдей, бір қабатты Жібек орамасы бар;
- ПЭВ-1, ПЭВ-2-тиісінше бір және екі қабатта беріктігі жоғары эмальді 
оқшаулағышы бар сым;
- Жоғары беріктігі бар эмаль оқшаулауы бар ПЭВА сымы, алюминий;
- ПЭТВ-1, ПЭТВ - 2-тиісінше бір және екі қабатта эмаль жылуға төзімді 
жоғары берік оқшаулағышы бар сым.

Жоғары жиіліктерде диаметрі 0,05; 0,06; 0,07; 0,1 мм, талшықты 
оқшаулаумен жабылған мыс эмальданған сымдардың шоғырынан тұратын 
липтцендраттар деп аталатын орам сымдары қолданылады. Мысалы, лак 
және жібек өрілген қабатпен оқшауланған сымдардан жасалған жоғары 
жиілікті сым (литцендрат).

Орамалы сымдардың негізгі электрлік параметрлері:
- шекті ауа температурасы (°C);
- орамадағы ток тығыздығы 2,5 а/мм болғанда жол берілетін ІД(а) тогы;
- тесілген кернеу Uпроб (В);
- 20 °c /Rкм (Ом) температурада 1 км сымның кедергісі.

Орамалы сымдардың негізгі механикалық параметрлері:
- мыс бойынша сым диаметрі dп (мм);
- сыртқы сым диаметрі d (мм);
- s (мм2) сымының қимасы.

Мыс сымының диаметрі dп және сыртқы диаметрі d эмаль жабынының 
қалыңдығымен және талшықты оқшаулаудың қалыңдығымен ерекшеленеді 
(егер бар болса). Эмаль жабыны сымның диаметріне байланысты сымның 
бетіне қалыңдығы 0,07-ден 0,15 мм-ге дейін Арнайы лак жағу арқылы 
жасалады. Екі қабатты оқшаулау - бұл сымға қатарынан қолданылатын 
лактың екі қабаты.

Тесілген кернеудің мәні сымның диаметріне және оқшаулау түріне 
байланысты. Мысалы, диаметрі 0,1 мм сым үшін ПЭЛ үшін С/сынаманың 
кернеуі 550 В, ПЭВ үшін-1 - 600, ПЭВ-2 үшін - 950 в тең. Диаметрі 1 мм сым 
үшін ПЭЛ үшін С/сынаманың кернеуі 1300 В құрайды, ПЭВ үшін-1 - 1400, 
ПЭВ-2 үшін - 1800 в.

Рұқсат етілген ток / д s қимасына, яғни dп диаметріне байланысты 
(кесте. 2.1).



48

Кесте 2.1 - Орамалы сымдардың рұқсат етілген ток күшінің олардың 
қималарына (диаметріне) тәуелділігі)

Мыс бойынша 
диаметрі dп, мм

S қимасы, мм Rкм кедергісі, Ом Рұқсат етілген ток 
күші Ід, А

0,08 0,005 2630 0,01
0,1 0,008 2240 0,02
0,2 0,031 558 0,08
0,35 0,096 182 0,24
0,41 0,132 133 0,33
0,51 0,204 86 0,51
0,62 0,302 58 0,75
0,74 0,43 41 1,07
0,8 0,503 35 1,26
0,9 0,636 27,5 1,59
1 0,705 22,4 1,96

Орамалы сымдарды қолдануға болатын шекті температура оқшаулау 
түріне байланысты 2.2-кестеде келтірілген.

2.2-кесте - Оқшаулаудың әртүрлі түрлері үшін шекті температура
Сым маркасы Шекті температура, °С

ЭЛП 100
ПЭВ 125

ПЭВА 130
ПЭТВ 180

ПЭЛШО 100
Лашо 100

Мыс сымдарынан басқа, манганинді, константанды орам сымдары 
ретінде пайдалануға болады. Бұл сымдар жасалған материалдар үлкен 
қарсылыққа ие болуы керек. Мұндай орамалы сымдар сым резисторларын, 
потенциометрлерді, реостаттарды жасау үшін қолданылады. Мысалы, pek 
типті орамалы сым - эмальмен оқшауланған тұрақты сым, PEMM-
манганиндік сым, жұмсақ, эмальмен оқшауланған.

Орнату сымдары Радиоэлементтерді, түйіндерді, блоктарды және т. б. 
электрлік қосуға арналған. Дизайн бойынша олар орамаларға ұқсас, тек 
оқшаулау ретінде келесі материалдар қолданылады: резеңке, шыны талшық, 
полихлорвинил, фторопласт, мақта Иірілген жіп, жібек және т. б. 
Оқшаулаудың бірнеше қабаты болуы мүмкін, ал материалдар біріктірілген. 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларға арналған 
электр сымдарының өткізгіштері ретінде электрлік мыс жиі қолданылады, 
алюминий аз. Өткізгіш өзектің дизайнына байланысты монтаж сымдары 
қатты және икемді. Қатты монтаждық сымдар, әдетте, бір сымды өткізгіш 
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өзекке ие, икемді өзектерде бірнеше сымдардан тұрады (сымдар саны 
неғұрлым көп болса және олардың диаметрі аз болса, соғұрлым икемді өзек).

Кейбір монтаждау сымдары үшін сыртқы қабық ретінде экрандар 
(экрандау өрімі) қолданылады. Олар электр тізбегін кедергілерден, 
кедергілерден, механикалық әсерлерден қорғауға арналған. Экрандайтын 
өрме мыс қалайыланған сымдардан жасалады.

Монтаждау сымдарының таңбалануы оқшаулау түрін, өзектегі
сымдардың санын көрсететін әріптерден тұрады (бір немесе көп сымды, яғни 
икемді). Мысалы:
- МГВ-мыс, икемді полихлорвинилді оқшаулаумен;
- МГВСЛ-сол сияқты, лакталған шыны талшықпен өрілген;
- МГШВ-мыс, икемді, полихлорвинилді оқшаулаудағы Жібек 
оқшаулағышпен;
- МГШВЭ-сол, экрандалған өрнекпен;
- MGTF-мыс, икемді, фторопласт оқшаулауымен жылуға төзімді.

Электр сымдарының негізгі электрлік параметрлеріне мыналар жатады:
- Ід (А) өзегінің рұқсат етілген тогы);
- жұмыс температурасының диапазоны Tmin-Тмах (°C);
- шекті айнымалы және тұрақты кернеулер Uпр⁓, Uпр - (В);
- 20 °c Rкм (Ом) кезінде 1 км сымның кедергісі.

Орнату сымдарының негізгі механикалық параметрлері:
- S (мм2) өткізгіш өзектің қимасы);
- N өткізгіш талсымдағы сымдар саны (дана));
- өткізгіш өзектің диаметрі dп (мм);
- оқшаулау сымының диаметрі d (мм).

Әдетте, белгілі бір брендтің монтаж сымы өткізгіш өзектің қимасына 
байланысты бірнеше модификацияға ие, ал өзектің рұқсат етілген ток күші 
оның қимасына және сәйкесінше оның диаметріне байланысты 2.3-кесте.

Орнату сымының оқшаулауын таңдағанда, сым болатын кернеудің 
мәнін, сондай-ақ жұмыс жағдайларын (температура, ылғалдылық, діріл және 
т.б.) ескеру қажет. Мысалы, қалыпты температура мен ылғалдылықта 
талшықты және полихлорвинилді оқшаулаумен, жоғары температура мен 
ылғалдылықпен - фторопласт пен шыны талшықтан оқшаулаумен монтаж 
сымдары қолданылады.
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Кесте 2.3-монтаждау сымдары өзегінің ток күшінің оның қимасы мен 
диаметріне тәуелділігі 
Өзек диаметрі d,

мм
Өзек қимасы S, 

мм2
Өткізгіштің рұқсат етілген ток 

мыс алюминий
0,32 0,08 2 —
0,42 0,12 3 —
0,52 0,2 5 —
0,68 0,35 8 —
0,8 0,5 11 —
0,97 0,75 15 —
1,13 1 17 —
1,2 1,2 20 18

Бір бағытта салынған монтаждық сымдар жалпы турникетке байланады 
немесе шлейфтік бұрауларды қолданады. Турникетті орнату механикалық 
беріктіктің жоғарылауымен сипатталады, өзіндік орнату сыйымдылығының 
таралуын азайтады және монтаждау жұмыстарының күрделілігін 
төмендетеді, радио жабдықтарын жөндеуді жеңілдетеді.

Схемаларда монтаждау сымдары суретте көрсетілген шартты 
графикалық белгілерге ие. 2.6: а-схемада; б-сымдарды қосу; В-қосылыстың 
болмауы; г-экрандалған сым

Сурет. 2.6 Монтаж сымдарының шартты графикалық белгілері:

Жгуттардың сыртқы түрі және олардың шартты графикалық белгілері 
суретте көрсетілген. 2.7 [13].

Сурет. 2.7 Бұраулардың сыртқы түрі (А) және шартты графикалық белгілері 
(б) 
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Радиожиілік кәбілдері жоғары жиілікті (1 МГц жоғары) сигналдарды 
беруге арналған. Олар үш түрге бөлінеді:
- ҚР-радиожиілікті коаксиалды кабельдер;
- РД - екі ядролы немесе коаксиалды жұптардан жасалған радиожиілікті 
симметриялық кәбілдер;
- PC - спиральды өткізгіштері бар радиожиілік кабельдері, коаксиалды және 
симметриялы.

Тұрмыстық техникада және телекоммуникациялық жабдықта 
радиожиілікті коаксиалды кабельдер қолданылады (сурет. 2.8): 

Сурет. 2.8 Радиожиілікті коаксиалды кабельдің дизайны:

Оқшаулаудың құрылымдық орындалуы бойынша кабельдер үш топқа 
бөлінеді:
- өткізгіш өзек пен экран арасындағы барлық кеңістік оқшаулаумен 
толтырылған қатты оқшауланған кабельдер;
- ауа оқшаулағышы бар кәбілдер, онда ток өткізгіш талсымға белгілі бір 
аралықтан кейін тығырықтар немесе оқшаулағыш материалдан жасалған 
қалпақшалар нанизирленген;
- жартылай ауа оқшаулағышы бар кабельдер, оларда оқшаулағыш 
материалдан жасалған түтік немесе таспалар қабаты өткізгіш өзектің үстіне 
орналастырылған.

Жылу кедергісі бойынша кабельдер қарапайым (жұмыс температурасы 
125 °C дейін), жоғары (250 °C дейін) және жоғары (250 °C жоғары) жылу 
кедергісіне бөлінеді.

Радиожиілік коаксиалды кабельдердің негізгі параметрлері:
- толқындық кедергі ρ (Ом):
- α-ның өшуі (дБ / м);
- dж өзегінің диаметрі (мм):
- сымдардың саны N (дана));
- dиз оқшаулау диаметрі (мм);
- сыртқы диаметрі d (мм).
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Кабельдерді таңбалау келесі элементтерден тұрады: кабель түрлерін 
білдіретін әріптер (ҚР, РД, PC); ОМ - Да толқын кедергісін көрсететін сан; 
оқшаулау диаметрін миллиметрмен көрсететін санның сызықшасы арқылы; 
бірінші Сан оқшаулау тобын көрсететін санның сызықшасы арқылы, ал 
келесі-әзірлеменің реттік нөмірі. Мысалы, РК75-7 - 11, мұндағы ҚР -
радиожиілікті коаксиалды кабель; 75 Ом - толқындық кедергі; 7 мм -
оқшаулау бойынша диаметр; 1 - полиэтиленді оқшаулау, 1-әзірлеменің реттік 
нөмірі.

Кейбір маркалардың кабельдерінің параметрлері кестеде келтірілген. 
2.4.

Кесте 2.4 - Радиожиілік кабельдерінің параметрлері
Кабель 

маркасы
Сымдардың 

саны N, 
дана

Өзектің 
диаметрі 

dж, мм

Dиз
оқшаулау 
бойынша 
диаметрі,

мм

Сыртқы 
диаметрі 

d, мм

Толқындық 
кедергі ρ, 

Ом

Α, дБ/м 
сөнуі

1 2 3 4 5 6 7
РК50-1-11 1 0,32 1 1,9 50 0,42
РК75-1-11 1 0,17 1 1,9 75 0,46
РК50-2-11 7 0,72 2,2 3,2 50 0,11
РК50-3-11 1 0,9 3 5 50 0,11
РК75-2-12 7 0,36 2,2 3,2 75 0,24
РК50-4-11 1 1,37 4,6 9,6 50 0,09
РК50-7-11 7 2,28 7,25 10,3 50 0,07
РК5О-9-11 7 2,7 9 12,2 50 0,06
РК50-11-11 7 3,54 11,5 14,5 500 0,06
РК75-4-12 7 0,78 4,6 7,3 75 0,08
РК75-7-12 7 1,2 7,25 10,3 75 0,06
РК75-9-12 1 1,35 9 12,2 75 0,06
РК100-7-11 1 0,6 7,25 9,7 100 0,07
РК50-13-17 7 3,99 13 17,2 50 0,042

13-15 1 2,05 13 18 75 0,04

Сымдарды, сымдарды, кабельдерді тексеру омметрдің көмегімен 
қарсылықты өлшеу болып табылады. Бұл өлшем қоңырау деп те аталады. 
Сымдардың, кабельдердің негізгі ақауларына мыналар жатады: өткізгіш 
өзектің үзілуі; өткізгіш өзектің экрандаушы өрімге қысқа тұйықталуы (ҚТ); 
оқшаулаудың бұзылуы.

2.9-суретте желілік кабель өзектерінің бірін тексеру көрсетілген.
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Сурет. 2.9 Мультиметрдің көрсеткіштері, жарамды сымдар мен кәбілдерде

Электр сымдарының тұтастығын тексеру немесе көп сымды кабельдің 
бір өзегін табу үшін қарсылықты өлшеу режимінде қосылған сандық 
мультиметрді қолдануға болады. 

2.10-суретте сандық мультиметрдің сыртқы түрі, басқару элементтері 
және коммутациялық қосқыштары көрсетілген.

Сурет. 2.10 Сандық мультиметрдің сыртқы түрі, басқару элементтері 
және коммутациялық қосқыштары
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Мұндай операцияны орындау кезінде тікелей мультиметрден 
(тестерден), өлшеу "ұштарының" жұбынан және тексерілетін өткізгіштің 
өзінен тұратын жабық тізбек құру қажет.

Бұл жағдайда кішігірім электр тогы сынақ аймағына өтеді, ал 
мультиметр оның ішкі кедергісінің мөлшерін анықтайды. 

Мұндай тексеру барысында мультиметрдің дисплей көрсеткіштеріне 
сәйкес тізбектің немесе өткізгіштің тексерілетін аймағындағы тұтастықты 
немесе үзілісті бағалауға болады. Нөл немесе бірнеше омға жақын оқулар 
сымның үзілмегенін білдіреді; құрылғы шығарған электр тогы ол арқылы 
еркін ағып кетеді.

Сондай-ақ, тексеру кезінде құрылғы мегаом аймағында көрсеткіштерді 
көрсеткенін және бақылау қоңырауымен дыбыстық сигнал бермегенін 
анықтаған кезде де мүмкін. Бұл сым учаскесінде визуалды түрде 
Анықталмайтын ішкі жартастың бар екенін білдіреді.

Шын мәнінде, омыртқалар мультиметрмен анықталады, сымдар 
арасында байланыс бар немесе жоқ. Мультиметр аз ток шығарады, ал егер 
тізбек бүтін болса, онда кернеу бекітіледі, нәтижесінде дыбыстық сигнал 
естіледі, ал мультиметр дисплейінде нөлдер көрсетіледі. Қоңырау 
сақтандырғыштарды, шамдарды, сымдарды, схемалардың тұтастығын 
тексереді.

Кедергі мәні мультиметрмен тексерілген кабель өнімінің жалпы 
ұзындығымен анықталады. Сонымен қатар, көп сымды кабельдің құрамына 
кіретін барлық өткізгіштер мен қатар орналасқан өткізгіштер арасында 
байланыс болмауы керек, бұл қоңырауды тексереді.

Мультиметрмен өткізгіштерді қоңырау шалу осы сыныптағы көптеген 
сандық құрылғыларда функционалды түрде қамтамасыз етілген. Қоңырау 
режимін орнату үшін қосқышты "дыбыстық сигнал" белгісімен белгіленген 
күйге орнатып, 2.11-суретте көрсетілген өлшеу тізбегін дайындау жеткілікті.

Егер ток сымның тексерілген бөлігі арқылы ағып кетсе, мультиметр 
дыбыстық сигнал береді (дыбыстық сигнал). Әрине, ұзындығы бірнеше метр 
болатын тізбектің бір бөлігін қоңырау шалу үшін өлшеу тізбегін құру үшін 
қолданылатын қосымша сым қажет болады.

Айтарлықтай ұзындықтағы фазалық және нөлдік сызықтық 
өткізгіштерді сынаудың тағы бір нұсқасы оларды сымның алыс ұшында 
бұрауды қамтиды.

Бұл жағдайда тізбектің үзілуін тексеру үшін мультиметрдің өлшеу 
зондтарын құрылғыға жақын орналасқан электр желісінің ұштарының бос 
контактілеріне қосу жеткілікті.
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.
Сурет. 2.11 Мультиметрді «қоңырау шалу» режиміне ауыстыру»

Коаксиалды кабельден басқа, телекоммуникациялық желілерде 
талшықты - оптикалық кабель және бұралған жұп кабель қолданылады. 

Талшықты-оптикалық кабель (ол талшықты-оптикалық кабель)-
тікелей емес қозғалысқа байланысты жарық жылдамдығынан аз 
жылдамдықпен фотондар (жарық) түрінде байланыс желілерінде оптикалық 
сигналдарды беруге арналған талшықты жарық өткізгіштерге негізделген 
кабель. Оның негізгі элементі-мөлдір шыны талшық, ол арқылы жарық үлкен 
қашықтықта (ондаған шақырымға дейін) аздап әлсірейді. Талшықты-
оптикалық кабельдің құрылымы өте қарапайым және коаксиалды электр 
кабелінің құрылымына ұқсас, тек орталық мыс сымның орнына жұқа 
(диаметрі шамамен 1-10 мкм) шыны талшық қолданылады, ал ішкі 
оқшаулаудың орнына шыны немесе пластик қабық қолданылады, бұл 
жарықтың шыны талшықтан асып кетуіне жол бермейді [37].

Талшықты-оптикалық кабель құрылғысы 2.12-суретте көрсетілген. 



56

Сурет. 2.12 Талшықты-оптикалық кабель құрылғысы

Бұралған жұп - бір-біріне оралған оқшауланған өткізгіштердің бір 
немесе одан да көп жұптарын қамтитын кабель деп аталады. Олар неге 
бұйраланады? Олардың арасындағы байланысты жақсарту және сырттан 
келетін сигнал кедергісін азайту үшін [37].

Бұралған жұп кабельдің пайда болуы 2.13-суретте көрсетілген

Сурет. 2.13 Бұралған жұп кабель құрылғысы

Бұралған жұп Ethernet кабелінің екі түрі бар: қорғалмаған бұралған жұп 
(UTP) және экрандалған бұралған жұп (STP). Барлық жерде қорғалмаған Cat 
5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A және Cat 7 мыс кабельдері қолданылады. Экрандалған 
кабельде әр жұп сымның айналасында фольга қабығы бар. Барлық төрт жұп 
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сымдар жалпы металл орамалға немесе фольгаға салынған,әдетте 150 Ом 
кабель. Экрандалған кабель экрандалғанға қарағанда шуылға қарсы тұрудың 
жақсы сипаттамаларына ие.

Кабельдің түріне байланысты әртүрлі қорғаныс нұсқалары мүмкін:
UTP немесе қорғалмаған, жұп сымдар үшін ортақ экран жоқ;
Алюминий фольга экраны бар FTP немесе фольга;
STP немесе қорғалған, мыс торының ортақ экраны бар, сонымен қатар 

әр бұралған жұп бөлек экранмен қоршалған;
S / FTP немесе фольга, ортақ фольга экранымен қорғалған, сонымен 

қатар әр жұп экранға қосымша қосылады.
Желілерді құру үшін кабельдің келесі түрлері қолданылады:
UTP (unshielded twisted pair) - қорғалмаған бұралған жұп жұптардың 

экрандалуы жоқ;
FTP (Foiled Twisted Pair) - фольгамен бұралған жұп-ортақ фольга 

экраны бар, бірақ әр жұптың жеке қорғанысы жоқ;
STP (shielded twisted pair) - қорғалған бұралған жұп-әр жұптың өз 

экраны бар;
Коаксиалды кабельмен салыстырғанда бұралған жұптың бірқатар 

артықшылықтары бар:
Монтаждау және жөндеу ыңғайлылығы.
Қосылу үшін арзан бірыңғай қосқыштарды пайдалану.
Белгілі бір қадаммен жұптасқан сымдардың арқасында ең жақсы шу 

иммунитеті.
Қажетті мақсатқа, орнату шарттары мен пайдалану мүмкіндіктеріне 

байланысты таңдауға болатын кабельдің көптеген түрлері [37].

2.3 Дәнекерлер мен флюстер

Дәнекерлеушілер - дәнекерлеу арқылы металл бөліктерінің бір 
бөліктен тұратын қосылыстарын жасауға арналған түсті металдар мен 
олардың қорытпалары деп аталады. Балқу температурасына байланысты 
сатушылар жұмсақ (балқу температурасы 400°C-тан төмен) және қатты 
(балқу температурасы 400°C-тан жоғары) болып бөлінеді. 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы орнату кезінде 
жұмсақ сатушылар қолданылады.

Дәнекерлеушілерге құрылымдық және технологиялық талаптар 
қойылады. Құрылымдық талаптарға мыналар жатады: жақсы электр және 
жылу өткізгіштік: жеткілікті механикалық беріктік; герметикалығы; 
коррозияға төзімділігі. Технологиялық талаптар: балқу температурасындағы 
қажетті сұйықтық ағымы; жақсы сулану; қажетті балқу температурасы.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы орнату 
кезінде келесі жұмсақ сатушылар қолданылады: қалайы қорғасын, төмен тұз, 
тұзсыз, оңай балқитын (балқу температурасы 150°C-тан төмен). Ең жиі 
қолданылатын дәнекерлердің химиялық құрамы кестеде келтірілген. 2.5.



58

Кесте 1.21 - Болаттың химиялық құрамы
Дәнекерлеуші 

бренд
химиялық құрамы

Қалайы Қорғасын Сурьма Кадмий Күміс Индия
1 2 3 4 5 6 7

ПОС-61 61 39 ― ― ― ― 
ПОС-40 40 60 ― ― ― ― 

ПОСК 50-18 50 32 ― 18 ― ― 
ПОССу 61-0, 5 61 38,5 0,5 ― ― ― 

Psross 3-58 57,8 28,7 0,5 ― ― ― 
ПСр-2 30 63 ― 5 2 ― 

ПСрОСИн 3-56 56 37,5 0,5 ― 3 3
ПСрИн-3 ― ― ― ― 3 97

Дәнекерлеушілердің негізгі параметрлеріне мыналар жатады: қатты 
және сұйық температура, электр кедергісі. Солидус - қорытпа толығымен 
қатайған ең жоғары температура. Ликвидус - ең төменгі температура, онда 
қорытпа толығымен сұйық болып қалады.

Кейбір брендтердің сатушыларының негізгі параметрлері 2.6-кестеде 
келтірілген. 

2.6-кесте - Дәнекердің негізгі параметрлері
Дәнекерлеуші 

бренд
Температура, °C Электр кедергісі ρ ρ 10, 

ОМ‧мТс солидусы өтімді Тл
ПОС-61 183 190 13,9
ПОС-40 183 238 15,9

Жылтыр 50-18 142 145 13,3
ПОССу 61-0, 5 183 189 14

Psross 3-58 180 190 14,9
ПСр-2 225 235 17

ПСрОСИн 3-56 175 175 ― 
ПСрИн-3 141 144 ― 

Көптеген дәнекерлердің негізгі компоненттері-қалайы және қорғасын. 
Қалайы құрамының жоғарылауымен дәнекерлеушілердің механикалық 
беріктігі артады, балқу температурасы төмендейді, бірақ сонымен бірге 
сынғыштық жоғарылайды, сұйықтық азаяды. Қалайы мен қорғасыннан басқа, 
сатушыларға сурьма, кадмий, күміс және т. б. түрлі қоспалар кіруі мүмкін. 
Олар дәнекерлеушілерге ерекше қасиеттер береді. Сонымен, күміс пен 
сурьма жоғарылайды, ал висмут пен кадмий балқу мен қатаю 
температурасын төмендетеді. Күміс дәнекерлеуші күштің төмендеуін 
кешіктіреді, бірақ оны сынғыш етеді және Мыстың таралуын нашарлатады.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы заманауи 
өндіру үшін механикаландыру және автоматтандыру, беттік монтаждау 
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технологиясын қолдану жағдайында дәнекерлеу пасталары түріндегі 
дәнекерлеушілер анағұрлым Технологиялық болып шықты. Пасталар, әдетте, 
ұнтақ түріндегі металл компоненттерінің жұқа қоспалары (10 - 100 мкм), 
олардың ішінде бейтарап, буланған байланыстырғыштар (байламдар) бар. 
Пасталарды қолдану құрастыру кезінде дәнекерлеуді жеңілдетеді, 
дәнекерлеудің, ағынның құрамы мен массасын дәл мөлшерлеуге мүмкіндік 
береді, сонымен қатар байлам материалының толық булануын қамтамасыз 
етеді, ұзақ сақтау кезінде қоспаның химиялық құрамының өзгеруін 
болдырмайды. Дәнекер ұнтағының массасы бүкіл қоспаның массасының 85-
90% құрайды, оның бөлшектерінің мөлшері 30-50 мкм құрайды.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу 
кезінде ПОС-61 дәнекерлеуі жиі қолданылады. Сатушылар жұқа сым, плитка 
түрінде шығарылады, бірақ ағынды толтырылған жұқа (диаметрі 3 мм) түтік 
түрінде дәнекерлеу әсіресе ыңғайлы.

Ағындар - бұл салыстырмалы түрде төмен температурада сұйық немесе 
газ тәрізді қорғаныс ортасын құрайтын, біріктірілген металдардың бетінен 
оксидтерді ерітіп, алып тастайтын, оларды дәнекерлеу кезінде тотығудан 
қорғайтын және дәнекерлердің сулануын жақсартатын заттар. Ағындардың 
химиялық құрамы химиялық белсенді (қышқыл) және химиялық пассивті 
(қышқылсыз). Қышқыл ағындарға коррозияны тудыруы мүмкін қышқылдар 
немесе құрамында хлор бар компоненттер кіреді. Құрамында ПН-9, ПН-56
маркалы Розин немесе полиэфир шайырлары бар құрамында шайыры бар, 
коррозия тудырмайтын флюстер қышқылсыз болып табылады. 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы өндіру және 
жөндеу процесінде негізінен қышқылсыз флюстер қолданылады.

Флюстер мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс: балқу 
температурасы дәнекерге қарағанда төмен болуы тиіс; флюс дәнекерді және 
дәнекерленетін металды жақсы сулауы тиіс; Флюстің қасиеттері мен құрамы 
дәнекерлеу бойына өзгермеуі тиіс; флюс химиялық төзімді қосылыстар 
түзбеуі тиіс; флюс қалдықтары оңай жиналуы тиіс. Флюсті таңдау мынадай 
факторлармен анықталады: дәнекерленетін тораптың ерекшелігі; 
дәнекерлеуден кейін тазалау мүмкіндігі; негізгі металдың дәнекерленуі; 
дәнекерлеудің талап етілетін жылдамдығы; қыздыру тәсілі. Флюстердің 
мысалдары: қарағай розині ФКСП (канифоль - 10-60%, этил спирті - 90-40%), 
ФКЭТ (канифоль - 10-60%, этил ацетаты - 90-40%), ФПЭТ (полиэфир 
шайыры - 15-50%, этил ацетаты - 85-50%), ФКТС (канифоль - 15-30%, 
салицил қышқылы - 3-3,5%, триэтаноламин - 1-1,5%, этил спирті - 81-65%) 
және т.

2.4 Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
монтаждау түрлері

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
орнатуды шартты түрде бөлуге болады:
- монтаждау сымдарын, кабельдерді, бұрауларды пайдалана отырып көлемді;
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- монтаждық баспа платаларын пайдалана отырып басылған;
- комбинированный;
- SMD және BGA.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен Тұрмыстық техника үшін 
біріктірілген қондырғы қолданылады, онда жеке қондырғылар, Модульдер 
баспа схемаларында, ал жалпы дизайн үшін - көлемді орнату, сондай-ақ SMD 
және BGA орнату. Соңғы уақытта кеңінен енгізілуде беттік және BGA 
монтаждау (бетінде ПХД) түрі ретінде баспа монтаждау [28].

Дәнекерлеу сенімді электр байланысын және жеткілікті механикалық 
беріктікті қамтамасыз етуі керек. Дәнекерлеу процесін келесі кезеңдерге 
бөлуге болады:
- дәнекерленген беттерді дайындау (оксидтерден, кірден тазарту және т. б.);
- тазартылған беттерді флюспен жабу;
- ыстық қалайылау, яғни дәнекерлеу арқылы қосылатын бетіне 
дәнекерлеудің жұқа қабатын жағу;
- дәнекерлеу дәнекерлеу арқылы бір бөліктен тұратын қосылысты құру 
процесі ретінде.

Дәнекерлеудің Жоғары сапасы үшін бірқатар шарттар сақталуы тиіс: 
дәнекерленетін беттер қыртысталған; дәнекерлегіш стержень жұмысқа 
дайындалған; дәнекерлегіштің температуралық режимі сақталған; 
дәнекерлегішті барлық жұмыс бетімен қосу орнына басқан; дәнекерлеу 
орнындағы флюс пен дәнекердің массасы ең аз; дәнекерлеу уақыты - ең аз 
қажетті (егер техникалық құжаттамада айтылмаса, бірақ 5 с-тан аспайтын); 
біріктірілетін беттер дәнекердің толық қатаюына дейін қозғалыссыз; 
дәнекерленетін беттер (спиртпен немесе алмастырғыштармен) жуылған. 
Нашар дәнекерлеу кезінде телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық 
техниканың ақаулары пайда болуы мүмкін. Мұндай дәнекерлеу жалған 
("суық") деп аталады, өйткені уақыт өте келе дәнекерленген беттер тотығады 
және электр байланысы жоғалады, бұл өте қиын ақауларға әкеледі. Жалған 
дәнекерлеу дәнекерленетін беттердің нашар қалайылануынан (немесе оның 
болмауынан), дәнекерлеушінің температуралық режимінің бұзылуынан, 
дәнекерленетін беттердің дәнекерлеуші қатайғанға дейін жылжуынан пайда 
болады. Дәнекерлеу үтігінің температуралық режимінің бұзылуы келесідей 
көрінеді: егер дәнекерлеу үтігі жеткіліксіз қыздырылса, дәнекерлеу нашар 
ериді, дәнекерлеу орнына жайылмайды, бірақ жабысып қалса, дәнекерлеу 
нәзік болады, Электрлік байланыс сенімсіз; егер дәнекерлеу үтігі қатты 
қызып кетсе, дәнекерлеу үтіктің түбіне нашар жиналады, домаланады, Розин 
күйіп кетеді, дәнекерлеу де нәзік болады, Электрлік байланыс сенімсіз.

Көлемді монтаждау әртүрлі электр және радиоэлементтерді, 
тораптарды, баспа платаларында орындалған телекоммуникациялық жабдық 
пен тұрмыстық техниканың модульдерін монтаждау сымдарының, 
кабельдердің, жгуттардың көмегімен тұтас конструкцияға қосуды 
қамтамасыз етеді. Бұл ретте келесі кезеңдерді қамтитын сымдарды, 
кабельдерді электр монтаждауға дайындау маңызды орын алады [1].
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1. Сымды, кабельді өлшеу. Ұзындығы бір немесе екі дәнекерлеу 
үшін жеткілікті болуы керек.

2. Сымдарды, кабельдерді шеттерінен оқшаулауды алып тастау. 
Жою әдісі оқшаулаудың түріне байланысты: шыны талшықты оқшаулау 
болмаған кезде - күйдіру арқылы; шыны талшық өрілген, бұралған және 
тістелген; эмаль оқшаулауы тегістеу терісімен, формаль қышқылымен 
алынады. Болмайды түсіруге оқшаулауды пышақпен, бокорезами, себебі 
зақымдауы токоведущую кеніші. Егер технологиялық процестің қосымша 
нұсқаулары болмаса, онда шығарылатын оқшаулаудың өлшемдері суретте 
көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. 2.14 (жөндеу кезінде-ауыстырылатын 
сым немесе кабельдің үлгісі).

Сурет. 2.14 Монтаждау сымдары мен кәбілдерден оқшаулауды алып тастауға 
арналған өлшемдер

Сымның, кабельдің оқшаулау ұштарын бітеу. Тығыздау әдісі 
технологиялық процеске байланысты (жөндеу кезінде кабельдің 
ауыстырылатын сымын жөндеуге ұқсас). Бітеу үшін нитроклей, 
поливинилхлоридті түтіктің кесінділері, жіп бандажын қолдануға болады 
[11].

4. Ток өткізгіш өзектен оксид пленкасын алу және қалайылау.
5. Экрандаушы өрімнің ұштарын бітеу (егер ол бар болса). Құрылғының 
әртүрлі бөліктерінің экрандау орамасы арқылы жабылуына жол бермеу 
керек. Экрандалған орамалды жабудың нұсқалары суретте көрсетілген. 2.15: 
1 - ұзартылған экран; 2 - өткізгіш өзек; 3 - оқшаулағыш қабат; 4 -
оқшаулағыш 5 - жерге қосу сымы; 6 - сыртқы қабық; 7 - экрандау орамасы; 8 
- жіп таңғышы; 9-оқшаулағыш түтік. а-жерлендіруге жататын; б-
жерлендіруге жатпайтын; төсеу
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Сурет. 2.15 Монтаждық сымдар мен кабельдердің экрандаушы өрімдерін 
бітеу.

Көлемді орнату кезінде, соның ішінде жабдықты жөндеу кезінде 
бірқатар талаптарды сақтау қажет.
- Барлық дәнекерлеу қосылыстары алдын-ала механикалық бекітілгеннен 
кейін жасалуы керек. Көлемді орнату үшін бекіту нұсқалары суретте 
көрсетілген. 2.16.

Сурет. 2.16 Көлемді монтаждау кезінде радиоэлементтердің сымдары мен 
шықпаларын бекіту

- Құрылғыларды электрлік орнату толық механикалық құрастырудан 
кейін жасалуы керек.

- Сымның, кабельдің, радиоэлементтердің зақымдалуына жол бермеу 
керек.

- Монтаждау барысында сымдардың, кабельдердің сынықтарының 
және басқа да бөгде заттардың аппаратураға түсуіне қарсы шаралар қабылдау 
қажет.

- Ширатқыштан шығатын және жылжымайтын байланыстарға 
қосылатын иілгіш монтаждау сымдарының, кәбілдердің ұзындығы бойынша 
бір-екі дәнекерлеуді қамтамасыз ететін қоры болуы тиіс.

- Жабдықты орнату және жөндеу кезінде жеке тізбектер арасындағы 
байланыс болмауы немесе минималды болуы үшін сымдарды дұрыс 
орналастыру керек.
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- Егер дәнекерлеу терминалдары арасындағы қашықтық 2 мм-ден аз 
болса, онда оқшаулау түтігі терминалдарға қойылады.

- Қосқыштар көрші сымдар мен кабельдердің зақымдалуын 
болдырмайтын ретпен дәнекерленген, әдетте төменнен жоғары және солдан 
оңға қарай.

Баспа сымдары - бұл оқшаулағыш негіздің бетін металдандыру немесе 
фольганы (жіңішке мыс қабатымен қапталған) материалды (гетинакс, 
текстолит, шыны талшық) металдандыру арқылы алынған басылған 
өткізгіштерді қолданатын радиоэлементтердің электрлік байланысы. Баспа 
схемалары бір жақты, екі жақты, икемді негізде, көп қабатты. 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы өндіруде 
кеңінен қолдану қарапайым дизайны бар бір жақты және екі жақты баспа 
схемаларына ие болды. Бір жақты тақталарда (сурет. 2.17) аспалы 
радиоэлементтер бір жағынан, ал баспа өткізгіштер екінші жағынан 
орналасқан. Екі жақты элементтерде бір жағынан, ал өткізгіштер екі жағынан 
орналасады.

а - радиоэлементтердің орналасуы; б - баспа өткізгіштері
Сурет. 2.17 Бір жақты ПХД:

Радиоэлементтердің шықпаларын баспа платаларына монтаждау 
кезінде тесіктерге (егер олар істік болса) салады немесе қалыптау 
аяқталғаннан кейін тесіктерсіз (егер олар жоспарлы болса) байланыс 
алаңшаларына орнатады. Шығаруларды дәнекерлеу металдандырудың 
біршама ұлғайтылған ауданын білдіретін байланыс алаңдарына баспа 
өткізгіштер тарапынан жүргізіледі. Басылған өткізгіштер мен байланыс
алаңдары суретте көрсетілген. 2.18: 1-баспа өткізгіші; 2, 5-байланыс 
алаңдары; 3-координаталық тор сызықтары; 4-бірінші шығуға арналған кілт
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Сурет. 2.18 Баспа жолсеріктері және байланыс алаңдары

Радиоэлементтердің құрылымдық орындалуына байланысты оларды 
алдын-ала түйреуіштермен баспа схемаларына орнатудың әртүрлі нұсқалары 
бар. Қалыптау түйреуіштер арасындағы қашықтықты ұлғайту, корпустан 
ПХД-ға дейінгі қашықтықты бекіту, түйреуіштерді тесіктермен және 
байланыс алаңдарымен біріктіру үшін жүзеге асырылады. Баспа схемаларына 
радио элементтерін орнату нұсқалары суретте көрсетілген. 2.19: 1-төсеу; 2-
қорытындылар; к-желім қосылымы

Сурет. 2.19 Баспа схемаларына радио элементтерін орнату нұсқалары:

Радиоэлементтердің терминалдарын дәнекерлеу әдетте электрлік 
дәнекерлеу үтігінің көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, әртүрлі 
радиоэлементтер үшін дәнекерлеу үтігінің температурасы, дәнекерлеу 
уақыты, дәнекерлеу кезінде жылу өткізгіштерді қолдану, электростатикалық 
электрден қорғау бойынша белгілі бір талаптар бар. Өндірісте топтық 
дәнекерлеу қолданылады, бұл еңбек өнімділігін арттырады. Дәнекерлеудің 
бұл түрлеріне дәнекерлеуші толқынмен дәнекерлеу, батыру жатады. 
Дәнекерлеу толқынының дәнекерлеу схемасы суретте көрсетілген. 2.20: 1-
элементі бар тақта; 2-дәнекер толқыны
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Сурет. 2.18 Баспа жолсеріктері және байланыс алаңдары

Радиоэлементтердің құрылымдық орындалуына байланысты оларды 
алдын-ала түйреуіштермен баспа схемаларына орнатудың әртүрлі нұсқалары 
бар. Қалыптау түйреуіштер арасындағы қашықтықты ұлғайту, корпустан 
ПХД-ға дейінгі қашықтықты бекіту, түйреуіштерді тесіктермен және 
байланыс алаңдарымен біріктіру үшін жүзеге асырылады. Баспа схемаларына 
радио элементтерін орнату нұсқалары суретте көрсетілген. 2.19: 1-төсеу; 2-
қорытындылар; к-желім қосылымы

Сурет. 2.19 Баспа схемаларына радио элементтерін орнату нұсқалары:

Радиоэлементтердің терминалдарын дәнекерлеу әдетте электрлік 
дәнекерлеу үтігінің көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, әртүрлі 
радиоэлементтер үшін дәнекерлеу үтігінің температурасы, дәнекерлеу 
уақыты, дәнекерлеу кезінде жылу өткізгіштерді қолдану, электростатикалық 
электрден қорғау бойынша белгілі бір талаптар бар. Өндірісте топтық 
дәнекерлеу қолданылады, бұл еңбек өнімділігін арттырады. Дәнекерлеудің 
бұл түрлеріне дәнекерлеуші толқынмен дәнекерлеу, батыру жатады. 
Дәнекерлеу толқынының дәнекерлеу схемасы суретте көрсетілген. 2.20: 1-
элементі бар тақта; 2-дәнекер толқыны

Сурет. 2.20 Дәнекерлеу толқынының схемасы:

Баспа тақталарында дәнекерлеуге бірқатар талаптар қойылады:
- дәнекерлеу сенімді электр байланысын және қажетті механикалық 

беріктігін қамтамасыз етуі керек;
- радиоэлементтердің қорытындылары алдын ала механикалық 

бекітіледі;
- дәнекерлеу жылтыр, тесіктерсіз, ластаусыз, ағынсыз, өткір дөңес, 

бөгде қосындыларсыз болуы керек;
- дәнекерлеу беті қаңқа, Өтпелі және екі жақты болуы керек;
- дәнекер барлық жағынан, соның ішінде жарықтар мен саңылауларды

толтыруы керек.
Рациондардың түрлері және олардың ақаулары суретте көрсетілген. 

2.21: 1-бір жақты баспа платасы үшін; 2-екі жақты баспа платасы үшін.

(а), непропаи (б), дәнекерлеудегі жарықтар қабығы (в), дәнекердің артығы 
(г):

Сурет. 2.21 Сапалы дәнекерлеу

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу 
барысында ақаулы элементті тапқан кезде оны бөлшектеу, содан кейін 
жаңасын орнату керек. Демонтаждау кезінде жарамды радиоэлементтің 
зақымдану мүмкіндігін, баспа өткізгіштерінің қызып кетуін болдырмау 
қажет, бұл олардың платаның негізінен қабыршақтануын туындатуы мүмкін. 
Бұл жағдайда BF желімінің көмегімен өткізгішті тақтаға бекітуге немесе бір 
ядролы консервіленген мыс сымның бір бөлігін үзіліс аймағына дәнекерлеуге 
болады.
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Ақаулы элементтерді бөлшектеу кезінде Сіз мыналарды қолдана 
аласыз: сым кескіштерді (а - а сызығы бойымен түйреуіштерді кесіп, 
түйреуіштердің қалдықтарын алып тастаңыз, сурет, 2.22, а); барлық 
түйреуіштерді бір уақытта жылыту үшін дәнекерлеу үтігінің сабына әртүрлі 
пішінді саптамалар (мысалы, чиптерді бөлшектеу үшін, сурет. 2.22, б); 
кесілген ұштары бар әртүрлі диаметрлі медициналық инелер (сурет. 2.22, в).

Ақаулы Радиоэлементтерді жаңасымен ауыстырған кезде сапасыз 
монтаждау есебінен (жалған дәнекерлеу, тұйықталу, баспа өткізгіштерінің 
қабыршақтануы, жарамды бөлшектердің зақымдануы және т.б.) ақаулардың 
енгізілуін болдырмау үшін монтаждауға қойылатын барлық талаптарды 
сақтау қажет.

1-дәнекерлеу үтігі; 2-ине. (а), саптама (б), медициналық ине (в):

Сурет. 2.22 Сым кескіштердің көмегімен жою кезінде Радиоэлементтерді 
бөлшектеу

Беттік монтаждау торабының (БМ) конструктивтік белгісі 
коммутациялық платаның бетінде орналасқан байланыс алаңына 
радиоэлементтердің шықпаларын қосу болып табылады. Беттік 
монтаждау технологиясы (БМТ) БМ үшін коммутациялық платалар мен 
Радиоэлементтерді дайындау технологиясын, БМ орындау технологиясын, 
сондай-ақ БМ үшін жабдықты, осы технология бойынша орындалған 
бұйымдарды сынауды, бақылауды және жөндеуді қамтиды.

ТПМ Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
орнату кезінде екі технологияны біріктіреді: дәстүрлі - баспа платаларының 
тесіктеріне Радиоэлементтерді орнату және гибридті схемаларды орнату 
технологиясы, онда орнату коммутациялық тақтаның байланыс алаңдарында 
тек шектеулі өлшемдері бар (150 x 150 мм, көбінесе 48 x 60 мм) дәнекерлеу 
немесе дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, PM үшін екі 
жақты монтажы бар үлкен өлшемді баспа платалары, корпустық және 
корпустық емес радио элементтері қолданылады. Алайда, 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы, оның ішінде 
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тұрмыстық техниканы өндіруде ТПМ-нің кеңінен енгізілуі белгілі себептерге 
байланысты: ПМ Элементарлық базасының жеткіліксіз дамуы; жабдықпен 
қиындықтар; жаңа технологиялық процестерді игерудегі қиындықтар; орнату 
операцияларының дәлдігіне өте жоғары талаптар. Сондықтан, 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканың көптеген 
конструкциялары үшін дәстүрлі орнату технологиясынан TPM-ге ауысуға 
тән аралас қондырғы қолданылады.

ТПМ-де жасалған баспа схемаларындағы түйіндердің 
конструкцияларының түрлерін қарастырайық, өтпелі кезеңде байланыс 
алаңдарында, гак-та және ПХД саңылауларында орнатылған 
Радиоэлементтерді қолдануға болатындығын ескере отырып.
- Таза PM конструкциялары. Барлық радио элементтері PM үшін жасалады 
және коммутациялық тақтаға бір немесе екі жағынан орнатуға болады (сурет. 
2.23): 1 – коммутациялық тақта; 2-ПМ арналған радиоэлементтер; 3-
байланыс алаңдары

Сурет. 2.23 Бір жақты (А) және екі жақты (б) монтаждау кезінде таза беткі 
монтаждау конструкциясы:

- Аралас монтаж конструкциялары, онда борттың бір жағында 
саңылауларға орнатылған радиоэлементтер, ал екінші жағынан-PM үшін 
радиоэлементтер орнатылады. Құрылыстың бұл түрі өтпелі кезеңге тән.
- ТПМ бойынша Радиоэлементтерді екі жақты монтаждау және саңылауларға 
бір жақты монтаждау қолданылатын аралас монтаж конструкциялары (сурет. 
2.24): 1-коммутациялық тақта; 2-ПМ үшін радиоэлементтер; 3 байланыс 
алаңы; 4-тесіктерге Орнатылатын радиоэлементтер

Сурет. 2.24 Аралас монтаж конструкциялары:
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Таза немесе аралас TPM пайдалану дәстүрлі орнату технологиясымен 
салыстырғанда Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
жобалауда бірқатар артықшылықтар береді:

- түйіндердің мөлшері мен массасын азайту (қорытындылар 
арасындағы қадамды 2,5 мм-ге дейін және одан аз қысқарту, 
радиоэлементтердің екі жақты орналасу мүмкіндігі, элементтердің орналасу 
тығыздығы және т. б.);

- техникалық сипаттамалардың жақсаруы (сигналдық өткізгіштер мен 
радиоэлементтердің терминалдарының ұзындығын азайту, бұл паразиттік 
контейнерлер мен индуктивтіліктің күрт төмендеуіне, кедергілерге, 
кедергілерге, механикалық кернеулерге төзімділіктің жоғарылауына және т. 
б.);

- құрастыру процестерін автоматтандыру;
- экономикалық тиімділік (жекелеген операцияларды алып тастау, 

Автоматтандыру және т.б.).
Беттік монтаждау тораптарының элементтері. PM түйіндерінің негізгі 

элементтеріне ПХД және радио элементтері жатады. ПХД - да 
Радиоэлементтерді таза PM-ге орнатуға арналған байланыс алаңдары немесе 
байланыс алаңдары және аралас орнатуға арналған тесіктер, сондай-ақ 
коммутациялық жолдар бар. PM үшін ПХД әдетте коммутациялық тақталар 
деп аталады. Оларды дайындау кезінде келесі факторларды ескеру қажет: 
тақтаның өлшемдері; тақтаның ауданын тиімді пайдалану; ПМ нұсқалары; 
тақталардың коммутациялық қабаттарының саны; коммутациялық жолдың 
ені мен қадамы; қабаттараралық өтулерді қолдану; электрлік сипаттамалар; 
жылуды бұру.

Коммутациялық тақталардың көлемінің ұлғаюымен олардың 
функционалдығы артады (тақталардың аралық қосылыстары алынып 
тасталады), бірақ орнату қиынға соғады және құны артады.

Коммутациялық тақталардың ауданын тиімді пайдалану (орнату 
тығыздығы) PM нұсқасына (таза, аралас), тақтаның коммутациялық 
қабаттарының санына (бір қабатты, көп қабатты), коммутациялық 
жолдардың ені мен қадамына байланысты. PM үшін ені мен қадамы 0,203 мм 
(0,008 дюйм) және тіпті 0,127 мм (0,005 дюйм) болатын коммутациялық 
жолдар қарапайым болады, бұл орнату тығыздығын арттырады, бірақ оларды 
алу технологиясы қымбат. Сондықтан ені 0,254 ММ (0,01 дюйм) жолдарға 
артықшылық беріледі, бұл аралас орнатуға мүмкіндік береді. Орнату 
тығыздығы сонымен қатар екі жақты орнатуды қолдану, жалпы жүк көтергіш 
тақтаға бірнеше коммутациялық тақталарды тік орнату және көп қабатты 
коммутациялық тақталарды пайдалану арқылы артады. Көп қабатты тақталар 
сымның қиындықтарын автоматты түрде азайтады, бірақ оларды жасау 
технологиясы күрделене түседі. Суретте көп қабатты коммутациялық 
тақтаның мысалы келтірілген. 2.25: 1-радиоэлементтер; 2-өткізгіш шиналар; 
3-оқшаулағыш материалдар; 4-байланыс алаңдары; 5-қабаттараралық 
өткелдер
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Сурет. 2.25 Көп қабатты коммутациялық тақта:

Пластмассалар, керамикалық және композициялық материалдар 
оқшаулағыш материалдар мен коммутациялық тақталар үшін негіз ретінде 
қолданылады. Өткізгіш шиналар, өткізгіштер, байланыс алаңдары мыс 
немесе басқа өткізгіш материалдардан жасалған. Бұл жағдайда көп қабатты 
тақталарда бір қабат сигнал шинасы (сигнал бойынша коммутациялық 
жолдардың сымдары), екінші қабат - жерге қосу шинасы, үшіншісі - қуат 
шинасы ретінде қызмет етеді. Сондай - ақ, аралық өтулер қолданылады 
(металдандырылған тесіктер түрінде-өту, саңырау, ішкі). Жеке 
радиоэлементтер баспа тәсілімен, қорапсыз орындалуы мүмкін. 
Коммутациялық тақталарда (әсіресе тығыз орнату кезінде) жылу 
өткізгіштерді қолдануға болады (мысалы, анодталған алюминий 
субстраттары).

PM түйінінің екінші негізгі элементі-радио элементтері немесе 
компоненттер. PM үшін барлық компоненттерді үш үлкен топқа бөлуге 
болады: пассивті, белсенді, стандартты емес.

Пассивті компоненттер (резисторлар, конденсаторлар, диодтар) текше 
(тікбұрышты параллелепипед) немесе цилиндр пішінді (сурет. 2.26).

Сурет. 2.26 Текшелік (А) және цилиндрлік (Б) нысандағы пассивті 
компоненттер

ПМ үшін белсенді компоненттер (транзисторлар, микросхемалар) 
корпустың бірнеше түріне ие болуы мүмкін. Миниатюралық транзисторларда 
3 немесе 4 шығыс және SOT типті корпус бар (шағын құрылымды 
Таратқыш). Миниатюралық чиптерде SOIC типті корпус бар (Small Outline 
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Integrated Circuit). Корпусты белгілегеннен кейін микросхеманың Шығыс 
санын көрсететін сан көрсетіледі. Миниатюралық Транзисторлар мен PM 
чиптерінің корпустары суретте көрсетілген. 2.27

Сурет. 2.27 Миниатюралық транзисторлардың (А) және беттік монтаждауға 
арналған микросхемалардың (б) корпустарының түрлері

Корпустың үлкен және күрделі чиптері үшін олар төрт жағынан 
шығарылады (18-84 және одан да көп). Корпустың екі негізгі құрылымы бар: 
шығарылатын (пластикалық PLCC және керамикалық CLCC); 
шығарылмайтын (пластикалық және керамикалық) - (сурет. 2.28).

2.28-сурет Беттік монтаждауға арналған күрделі микросхемалардың шығару 
(А) және шығарылмайтын (б) конструкциялары

Стандартты емес компоненттерді (қосқыштар, розеткалар, қосқыштар 
және т.б.) құрастырудың өзіндік ерекшеліктері бар.

ПМ технологиялық процесінің қысқаша сипаттамасы. 
Автоматтандырылған PM-де коммутациялық тақтаға жоғары температура 
әсер етеді (әсіресе дәнекерлеу кезінде), сондықтан оның ыстыққа төзімділігін 
арттыру үшін қосымша (дайындық) операциялары жасалады. Мұндай 
операцияларға балқыту және дәнекерлеу маскасын қолдану жатады. 
Дәнекерлеу маскасы жылу кедергісін арттырады, ал балқыту дәнекерлеуді 
жақсартады және тақтаның дәнекерлеу мерзімін ұзартады.

PM технологиялық процесі келесі негізгі операцияларды қамтиды.
1. Дәнекерлегіш пасталар мен желімді селективті жағу (мысалы, экран 

баспасының, мөлшерлегіштердің көмегімен).
2. Компоненттерді монтаждау. Бұл PM технологиялық процесінің 

орталық операциясы және осы операцияны орындау үшін монтаждау 
машинасы жоғары дәлдікте болуы керек. Бұл ретте монтаждау 
машиналарында үлгілерді автоматты тану, платаларды түзету, құрамдас 
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бөліктердің шықпаларын түйіспелі алаңдармен біріктіру құрылғылары 
қолданылады.

3. Дәнекерлеу. PM техникасында дәнекерлеудің келесі 
автоматтандырылған әдістері қолданылуы мүмкін: дәнекерлеу толқыны; 
инфрақызыл (ИҚ) сәулелену; бу фазасында; импульстік топ; лазер.

4. Тазарту (флюсті жуу).
5. Бақылау операциялары. PM-де дәстүрлі визуалды бақылауды 

қолдану компоненттердің кішкентай мөлшеріне, олардың қанықтылығына 
байланысты өте қиын. Сондықтан үлгіні тану құрылғыларына негізделген 
автоматтандырылған бейне бақылау әдістері, сондай-ақ лазерлік 
технологияға негізделген дәнекерлеу сапасын объективті бақылау әдістері 
қолданылады.

PM типтік технологиялық процесі суретте көрсетілген. 2.29.

Сурет. 2.29 Беттік монтаждаудың технологиялық процесі

ПМ негізгі үлгілік схемалары (№1 қосымшаны қараңыз). Жоғарыда 
келтірілген типтік PM схемалары үшін топтық дәнекерлеудің басқа әдістерін 
қолдануға болады, тек дәнекерлеу толқыны немесе инфрақызыл сәуле 
арқылы ғана емес.

Беттік монтажы бар бұйымдарды бақылау және жөндеу ерекшеліктері 
[5]. Жоғарыда сипатталғандай, PM сапасын бақылау белгілі бір 
қиындықтарды тудырады. Үлгілерді тану және лазерлік техникамен 
дәнекерлеу сапасын бақылау құрылғыларына негізделген 
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автоматтандырылған бейне бақылаудан басқа, сынақ зондтары, сондай-ақ 
өзін-өзі тексерудің арнайы схемалары қолданылады. Тиісті бағдарлама 
бойынша жұмыс істейтін кіріктірілген сынақ схемасы өнімнің функционалды 
параметрлерін тексереді. Бұл сынақ әдісінің басты кемшілігі-тақтаның 
дизайнын қиындату және оның ауданын пайдалану тиімділігінің төмендеуі. 
Әдетте автоматты бақылау Технологиялық процестің келесі негізгі 
кезеңдерінде жүзеге асырылады: дәнекерлеу пастасын қолдану; 
дәнекерлеуден кейін тексеру компоненттерінің орналасуы. Құрылғыларды 
жөндеу кезінде көбінесе ақаулы компонентті бөлшектеу, содан кейін орнату 
қажет. Ең көп таралған құрал-дәнекерлеу үтігі (микропаяльник), оны PM 
пассивті компоненттерімен бөлшектеу және монтаждау және арнайы пішінді 
тұтқаларды - қарапайым белсенді элементтерді (sot типті корпустар) қолдану 
арқылы жүзеге асыруға болады. Бірақ жұмысты орындау кезінде басқа 
компоненттерге, коммутациялық жолдарға, байланыс алаңдарына зақым 
келтірмеу үшін өте мұқият болу керек.
          ПМ-нің күрделі компоненттерін бөлшектеу және монтаждау өте қиын, 
бірақ көбінесе мүмкін емес. Мұндай жағдайларда әртүрлі пішіндегі және 
көлемдегі компоненттерге есептелген ауыстырмалы ұштықтары бар 
қыздырғыш капиллярлармен жабдықталған (дәнекерлеу орындарын қыздыру 
үшін) құрал қолданылуы мүмкін. Ақаулы компонентті жою және оның 
орнына ақаусыз компонентті орнату вакуумдық сорғыштың көмегімен 
жүргізіледі. Орнатылған компоненттің орналасу дәлдігін бақылауды 
қамтамасыз ететін микроскопты да қолдануға болады. Демонтаждау, 
монтаждау, ақау компоненттерін болады көмегімен басқа да әдістерін 
дәнекерлеу қолданылатын ТПМ. Некені түзету іс жүзінде құрастыру-
монтаждау операцияларының белгілі бір бөлігін қайта орындауға дейін 
азаяды. PM микросхемаларының құны аз болған жағдайда оларды ауыстыру 
оңай және арзан болады. PM өнімдерін жөндеу кезінде жарамды 
компоненттің, көрші компоненттердің және коммутациялық тақтаның басқа 
элементтерінің зақымдану мүмкіндігін болдырмау үшін ақауды жою 
процесін мұқият бақылау және басқару қажет.

2.5 Телекоммуникациялық жабдықты пайдалану және қызмет 
көрсету кезіндегі технологиялық процестің кезеңдері

Телекоммуникациялық жабдықтар мен Тұрмыстық техника 
бұйымдарын пайдалануға беру оларды қаптамадан шығару, қайта іске қосу, 
Орнату, монтаждау, құрастыру, баптау және реттеу, пайдалануға беру-
қабылдау жөніндегі жұмыстар кешенін қамтиды.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
пайдалануға беру жеткізу шартының (келісімшартының) талаптарына және 
пайдалану құжаттамасындағы нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.

Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техниканы монтаждау 
нормативтік талаптарға сәйкес дайындалған үй-жай немесе пайдаланушының 
жұмыс орны болған кезде ғана жүзеге асырылады.
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Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техниканы монтаждау 
Электр қауіпсіздігі сыныбын және телекоммуникациялық жабдық пен 
тұрмыстық техника қауіпсіздігінің басқа да талаптарын ескере отырып, 
нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Монтаждауға дайындық қаптаманы ашуды, жиынтықтылығын, 
тұтастығын тексеруді және телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық 
техника бұйымын монтаждауға қабылдауды қамтиды.

Қаптаманы ашуды және телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық 
техника бұйымының жинақтылығы мен тұтастығын тексеруді монтаждауды 
жүзеге асыратын ұйымның өкілі иесінің (пайдаланушының) өкілінің 
қатысуымен жүргізуге тиіс.

Монтаждауға қабылдау телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық 
техниканың монтаждалатын бұйымының сыртқы түрі, жинақтылығы мен 
бүтіндігі көрсетілетін актімен ресімделеді. Жиынтықталмау немесе ақаулар 
анықталған кезде дайындаушыға (жеткізушіге) шағым беру үшін акт 
ресімделеді.

Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін 
мынадай іс-шаралар жүргізіледі: 

бұйымның жұмысқа қабілеттілігін бағалау және қажет болған 
жағдайларда алынған нәтижелерді пайдалану құжаттамасында белгіленген 
сипаттамалармен (талаптармен) салыстыру мақсатында бақылау техникалық 
сынақтары. Сынақ нәтижелері хаттамамен ресімделеді; 

техникалық қызмет көрсететін персоналды жұмыстарды тапсыру-
қабылдау актісінде тиісті жазбаны ресімдей отырып, бұйымды техникалық 
пайдалану қағидаларына оқыту.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
пайдалануға тапсыру Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық 
техниканың осы түрі үшін көзделген тәртіпке сәйкес жұмыстарды тапсыру-
қабылдау актісімен ресімделеді.

Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техниканың 
техникалық жай-күйін бақылаудың кезеңділігі, көлемі мен технологиясы, 
бақылау әдістері мен құралдарын таңдау тиісті нормативтік және пайдалану 
құжаттамасымен айқындалады.

Техникалық жай-күйді бақылау нәтижелері Телекоммуникациялық 
жабдықтар мен тұрмыстық техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша 
жұмыстарды жүргізу қажеттілігі мен көлемі туралы шешім қабылдау үшін 
негіз болады.

Бұйымның техникалық жағдайы анықталады: 
көзбен және органолептикалық белгілері бойынша (Шу, иіс және т. б.)); 
іс-әрекеттегі тексерумен (функционалдық бақылау); 
аспаптық бақылау құралдарымен жабдықталады.
Бұйымдарды, тораптарды, бөлшектерді көзбен шолып және 

органолептикалық белгілері бойынша бақылайды, олардың жарамдылығы, 
монтаждаудың сенімділігі аспаптық бақылау құралдарын қолданбай 
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анықталуы мүмкін (жабындардың көзге көрінетін зақымдануы, 
герметикалықтың бұзылуы, құбырлардың, магистральдардың ағуы және т.б.).

Бұйымды іс-әрекетте тексеру кезінде бұйымдар мен механизмдердің 
жұмыс қабілеттілігі мен дұрыс жұмыс істеуін, қорғау құрылғылары мен 
бұғаттаулардың іс-әрекетін белгілейді.

Аспаптық бақылауды жүргізу кезінде бұйымның негізгі пайдалану 
және техникалық сипаттамаларының мәндері анықталады.

Техникалық жағдайды бақылаудың келесі түрлері қарастырылған: 
пайдалану алдында техникалық жай-күйін бақылау; 
техникалық жай-күйін мерзімді (жоспарлы) бақылау; 
техникалық жағдайды ағымдағы (жоспардан тыс) бақылау.
Пайдалану алдында телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық 

техника бұйымының техникалық жай-күйін бақылауды пайдаланушы 
персонал тікелей телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техника 
бұйымын пайдалану алдында жүргізеді. Техникалық жай-күйге бақылау 
жүргізудің тәртібі мен қағидалары пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың 
(пайдаланушы нұсқаулығының) «бұйымды пайдалануға дайындау» бөлімінде 
баяндалады.

Пайдалану алдында техникалық жағдайды бақылау мыналарды 
қамтиды: 

жұмыс орны мен бұйымды сыртқы тексеру; 
бұйымды жұмысқа дайындау кезінде қауіпсіздік шараларының 

сақталуын тексеру (желілік шнурлар мен аспаптық айырлардың, 
аппараттардың жалғау сымдарының бүтіндігі, экрандардың, қоршаулардың, 
қорғау құрылғыларының болуы); 

бұйымды шығыс материалдарымен толтыруды тексеру; 
бұйымның пайдалануға дайындығын тексеру (өлшеу құралдарын 

уақтылы тексеру, басқару органдарының бастапқы ережелерін тексеру); 
бұйымның, оның құрамдас бөліктері мен құрылғыларының, сигнал 

беру және блоктау органдарының жұмысқа қабілеттілігін қосу және тексеру.
Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техника бұйымының 

техникалық жай-күйін мерзімді бақылауды телекоммуникациялық жабдық 
пен тұрмыстық техникаға техникалық қызмет көрсету жөніндегі мамандар 
жүргізеді.

Техникалық жағдайды мерзімді бақылау мыналарды қамтиды: 
кабельдердің, жалғағыш өткізгіштердің, коммутациялық 

құрылғылардың, магистральдардың тұтастығын тексеру; 
басқару, бақылау, индикациялау және сигнал беру органдарын 

бекітудің тұтастығына, анықтығына, люфттердің болмауына, қорғау 
құрылғылары мен бұғаттаулардың іске қосылуына тексеру;

жоғары тозуға ұшыраған бөлшектердің, тораптардың, механизмдердің 
жай-күйін бақылау; 

негізгі және қосалқы тораптардың, өлшеу, тіркеу және қорғау 
құрылғыларының жұмыс істеуін тексеру; 

бұйымның электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін тексеру; 
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негізгі техникалық сипаттамаларды аспаптық бақылау; 
пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән 

өзге де операциялар.
Техникалық жай-күйді мерзімді бақылауды 12 айда кемінде 1 рет 

жүргізу ұсынылады.
Техникалық жай-күйін ағымдағы бақылау бұйым пайдалануға түскен 

кезде немесе бұйым жұмысындағы ұзақ үзілістен кейін, сондай-ақ бұйым 
жүйелері істен шыққан кезде кіріс бақылау тәртібімен орындалады.

Бұйымның техникалық жай-күйін бақылау нәтижелері техникалық 
қызмет көрсету журналында көрсетіледі. Бұйымның техникалық жай-күйін 
аспаптық бақылау нәтижелері хаттамамен ресімделуі мүмкін.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға мерзімді 
және ағымдағы техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың түрлері, 
көлемдері, технологиялық бірізділігі пайдалану құжаттамасының 
талаптарымен, сондай-ақ бұйымдардың техникалық жай-күйін бақылау 
нәтижелерімен айқындалады.

Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану 
құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға 
техникалық қызмет көрсету мерзімділігі күнтізбелік мерзім бойынша 
пайдалану құжаттамасымен белгіленеді. Пайдалану шарттары мен 
мерзімдеріне байланысты жұмыстардың мерзімділігі мен көлемін 
телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техника иесінің 
(пайдаланушының) келісімі бойынша телекоммуникациялық жабдық пен 
тұрмыстық техникаға техникалық қызмет көрсету қызметі өзгертуі мүмкін.

Ағымдағы техникалық қызмет көрсету телекоммуникациялық жабдық 
пен тұрмыстық техниканың техникалық жай-күйін ағымдағы бақылау 
нәтижелері бойынша қажетті көлемде жүргізіледі.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға 
техникалық қызмет көрсету бойынша орындалған жұмыстардың көлемі мен 
сапасын растайтын құжаттар Техникалық қызмет көрсету журналы және 
орындалған жұмыстарға акті-наряд болып табылады.

Мерзімді техникалық қызмет көрсету:
Жұмыс орны мен бұйымды сыртқы тексеру: экрандардың, 

қоршаулардың, қорғаныс құрылғыларының, ескерту сигнализациясы 
құралдарының болуын тексеру.

Бұйымды тұтастай немесе оның құрамдас бөліктерін шаңнан, кірден 
және т.б. тазалау.

Механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған 
жағдайда іріктеу

Әлсіреген бекіткіштерді қатайту.
Шығыс материалдарын, арнайы сұйықтықтарды және т. б. толтыру.
Пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру (Электр 

машиналарының щеткалары, сүзгілер және т.б.).
Пайдалану құжаттамасында белгіленген осы бұйымға тән жұмыстар.
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Бұйымды баптау және реттеу.
Бұйымның электр қауіпсіздігі және сенімділік талаптарына сәйкестігін 

тексеру:
Жерге тұйықтау тораптарының жай-күйін, желілік баулардың, 

кабельдердің, жалғағыш өткізгіштердің, аспаптық айырлардың, басқа да 
коммутациялық құрылғылардың, қоректендіруші магистральдардың 
тұтастығын тексеру.

Басқару және бақылау органдарының бүтіндігін, бекітудің анықтығын, 
люфттердің болмауын, қорғаныс құрылғылары мен қорғаныс блоктарының 
іске қосылуын тексеру , индикация және сигнализация құрылғыларының 
күйін бақылау.

Бөлшектердің, тораптардың, механизмдердің, оның ішінде жоғары 
тозуға ұшырағандардың жай-күйін бақылау.

Өлшеу құралдарын тексеру кестелерінің сақталуын бақылау.
Шығыс материалдарының болуын тексеру және оларға бұйымды 

толтыру:
Шығын деңгейін мерзімді бақылау және шығын материалдары мен 

компоненттерін толтыру.
Бұйымның пайдалануға дайындығын тексеру:
басқару органдарының бастапқы ережелерін тексеру.
Бұйымның жұмысқа қабілеттілігін қосу және тексеру:
Негізгі және қосалқы тораптардың, өлшеу және тіркеу 

құрылғыларының, басқару органдарының, индикацияның және сигнал 
берудің, қорғау блоктарының жұмыс істеуін тексеру

Негізгі техникалық сипаттамаларды аспаптық бақылау
Бұйымдардың нақты түріне тән операциялардың орындалуын бақылау
Телекоммуникациялық жабдықтың және тұрмыстық техниканың 

бұйымы техникалық қызмет көрсетуден алынуы және мынадай жағдайларда 
техникалық қызмет көрсетуге арналған шарттан шығарылуы мүмкін:

мекеме әкімшілігінің шешімі бойынша;
телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техникаға техникалық 

қызмет көрсету қызметі мен мекеменің арасындағы келісім бойынша 
техникалық жай-күйді бақылау актісімен және ақаулар ведомосімен 
расталған телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техниканың 
бұйымы шекті Жай-күйге жеткен кезде. 

Телекоммуникациялық жабдық пен тұрмыстық техникаға техникалық 
қызмет көрсету қызметі пайдалану құжаттамасының, қауіпсіздік 
техникасының нормалары мен қағидаларының талаптарын бұза отырып, 
пайдаланылуы жүзеге асырылатын телекоммуникациялық жабдық пен 
тұрмыстық техниканың бұйымына техникалық қызмет көрсетуден бас 
тартуға құқылы.
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2.6 Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық 
техниканы жөндеу кезеңдері

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
пайдалану кезінде әртүрлі ақаулар пайда болуы мүмкін. Бұл ақауларды табу 
жөндеудің көп уақытты қажет ететін кезеңі болып табылады. Бұл жағдайда 
жөндеу нұсқаулығындағы Аппараттың әрбір ақаулығын, оларды іздеу 
ережелері мен әдістерін сипаттау мүмкін емес. Сіз білуіңіз керек жалпы 
ережелер мен жөндеу әдістері бар. Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техниканың нақты түрлері үшін жөндеу жөніндегі нұсқаулықта 
ең тән ақаулар, оларды анықтау және жою әдістері, жөндеудің өзіндік 
ерекшеліктері келтірілген. Сондықтан жөндеуді сәтті жүргізу үшін жақсы 
білім, Дағдылар, Дағдылар мен радио механиктердің шеберлігі қажет.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканың барлық 
ақауларын бөлуге болады: механикалық және электрлік. Механикалық 
ақаулар Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканың 
механикалық түйіндерінде (мысалы, магнитофондардың, 
бейнемагнитофондардың, коннекторлардың және т.б. таспалы 
механизмдерінде) немесе құрылғыға механикалық әсер ету нәтижесінде 
пайда болады. Механикалық түйіндерге мезгіл-мезгіл тазалау және майлау 
қажет, бұл құрылғылардың қызмет ету мерзімін ұзартады, механикалық 
ақаулардың ықтималдығын азайтады.

Электр тізбектерінде электр ақаулары пайда болады. Оларды келесі 
топтарға бөлуге болады:

- электр монтажының ақауларынан Туындаған ақаулар;
- коммутация тізбегіндегі ақаулардан Туындаған ақаулар (қосқыштар, 

қосқыштар, сақтандырғыштар және т. б.);
- радиоэлементтердің істен шығуынан Туындаған ақаулар 

(конденсаторлар, транзисторлар, микросхемалар және т. б.);
- пайдалану процесінде радиоэлементтер параметрлерінің өзгеруінен 

Туындаған ақаулар (кейде рұқсат етілген норма шегінде).
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу 

технологиясы бірнеше кезеңнен тұрады. Осы кезеңдерді және олардың 
қысқаша сипаттамаларын қарастырыңыз.

1. Ақаулықты талдау. Бұл кезеңге мыналар кіреді: ақаулықтың 
себептерін анықтау (мүмкін болса); ақаулықтың сыртқы көріністерін жою; 
ақаулықты іздеу аймағын (түйін, блок, модуль және т.б.) анықтау үшін 
аппараттың схемалық схемасын талдау; ақаулықты іздеу әдісін немесе 
әдістерін таңдау; ең аз қажетті KIA анықтау.

2. Ақаулықты анықтау. Бұл кезеңде ақаулықтарды жою таңдалған 
әдіс бойынша жүзеге асырылады, КИА көмегімен қажетті өлшеулер жүзеге 
асырылады. Теріс нәтиже алған кезде ақаулықтарды жою әдісі өзгереді 
немесе іздеу процесінде басқа әдістер қолданылады.

3. Ақаулықты жою. Монтаждау және бөлшектеу талаптарын сақтай 
отырып, ақаулы элементті ауыстыру жүргізіледі.
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4. Жөндеуден кейін тексеру, аппарат параметрлерін құру (қажет 
болған жағдайда). Ең алдымен, жөнделген құрылғыны, әсіресе ақаулы 
элемент (транзистор, Чип, модуль және т.б.) әсер еткен параметрлерді өлшеу 
арқылы тексеру керек. Қажет болса, аппаратта реттеу жүргізілуі керек, 
өйткені көптеген ұқсас радиоэлементтердің параметрлері үлкен.

5. Электрпрогон. Бұл кернеулі жөнделген құрылғыны тексеру. 
Жүгіру кезінде Жөндеу кезінде анықталмаған немесе радиомеханиктің дұрыс 
емес әрекеттері салдарынан пайда болған жасырын ақаулар анықталуы 
мүмкін.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу 
кезінде ақаулықты іздеу әртүрлі әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін және 
оң нәтижеге әкеледі, бірақ радиомеханик ең жақсысын ажырата білуі керек. 
Әдісті таңдау көптеген факторларға байланысты: ақаулықтың сипаты; 
радиомеханиктің иелігінде әртүрлі КИА, ауыстырылатын түйіндер (блоктар, 
модульдер) болуы; ақаулықты іздеу кезеңдері және т. б.

Ақаулықтарды жоюдың әртүрлі әдістерін қарастырыңыз.
- Сыртқы көріністер әдісі. Бұл әдіс тұрмыстық аппараттың сыртқы 

белгілері бойынша ақаулы түйін (кейде элемент) туралы болжам жасауға 
болатындығына негізделген. Оны басқа әдістермен бірге ақаулықты іздеудің 
бірінші кезеңінде қолданған жөн.

- Сыртқы тексеру әдісі (монтажды талдау). Оның көмегімен сіз орнату 
ақауларын, сыртқы түрін (түсі, пішіні, өлшемі және т.б.) өзгерту арқылы 
ақаулы радио элементін анықтай аласыз. Бұл жағдайда осы ақаулыққа 
байланысты ақаулар анықталуы мүмкін (мысалы, резистордың жануына 
себеп болған себеп). Бұл әдіс өте тиімді және оны екі жағдайда қолданған 
жөн: ақауларды жоюдың алғашқы кезеңдерінде, әсіресе егер құрылғы 
төтенше жағдайда жұмыс істесе (мысалы, құрылғыдан түтін шыққан кезде); 
кейінгі кезеңдерде, ақаулықтарды жою аймағы басқа әдіспен анықталған 
кезде.

- Өлшеу әдісі. Бұл әдіспен нәтижелерді берілген параметрлермен 
салыстыру үшін сигнал параметрлерін (кернеу мәні, пішіні, ұзақтығы және 
т.б.) және электр тізбектерін (белсенді элементтердің тұрақты ток, кедергі 
және т. б. жұмыс режимдері) өлшеңіз (мысалы, схемалық схемаларда). Оны 
ақаулықты іздеудің ерте сатысында олардың орналасқан аймағын анықтау 
үшін (сигналдың өтуін Каскад бойынша тексеру) немесе егер ақаулықтың 
орналасқан жері басқа әдістермен анықталса, ақаулы элементті анықтау үшін 
кейінгі кезеңдерде қолдануға болады. Бұл әдіс радио механикасынан 
дағдыларды, КИА-мен жұмыс істеуді талап етеді.

- Ауыстыру әдісі. Әдістің мәні тексерілетін түйінді (радиоэлементті) 
ақаусыз торапқа ауыстыру болып табылады. Ақаулықты іздеудің орташа 
кезеңдерінде басқа әдістермен табылған іздеу аймағын тарылту үшін немесе 
ақаулы радиоэлементті анықтау үшін кеш кезеңдерде қолданған жөн. Бұл 
әдіс басқа әдістермен (мысалы, өлшеу) үйлесімде әсіресе тиімді, егер ақау тек 
кернеу кезінде пайда болса немесе мезгіл-мезгіл жоғалып кетсе.



79

- Шығару әдісі. Әдістің мәні аппараттың жекелеген тораптарының 
немесе схеманың қосалқы элементтерінің жұмысынан (мүмкіндігінше) 
шығару болып табылады. Оны іздеудің бастапқы кезеңінде ақаулы түйінді 
анықтау үшін қолдануға болады (мысалы, радио аппаратта өзін-өзі қоздыру 
кезінде), сондай-ақ ақаулы көмекші элементті орнатудың соңғы кезеңінде. 
Көмекші элементтерге аппараттың параметрлерін қалыптастырмай, оларды 
жақсартатындар кіреді (ACH түзету тізбектері, ток пен кернеуден қорғау 
және т.б.).

- Әсер ету әдісі. Бұл әдіс аппараттың реакциясын анықтау үшін 
радиомеханиктің тізбектің әртүрлі аймақтарына әсер етуінен тұрады. Әсерге 
қойылатын негізгі талаптар: іске асырудың қарапайымдылығы, тиімділігі мен 
жылдамдығы, аппараттың әсерге реакциясын білу, қауіпсіздік, қосымша 
ақаулар жасау мүмкіндігін болдырмау. Мұндай әсерлер болуы мүмкін: 
реттегіштер мен қосқыштардың орнын өзгерту, кейбір радиоэлементтердегі 
терминалдардың жабылуы және т. б. Бұл әдісті ақаулықтарды жоюдың 
әртүрлі кезеңдерінде қолдануға болады.

- Түрту әдісі. Бұл әдіс радио аппаратқа механикалық әсер ету кезінде 
оның шығыс параметрлері өзгерген кезде қолданылады. Мұндай 
құбылыстардың себептері болуы мүмкін: ластануға байланысты 
механикалық байланыстардың бұзылуы; икемділіктің төмендеуі, 
байланыстардың деформациясы (қосқыштар, қосқыштар және т. б.); 
радиоэлементтердің ішкі қосылыстарының бұзылуы; орнату ақаулары 
(микрокректер, микрокректер) және т. б. Түрту әдісін аппараттың 
механикалық әсерлерге жауап беру кезеңіне және ақаулы элементті іздеу 
кезеңіне бөлуге болады. Механикалық кернеулерге мыналар жатады: басу, 
басу, баспа платаларын, Радиоэлементтерді бүгу.

- Жылу соққысы әдісі. Бұл әдіс егер ақау құрылғының ұзақ жұмысынан 
кейін анықталса қолданылады. Оның мәні радиоэлементті (әсіресе көп 
шығару) мәжбүрлі түрде жылыту болып табылады, мысалы, жылу өткізгіш 
оқшаулағыш материал (слюда) арқылы электр дәнекерлегішпен. Бұл 
ақаулықтың көрінісін тездетеді және ақаулы радио элементті көрсетеді. 
Электр дәнекерлегіш 40 В дейінгі қорек кернеуіне есептелуі тиіс, 
радиоэлементті қыздыруды радиоаппарат өшірілген кезде жүргізеді.

- Электропрогон әдісі. Бұл әдіс жоғалған ақаулар үшін, әдетте, басқа 
әдістермен бірге қолданылады. Электр айдау, жоғарыда айтылғандай, 
Радиоэлементтерді ауыстырғаннан кейін (іске қосу уақыты - 4 сағат) және 
радиомеханиктің тұрақты бақылауымен радиоаппаратты баптағаннан кейін 
(іске қосу уақыты-2 сағат) жүзеге асырылады.

Бақылау сұрақтары:
1. Құрастыру жұмыстарының қандай түрлерін білесіз?
2. Қосылу тойтармалармен қалай жүзеге асырылады? Схеманы 

сызыңыз, оны орындаңыз.
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3. Дәнекерлеу арқылы қосылудың қандай түрлерін білесіз? Сызбаларды 
сызыңыз (егер жабдық пен дәнекерлеу жұмыстарына рұқсат болса, осы 
қосылыстарды орындаңыз).

4. Бұрандалы қосылыстардың қандай тәсілдерін білесіз? Схемаларды 
сызыңыз, оны орындаңыз.

5. Орнату жұмыстары үшін қандай құрал қолданылады?
6. Электрлік дәнекерлеу үтігінің құрылымын және дәнекерлеу үтігінің 

жұмыс бөлігін өңдеуді сызыңыз. Залудите жало дәнекерлегіштің.
7. Орамалы сымның дизайнын сызыңыз. Орнату сымдары мен 

кабельдерінің әртүрлі түрлерін қалайылаңыз.
8. Сіз білетін сымдардың түрлерін көрсетіңіз және қысқартулардың 

аббревиатураларын шешіңіз.
9. УГО монтаждау сымдарын сызыңыз. Олардың түрлерін іс жүзінде 

анықтаңыз.
10. Коаксиалды кабельдің дизайнын сызыңыз. Коаксиалды кабельді іс 

жүзінде қосыңыз. Қосылыстың тұйықталуы мен үзілуін тексеріңіз.
11. Дәнекерлеуші ұғымына анықтама беріңіз?
12. Сіз дәнекердің қандай түрлерін білесіз және олардың ерекшеліктері 

қандай?
13. Түсінігіне анықтама беріңіз флюс?
14. Розин мен ағынды пайдаланбай монтаждық сымдарды жалғаңыз.
15. Розинді пайдаланып монтаж сымдарын жалғаңыз.
16. Орнату сымдарын ағынды пайдаланып қосыңыз.
17. Қандай қосылу әдісі ең ыңғайлы және практикалық және қай 

жағдайда қолдану керек екенін анықтаңыз.
18. Солидус терминін анықтаңыз?
19. Ликвид терминіне анықтама беріңіз?
20. Ақаулықтарды жою кезеңдерін атаңыз және сипаттаңыз? Алған 

біліміңізді іс жүзінде қолданыңыз.
21. Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы

пайдалануға беру қандай рәсімдерді қамтиды?
22. Пайдаланушының тиісті үй-жайынсыз немесе жұмыс орнынсыз 

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы пайдалануға 
беруге бола ма?

23. Электр қауіпсіздігі бұзылған жағдайда Телекоммуникациялық 
жабдықтар мен тұрмыстық техниканы монтаждау мүмкін бе?

24. Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
монтаждауға дайындық кезінде қандай операциялар орындалады?

25.Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға 
мерзімді және ағымдағы техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстардың 
түрлерін, көлемдерін, технологиялық реттілігін не анықтайды?

26. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар қандай құжатқа 
сәйкес орындалады?

27. Техникалық қызмет көрсету жиілігі қалай анықталады?
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28. Ағымдағы техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс көлемін не 
анықтайды?

29. Мерзімді техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
30. Өнімнің электр қауіпсіздігі мен сенімділігіне сәйкестігін қандай 

түйіндер тексереді?
31. Қандай процедуралар шығын материалдарының болуын тексеруді 

және оларды өнімге толтыруды білдіреді?
32. Өнімнің пайдалануға дайындығын тексеру нені білдіреді?
33. Өнімді қосу және тексеру нені білдіреді?
34. 10 резисторды бөлшектеу/орнатуды орындаңыз, олардың мәнін 

анықтаңыз, кестеге жазыңыз.
35. 10 конденсаторды бөлшектеңіз/орнатыңыз, олардың мәнін 

анықтаңыз, кестеге жазыңыз.
36. 10-ті бөлшектеу/монтаждау, SMD компоненттерін олардың түрі мен 

атауын анықтаңыз, кестеге жазыңыз.
37. Бөлшектеуді орындаңыз, ПХД үшін 10 сымды орнатыңыз.
38. Соедините сымдар скруткой.
39. Сымдарды дәнекерлеу арқылы қосыңыз.
40. Коаксиалды кабельді дәнекерлеу арқылы қосыңыз, оқшаулаңыз.

Қысқаша қорытынды
Осы бөлімді оқып - үйрену арқылы студенттер Телекоммуникациялық 

жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет көрсету және жөндеу кезінде 
технологиялық процесті ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен 
практикалық дағдылар алады. Радио бөлшектер мен радиокомпоненттер, 
олардың қасиеттері мен техникалық сипаттамалары туралы терең білім 
қалыптасатын болады. Студенттер жеке компоненттердің жұмыс принципі 
және олардың электр тізбектеріндегі жұмысы туралы білімді толық 
меңгереді. Студенттер дәнекерлеу және қалайылау әдістері, баспа және 
үстіңгі монтаждау кезінде радиоэлементтердің дұрыс орналасуы, 
технологиялық тәсілдер мен операциялар туралы хабардар болады. 

2.8 Негізгі анықтамалар:

Бұралған жұп - бір-біріне оралған оқшауланған өткізгіштердің бір 
немесе одан да көп жұптарын қамтитын кабель деп аталады.

Ликвидус - ең төменгі температура, онда қорытпа толығымен сұйық 
болып қалады.

Көлемді монтаждау - қамтамасыз етеді қосылу әр түрлі электр - және 
Радиоэлементтерді, тораптарды, модульдерді Телекоммуникациялық 
жабдықтар мен Тұрмыстық техника, орындалған баспа платах, тұтас 
конструкцияға көмегімен монтаждау сымдар, кабельдер, бұраулар.

Талшықты-оптикалық кабель – байланыс желілерінде оптикалық 
сигналдарды фотондар (жарық) түрінде беруге арналған талшықты жарық 
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өткізгіштер негізінде, қозғалыстың тікелей еместігіне байланысты жарық 
жылдамдығынан төмен жылдамдықпен.

Баспа сымдары - бұл оқшаулағыш негіздің бетін металдандыру немесе 
фольганы (жіңішке мыс қабатымен қапталған) материалды (гетинакс, 
текстолит, шыны талшық) металдандыру арқылы алынған басылған 
өткізгіштерді қолданатын радиоэлементтердің электрлік байланысы.

Беттік монтаждау - радиоэлементтердің терминалдарын 
коммутациялық тақтаның бетінде орналасқан байланыс алаңына қосу.

Қоңырау - электр тізбегінің тұтастығын/үзілуін тексеру.
Дәнекерлеушілер - дәнекерлеу арқылы металл бөліктерінің бір 

бөліктен тұратын қосылыстарын жасауға арналған түсті металдар мен 
олардың қорытпалары деп аталады.

Солидус - қорытпа толығымен қатайған ең жоғары температура.
Ағындар - бұл салыстырмалы түрде төмен температурада сұйық немесе 

газ тәрізді қорғаныс ортасын құрайтын, біріктірілген металдардың бетінен 
оксидтерді ерітіп, алып тастайтын, оларды дәнекерлеу кезінде тотығудан 
қорғайтын және дәнекерлердің сулануын жақсартатын заттар.

Электр айдау - бұл кернеулі жөнделген аппаратты тексеру.
UTP –бұралған жұп қорғалмаған, жұп сымдар үшін ортақ экран жоқ.
FTP – бұралған жұп фольга, алюминий фольга экраны бар.
STP – бұралған жұп қорғалған, мыс тордың ортақ экраны бар, сонымен 

қатар әр бұралған жұп бөлек экранмен қоршалған.
S/FTP – бұралған жұп фольга, ортақ фольга экранымен экрандалған, 

сонымен қатар әр жұп экранға қосымша қосылады.
UTP (unshielded twisted pair) - қорғалмаған бұралған жұп жұптардың 

экрандалуы жоқ.
FTP (Foiled Twisted Pair) - фольгамен бұралған жұп - ортақ фольга 

экраны бар, бірақ әр жұптың жеке қорғанысы жоқ.
STP (shielded twisted pair) - қорғалған бұралған жұп - әр жұптың өз 

экраны бар.
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Осы модульді оқығаннан кейін студенттер:
1. Техникалық құжаттаманың барлық түрлерін меңгеру
2. Орындалған жұмыстардың сапасын бақылауды жүзеге асыру.
3. Орындалған жұмыстардың көлемін есепке алуды жүзеге асыру.
4. Жөндеуге келіп түсетін жабдықты есепке алуды және қабылдауды жүргізу.
5. Аппаратураның жөндеуге келіп түсуі және жөндеуден кейін берілуі кезінде
құжаттаманы ресімдеуді жүзеге асыру.
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Кіріспе

Қазіргі, тез өзгеретін әлемде бизнес пен экономиканың батыстық 
моделін ұстану керек, өйткені олардың тәжірибесі дамуда жетекші болып 
табылады. Сондықтан біздің міндетіміз-қызмет көрсету саласында теориялық 
және практикалық дағдылардың жоғары деңгейі бар, жоғары жеке 
қасиеттерге ие, Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғыртуға 
қабілетті білікті жұмысшы кадрларды даярлау. Клиенттің негізгі талаптары –
бұл қызмет көрсетудің сапасы мен жылдамдығы, біздің жағдайда – бұл 
жөндеу. Бұл бөлім орындалған жұмыстардың сапасын бақылауға және 
көлемін есепке алуға арналған.
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3.1 Схемалардың түрлері және олардың қысқаша сипаттамасы

Схемалар - бұл өнімнің құрамдас бөліктері мен олардың арасындағы 
байланыс шартты графикалық белгілер түрінде көрсетілетін құжаттар (3.1 
суретін қараңыз). Схемалар басқа техникалық құжаттарды дайындауға, 
өнімнің жұмыс принципін зерттеуге негіз болады және 
телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы реттеу, 
бақылау, пайдалану және жөндеу кезінде қолданылады. Өнімнің құрамына 
кіретін элементтерге және олардың арасындағы байланыстарға байланысты 
схемалар электрлік, кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық және 
аралас болып табылады [32]. Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техниканы тексеру және жөндеу кезінде электрлік және 
кинематикалық схемалар қолданылады.

3.1-сурет Байланыс схемасының мысалы

Кинематикалық схемаларда (3.2 суретін қараңыз) бұйымның 
механикалық бөліктерін және олардың өзара іс-қимылын көрсетеді (мысалы, 
магнитофондарда, бейнемагнитофондарда, компакт-дискілер 
ойнатқыштарында). Электр тізбектері электр элементтерін және олардың 
өзара байланысын қамтиды. Негізгі мақсатқа байланысты электр тізбектері 
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құрылымдық, функционалды, принципті, электрлік, қосылыстар, 
қосылыстар, жалпы және орналасу болып табылады.

Сурет. 3.2 ППК-У аспаптың кинематикалық схема
1 - Жоғарғы тақта. 2 – Иінтірек. 3 - Жетекші иінтірек. 4 – Циферблат. 5 – Бағдар. 6 -
Аралық дөңгелек. 7 – Шаппа. 8 - Тіреуіш дөңгелек. 9 - Анкерлік дөңгелек. 10 - Анкерлік 
құлақша. 11 – Баланс. 12 - Иілгіш түйреуіш. 13 - Иілгіш түйреуіштің тірегі. 14 – Трип. 15 -
Аралық триптің дөңгелегі. 16 - Жүру дөңгелегі. 17 - Жүру трипі. 18 – Сектор. 19 - Реттеу 
бұрамасы. 20 - Ұзартылған ось. 21 - Сектордың серіппесі. 22 - Шаппаның серіппесі. 23 –
Ролик. 24 - Жалғастырушы түйін. 25 – Трос. 26 – Түтікше. 27 - Ішкі және сыртқы 
серіппелер. 28 – Піспек. 29 – Шаппа. 30 – Амортизатор. 31 – Қақпақша. 32 – Жетектегіш.
33 - Блокадалық иінтіректің осі. 34 - Төлке (тығын). 35 - Орнатылма дөңгелек. 36 -
Аудармалық бұрама. 37 - Бекітілетін тегершік. 38 - Астыңғы плата. 39 - Көздегіш сызықіз.
40 - Биіктік шкаласы. 41 - Анероид (Сезімтал элемент). 42 - Анероидтың тіреуіші

Электрлік құрылымдық схема (бұрын ол блок-схема деп аталған) 
өнімнің негізгі функционалды бөліктерін, олардың мақсаты мен өзара 
байланысын анықтайды (3.3-суретті қараңыз). Құрылғының жеке түйіндері 
немесе бөліктері тіктөртбұрыштармен (немесе шартты графикалық 
белгілермен) белгіленеді, ал олардың арасындағы байланыстар сызықтармен 
көрсетіледі, олардың соңында көрсеткілер сигналдардың өту бағытын 
көрсетеді. Тіктөртбұрыштардың ішіне құрылғының түйіндерінің немесе 
бөліктерінің атаулары, белгілері мен түрлері жазылады. Мұндай схемалар 
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өніммен жалпы танысу үшін қолданылады, олар құрылғының жұмыс 
принципі, оның түйіндерінің өзара әрекеттесу реті туралы көрнекі түсінік 
береді.

Сурет 1.67 - Құрылымдық схема

Электрлік функционалды схема өнімнің функционалды бөліктерін, 
олардың өзара әрекеттесуін анықтайды (3.4 суретін қараңыз). Сонымен қатар, 
онда сипатталған процестерді түсіну үшін қажет бөліктер егжей-тегжейлі 
көрсетілген, ал екінші түйіндер мен элементтер тіктөртбұрыштар түрінде 
бейнеленген. Функционалдық схемада: әрбір функционалдық топ үшін -
оның атауы; тікбұрышпен бейнеленген әрбір түйін үшін - оның атауы, 
белгіленуі немесе түрі; әрбір элемент үшін - қағидаттық схемада оған 
берілген позициялық белгі көрсетіледі. Сонымен қатар, функционалды 
бөліктердің техникалық сипаттамалары, түсіндірме жазулар, диаграммалар, 
кестелер, сипаттамалық нүктелердегі параметрлер (кернеу мәндері, ток 
күштері, ауыспалы сигналдардың формалары мен мәндері және т.б.) берілуі
мүмкін. Функционалды схемалар аппараттың жұмыс принципін толығырақ 
зерттеу және телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 
жөндеу үшін қолданылады.
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Сурет. 3.4 Функционалдық схема

Электрлік қағидалық схема - бұл барлық электрлік 
радиоэлементтердің типтері, рейтингтері және олардың электрлік 
байланыстары бар кәдімгі графикалық белгілеулер түріндегі кескін (3.5-
суретті қараңыз). Ол өнімнің жұмыс принципі туралы толық түсінік береді 
және телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу, 
тексеру және конфигурациялау кезінде кеңінен қолданылады. Схемада әр 
элемент екі бөліктен тұратын позициялық белгіге сәйкес келеді. Бірінші 
бөлімде латын алфавитінің бір немесе екі әрпі бар, олар элементтің немесе 
құрылғының түрін білдіреді, ал екінші бөлімде берілген құрылғыдағы 
элементтің реттік нөмірін көрсететін Сан болады. Егер элементтің бөліктері 
тізбектің әртүрлі бөліктерінде бейнеленген болса, бұл санды нүктемен бөлуге 
болады (мысалы, көп контактілі қосқыш, бірнеше элементтері бар чип және 
т.б.).



90

Сурет. 3.5 Принципті-электр схемасы

Негізгі радиоэлементтердің шартты графикалық және позициялық 
белгілерін ажыратыңыз.

Құрылымдық, функционалдық және кейбір жағдайларда принциптік 
схемаларда функционалдық түйіндердің арнайы белгілері қолданылады (№2 
қосымшаны қараңыз).

Электрлік схемада баспа өткізгіштері, байланыстырушы сымдар, 
сымдар, кабельдер, баспа схемаларының жалпы өлшемдері, баспа 
схемаларына радиоэлементтердің орналасуы көрсетілген. Ол бұйымдарды 
жөндеу, тексеру және конфигурациялау кезінде қолданылады, өйткені 
тізбектерді, Радиоэлементтерді және т. б.іздеу уақыты азаяды (суретті 
қараңыз. 3.6).
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Сурет. 3.6 Электр схемасы

Электр қосылыстарының схемасы күрделі өнімнің құрамдас 
бөліктерінің қосылыстарын көрсетеді және сымдар, сымдар, кабельдер, 
орнату элементтері (тірек тіректері, панельдер және т.б.), қысқыштар, 
коннекторлар туралы ақпаратты қамтиды. Бұл схеманы өнімді жөндеу 
кезінде түйіндерді өшіру кезінде қолдануға болады (3.7-суретті қараңыз).
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1 - Оталдыру модулі 
(CDI)
2 - Оталдыру катушкасы 
3 - Оталдыру білтесі 
4 - Генератор 
5 - Кернеуді реттеуіш 
6 - Батарея 
7 - Сақтандырғыш

8 - Стартер 
9 - «Жүргізу» 
батырмасы 
10 - Жүргізу релесі 
11 - Жанармай 
деңгейінің 
индикаторы 
12 - Тұтандыру 
тетігі 
13 - Артқы 
габарит/стоп белгісі
14 - Жанармай 
деңгейін көрсетуші

15 - Құралдардың 
жарығы 
16 - Фара
17 - Алыс 
жарығының 
индикаторы 
18 - Тахометр 
19 - Сол жаққа 
бұрылу индикаторы 
20 - Сол жаққа 
бұрылу көрсеткіші 
21 - Оң жаққа 
бұрылу индикаторы

22 - Сол жаққа 
бұрылу көрсеткіші 
23 - Бұрылу 
көрсеткішін 
ажыратып-қосқышы 
24 - Үзгіш реле 
25 - Дыбыстық 
белгіні қосатын 
батырма 
26 - Габарит 
лампасын қосушы 
батырма 
27 - Қозғалтқышты 
тоқтатушы батырма 
28 - Карбюраторды 
іске қосушы 
құрылғы

29 - Жарықты 
ауыстырушы 
30 - Жарықты 
сөндіретін батырма 
31 - Дыбыс сигналы 
32 - Артқы оң жаққа 
бұрылу шамы 
33 - Артқы сол 
жаққа бұрылу шамы 
34 - Қол тежегішін 
өшіру батырмасы 
35 - Аяқ тежегішінің 
өшіру батырмасы

Сурет. 3.7 Электр қосылыстарының схемасы

Электр қосылымдарының схемасында жөндеуден кейін
параметрлерді бақылау кезінде өнімді пайдалану кезінде сыртқы қосылыстар, 
Бақылау-өлшеу аппаратурасы (ҚАА) туралы мәліметтер бар. Оған кешеннің 
құрамдас бөліктері және олардың бір-бірімен байланысы туралы ақпарат 
кіреді. Мысалы, музыкалық орталықтың мұндай схемасы магнитофон 
тақтасының, CD ойнатқышының, радиоқабылдағыштың және күшейткіштің 
қосылыстарын көрсетеді (суретті қараңыз. 3.8).
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Сурет. 3.8 Электр қосылу схемасы
Қабылдау-беруші антеннаның жалғағышы; Соққы жалғағышы; «Override» батырмасының жалғағышы; 
Назар аударыңыз! Бұғаттау сокет релесін диодтар полярлығының схемасында бейнеленгендей етіп 
жалғаңыз. Габариттік шамдарға; Салондық жарықтандыру немесе стектерді көтеру; Иммобизайзер 
қоршауы, Қосымша бағдарламалау, бұғаттау, екінші қосымша арна, үшінші қосымша арна есіктердің 
ашылына арналған, Тахометрге немесе май мөлшерін көрсеткішіне, бірінші қосымша арна, Қол тежегішінің 
хабаршысы немесе стоп жүйесі, «Anti hijack» батырмасы, Күш жалғағышы («Старт-Стоп» батырмасы бар 
автокөліктерге арналған), 12B  стоп белгісін сөндіруші. Стартер, Оталдыру, Аксессуарлар, Тұтандыру, 
Есіктер, есіктер, Жүксалғыш, Капот, Қозғалтқыш температурасын көрсеткіш   

Электрлік орналасу схемасы өнімнің құрамдас бөліктерінің, қажет 
болған жағдайда сымдардың, жгуттардың, кабельдердің өзара орналасуын 
анықтайды.

Сурет. 3.9 Электр орналасу схемасы
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3.2 Нормативтік-техникалық құжаттама

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу 
кезінде пайдаланылатын нормативтік-техникалық құжаттарға мыналар 
жатады: Мемлекеттік және салалық стандарттар; аппаратураның техникалық 
шарттары (оның ішінде жөнделген); жөндеу жөніндегі нұсқаулықтар; 
кәсіпорындардың стандарттары (СТП). Бұл құжаттама мәтіндік деп те 
аталады.   

Мемлекеттік стандарттар Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техникаларға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді, оларды 
күрделілік топтарына жіктейді, осы топтар үшін негізгі параметрлер мен 
техникалық талаптарды анықтайды. Бұл ретте талаптар МЭК ұсынымдарына 
сәйкес келуі тиіс. Атап айтқанда, Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техниканы жөндеуге қойылатын талаптар, ең алдымен, салалық 
стандарттармен анықталады. Мұндай жөндеу стандарттары, әдетте, 
бөлімдерді қамтиды: жіктеу, негізгі параметрлер, техникалық талаптар, 
қауіпсіздік талаптары, қабылдау ережелері, сынақ әдістері, сақтау және 
тасымалдау, кепілдіктер. Онда жөндеу түрлері, жөнделген аппаратураның 
негізгі параметрлері, жөнделген аппаратураны қабылдау ережелері, электр 
айдау ережелері, ақылы жөндеуге кепілдік мерзімі, жөндеу кезіндегі 
қауіпсіздік мәселелері және т. б. көрсетіледі.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға арналған 
ТШ, құрылғының әр түріне арналған параметрлерді, оларды бақылау 
әдістерін және т. б.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу 
кезінде қолданылатын міндетті құжат жөндеу жөніндегі Нұсқаулық болып 
табылады. Оны әзірлеуші өнімнің әр моделі үшін жасайды және бірнеше 
бөлімнен тұрады. Мұндай бөлімдер болуы мүмкін: кіріспе, Техникалық 
сипаттама, қауіпсіздік шараларын көрсету, жөндеу және техникалық қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру, ақауларды анықтау және жою әдістемесі, жөндеуден 
кейін бұйымды реттеу және баптау, сынау және бақылау.

«Кіріспе» бөлімінде нұсқаулықты пайдалану тәртібі қаралады. 
«Техникалық сипаттама» бөлімі бұйымның мақсаты, жалпы сипаттамасы 
туралы, стандарт немесе оған сәйкес шығарылған стандарт туралы ақпаратты 
қамтиды. Бұл бөлімде: Негізгі параметрлер мен техникалық сипаттамалар; 
бұйымның суреттері (фотосуреттері); конструкцияның сипаттамасы; 
тораптардың, блоктардың, модульдердің тізбесі; сигналдардың өту тәртібін, 
осциллограммаларды көрсете отырып, құрылымдық, функционалдық, 
қағидаттық схемалар; жұмыс қағидатының сипаттамасы келтіріледі. 
«Жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру» бөлімі жұмыс 
орнын ұйымдастыру, КИА қолданылатын техникалық қызмет көрсету тәсілі, 
тәртібі және кезеңділігі туралы ақпаратты қамтиды. «Қауіпсіздік шараларын 
көрсету» бөлімі жөндеу кезінде сақталуы қажет қауіпсіздік ережелерін 
қамтиды. «Реттеу және баптау» бөлімінде реттеу және баптау әдістерінің 
сипаттамасы, реттеу және Баптау бойынша операциялардың реттілігі, 
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пайдаланылатын КИА тізбесі келтіріледі. «Жөндеуден кейін бұйымды сынау 
және бақылау» бөлімінде оларды тексеру әдістемесімен бірге тексерілетін 
параметрлердің тізбесі, Электр айдау әдістемесі сипатталады.

Жөндеу кәсіпорнында белгіленген тәртіппен жөндеу немесе оның 
жекелеген операцияларын жүргізуге арналған СТП әзірленуі мүмкін, бірақ 
бұл ретте олар неғұрлым жоғары дәрежедегі стандарттарға қайшы келмеуі 
тиіс.

3.3 Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау

Жөндеу жұмыстарының сапасы-жөндеу құнына, аппаратураның 
үнемділігі мен ұзақ қызмет етуіне әсер ететін негізгі фактор. Сапаға 
жеткіліксіз көңіл бөлу жөндеудің қымбаттауына, жөнделген аппараттың 
талап етілетін техникалық жай – күйін ұстап тұру үшін пайдалану 
шығыстарының ұлғаюына, клиенттер үшін қажетті жайлылық пен 
жайлылықтың нашарлауына, ал жекелеген жағдайларда-аппараттың ғана 
емес, үй-жайдағы сымдардың да істен шығуына әкеледі.

Жөндеуден кейін сапаны бақылау дегеніміз-өнімнің сапа 
көрсеткіштерінің схемада, стандарттарда және техникалық шарттарда, 
жеткізілім туралы шарттарда, өнім паспорттарында және басқа құжаттарда 
белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру. Бақылау міндеттері жұмыстағы 
ақаулар мен ақаулардың алдын алу және өнімнің қажетті сапасын 
қамтамасыз ету болып табылады.

Жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау және нормативтік 
құжаттарды сақтау біздің елімізде әрқашан болған, бірақ әртүрлі формаларға 
ие болды. Бұрын құрылыс сапасын бақылау жүйесіне осы саладағы 
сұраныстың ұсыныстан айқын таралуы айтарлықтай әсер еткен. Қосалқы 
бөлшектердің қатты тапшылығы жағдайында күрделі салымдарды "игеру" 
және объектілерді уақтылы пайдалануға беру проблемалары жөндеу 
жұмыстарының сапасы проблемаларын жиі екінші орынға ығыстырды. 
Сенімділік пен электр қауіпсіздігіне байланысты сапаның басты мәселелері 
әдетте жеткілікті жоғары деңгейде шешілді [19].

Нарықтық жүйеге көшуге байланысты техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеуді жүзеге асыратын ұйымдар қосалқы бөлшектер тапшылығы 
проблемаларының орнына Тапсырыс берушіні табу және бәсекелестікте өмір 
сүру проблемалары туындаған кезде мүлдем басқа жағдайда болды. Бұл 
нарықтық жағдайларға тән нысандарды қабылдаған жаңартылған жабдықтың 
сапасын бақылау жүйесіне әсер етті. Дегенмен, қолданыстағы жүйенің 
белгілі бір бөлігі жаңа жағдайларға жарамды болды, онда ол одан да тиімді 
қолданыла бастады. 

Сапаны бақылау жүйесінің екі нысаны бар:
ішкі (өндірістік) бақылау жүйесі
сыртқы бақылау жүйесі
Ішкі бақылауды жөндеу жұмыстарын жүргізетін ұйымдардың қызметкерлері 
орындайды. Құрылыс индустриясы кәсіпорындары өз өнімдеріне 
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(бұйымдарына, конструкцияларына, радиодеталдарына) паспорттар жасайды, 
оларда оның стандарттарға сәйкестігі белгіленеді. Өнімнің паспорты осы 
өнімді жеткізу кезінде міндетті ілеспе құжат болып табылады.

Техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыратын 
ұйымдарда ішкі бақылау мыналарды қамтиды:

Кесте 3.1 - Сапаны бақылау түрлері
Бақылау түрі Мазмұны

Өткізу уақыты бойынша
кіріс. келіп түсетін материалдарды, бұйымдар мен 

конструкцияларды, сондай-ақ техникалық құжаттаманы 
бақылау. Бақылау негізінен тіркеу әдісімен 
(сертификаттар, жүкқұжаттар, паспорттар және т. б. 
бойынша), ал қажет болған жағдайда өлшеу әдісімен 
жүзеге асырылады

операциялық; жұмыстарды жүргізу кезінде немесе олар тікелей 
аяқталғаннан кейін орындалатын бақылау. Ол негізінен 
өлшеу әдісімен немесе техникалық тексерумен жүзеге 
асырылады. Операциялық бақылау нәтижелері 
жұмыстардың жалпы немесе арнайы журналдарында, 
геотехникалық бақылау журналдарында және осы 
ұйымда қолданылатын сапаны басқару жүйесінде 
көзделген басқа да құжаттарда тіркеледі

қабылдаушы; жекелеген жұмыс түрлері аяқталғаннан кейін жүзеге 
асырылатын бақылау. Қабылдау бақылауы құрылыс 
кезінде жүргізілсе де, ол көптеген жағдайларда "сыртқы" 
тұлғалардың (Тапсырыс берушінің немесе дизайнердің) 
қатысуын білдіреді, сондықтан оны сыртқы ретінде Ішкі 
емес деп санау керек. Оның нәтижелері бойынша 
бақылау объектісінің пайдалануға жарамдылығы немесе 
кейінгі жұмыстарды орындау туралы құжатталған шешім 
қабылданады

Тексерулер көлемі бойынша
тұтас. бақыланатын өнімнің барлық саны тексерілетін бақылау 

(барлық буындар, барлық қадалар, барлық 
конструкциялар және т. б.)

таңдамалы; бақыланатын өнім мөлшерінің қандай да бір бөлігі 
(іріктемесі) тексерілетін бақылау. Іріктеу көлемі 
құрылыс нормалары мен ережелерімен, жобамен және 
басқа да құжаттармен анықталады. Қолданыстағы 
нормативтер бақылау нүктелерін кездейсоқ 
орналастыруды көздейді; іріктеу МЕМСТ 18321-73
бойынша "шашырау" тәсілімен бақылауға 
Ұсынылатын өнім үшін белгіленеді»
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3.1 кестенің жалғасы
Кезеңділігі бойынша

Үздіксіз технологиялық процестің бақыланатын параметрі туралы 
ақпарат үздіксіз келіп түсетін кездегі бақылау

Мерзімдік технологиялық процестің бақыланатын параметрі туралы 
ақпарат белгілі бір уақыт аралығында түскен кезде бақылау

Ұшпа кездейсоқ уақытта (ауық-ауық), негізінен жаппай, іріктеп 
үздіксіз немесе кезеңдік бақылауды қолдану орынсыз болған 
кезде орындалатын бақылау

Аппаратураны және бұйымдарды пайдалануға енгізу кезінде кіріс 
бақылау кезінде оларды сыртқы тексеру, паспорттардың және басқа да ілеспе 
құжаттардың болуы мен мазмұны жүргізіледі [10].
Құрылыс сапасына сыртқы бақылауды ол жүргізілетін ұйымның өзіне 
тәуелді емес түрлі қадағалаулар жүргізеді. Сапаны сыртқы бақылаудың және 
нормативтік құжаттарды сақтаудың дәстүрлі нысандары:

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауы;
Жобалаушының авторлық қадағалауы

Техникалық қарап тексерудің құрылымы 3.10-суретте анық көрсетілген

3.10-сурет Техникалық байқау

Объектілерді пайдалануға тапсыру кезінде қабылдау комиссиялары 
тарапынан бақылау;

Мемлекеттік өрт қадағалау (Мемқадағалау);
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау;
Техникалық еңбек инспекциясы;

Сапаны бақылау және 
стандарттардың сақталуы

Ішкі

кіріс.

операциялық;

қабылдаушы;

Сыртқы Лицензиялау

Тапсырыс 

Авторлық 
қадағалау

Қабылдаушы 
комиссия

Сертификаттау.

Ерікті;

Міндетті;
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Нарықтық экономика жағдайында бақылаудың тағы екі түрі пайда 
болды:
жабдықтар мен қызметтерді сертификаттау
жөндеу, оның ішінде жобалау-іздестіру қызметін лицензиялау

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауы жөндеудің барлық мерзімі 
ішінде тұрақты жүргізіледі. Ол Тапсырыс берушінің барлық жұмыстарды 
куәландыруға, аралық қабылдауға, қабылдау комиссияларына міндетті 
қатысуын қамтиды. Мұндай куәландыруды растайтын актілер болмаған 
кезде, яғни тапсырыс берушінің мақұлдауынсыз, кейінгі жұмыстарды 
жүргізуге тыйым салынады.

Техникалық қадағалау Тапсырыс беруші, мердігер орындайтын 
жөндеу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау.

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау қызметкерлері жөндеу 
жұмыстарын тоқтатуға, технология мен электр қауіпсіздігі талаптарын бұза 
отырып орындалған жұмыстарды төлемге қабылдамауға құқылы.

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауының қызметкерлері жұмыс 
сапасының нашарлығына, жөндеу құжаттамасының уақтылы ресімделмеуіне 
жауап береді, жұмыс журналдарында өз ескертулерін тіркейді.

Сертификаттау-бұл өнім сапасының стандарттардың немесе басқа 
стандарттардың талаптарына сәйкестігін анықтау қызметі. Бұл сәйкестікті 
бағалаумен айналысатын және арнайы құжат – «сәйкестік сертификаты»
және «сәйкестік белгісін» пайдалану құқығын беретін арнайы ұйымдар бар. 

Сертификаттаудың екі түрі бар:
 ерікті;
 міндетті;

Ерікті сертификаттау өндірушінің бастамасы бойынша жасалады, ол өз 
тұтынушыларын өз өнімдерінің жоғары сапалы екендігіне сендіреді.

Міндетті сертификаттау төмен сапасы адамдардың денсаулығы немесе 
олардың мүлкін сақтау үшін қауіпті өнімдер үшін өндірушінің қалауына 
қарамастан жүргізілуі керек. Мұндай тауарлар мен қызметтердің тізімі бар. 

Сертификаттаудың барлық түрлері Өтініш берушінің (өндірушінің 
немесе Сатушының) есебінен жүргізіледі, яғни ақылы қызметтер болып 
табылады.

Лицензиялау-бұл ұйымның құзыреттілігін белгілеу және оған тиісті 
қызметпен айналысу құқығын беру, яғни лицензия беру. Лицензиясыз ұйым 
ешқандай клиенттерге өз қызметтерін ұсына алмайды. Лицензия алу үшін 
ұйым немесе жеке тұлға арнайы органға олардың құзыреттілігін растайтын 
құжаттарды, оның ішінде өз өнімінің үлгілерін ұсынуы тиіс. Арнайы 
комиссиялар ұсынылған құжаттарды қарайды, лицензия іздеуші жұмысының 
техникалық деңгейін, нормативтік құжаттардың сақталуын бағалайды және 
лицензия беру туралы шешім қабылдайды. Алдымен лицензия қысқа 
мерзімге (1 жыл), содан кейін ұзағырақ мерзімге беріледі (З...5 жыл), 
лицензия мерзімі аяқталғаннан кейін құзыреттілікті растау рәсімі толығымен 
қайталанады.
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3.4 Жөндеу шеберханасында есепке алуға арналған 
бағдарламалар

Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау және көлемін 
есепке алу үшін арнайы бағытталған көптеген бағдарламалар бар.

Олардың ішінде ең көп тарағандары: жөндеу, Gincore, Вулкан-М, 
LiveSklad, Базаквитанций, SC24, WorkPan, Servix, HelloClient, 1С: сервистік 
орталық, Sova CRM, ПроМастер, сервистік орталықты басқару, Servicemp, 
ServiceCenter, сервистік орталықтағы жөндеу есебі, ServiceMP, YuKoSoft 
сервистік орталығы, жөндеу шеберханасындағы есеп, VREMONT.

Жоғарыда аталған бағдарламалардың әрқайсысы туралы қысқаша 
ақпарат:

Онлайн жөндеу - бағдарлама қызмет көрсету саласындағы әр түрлі 
бизнес түрлеріне сай келеді: шеберханалар, автокөлік қызметтері, ательелер, 
электрониканы жөндеу, баспахана, химиялық тазарту, жалға беру және 
жалдау, патрондарды жөндеу және құю. Тапсырыстарды өңдеуге, 
қызметкерлерді бақылауға, қойма және қаржылық есеп жүргізуге, құжаттар 
мен есептерді басып шығаруға, компанияның көрсеткіштерін жылдам 
талдауға және тиімді басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. 200-
ден астам IP-телефония операторларын қолдайды, клиентке тапсырыстың 
дайындығы туралы SMS автоматты түрде жібереді, ал менеджерге тапсырыс 
бойынша жұмыс барысы туралы email хабарлайды.

Gincore - CRM, ERP, WMS кіретін қызмет көрсету орталықтарына 
арналған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама. Жөндеу 
шеберханаларында есепке алуға, ірі сервистік орталықтарды 
автоматтандыруға, шеберханалар желісін (логистика) басқаруға арналған. 
Оған қойма бағдарламасы, толық бухгалтерлік есеп, ішкі талдау, IP 
телефония және Google Analytics интеграциясы кіреді.

Вулкан-М - бұлтты, кәсіби бағдарлама үшін арнайы әзірленген 
сервистік орталықтар, ол кешенді түрде міндеттерді шешеді жұмыс 
тапсырыстармен, қоймалық есепке алу және құжат айналымы қарапайым 
және ыңғайлы тәсілмен.

LiveSklad - сервис орталығын автоматтандыру үшін бұлтты шешім. 
Клиентке бергенге дейін бұйымды жөндеуге қабылдауға және жөндеу 
процесін қадағалауға; қызметкерлерге жалақы есептеуге; клиенттердің 
есебін, бухгалтерияны, қаражаттың, тауарлардың қозғалысын жүргізуге: 
қоймада, қоймалар арасында, дүкендер арасында; келетін техниканы есепке 
алу; әрбір тапсырыс бойынша тарихты қадағалау.

Квитанциябазасы-қызмет көрсету орталықтарына арналған онлайн 
платформа. Клиенттердің өтінімдерін қабылдау және олармен жұмыс істеу. 
Қоймалық есеп және қаржылық есептілік. Жұмыста қажетті құжаттарды 
басып шығару. Сайтпен және интернет-дүкенмен Интеграция. Касса. SMS 
клиенттерді ақпараттандыру.

SC24-жөндеу шеберханалары мен қызмет көрсету орталықтарын 
есепке алу бағдарламасы. Түбіртектерді басып шығару кассаларды жүргізу, 
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негізгі бизнес көрсеткіштері туралы есептер, қойма есебі, тапсырыстар мен 
сатылымдарды есепке алу.

WorkPan - CRM & ERP сервис орталықтары мен жөндеу 
шеберханаларының жұмысын автоматтандыруға арналған жүйе: клиенттерді 
есепке алу, бухгалтерлік есеп, қойма, процестерді автоматтандыру және 
басқа да мүмкіндіктер. Тарифтік жоспарлар, сынақ мерзімі.

Servix - бағдарлама сервистік орталықтарға арналған негізінде Вулкан-
М. жүргізуге мүмкіндік береді есебін жүргізу сервис орталығында; 
қызметкерлердің жұмысын бақылау; клиенттердің базасын жүргізу; 
құжаттарды басып шығару тапсырыстарға, сату және кассалық операциялар; 
басып шығару чектер кассалық аппараттарда; санау және төлеуге заработную 
плату менеджерлерге, шеберлерге және сатушыларға; хабарлама жіберу 
клиенттерге SMS; жүргізу қойма есебі; есептер құру және аналитика жүргізу.

HelloClient - тегін тарифі бар сервис орталығында есепке алуға 
арналған бұлтты бағдарлама. Шеберханада тиімді жұмыс істеу үшін жөндеу 
Тапсырыстарын қабылдау, түбіртектерді басып шығару, клиенттік база, 
қаржыны есепке алу, қызметкерлердің құқықтары, қызметтердің прайс және 
басқа да пайдалы функциялар. Интернеттегі пайдаланушыларды қолдау.

1С: сервистік орталық - сервистік орталықты басқару және есепке алу 
үшін кешенді шешім. Маркетинг пен сатуды басқарудың бірыңғай 
ақпараттық жүйесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді; жабдықтау және сатып 
алу, өндірушілермен өзара әрекеттесу; қойма және өндіріс; ауыстыру қоры; 
өзара есеп айырысу және жеткізу; жоспарлау, дайындық және жөндеу 
жұмыстарын есепке алу; бөлшек сауда; ақша; жалақы және қызметкерлер; 
мүлік және қаржы.

Sova CRM - жеке жөндеу шеберханалары мен желілік қызмет көрсету 
орталықтарын автоматтандыруға арналған бағдарлама. Тапсырыс, сату, 
биллинг, қойма және кассалық есеп, қызметкерлердің кіру құқығын икемді 
күйге келтіру, жалақыны есепке алу.

ПроМастер - сервис орталықтары мен шеберханаларға арналған тегін 
бағдарлама. Тапсырысты басқарудың қарапайым және функционалды жүйесі. 
Мәртебелерді өзгерту, орындалған жұмыстарды және жөндеуде 
пайдаланылған ЗИП-терді бақылау, ЗИП жеткізуге арналған өтінімдерді 
басқару. Тапсырыстағы әрекеттер тарихын енгізу. Теңшелетін үлгілер 
бойынша клиенттердің СМС-ескертулері. Басып шығару үшін құжат 
шаблондарының конструкторы. Қызметкерлерге хабарлау. Клиенттер 
базасын, жабдық модельдерін жүргізу. Орындар бойынша тапсырыс жасау. 
Қоймасы. Кассалар мен төлемдер. Битрикс интеграциясы 24.

Сервистік орталықты басқару - кәсіби сервистік қызмет көрсететін 
және басқа компаниялар сатқан өнімдердің кең желісін жөндеуге және 
қолдауға бағытталған компанияларды автоматтандыруға арналған 1С 
негізіндегі бағдарламалық өнім. Сервистік компанияны есепке алу мен 
басқарудың негізгі контурларын автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Serv4 - қызмет көрсету орталықтарында есеп жүргізуге арналған
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету. Бір және сервистік 
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орталықтар желісін бақылауға мүмкіндік береді. Asterisk негізіндегі VoIP 
телефониясымен толық интеграция. Көптеген есептер, клиенттер үшін ең 
жақсы Жеке кабинет, бағдарламаны ағымдағы жабдыққа автоматты түрде 
бейімдеу, өзін-өзі оқыту элементтері бар.

ServiceCenter - телефондарды, компьютерлерді, фото және видео 
жабдықтарды, тұрмыстық техниканы жөндеумен айналысатын ұйымдарға 
арналған бағдарлама. Тапсырысты орындау туралы SMS хабарламаларды 
автоматты түрде тарату. Түбіртектерге штрих-кодтарды енгізу арқылы 
клиенттермен жұмысты автоматтандыру, содан кейін оларды штрих-код 
сканерінің көмегімен оқу және оператордың әрекеттерін автоматты түрде 
орындау. Бағдарлама клиенттерге Интернет арқылы тапсырыс күйін білуге 
мүмкіндік беретін веб-қызметті қамтиды.

Сервис орталығында жөндеуді есепке алу - сервис орталығында 
есепке алуға арналған бағдарлама. Клиенттен Жабдықты жөндеуге тапсырыс 
беруге, бастапқы құжаттарды басып шығаруға, қажетті есептерді 
қалыптастыруға көмектеседі. Құжаттардың баспа нысандарын автоматты 
түрде толтыру: қабылдау түбіртектері, орындалған жұмыстар актісі.

ServiceMP - қызмет көрсету орталығын (шеберханасын) және/немесе 
дүкенді автоматтандыруға арналған әмбебап бағдарлама. Ұялы 
телефондардан ноутбуктерге дейін кез-келген жабдыққа мамандандырылған 
қызмет көрсету орталықтары үшін қолайлы. Интернет арқылы бірнеше 
нүктелердің жұмысын басқаруға мүмкіндік береді.

YuKoSoft қызмет көрсету орталығы - шағын және орта сервистік 
орталықтар мен кепілдікті жөндеу орталықтарын автоматтандыруға арналған 
бағдарлама. Жергілікті offline базамен, сондай-ақ Интернет арқылы online 
базамен жұмысты қолдау. Клиенттер мен жабдықтарды жылдам іздеу. Жеке 
және заңды тұлғалардың клиенттерін есепке алу. Бағдарламамен көп 
ойыншы жұмысы. Баспа формаларының редакторы. Баспа формаларын 
жасау.

Жөндеу шеберханасындағы есепке алу - бағдарлама қызмет көрсету 
орталықтарының және жабдықты жөндеумен айналысатын басқа 
компаниялардың жұмысын автоматтандыруға арналған.

VREMONT – сервис орталығында есепке алуға арналған қарапайым 
және функционалдық бағдарлама. Клиенттен Жабдықты жөндеуге тапсырыс 
беруге, бастапқы құжаттарды басып шығаруға, қажетті есептерді 
қалыптастыруға көмектеседі.

Төменде шеберхананы жөндеуге кіретін жабдықтың сапасын есепке 
алу және бақылау бағдарламасында болуы керек негізгі функциялар 
келтірілген.

Негізгі функциялары:
- қабылданған тапсырыстарды (бұйымдарды жөндеуде) есепке алу)
- қабылдау туралы актіні (қабылдау түбіртегін) басып шығару)
- бөлшектер қоймасын Автоматты және қолмен жүргізу
- орындалған жұмыстар актісінің мөрі
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-бір реттік клиенттерге де, тапсырыс беруші фирмаларға да қызмет көрсету
- есептердің барлық түрлерін қалыптастыру
- мұрағатты жүргізу
- бухгалтерлік құжаттарды басып шығару және т.б.

3.5 Клиентпен байланыс

Бүгінгі таңда Қазақстанда адамдар арасындағы іскерлік қарым-қатынас 
қызмет көрсету саласында жүргізілуде. Сіз жұмыс істейтін компанияның 
жетістігі клиенттермен өзара әрекеттесудің қаншалықты сапалы болатынына 
байланысты. Әрине, бұл сіздің науқанның сәттілігінің жалғыз өлшемі емес, 
ең алдымен көрсетілетін қызметтің сапасы (жөндеу немесе техникалық 
қызмет көрсету) маңызды. Бірақ көптеген кемшіліктерді дұрыс байланыс 
арқылы өтеуге болады. Қызметке қанағаттанған Клиент міндетті түрде сізге 
қайта оралады және бәсекелестерге бармайды. Керісінше, егер сіздің 
қызметкерлеріңіз келушілерге мұқият болмаса немесе дөрекі болса, клиент 
көрсетілген қызметтердің сапасы қаншалықты жоғары болса да, сіздің 
шеберханаңыздың немесе қызмет көрсету орталығының шегінен асып 
кетпейді. Бұл бөлімде клиенттермен өзара әрекеттесудің барлық нюанстары 
қозғалады, дұрыс қарым-қатынас мысалдары келтірілген, қолдануға 
болмайтын тіркестер қарастырылған, сонымен қатар психология тұрғысынан 
сәтті әртүрлі әдістер талданатын болады. Бұл сізге клиентпен қарым-қатынас 
кезінде сауатты дәйектілік құруға және жаңаларын тартуға көмектеседі.

Клиентпен қарым – қатынас қалай құрылғанына қарамастан-телефон 
байланысы арқылы немесе бұл жеке байланыс-бұл алғашқы әсер негізгі рөл 
атқарады және сайып келгенде әңгіме нәтижесіне әсер етеді. Клиентпен өзара 
әрекеттесу кезінде бірқатар ережелерді сақтау, сонымен қатар кезеңдер 
тізбегін сақтау маңызды. Ең маңызды ереже – клиентпен сөйлесуді сізге 
қажет бағытта бағыттау. Сізге оған қызмет көрсету орталығы мен қызметтің 
артықшылықтары туралы және сізбен ынтымақтастықтың артықшылықтары 
туралы айтып қана қоймай, сонымен қатар клиенттің қажеттіліктері мен 
қалауын анықтау үшін уақытында дұрыс сұрақтар қою керек.

Қарым-қатынас ашық және мейірімді болуы керек: дауысты 
көтермеңіз, дауыстамаңыз, клиентке қысым жасамаңыз, оған өз қызметтерін 
жүктемеңіз, тым тітіркендіргіш болыңыз. Бірақ әңгіме жетекшісі болу және 
бәрін бақылауда ұстау маңызды. Әңгімелесушіні қарым-қатынасқа тарта 
отырып, диалогты жүргізу маңызды, тек есте қаларлық скучным сөйлеуге 
болмайды. Сіз оны өз қызметтеріңізге қызықтыруыңыз керек, Сіз нағыз 
кәсіпқойлар екеніңізді көрсетіңіз, сондай-ақ сенімге кіріп, сізбен өзара 
әрекеттесуді ұйымдастырыңыз.

Қызметкерлердің дұрыс мінез-құлқы үлкен рөл атқарады. Егер 
менеджердің клиентпен ынтымақтастығы сәтті болса, Клиенттің сізге жүгіну 
ықтималдығы едәуір артады. Клиентке дұрыс және сонымен бірге кедергісіз 
назар аудару маңызды, оған сіз оның қанағаттануға мүдделі екеніңізді 
көрсетіңіз. Бұл үшін білу орналастыру әңгімелесуші пайдалана отырып, күлкі 
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және мейірімді үн. Қарым-қатынастағы эмоционалдылық та өте маңызды: 
егер сіз монотонды сөйлесетін болсаңыз, клиент сізге де, сіздің қызметіңізге 
де қызығушылық танытпайды. Егер әңгіме барысында Сіз дұрыс
эмоцияларды қолдансаңыз, бұл әңгімелесушіні қызықтыруға және диалогты 
жанды және еркін етуге көмектеседі.

Клиенттермен өзара әрекеттесудің әр маманы жақсы дикцияға ие 
болуы керек. Әңгімелесушіге нақты не айту керектігін білу ғана емес, 
сонымен қатар оны нақты және дұрыс жасай білу маңызды. Менеджерде 
сөйлеу ақаулары болмауы керек. Клиент өзінің алдында қызмет туралы айта 
алатын, қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап бере алатын, әңгімелесуді 
жақсы өткізетін нағыз кәсіпқойды көруі керек. Екі сөзді қалай байлауды 
білмейтін белгісіз қызметкер ешкімді қызықтырмайды. Клиентпен қарым-
қатынас жасау кезінде онымен танысу және болашақта оған аты-жөнімен 
хабарласу маңызды. Мұндай психологиялық әдіс әңгімелесушіні 
ұйымдастыруға көмектеседі, қарым-қатынасқа жеке сипат береді. Клиентті 
тыңдау және ешқандай жағдайда оны үзбеу өте маңызды, бірақ сонымен 
бірге егер ол негізгі тақырыптан кете бастаса, әңгімені дұрыс бағытқа 
бағыттау керек.

Клиентпен қарым-қатынастың қарапайым ережелері:
Табысты компаниялардың көптеген мысалдары бар, олар адам 

қызығушылық үшін компанияның кеңсесіне кіріп, қызметкермен 
сөйлескеннен кейін тұрақты негізде қызмет көрсете бастады. Бұл 
қызметкерлердің кәсібилігі мен дайындығының жоғары деңгейін көрсетеді. 
Көптеген тұтынушылар сіздің компанияңызда қызмет көрсетуге итермелеуі 
керек. Ол үшін Сауда, Қызмет көрсету және психология саласындағы 
мамандар бірқатар ережелер әзірледі. Егер менеджерлер оларды ұстанса, 
компанияның қызметтеріне сұраныс сөзсіз артады.
1. Клиентке бағдарлану. Клиентпен қарым – қатынас жасау кезінде ең 
бастысы-оны сіз емес, оның мүдделерін көздейтіндігіңізге сендіру және оған 
шынымен көмектескіңіз келеді. Бұл клиенттің сенімін арттырады және оны 
өзіне тартуға көмектеседі. Ашықтық пен ізгілік-сәттіліктің басты кілттерінің 
бірі. Әсіресе, келуші сізге сұрақ қоятын сәттерде мұқият болу керек. 
Жауаптар болуы тиіс барынша ақпаратты толық та. Сіз сатып алушы сіз үшін 
маңызды екенін көрсетуіңіз керек және сіз оның барлық сұрақтарына жауап 
беруге дайынсыз. Немқұрайды, құрғақ репликалар қызмет көрсету сапасы 
туралы жаман әсер қалдырады.

Қызығушылықты көрсетудің бірнеше жолы бар:
• клиентпен сөйлескен кезде сіздің назарыңыз тек оған бағытталуы 
керек. Бөгде істерге алаңдамауға болмайды;
• қарым-қатынас эмоционалды түрде боялуы керек. Әңгімелесушінің 
робот емес, оның алдында тірі адамды көруі маңызды;
• қарым-қатынас кезінде сіз сұхбаттасушының көзіне қарауыңыз керек;
• Клиентті тыңдауға ғана емес, сөйлеуге де шақыратын диалог жүргізу 
маңызды;
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• клиент үшін қызмет туралы мүмкіндігінше құнды ақпарат беру керек, 
бірақ сонымен бірге артық ақпаратпен шамадан тыс жүктемеу керек.

Сатып алушымен қарым-қатынас кезінде оған мүмкіндігінше түсінікті 
тілде сөйлеуге тырысыңыз. Адам түсінбейтін кәсіби терминологияны 
тереңдетудің қажеті жоқ. Егер біз, мысалы, блендер туралы айтатын болсақ, 
оның қуаты 1500 Ватт деп айтудың қажеті жоқ. Бұл ақпарат клиент үшін 
мүлдем пайдасыз болуы мүмкін. Егер сіз оны ұнтақтауға болатын негізгі 
өнімдердің тізімін жасасаңыз, әлдеқайда жақсы болады. Осылайша Сіз 
өнімнің техникалық сипаттамалары туралы сөйлесесіз, бірақ олар сізге ғана 
емес, сатып алушыға да түсінікті болады.
2. Клиент деңгейіне түспеңіз. Бір қарағанда, бұл өте таңқаларлық кеңес, 
өйткені бірінші ереже сатып алушымен оның тілінде сөйлесу керек дейді. 
Бұл сөзсіз. Бұл ереже клиентпен қарым-қатынас кезінде жанжалдың пісіп-
жетілуіне жол бермеу үшін ғана жасалады. Тұтынушылар контингенті 
мүлдем өзгеше, және олардың барлығы бірдей дұрыс қарым-қатынас жасай 
алмайды, бұл өздеріне дөрекілік пен дөрекілік танытуға мүмкіндік береді.
Дәл осы жағдайларда сіз әдепсіз адамдарға ұқсай алмайсыз және агрессиямен 
жауап бере алмайсыз. Сабырлы болып, әрқашан сыпайы және мейірімді 
болуға күш таба білу маңызды. Сіз жұмыс істейтін компанияның беделі 
осыған байланысты.
3. Клиент әрқашан дұрыс. Бұрыннан избитое және заученное барлық 
ереже. Бірақ бұл мүлдем дұрыс емес. Әрбір қызметкер клиенттің өте сирек 
жағдайларда дұрыс екенін түсінеді. Көптеген әлеуетті клиенттер шынымен 
не қалайтынын білмейді және Сіздің фирмаңыздың қызметтерін сізден 
әлдеқайда нашар біледі. Сіз клиент емес, кәсіпқойсыз, және сіз мұнда басты 
адамсыз, өйткені оған не болатыны сізге байланысты: ол өзіне қажетті 
қызметті таба ала ма және болашақта сізге ғана қызмет ете ала ма. Бірақ 
клиент мұны білмеуі керек. Ол тек дұрыс деп санайды.
4. Емес, әрекет заңсыз. Өз өніміңізді немесе қызметіңізді ұсына отырып, 
тым қатты итермеңіз және тым интрузивті болмаңыз. Клиентке қысым 
жасаудың қажеті жоқ, оны таңдау туралы шешім қабылдауға мәжбүрлейді 
және дәл қазір сатып алу керек, егер ол мұны жасауға дайын болмаса. Адам 
сізге қажет емес өнімді немесе қызметті таңдағаныңыз туралы әсер 
қалдырмауы керек.
5. Емес теряйтесь. Егер біз бір реттік қызмет туралы емес, ұзақ мерзімді 
ынтымақтастық (тұрақты қызмет көрсету, абоненттік, сервистік қызметтер, 
ірі жоба және т.б.) туралы айтатын болсақ, компания клиенттерімен қарым –
қатынастың өте маңызды ережесі-әрқашан байланыста болу. Біріншіден, 
тапсырыс берушінің туындауы мүмкін тілек қалай жүріп жатыр және қандай 
кезеңінде процесс, барлық жоспар бойынша жүріп жатыр және ол оған 
бастан кешіре. Екіншіден, клиент бастапқы жоспарға қандай да бір түзетулер 
енгізгісі келуі мүмкін. Байланыста болу сіздің пайдаңызға байланысты. Егер 
Тапсырыс беруші сіз бір күннен астам уақыт жұмсаған жұмысыңыздың 
нәтижесіне наразы болса, аралық кезеңдерде тексерулер мен түзетулер 
жүргізілгеннен гөрі бәрін түзету әлдеқайда қиын болады.
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Коммуникацияның осы бес ережесі сізге дұрыс тәсілдемені табуға және 
кез келген клиенттің әңгімелесуіне орналастыруға ғана емес, сонымен қатар 
оны тұрақты ынтымақтастық туралы мәміле жасасуға дейін жеткізуге 
көмектеседі.

Клиентпен қарым-қатынастың негізгі жалпы қабылданған 
стандарттары

Әрбір өзін-өзі құрметтейтін ұйым міндетті түрде ішкі регламенттер мен 
компания клиенттерімен қарым-қатынас стандарттарын әзірлейді. Олар 
сатып алушымен диалогты дұрыс орнатуға және онымен қарым-қатынас 
кезеңдерінің сауатты тізбегін құруға бағытталған. Бұл мақалада негізгі 
стандарттар сипатталады, олардың негізінде Сіз өз ережеңізді жасай аласыз.

1. Клиент үшін эмоционалды көңіл-күй мен ашықтық. Сауда алаңының 
немесе сату кеңсесінің қызметкерлері келуші оларға жүгінгісі келетін етіп 
көрінуі керек. Бұл жерде қызметкерлердің сыртқы деректері туралы емес, 
айтпақшы, бұл да маңызды, атап айтқанда кеңес беруге және көмектесуге 
дайын мейірімді менеджердің бейнесі туралы. Сатушылар, әрине, адамдар да 
жаман көңіл-күйге ие, бірақ бұл клиенттермен қарым-қатынасқа әсер етпеуі 
керек. Жаман көңіл-күйді үйде немесе көшеде қалдыру керек, ал жұмыс 
орнында қызметкер күлімсіреп тұруы керек және келушілерді бет-әлпетімен 
қорқытпауы керек.

2. Клиент күтпеуі керек. Екіталай табылады адам, ол армандайды отыруы 
часок-екінші кезекте. Күту кез-келген адам үшін ауыр. Сондықтан, сіздің 
клиенттік қызметіңіз күтетін келушілер саны барынша аз болатындай етіп
құрылғанын қадағалау маңызды. Егер олар бар болса, өз кезегін күтіп 
жүргендерге барынша қамқорлық көрсету керек. Керек, олардың алдында 
кешірім сұрауға адам мен нақтылау, қандай ол болады қызмет көрсетілді. 
Көбінесе бұл өте маңызды, өйткені қазіргі уақытта ол өзінің басқа да істерін 
шеше алады. Сондай-ақ, егер ол залда өз кезегін күтсе, қонақты бір нәрсемен 
қабылдау қажет: бұл журналдар, каталогтар, Шай, кофе болуы мүмкін. Ең 
бастысы, жағдай туындамайды: келуші кірді, сіз оған назар аудармадыңыз, 
өйткені сіз бос емес едіңіз. Клиентпен кездесу және оған міндетті түрде 
қызмет көрсетілетінін түсіндіру маңызды.

3. Әңгімелесушіні жеңіп, оған әсер ету үшін диалог жүргізе білу үшін сіз 
онымен әдепті ғана емес, сонымен қатар бәсекелестеріңізге де қатысты 
болуыңыз керек. Өзгелердің кемшіліктері мен артықшылықтарын көрсете 
отырып, өз тауарыңызды басқа біреумен салыстырмаңыз. Егер сіз 
бәсекелестерді талқыласаңыз, сізге сенім артуыңыз екіталай. Сондай-ақ 
айналысу керек артық саморекламой: бұл көрінуі хвастовство және 
преувеличение қазіргі құндылығы.

Үлкен монологтардан, ұзақ сипаттамалардан және түсіндірулерден 
аулақ болған дұрыс. Белгілі бір өнімнің негізгі сипаттамалары мен 
артықшылықтарын есте сақтау керек және сатып алушыға оның мәнін 
қажетсіз ақпаратпен жүктеместен жеткізу керек. Егер біз тым көп және ұзақ 
сөйлесетін болсақ, онда, біріншіден, сіз өзіңізді оңай шатастырып, екіншіден, 
Клиентті тез шаршата аласыз. Келуші сізді тыңдаудан шаршамауы үшін сіз 
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онымен диалог түрінде қарым-қатынас жасауыңыз керек, сұрақтар қойып, 
әңгімеге тартуыңыз керек.

4. Есту және тыңдау мүмкіндігі. Бұл бір – біріне ұқсас ұғымдар біршама 
ерекшеленеді, өйткені тыңдау және есту-бұл әр түрлі нәрсе, және сауда мен 
клиенттермен қарым-қатынаста нағыз маман осы айырмашылықтарды білуі 
керек. Тыңдау қабілеті-бұл сұхбаттасушыға оны тыңдағаныңызды көрсету 
мүмкіндігі. Бар арнайы техника, белсенді тыңдау, үйрену мүмкін әрбір жеке 
көзге қарап кивать емес, сөзді бөлмеу.
Есту қабілеті-бұл адамды тыңдау ғана емес, сонымен бірге ол сізге жеткізгісі 
келген нәрсені түсіну қабілеті. Сатып алушыны онымен қарым-қатынас 
жасау кезінде түсіну өте қиын. Мұнда көптеген факторлар рөл атқарады: 
адамдар бірдей нәрсені басқаша көреді, әрқашан адам өз ойлары мен 
тілектерін дұрыс айту үшін жеткілікті білімге ие бола бермейді. Мұндай 
жағдайларда білу керек араласу докапываться до истины, жетектеуші 
сұрақтар қоюға, анықтауға болады толығырақ ақпарат алу үшін және 
бөлшектер. Кейде өзіңізді сұхбаттасушының орнына қойып, сұраққа оның 
көзімен қарау жеткілікті. Адамдарды есту қабілетін игерген кезде, сіз сатып 
алушыға оның проблемасын шешуге тез көмектесіп қана қоймай, оны оңай 
басқара аласыз, бұл сатушы үшін пайдалы.

5. Клиентке аты бойынша хабарласыңыз. Әңгімелесушіні бір сөзбен 
қалай ұйымдастыруға болады? Оның атын айтыңыз. Клиентпен қарым-
қатынаста үлкен жетістікке жеткен банальды шындық. Сіз есімді адамға 
жүгінген кезде, ол үшін ыңғайлы, қолайлы және сенімді атмосфера 
жасалады, сонымен қатар сіз үшін осы сатып алушының маңыздылығы атап 
өтіледі.

6. Емес, өтірік. Егер сіз өтірік айтсаңыз, сіздің беделіңіз толығымен 
бұзылады. Ешқашан өнімнің қадір-қасиетін асыра айтпаңыз және шын 
мәнінде жоқ нәрсені айтпаңыз. Тіпті кішкентай өтіріктер де түзетілмейтін 
зиян келтіріп, клиенттің сенімін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

7. Әрқашан қажет болғаннан сәл көп нәрсе жасаңыз. Өте қарапайым, 
бірақ сонымен бірге тиімді әдіс. Тұтынушының күткенінен асып кету оңай. 
Сіз оған сәл көбірек назар аударып, қосымша, тіпті ең маңызды емес қызмет 
көрсетуіңіз керек, ол сізді таң қалдырады және ол сіздің тұрақты клиентіңіз 
болады. Сатып алушы үшін қосымша бонус түрінде неғұрлым көп 
жасасаңыз, соғұрлым көп жауап аласыз. Егер сіз оны ерекше 
көзқарасыңызбен таң қалдырсаңыз, ол сізбен одан әрі ынтымақтастық туралы 
үлкен ықыласпен және үлкен қызығушылықпен сөйлеседі.

Клиентпен қарым-қатынастың дәйекті кезеңдері
2 кезең (теориялық) "Байланыс" немесе " байланыс орнату»
Кез-келген сату немесе мәміле осы кезеңсіз мүмкін емес.
Мақсаты: әлеуетті сатып алушының назарын өзіне аудару және одан 

әрі қарым-қатынас жасау.
Клиенттің қажеттіліктерін анықтауға көшпес бұрын, онымен дерексіз 

тақырыптар бойынша сөйлесуге кеңес беріледі. Келушімен байланыс 
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орнатудың бірқатар әдістері бар. Сіз шай, кофе ұсына аласыз, бірнеше 
комплимент жасай аласыз және т. б.

Сатып алушымен байланыс орнатуға болатындығын түсіну оның іс-
әрекетінде өте оңай. Егер ол қарым-қатынасқа белсенді қатысса, сатушының 
сөздері мен әрекеттеріне оң жауап берсе, өзін еркін және еркін ұстаса, 
байланыс орнатылды деп қорытынды жасауға болады. Егер клиент қысылып, 
шиеленіс жағдайында болса, қарым – қатынастан аулақ болса, сұрақтарға 
құрғақ және қысқа жауап берсе, көзді бұрса, бұл байланыс орнатылмағанын 
білдіреді. Бұл жағдайда әртүрлі әдістерді қолдана отырып, байланыс кезеңіне 
көбірек назар аудару керек.

2 кезең. Қажеттіліктерді анықтау
Мақсаты: клиенттің қалауы мен тілегін анықтау.
Менеджер сатып алушының қалауын неғұрлым дәл анықтай алса, 

соғұрлым тиімді жарықта ол өнімді ұсына алады, нәтижесінде ол сатып алуға 
әкеледі.

Клиенттің қажеттіліктерін білу үшін менеджер онымен сөйлескен кезде 
дұрыс дәйектілікті қолдануы керек, қажетті сұрақтар қоя білуі, 
сұхбаттасушыны тыңдап, түсінуі керек.

3 кезең. Презентация
Мақсаты: сатып алушыға коммуникацияның екінші кезеңінде 

анықталған қажеттіліктеріне қарай не қажет екенін дәл ұсыну.
Өнімді немесе қызметті көрсету кезінде ең бастысы-тұтынушыға өнімді 
сатып алудың пайдасын жеткізу. "Пайда" және "артықшылық"ұғымдарын 
шатастырмау маңызды.

Артықшылығы-бұл өнімнің аналогтармен салыстырғанда 
артықшылығы. Бұл өнімді сатып алған кез келген адам пайда көреді.

Пайда-бұл сатып алушының нақты қажеттілігін қанағаттандыра алатын 
өнімнің ерекшелігі немесе сипаттамасы.
Осылайша, келушімен қарым-қатынас кезінде анықталған барлық 
қажеттіліктерді біле отырып, оның сипаттамалары бойынша клиенттің 
қалауына сәйкес келетін өнімді дұрыс ұсыну ғана қалады. Өнімнің кез-келген 
параметрлері белгілі бір клиент үшін пайдалы болуы мүмкін.

4 кезең. Модельдермен жұмыс
Мақсаты: сатып алушының тауардың сапасы немесе оның қойылған 

талаптарға сәйкестігі, сондай-ақ сатып алу қажеттілігі туралы күмәндерін 
жою.
Клиентпен өзара әрекеттесудің алдыңғы кезеңдері неғұрлым жақсы жұмыс 
істесе, соғұрлым аз қарсылық болады. Мүмкін менеджер Барлық қарым-
қатынасты соншалықты дұрыс жүргізеді, сондықтан ол ешқандай 
қарсылыққа тап болмайды.

Көбінесе қарсылықтар мыналармен байланысты:
• сатып алушының барлық қажеттіліктері анықталған жоқ;
• бастапқыда әлсіз байланыс орнатылды және клиентпен қарым-қатынас 
жасау үшін жеткілікті уақыт берілмеді;
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• тұсаукесер Ақпараттық емес және өнімнің толық сипаттамасын бере 
алмады және сол арқылы сатып алушының барлық сұрақтарына жауап бере 
алмады.
Сатылымда жетістікке жетуді қалайтын әрбір менеджер қарсылықтардың 
санын азайтуға тырысуы керек, өйткені олардың артық болуы клиентпен 
өзара әрекеттесу үшін нашар орындалған жұмыс туралы сигнал болып 
табылады.
Қарсылықтарды болдырмау әрдайым мүмкін болмайды, сондықтан сіз оларға 
дұрыс жауап беруді және тиісті шараларды қабылдауды үйренуіңіз керек.

Қарсылықтармен жұмыс істеу схемасын нақты ұстану:
• сатып алушының қарсылығын тыңдаңыз;
• түсіну тіркестерін қолдана отырып, оның эмоциясын тегістеңіз («мен 
сіздің ренішіңізді түсінемін», «Ия, мен жағымсыз екенімен келісемін...»,
«мен оның не екенін түсінемін...», «Мен сізді түсінемін»);
• жетекші сұрақтар арқылы қажетті нақтылауды алыңыз;
• мәселенің балама шешімін ұсыныңыз.

5 кезең. Мәмілені аяқтау
Мақсаты: сатып алушыны сатып алуға дейін жеткізу және оның 

шешімінің дұрыстығын растау.
Мәмілені аяқтау кезеңінде клиент сатып алуға дайын екеніне көз 

жеткізу керек. Бұл менеджер оның мінез-құлқына қарай баға бере алады:
• клиентте өнім туралы оң пікір қалыптасқан;
• ол менеджердің сөздерімен келіседі;
• ол тауарды сатып алуға немесе қызмет көрсету туралы келісім жасасуға 
дайын екенін тікелей айтады;
• нақтылайтын бөлшектерге қызығушылық танытады.

Мәмілені аяқтау әдістері:
• комплимент әдісі ("Сіз дұрыс таңдау жасадыңыз»);
• белгілі бір уақытты белгілейтін әдіс ("егер сіз үш күн ішінде сатып 
алсаңыз, сізге 20 жеңілдік беріледі %»);
• жеңіске жету баламасы ("сізге ертең немесе жұмада мамандар жіберу 
керек пе?»).

Компанияның тауар айналымы клиенттермен жұмыс жөніндегі 
менеджердің кәсібилігіне тікелей байланысты. Оның дағдылары мен әдістері 
неғұрлым көп болса, соғұрлым ол сатылым жасай алады. Сондықтан 
қызметкерлерді үнемі оқыту және қызметкерлердің біліктілігін арттыру, 
оларды тренингтер мен дәрістерге жіберу, дамыту және ынталандыру 
маңызды.

Клиентпен қарым-қатынас психологиясы: қиын тұтынушымен жұмыс 
істеудің тиімді әдістері

Бұл қиын клиенттердің арқасында сіз өз компанияңыздың 
кемшіліктерін тез анықтап, жоя аласыз, өйткені мұндай келушілер сізге 
оларды көрсетуге асығады. Мұндай клиенттермен жұмыс істеу принципі: 
бейтарап қысым жасау, елемеу емес, сонымен бірге оларды адал сатып 
алушылар мәртебесіне аудара білу.
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• Клиенттің дөрекілігі, агрессивтілігі.
Клиентпен сөйлескен кезде, егер ол өзін лайықсыз ұстаса, оған 

ешқашан ұқсамау керек. Дөрекілікке, қорлауға, құрметтемейтін сөздер мен 
ым-ишараларға жауап ретінде ол тек сіздің достық пен тыныштықты көруі 
керек. Әңгімелесушінің сізді ашуландыруына жол бермеңіз.

Дөрекілік олардың дұрыстығын дәлелдеудің немесе мүдделерін 
қорғаудың басқа тәсілдері болмаған жағдайда қолданылады. Адам барлық 
басқа әдістерді қолданып, барлық дәлелдерді қолданып, шыдамдылығын 
жоғалтқан кезде, ол дөрекілік таныта бастайды. Сондықтан, мұндай 
айқындық әңгімелесушінің Күшін білдірмейді, тек оның дәрменсіздігін 
көрсетеді.

Мұндай сатып алушылармен қарым-қатынаста оларға бу шығаруға 
мүмкіндік беру және мәселені шешуге дайын екеніңізді көрсету маңызды. 
Клиентті үзбей тыңдау керек. Барлық эмоцияларды тастап, ақпарат беруге 
назар аудармай, мәселенің мәніне жету дұрыс болады. Мұны істеу үшін Сіз 
сұхбаттасушыға сіз оны тыныш тыңдауға дайын екеніңізді, қанша ант етсеңіз 
де, сіз дауласқыңыз келмейтінін, бірақ мәселені шешуге көмектескіңіз 
келетінін көрсетуіңіз керек.

Егер жанжал басқа келушілердің көз алдында пайда болса, Клиентті 
мүмкіндігінше тезірек алып кетуге тырысыңыз, қарым-қатынасты жеке 
немесе мүмкіндігінше бөтен адамдардан жалғастырыңыз.
• Жұмсақтық, ұялшақтық.

Адамдардың өздері байланысқа түспейтін түрлері бар, өйткені олар 
ұялшақ, алаңдағысы келмейді немесе табиғаттан өте ұялшақ. Менеджер 
осындай клиенттермен қарым-қатынас жасағанда, ол мүмкіндігінше 
жұмсақтық танытуы керек: қысым жоқ, күлімсіреу, ынталандыратын 
репликалар, шешім қабылдауға итермелейді. Мұндай сатып алушы 
басшылыққа алынуы керек және басшылыққа алынуы керек, таңдау жасауға 
көмектеседі және сонымен бірге өте әдепті және кедергісіз болуы керек.
• Клиенттің шешілмеуі.

Анық емес адамдарды жұмсақтықпен шатастырмаңыз. Шешілмеген 
клиенттер негізінен қателік жасаудан қорқады, сондықтан таңдау туралы 
шешім қабылдай алмайды немесе сатып алу керек пе, жоқ па, соны шеше 
алмайды. Мұндай сатып алушылар қабылданған шешімге үнемі күмән 
келтіреді, егжей-тегжейлерді нақтылайды, кеңес алуға қайта-қайта жүгінеді. 
Оларға бір нәрсені таңдау қиын. Олар бір өнімнің әртүрлі модельдері 
арасында асығады және оларға сәйкес келетінін анықтай алмайды, өйткені 
олар оның ең жақсы екеніне күмәнданатын болады. Мұндай клиенттермен 
қарым-қатынас жасау кезінде таңдау шеңберін әдейі тарылту керек. Сіз 
оларға бірден алты нұсқаны ұсынбауыңыз керек, олардың назарын екіге 
аудару жеткілікті, және егер олар осы опциялардан бас тартса, қалған екеуін 
ұсыныңыз. Осылайша сіз клиенттерге дұрыс таңдау жасауға көмектесесіз 
және сатып алу бірнеше күнге созылмайды.
Мұндай клиенттерді де басуға және оларды асықтыруға болмайды. Ешбір 
жағдайда олардың шешілмеуінен шаршағаныңызды көрсетпеңіз, керісінше, 
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дұрыс таңдау жасауға деген ынтасын қолдауға және қолдауға тырысыңыз. 
Сатып алушымен қарым-қатынас кезінде оған сенім арту керек, оның әрбір 
күмәнін жоққа шығарады.

Шешілмеген адамды сатып алуға итермелеу үшін көбінесе өнімді 
дұрыс ұсыну жеткіліксіз. Қосымша құралдарды пайдалану қажет. Бұл 
жағдайда сіз осы өнімнің шектеулі мөлшерін, бағаның алдағы өсуін немесе 
сатып алушыға сатып алуды кешіктірмеу керектігін түсінуге мүмкіндік 
беретін тағы бір нәрсені көрсетуіңіз керек, бірақ шешім қабылдауға 
асығыңыз.

Аралық бекітулер-бұл жалпы келісу мүмкіндігі. Клиент болашақта 
шешімін өзгертпеуі үшін келісілген мәселелер бойынша жұмыс жүріп жатыр 
деп айтыңыз. Кейде бұл сатып алушы бұдан былай оған оралмауы үшін 
арнайы жасалады. Ол өзінің күмәнін шексіз шешкеннен, уақытты 
жоғалтқаннан және мәміленің болатынына сенімді болмай, одан бас 
тартқаны жақсы.
• Жаназа.
Келушілердің санаты бар, олар өздері адамдармен қарым-қатынас техникасы 
мен оларды басқару әдістерін жақсы біледі. Олар тым мейірімді болады, 
сіздің жанашырлығыңызды оятуға тырысады және осылайша жеке бонустар 
алуға үміттеніп, өзіне ерекше орын алады. Мұндай клиенттермен қарым –
қатынас жасау кезінде менеджердің міндеті-оның достық қарым-қатынаста 
және ынтымақтастыққа дайын екендігін көрсету, бірақ кәсібилік пен 
байсалдылықты көрсете отырып, іскерлік қарым-қатынас стилін ұстану.
• Разговорчивость.
Өмірдегі сияқты, жұмыста сіз жиі сөйлесетін клиентпен бетпе-бет келесіз. 
Мұндай адаммен диалог жүргізу өте қиын. Дегенмен, сіз оның назарын сіздің 
ұсынысыңызға аударуға және қарым-қатынас процесін бақылауға 
тырысуыңыз керек. Мұнда сіз әңгімелесушіні үзбестен үзіліс кезінде ұзақ 
монологтарға өз ескертулеріңізді дұрыс енгізуге уақытыңыз керек.

Сатып алушыны әңгіме тақырыбына қайтаратын жетекші сұрақтар 
қойыңыз, оның назарын өнімге аударыңыз. Әңгімелесушіден артық айтуға 
тырыспаңыз, ең бастысы айтуға тырысыңыз. Сіздің міндет емес переговорить 
клиенттің, ал жеткізу оның мәні.
• Клиенттің үнсіздігі.
Сіз сөйлеушіге үнсіз келушіні қарсы ала аласыз. Мұндай клиенттермен 
қарым-қатынастың күрделілігі кейде адамның сіздің сөздеріңізге реакциясын 
түсіну оңай емес. Бұл жерде ұзақ монологқа бармау маңызды, бірақ 
сұхбаттасушыны диалогқа тарту, оның пікірін сұрау және сөйлесуге шақыру 
маңызды. Сатып алушының реакциясын үнемі қадағалап отыратын 
ақпаратты бөліп берген дұрыс.
Адамның қажеттіліктерін анықтайтын мүмкіндігінше көп сұрақтар қою 
керек, ал сирек кездесетін сәттерде оны мұқият тыңдау керек. Мұнда " Эхо " 
әдісі өте жақсы жұмыс істейді. Оның мәні-сұхбаттасушының соңғы сөздерін 
қайталау.
• Құзыреттілікті көрсету.
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Бұл сатып алушы сіздің өніміңізді жақсы біледі және оның қасиеттері мен 
сипаттамасымен танысады. Ол қарым-қатынас кезінде өзінің білімін 
көрсетуге асығады, оны абырой мен артықшылық деп санайды. Сіз әдепті 
болуыңыз керек және сіз одан көбірек хабардар екеніңізді дәлелдей отырып, 
онымен бәсекелесуге тырыспауыңыз керек. Оған өз білімін көрсетуге 
мүмкіндік беріңіз. Кездейсоқ сөйлесуге тырысыңыз, сұрақтар қойыңыз және 
мұқият тыңдаушы болыңыз.

Егер сатып алушы белгілі бір өнім туралы жеке пікірін білдірсе, оның 
нақты не негізделгенін көрсетіңіз. Ол үшін келесі сұрақтарды қолданыңыз: 
«сіз неге осылай шештіңіз?», «Бұл немен байланысты?». Сатып алушының 
жеке көзқарасын өнімге нақты дәлелдер жиынтығына аударуға тырысыңыз. 
Әңгімелесушіні сендіруге тырысқаннан гөрі оларға жауап беру оңайырақ 
болады.

Егер клиентпен қарым-қатынас кезінде сіз оның қателесіп жатқанын 
байқасаңыз, қатені тікелей көрсетудің қажеті жоқ және оны дереу түзетуге 
тырысыңыз, себебі бұл дау тудыруы мүмкін. Есіңізде болсын, сіздің 
міндетіңіз – тауарды сату және өз пікіріңізді білдіру емес.

Клиенттермен қарым-қатынас этикасы қандай ережелерді талап етеді? 
Клиенттермен қарым-қатынастың кәсіби этикасы келесі ережелерді 

қамтиды:
• әрқашан білу қоюға өзіне орын сатып алушының және ешқандай 
жағдайда жол бермеуге, оған мұндай қарым-қатынас, ол сіз алғыңыз 
келмейді, өз мекен-жайы;
• этикалық бұзушылыққа жол берілген жағдайда, ол анықталғаннан 
кейін дереу түзетіледі;
• компания қызметкерлерінің басқа ұйымдардың және жалпы қоршаған 
әлемнің моральдық ұстанымдарына, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлеріне 
төзімділігін сақтау;
• өз пікіріңіз болуы керек, бірақ бұл өмір сүруге құқығы бар жалғыз 
нәрсе емес екенін түсініңіз;
• басқалардың бостандығын шектемейтін Бостандық;
• ұйымның моральдық тұрғыдан дамуына әкелетін қызметкердің 
этикалық қызметтік мінез-құлқы;
• клиентпен қарым-қатынас жасау кезінде оған қысым жасауға немесе 
менеджердің мінез-құлқындағы өзінің артықшылығын көрсетуге жол 
берілмейді;
• ымыраға келудің және жанжалдан аулақ болудың барлық жолдары;
• қызметкер Этика тұрғысынан өзін дұрыс ұстауы ғана емес, сонымен 
бірге Клиентті де шақыруы керек;
• әңгімелесушіге сын айтудан аулақ болыңыз.
Клиенттермен қарым-қатынас жасау кезінде мүмкін емес:
• бәсекелестерді балшықпен суару. Бәсекелестерді талқыламаңыз және 
олар туралы жаман сөйлемеңіз, тіпті егер бұл рас болса да. Егер клиент 
белгілі бір компания туралы сіздің пікіріңізді сұраса, ол туралы пікір 
мүмкіндігінше бейтарап болуы керек және бәсекелестердің жағдайы туралы 
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білмеуіне сілтеме жасау дұрысырақ болады. Клиенттің үшінші тарап 
ұйымдары туралы пікірі сіздің қатысуыңызсыз қалыптасуы керек;
• жаргонды қолданыңыз. Көбінесе қызметкерлер бір-бірімен сөйлеседі 
және бір-бірін жақсы түсінеді, ал сырттан олар шет тілінде сөйлейтін сияқты. 
Келушіге сіздің жағдайыңызды түсіну және дұрыс бағыттау қиын болады. 
Сондықтан клиенттермен қарым-қатынас олар үшін түсінікті тілде жүргізілуі 
керек. Кейде әңгімелесушіге жеткізгіңіз келетін нәрсені көрнекі түрде 
көрсету жақсы;
• мүмкіндік беруі эмоцияға басқара аласыз. Әңгімелесуші қаншалықты 
қиын болса да, ол сізді қалай шығаруға тырысса да, сіздің басты ережеңіз –
сабырлы болу. Біз бәріміз, әрине, тірі адамдармыз және эмоцияларға 
құқығымыз бар, бірақ клиент менеджері емес. Кез-келген әрекетке жауап 
ретінде тұтынушы тек сіздің ізгі ниетіңізді және ашуланшақтықты немесе 
агрессияны көруі керек.

Бақылау сұрақтары:

1. «Сертификаттау» ұғымына анықтама беріңіз.
2. Кинематикалық схемалар ұғымын анықтаңыз?
3. Электрлік құрылымдық тізбек ұғымына анықтама беріңіз?
4. Электрлік функционалды Схема ұғымын анықтаңыз?
5. Түсінігіне анықтама беріңіз Схема электрическая 

принципиальная?
6. Электр схемасы ұғымына анықтама беріңіз?
7. Ұғымға анықтама беріңіз электр қосылыстарының схемасы?
8. Ұғымға анықтама беріңіз Электр байланысы схемасы?
9. Электр схемасы ұғымын анықтаңыз?
10. Толық жазу деген аббревиатура " СТП?
11. Толық жазу деген аббревиатура МЭК?
12. Tu аббревиатурасын ашыңыз?
13. КИА аббревиатурасын шешіңіз бе?
14. Толық жазу деген аббревиатура КИП?
15. Жөндеу кезінде міндетті құжат қандай?
16. Жөндеу жұмыстарының сапасы туралы түсінік беріңіз?
17. Сапаны бақылаудың қандай түрлерін білесіз?
18. Жөндеу шеберханасында есепке алу бағдарламалары қандай?
19. Нормативтік-техникалық құжаттама дегеніміз не?
20. Клиентпен қарым-қатынас этикетінің ережелері қандай?
21. Кіріс бақылауы нені білдіреді?
22. Операциялық бақылау нені білдіреді?
23. Қабылдау бақылауы нені білдіреді?
24. Үздіксіз бақылау нені білдіреді?
25. Селективті бақылау нені білдіреді?
26. Үздіксіз бақылау нені білдіреді?
27. Мерзімді бақылау нені білдіреді?
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28. Ұшпа бақылау нені білдіреді?
29. Техникалық тексеру нені білдіреді?
30. Техникалық қадағалау нені білдіреді?
31. Электр тізбектерінің түрлері бойынша кластер жасаңыз.
32. Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы 

жөндеуге тапсырыс-наряд жасаңыз.
33. Жөндеу шеберханасында бухгалтерлік бағдарламалардың бірін 

орнатыңыз, оған 15 клиенттің деректерін беру кезеңіне дейін ақаулы 
жабдықпен енгізіңіз.

34. Топта бақытсыз клиентпен жағдайды ойнаңыз, жанжалды 
шешіңіз, рөлдерді өзгертіңіз.

35. Топта жұмысқа қабылдау туралы ойын сұхбатын өткізіңіз, 
қызметкердің бойында болуы керек қасиеттерді көрсетіңіз. 

Қысқаша қорытынды
Ағымдағы бөлім бойынша жоғарыда аталған барлық ақпаратты зерттей 

отырып, студенттер мен түлектер өз ісін аша алады, сапаны бақылау және 
орындалған жұмыс көлемін есепке алу үшін қажетті ұғымдар мен 
терминдерге ие болады. Олар клиентпен қарым-қатынас жасау дағдыларын 
алады. Студенттер схемаларды "оқи" алады, аппаратпен бірге жеткізілетін 
техникалық құжаттама негізінде аппараттың мақсаты мен жұмыс принципі 
туралы түсінікке ие болады. Олар кинематикалық тізбектерді, электрлік 
құрылымдық тізбектерді, электрлік функционалды тізбектерді, электрлік 
схемалық тізбектерді, электрлік тізбектерді, электрлік тізбектерді, электрлік 
тізбектерді ажырата алады. Нормативтік – техникалық құжаттаманы меңгеру. 
Жөндеу шеберханалары мен сервис орталықтарында электронды есепке алу 
бағдарламаларының функционалы бойынша іздеуді және таңдауды жүзеге 
асыру.

3.7 Негізгі анықтамалар:

Жөндеу жұмыстарының сапасы – жөндеу құнына, аппаратураның 
үнемділігі мен ұзақ қызмет етуіне әсер ететін негізгі фактор.

Кинематикалық схемалар - өнімнің механикалық бөліктерін және 
олардың өзара әрекеттесуін көрсетеді.

Лицензиялау - бұл ұйымның құзыреттілігін белгілеу және оған тиісті 
қызметпен айналысу құқығын беру, яғни лицензия беру.

Сертификаттау - өнім сапасының стандарттар немесе басқа 
нормативтер талаптарына сәйкестігін белгілеу жөніндегі қызмет.

Электр қосылымдарының схемасы - жөндеу жұмыстарынан кейін 
параметрлерді бақылау кезінде бақылау-өлшеу аппаратурасын (ҚАА) 
пайдалану кезінде бұйымның сыртқы қосылулары туралы мәліметтерді 
қамтиды.
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Электрлік қағидалық схема - бұл барлық электрлік 
радиоэлементтердің типтері, рейтингтері және олардың электрлік 
байланыстары бар кәдімгі графикалық белгілеулер түріндегі кескін .

Электрлік орналасу схемасы өнімнің құрамдас бөліктерінің, қажет 
болған жағдайда сымдардың, жгуттардың, кабельдердің өзара орналасуын 
анықтайды.

Электрлік құрылымдық схема - өнімнің негізгі функционалды 
бөліктерін, олардың мақсаты мен өзара байланысын анықтайды.

Электрлік функционалды схема өнімнің функционалды бөліктерін, 
олардың өзара әрекеттесуін анықтайды.

Электр қосылыстарының схемасы - күрделі өнімнің құрамдас 
бөліктерінің қосылыстарын көрсетеді және сымдар, сымдар, кабельдер, 
орнату элементтері (тірек тіректері, панельдерді қосу және т.б.), қысқыштар, 
коннекторлар туралы ақпаратты қамтиды. 

Электрлік схема баспа өткізгіштері, байланыстырушы сымдар, 
сымдар, кабельдер, баспа схемаларының жалпы өлшемдері, баспа 
схемаларына радиоэлементтердің орналасуын көрсетеді.

Схемалар - бұл өнімнің құрамдас бөліктері мен олардың арасындағы 
байланыс шартты графикалық белгілер түрінде көрсетілетін құжаттар.
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4. ЖАБДЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ ТЕХНИГІНІҢ
БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ

Мазмұны
Кіріспе 116
4.1 Радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық 
жабдықтарды монтаждау

117

4.2 Қуат көздерін жөндеу және реттеу 125
4.3 Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу және реттеу 147
4.4 Магнитті жазу және ойнату құрылғыларын тексеру, жөндеу, 
баптау

187

4.5 Радиоқабылдағыш және радиотаратушы құрылғыларды тексеру 
және баптау

207

4.6 Оптикалық жазу және жаңғырту аппаратурасын жөндеу, тексеру 220
4.7 Қабылдау-тарату антенналарын және спутниктік қабылдау және 
телекоммуникация жабдықтарын монтаждау және техникалық 
қызмет көрсету

238

4.8 Теледидар жабдықтарын жөндеу және реттеу 284
Бақылау сұрақтары 319
4.10 Негізгі анықтамалар 322

Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
1. Радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық жабдықтарды
монтаждау, қызмет көрсету және реттеуді жүзеге асыру.
2. Барлық типтегі және түрдегі қуат көздерін жөндеу, реттеу және
конфигурациялау.
3. Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу, реттеу және реттеу.
4. Магнитті жазу және ойнату құрылғыларын тексеруді, жөндеуді және
баптауды жүзеге асыру.
5. Радиоқабылдағыш және радиотаратушы құрылғыларды тексеруді және
баптауды орындау.
6. Оптикалық жазу және жаңғырту аппаратурасын жөндеуді, тексеруді
жүзеге асыру.
7. Қабылдау-беру антенналары мен спутниктік қабылдау жабдықтарын
монтаждау және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
8. Теледидар жабдықтарын жөндеу және реттеу.
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Кіріспе

Біліктілік жұмыстары Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техниканы жөндеу және қызмет көрсетудің практикалық 
дағдыларын жетілдіру және кәсіби шеберлік деңгейін анықтауға мүмкіндік 
береді. Бұл практикалық емтихан, онда студенттер осы біліктілік тұрғысынан 
алған білімдерін анықтайтын және жүйелейтін сынақтардан өтеді. 
Ақаулықтарды табу және анықтау кезінде ақаулықты іздеу алгоритмін құру 
мүмкіндігі тексеріледі. Сыртқы белгілері бойынша иіс сезу және жанасу 
органдарының көмегімен визуалды, тактильді ақаулар анықталған кезде. 
Студенттің ақаулықты іздеу және жою әдісін қаншалықты толық меңгергенін 
байқауға болады. Оның Бақылау, талдау және өзгерістерді тіркеу, 
Электрондық құрылғының жұмыс режимдерін өлшеу әдістері және 
құрастырылған кернеу картасын жетілдіру. Әр түрлі өлшеу жүйелері мен 
іздеу, талдау және қорытынды тәсілдерін қолдана отырып, 
осциллограммаларды бақылау мүмкіндігі. Сондай-ақ, бар ақаулықты іздеуге 
және жоюға жұмсалған уақыт. Жөндеу жұмыстарынан кейін жабдықтың 
электр айдау ұзақтығы туралы білім алушының білімін тексеру. 
Клиенттермен қарым-қатынас жасай білу, Жабдықта осындай ақаулардың 
алдын алу бойынша ұсыныстар беру мүмкіндігі. 
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4.1 Радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық 
жабдықтарды монтаждау

Қолдану саласы радиоэлектрондық аппаратураның және 
телекоммуникациялық жабдықтың, сымдардың, кабельдердің, жгуттардың 
және т. б. кабельдік бұйымдарды қолданатын аспаптар мен құрылғылардың 
ішінде орындалатын электр монтажына қолданылады.

Стандарт техникалық құжаттаманы әзірлеу, аппаратураны дайындау 
және қабылдау кезінде 4.6.2, 4.6.6 талаптарынан басқа, міндетті болып 
табылатын жалпы талаптарды белгілейді.
Стандарт баспа монтажына қолданылмайды.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы стандартта келесі стандарттарға сілтемелер қолданылады:
МЕМСТ 12.1.004-91 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт 
қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: Жалпы талаптар).
МЕМСТ 12.1.005-88 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс 
аймағының ауасына қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар
МЕМСТ 12.1.010-76 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жарылыс 
қауіпсіздігі. Жалпы талаптар).
МЕМСТ 12.2.007.0-75 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары. 
МЕМСТ 12.4.021-75 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Желдету 
жүйелері. Жалпы талаптар).
МЕМСТ 14312-79 электр байланыстары. Терминдер мен анықтамалар
МЕМСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық 
бұйымдар. Әр түрлі климаттық аудандар үшін орындау. Сыртқы ортаның 
Климаттық факторларының әсер етуі бөлігінде Санаттар, пайдалану, сақтау 
және тасымалдау шарттары
МЕМСТ 15845-80 кабельдік өнімдер. Терминдер мен анықтамалар
МЕМСТ 16504-81 өнімді мемлекеттік сынау жүйесі. Өнімнің сапасын сынау 
және бақылау. ГЛОССАРИЙ  (  терминдер мен анықтамалар)
МЕМСТ 18300-87 техникалық ректификацияланған этил спирті. Техникалық 
шарттар
МЕМСТ 21930-76 чушкидегі қалайы-қорғасын дәнекерлер. Техникалық 
шарттар
МЕМСТ 23585-96 электр радиоэлектрондық аппаратуралар мен аспаптарды 
монтаждау. Сым экрандарын бөлуге және қосуға қойылатын техникалық 
талаптар
МЕМСТ 23586-96 электр радиоэлектрондық аппаратуралар мен аспаптарды 
монтаждау. Жгуттарға және оларды бекітуге қойылатын техникалық 
талаптар
МЕМСТ 23587-96 электр радиоэлектрондық аппаратуралар мен аспаптарды 
монтаждау. Монтаждау сымдарын бөлшектеуге және талсымдарды бекітуге 
қойылатын техникалық талаптар
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МЕМСТ 23594-79 электр радиоэлектрондық аппаратуралар мен аспаптарды 
монтаждау. Таңбалау
МЕМСТ 25467-82 Электрондық техника бұйымдары. Қолдану шарттары 
бойынша жіктеу және сыртқы әсер етуші факторларға төзімділік бойынша 
талаптар

Анықтамалар
Бұл стандартта терминдер ГОСТ 14312, ГОСТ 15845 және ГОСТ 16504 
сәйкес қолданылады.
4 Техникалық талаптар
Жалпы техникалық талаптар.
4.1.1 аппаратура элементтерін монтаждауды белгіленген тәртіппен бекітілген 
нақты үлгідегі аппаратураға және конструкторлық құжаттамаға (КҚ) 
арналған нормативтік құжаттама (бұдан әрі - НҚ) бойынша осы стандарттың 
талаптарына сәйкес жүргізген жөн.
4.1.2 монтаждау сымдарының талсымдарын бөлшектеуге және бекітуге 
қойылатын талаптар МЕМСТ 23587 сәйкес келуі тиіс.
4.1.3 сым экрандарын бөлуге және қосуға қойылатын талаптар ГОСТ 23585 
сәйкес келуі керек.
4.1.4 турникеттерге қойылатын талаптар ГОСТ 23586 сәйкес келуі керек.
4.1.5 Электрондық техника сымдары мен бұйымдарын (ЭТЖ) таңбалау 
МЕМСТ 23594 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
4.1.6 шассиге және ЭТЖ-ға КҚ сәйкес салынатын таңбалау белгілері анық 
және оқуға ыңғайлы болуы тиіс.
4.1.7 орнату ГОСТ 15150 және ГОСТ 25467 сәйкес сыртқы факторлардың 
әсерінен жабдықтың жұмысын қамтамасыз етуі керек.
4.1.8 құрастыру мен монтаждаудың өндірістік үй-жайлары МЕМСТ 12.1.005 
талаптарына және қолданыстағы технологиялық және санитарлық 
нормаларға сәйкес болуы тиіс.
4.1.9 аппаратураны монтаждауға қойылатын техникалық талаптар осы 
стандартқа сілтеменің КҚ-да көрсетілуі тиіс.
Сілтеме мысалы:
"МЕМСТ 23592-96 бойынша монтаждауға қойылатын техникалық талаптар»
4.1.10 ЭЭТ, монтаждау кезінде қолданылатын сымдар, материалдар және 
жинақтаушы бұйымдар стандарттардың және олардағы басқа да НҚ 
талаптарына сәйкес келуі және қолдануға рұқсат етілуі тиіс.
4.1.11 аппаратураның конструкциясы мен монтажы бақылау аппаратурасын 
тексеру, тексеру, ауыстыру және қосу мақсатында оның элементтеріне қол 
жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Блоктардың жылжымалы бөліктері сымдарға тиіп кетпеуі керек. Олардың 
арасындағы қашықтық КҚ-да көрсетілген.
4.1.12 монтаждау кезінде бір тізбектердің басқаларына әсерін азайту үшін 
мынадай конструктивтік шаралар қабылдау керек:
- жоғары жиілікті және импульстік тізбектердің монтаждық сымдарының 
ұзындығы ең аз болуы керек, ол үшін бір-бірімен байланысқан жоғары 
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жиілікті тізбектердің элементтері жақын жерде орналасуы керек және мұндай 
элементтер арасындағы қосылыстар ең қысқа болуы керек;
- кедергілерге ең көп ұшырайтын немесе оларды жасайтын жеке сымдар 
экрандалуы немесе бұралуы керек;
- жоғары жиілікті тізбектердің экрандалмаған сымдары оларды кесіп өткен 
кезде мүмкіндігінше 90°-қа жақын бұрышта орналасуы керек. Параллель 
орналасқан кезде мұндай сымдар бір-бірінен мүмкіндігінше алыс болуы 
керек, экранмен немесе қадалармен бөлінуі керек.

Осы тармақтың талаптары КҚ-да көрсетілуі тиіс.
4.1.13 аппаратураның оқшауланбаған ток өткізгіш беттері арасындағы 
қашықтық кемінде 2,0 мм болуы тиіс.
Монтаж кезінде оқшауланбаған өткізгіш беттер арасындағы қашықтық 
кемінде 1,0 мм болуы керек. Егер бұл беттер электрлік оқшаулағыш 
лактармен немесе қосылыстармен жабылған болса, бұл қашықтықты 0,4 мм-
ге дейін азайтуға болады.
4.2 сымдарды, бұрауларды және кабельдерді монтаждауға қойылатын 
талаптар
4.2.1 Қима ауданы бойынша монтаждау сымдары жүктеме тогына және 
рұқсат етілген кернеудің төмендеуіне сәйкес келуі, қажетті механикалық 
және электрлік беріктікке ие болуы тиіс.
Желімдердің, ылғалдан қорғайтын лактар мен еріткіштердің әсеріне, сондай-
ақ сыртқы әсер етуші факторлардың әсеріне (температура, ылғалдылық, 
иондаушы әсер ету) төзімді оқшаулағышы бар сымдарды қолданған дұрыс.
4.2.2 оқшаулағышы зақымданған, сым өзегінің кесіктері және олардың 
механикалық және электрлік беріктігін төмендететін басқа да ақаулары бар 
монтаждау сымдарын қолдануға жол берілмейді.
Құралмен қармау сәтінде сымдардың оқшаулауының деформациялануына 
және зақымдалуына, ток өткізетін талдарда қылтамырлардың болуына жол 
берілмейді.
4.2.3 монтаждау кезінде қолданылатын оқшауланбаған сымдардың тоттануға 
қарсы жабыны болуы тиіс.
4.2.4 сымдардың ең аз иілу радиусы олардағы ТШ көрсетілген мәннен кем 
болмауы тиіс. Мұндай нұсқаулар болмаған кезде иілу радиусы сыртқы 
диаметрдің екі есе мөлшерінен кем болмауы керек.
4.2.5 монтаждау сымдары, жгуттар мен кәбілдер конструкция элементтеріне 
бекітілуі тиіс және шассидің, тораптардың және аппаратураның өткір 
жиектері мен қырларында орналаспауы тиіс. Егер мұны орындау мүмкін 
болмаған жағдайда, сымдарды, жгуттарды және кәбілдерді шассидің шеттері 
мен жиектеріне сымдарды, жгуттарды және кәбілдерді зақымданудан 
(таспалармен орау, оқшаулау төсемдерін, трубкаларды қолдану) қорғайтын 
шараларды қамтамасыз ету шартымен төсеуге жол беріледі.
4.2.6 бір сымдардың басқаларымен, сондай-ақ ИЭТ сымдары мен ИЭТ 
сымдарының өзара қосылуы түйіспелі бөлшектердің көмегімен орындалуы 
тиіс.
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4.2.7 монтаждау сымдары, жалпақ кәбілдер дәнекерлеу алдында қосылған 
жерлерінде механикалық түрде бекітілуі тиіс.
4.2.8 түйіспелі бөлшектерге қосылатын ЭТҚ сымдары мен сымдарының 
қимасының жалпы ауданы түйіспелі бөлшектің қимасының ең аз ауданынан 
аспауы тиіс.
4.2.9 жұмыс процесінде ауыстырылатын ширатқыштар, кәбілдер немесе 
жекелеген сымдар МГШВ, МС16-13 және т.б. типті иілгіш көп желілі 
сымдардан орындалуы тиіс және аспаптардың қозғалмайтын бөліктеріне 
тимеуі тиіс.
4.2.10 егер икемді кәбілде экрандалған сымдар болса, онда барлық экрандар 
бір-бірімен дәнекерленіп, егер КҚ-да өзгеше ескертілмесе, "жер" 
байланысына орнатылуы тиіс.
4.2.11 таспалы сымдардың ток өткізгіш талсымдарын монтаждау таспалы 
сымның бекітілген жағдайында ғана жүргізілуі тиіс.
4.2.12 кабель дайындамасының кесу жазықтығы өткізгіш өзектердің осіне 
перпендикуляр болуы керек.
4.2.13 көп сымды өзектері бар таспалы сымдардан оқшаулауды алу кезінде 
сымдардың ширатылуын сақтау қажет.
4.3 ЭТЖ монтаждауға қойылатын талаптар
4.3.1 аппаратураны монтаждау процесінде нақты бұйымға нормативтік 
құжатқа сәйкес жартылай өткізгіш аспаптарды статикалық электрдің әсерінен 
қорғау жөнінде шаралар қабылдануы тиіс.
4.3.2 ЭТҚ бұраулары, кәбілдері және шығарулары, қажет болған жағдайда, 
орнату алдында НД талаптарын сақтай отырып, сұрыпталуы тиіс.
4.3.3 ИЭТ тұжырымдарын түзету кезінде корпустан ұзындығы кемінде 1,0 мм 
шығару учаскесінің қозғалмауын қамтамасыз ету керек.
4.3.4 эти тұжырымдарын қалыптауды корпустан (оқшаулағыштан) шығатын 
жерде шығару эти-дағы НД белгіленген мәндерден жоғары механикалық 
күштерді сынамайтындай етіп жүргізу керек.
4.3.5 ЭТҚ тегістеу, қалыптау, орнату және бекіту кезінде құралдың іздерін 
(іздерін) қоспағанда, олардың жабынын бұзбайтын (негізгі материалдың 
жалаңаштануы) және механикалық беріктігін төмендетпейтін шығару 
жабынының зақымдалуына жол берілмейді.
4.3.6 ЭТҚ тұжырымдарын қалыптау (мемлекеттік стандарттар мен 
техникалық шарттарда ЭТҚ корпусынан иілу радиусының орталығына дейін 
иілу радиусына дейінгі қашықтыққа қойылатын талаптар болмаған кезде) 
мынадай өлшемдермен орындалуы тиіс:
а) эти корпусынан шығару иілу радиусының ортасына дейінгі қашықтық, мм, 
кем емес:
1) Жартылай өткізгіш аспаптар үшін...............................................................2,0
2) резисторлар мен конденсаторлар үшін диаметрі (қалыңдығы) 1 мм-ге дейін 
қоса алғанда...........................................................................1,0
3) шығу диаметрі (қалыңдығы) 1 мм жоғары резисторлар мен конденсаторлар 
үшін........................................................................................................................1,5
4) дроссельдер үшін............................................................................................5,0
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б) иілу радиусы, мм, кем емес:
1) шығару диаметрі (қалыңдығы) 0,5 мм дейін қоса алғанда..........................0,5
2) 0,5-тен жоғары 1,0 мм-ге дейін қоса алғанда...............................................1,0
3) шығару диаметрі (қалыңдығы) 1,0-ден 1,5 мм-ге дейін қоса алғанда........1,5
4) шығару диаметрі (қалыңдығы) 1,5 м жоғары болғанда..........1,0-1,5 Шығыс 
диаметрі
4.3.7 ИЭТ-ті монтаждау тығыздығы ұлғайған және шассиге жақын 
орналасқан кезде ИЭТ корпустары мен қорытындыларына электр оқшаулау 
түтіктері тағылуы тиіс, мұны КҚ-да көрсету қажет. Бұл жағдайда IET үшін 
қолайлы температура режимі сақталуы керек.
4.3.8 электр оқшаулағыш түтіктің ішкі диаметрін оның ЭЭТ корпусына 
тығыз қонуын қамтамасыз ететіндей етіп таңдау керек. Түтіктің ұзындығы 
ЭТҚ корпусының ұзындығынан әрбір жағынан 0,5-1,0 мм артық болуы тиіс.
4.3.9 ЭТЖ кейіннен Дәнекерлеумен түйіспеге-бөлшектерді механикалық 
бекіту қажет, ал қажет болған жағдайда - қамыттардың, қапсырмалардың, 
ұстағыштардың, компаунд құюдың, желімге орнатудың көмегімен қосымша 
бекіту қажет.
4.3.10 ЭТЖ-ны қосымша бекіту тәсілі ЭТЖ-ға ТШ талаптарына, олардың 
салмақтық, көлемдік және конструкциялық сипаттамаларына, сондай-ақ 
аппаратураны пайдалану жағдайларына қарай таңдалады және КҚ-да 
көрсетіледі.
4.3.11 ИЭТ шықпаларын механикалық бекітуді контакт-бөлшектің, шинаның 
айналасында кемінде бір айналымды орындау немесе шықпаны тығыз 
қысумен жазық түйіспенің тесігіне салу арқылы жүзеге асыру керек. 
Контакт-бөлшектің бүгілуіне жол берілмейді.
4.3.12 ЭЭТ тұжырымдары, сымдар кейіннен сымдарды міндетті түрде 
майыстыра отырып, тойтармалармен арматураланған монтаждау тесіктеріне 
күш жұмсамай еркін кіруі тиіс.
4.3.13 түйіспелі бөлшектерге бекітілетін ЭТҚ (оның ішінде сымдардың 
сымдары) шығуларының санын түйіспенің ұзындығына, ЭТҚ (сымдардың) 
шығуларының диаметріне және түйіспелі бөлшектің механикалық беріктігіне 
байланысты анықтау керек. Олардың саны төрттен аспауы керек.
4.3.14 цилиндрлік түйіспенің ұшынан ИЭТ сымының бекітілген шығысына 
дейінгі қашықтық кемінде 0,5 мм болуы тиіс. Тақтадан бекітілген цилиндрлік 
сым шығарғышқа дейінгі қашықтық кемінде 1,0 мм, ал жалпақ шығарғышқа 
дейінгі қашықтық кемінде 0,5 мм болуы керек.
4.3.15 ЭЭТ мен сым өзегінің әрбір шығысы түйіспелі бөлшектерге бөлек 
бекітілуі тиіс. ЭТҚ тұжырымдарын, сымдарды бір-бірімен және ЭТҚ 
тұжырымдарын сымдардың өзектерімен бұрауға жол берілмейді.
4.3.16 аспапты баптау және реттеу кезінде таңдалатын ЭТЖ 
қорытындыларын олардың толық ұзындығына механикалық бекітусіз 
дәнекерлеу керек. IET таңдағаннан кейін оның тұжырымдары түзіліп, 
байланыс бөлігіне механикалық түрде бекітілуі керек.
4.3.17 реле мен трансформаторлардың бос шықпаларын байланыс-бөлшектер 
ретінде пайдалануға жол берілмейді.
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4.4 қосқыштарды орнатуға қойылатын талаптар
4.4.1 сымдарды қосқыштарға монтаждау штепсельдің розеткамен 
артикуляция және бөліну Күшін нормативтік құжатта (НД) рұқсат етілгеннен 
артық қосқыштың жоқ түріне өзгертпеуі тиіс. Қалқымалы контактілері бар 
қосқыштарды монтаждау, сондай-ақ қосқыштарды герметиктермен құю, егер 
НД-да басқа нұсқаулар болмаса, қосқыштардың жауап технологиялық 
бөлігімен жүргізілуі керек.
4.4.2 көлемді монтаждауға арналған қосқыштар түйіспелерінің шүмектері 
мынадай әдістердің бірімен сымдармен берік қосылуды қамтамасыз етуі тиіс: 
дәнекерлеу, қысу, орау. Орнатудың нақты әдісі және дәнекерлеу саны ND-де 
көрсетілген.
4.4.3, конструкциясы таспалы сымды бекітуді көздемейтін жалғағыштарды 
монтаждау, Дәнекерлеу аймағы компаундпен толтырылады, жалғағышқа 
қатысты таспалы сымды бекітетін құрылғыда орындалуы тиіс.
4.4.4 көлемді монтаждауға арналған жалғағыштар түйіспелерінің білтелері 
НД көрсетілген қимасы бар сымдардың қосылуына жол беруі тиіс.
4.4.5 монтаждауға түсетін қосқыштар консервациялануы тиіс.
4.4.6 жалғағыштарды дәнекерлеу процесінде дәнекердің және Флюстің 
ұяшықтар мен істіктердің түйіспе бөлігіне түсуін болдырмайтын шаралар 
қабылдануы тиіс.
4.4.7 дәнекерлеу сапасын тексергеннен кейін түйіспелердің құйрықтары 
оқшаулағыш түтіктермен қорғалуы немесе герметикпен немесе компаундпен 
жабылуы тиіс. Түтіктер бір уақытта сымдар мен кабельдердің өткізгіштерін, 
сондай-ақ контактілердің біліктерін қорғайтын жерлерді қорғауы керек. 
Түйіспелердің артқы жақтарына және бекіткіштерге киілетін түтіктердің 
зақымдануына жол берілмейді.
4.5 монтаждау қосылыстарын дәнекерлеуге қойылатын талаптар
4.5.1 монтаждау кезінде қолданылатын материалдар өзінің құрамы мен 
сапасы бойынша тиісті мемлекеттік стандарттарда айтылған барлық 
талаптарға жауап беруі тиіс.
4.5.2 Қолданылатын материалдардың дайындалған күні, маркасы және 
жарамдылық мерзімі көрсетілген сертификаттары болуы тиіс.
4.5.3 өткізгіш өзектерді дәнекерлеудің бүкіл беті бойынша қыру керек. 
Оқшаулаудың ұшынан 1 мм дейінгі қашықтықта таралмаған өзек аймағына 
рұқсат етіледі.
4.5.4 қалайыланған учаскеден жол берілмегенге өту орнындағы 
талсымдардың деформациясына жол берілмейді.
4.5.5 өткізгіш өзектердің қалайыланған беті, элементтердің ұштары жылтыр 
немесе ашық күңгірт болуы тиіс. Өткір шығыңқы жерлер түріндегі кеуектер 
мен ағындардың болуына жол берілмейді.
4.5.6 аппаратурадағы монтаждау қосылыстарын дәнекерлеу механикалық 
құрастырудан және схема элементтерінің КҚ талаптарына сәйкестігін 
тексергеннен кейін жүргізілуі тиіс.
4.5.7 жалғағыштардың артқы жақтарына таралмаған ұштары бар сымдарды 
дәнекерлеуге тыйым салынады.
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4.5.8 коннектор түйіспесінің құйрығын, егер ол алдын-ала кесілмеген болса, 
алып тастау керек.
4.5.9 монтаж алдында кепілді дәнекерлену мерзімі өткеннен кейін қосқыштар 
түйіспелерінің құйрықтары алдын ала ыстық қалайылауға ұшырауы тиіс.
4.5.10 дәнекерлеуге арналған дәнекерлегіш пен флюс дәнекерлеуге 
ұшырайтын материалдарға, монтаждау элементтері мен жұмыс 
температураларының рұқсат етілетін қызуына байланысты таңдалуы және 
КҚ-да көрсетілуі тиіс.
Негізгі ретінде МЕМСТ 21930 бойынша ПОС 61 және ПОС 61м 
маркаларының дәнекерлерін қолданған жөн.
4.5.11 флюстеу кезінде ағыстың ЭТЖ ішіне қосқыштардың байланыс 
бөліктеріне түсуіне жол берілмейді. Конструкциясында герметикалы емес 
ЭЭТ бар ұяшықтар мен блоктарды дәнекерлеу кезінде оларды ЭЭТ ішіне 
Флюстің ағуын және реле мен қосқыштардың жанасатын түйіспелерінің 
бетіне түсуін болдырмайтын жағдайда орналастыру керек.
Құбырлы дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу пасталарын қолданған кезде 
қосымша ағындарды жүргізуге болмайды.
4.5.12 электр дәнекерлегіштің өзегі күйеден тазартылып, тарылып, тегіс беті 
қылсыз болуы тиіс.
4.5.13 электр дәнекерлегіштің өзегінің пішіні және қайрау бұрышы 
дәнекерленетін тораптың конструкциясына байланысты таңдалуы тиіс.
4.5.14 электр дәнекерлегіш өзегінің температурасын тексеруді ауысымда 
кемінде екі рет жүргізу керек: Жұмыс басталар алдында және үзілістен кейін 
құжатта кәсіпорында белгіленген нысанды белгілеу, сондай-ақ оны 
ауыстыру, қайрау немесе дәнекерлеу режимін өзгерту кезінде.
4.5.15 дәнекерлеу температурасы флюс пен дәнекердің температуралық 
белсенділігінің аралығына сәйкес келуі және нақты типтердің элементтеріне 
арналған НҚ-да көрсетілген шекті рұқсат етілген мәндерден аспауы тиіс.
Мұндай нұсқаулар болмаған жағдайда дәнекерлеуші үтіктің температурасы 
POS 61 және POS 61M дәнекерлеу үшін 240-тан 280 °C-қа дейін болуы керек.
4.5.16 эти тұжырымдарын дәнекерлеу және қалайылау уақыты нақты 
типтердің элементтеріне арналған НҚ-да көрсетілген мәннен аспауы тиіс. 
Мұндай шектеулер болмаған кезде процестің ұзақтығы 5 С аспауы керек.
4.5.17 эти корпусынан шығарынды дәнекерлеу (қалайыланған беті) орнына 
дейінгі қашықтық нақты үлгідегі элементтерге арналған НҚ-да көрсетілген 
мәннен кем болмауы тиіс. Мұндай нұсқаулар болмаған кезде бұл мән кемінде 
1 мм болуы керек.
4.5.18 монтаждау қосылыстарын сатылап дәнекерлеу кезінде әрбір келесі 
дәнекерлеуді балқыту температурасы алдыңғы дәнекерлеу орындалған 
дәнекердің балқу температурасынан 30-40°с төмен болуы тиіс дәнекермен 
немесе сол дәнекермен жүргізген жөн, бұл ретте бұрын пайда болған тігісті 
дәнекерлеуге жол берілмейді.
4.5.19 дәнекерленген қосылыстарда жарықтар, үлкен тесіктер, өткір 
шығыңқы жерлер, өрескел дәндер, дөңес галтельдер, ағымдар, үлкен ине 
және дендриттік түзілімдер, дәнекерлеуші секіргіштер болмауы керек. 
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Дәнекерлеу, мүмкін болса, қаңқа болуы керек, яғни дәнекерлеудің астында 
дәнекерленген сымдар мен сымдардың контуры көрінуі керек. Диаметрі 3 
мм-ден асатын тесіктерді Дәнекерлеумен толық толтырмауға жол беріледі.
Дәнекерлеу тігісінің бүкіл периметрі бойынша дәнекерлеушінің беті үздіксіз, 
тегіс, жылтыр, қара дақтар мен сыртқы қоспаларсыз болуы керек.
Күміс, алтын, никель, қалайы-висмут, кадмий жабындарымен дәнекерленген 
қосылыстағы дәнекерлеушінің күңгірт немесе жылтыр бетіне рұқсат етіледі.
Мгтф, МП 17-11 және т.б. мыс сымдары үшін дәнекерлеу орындарының 
жанында және оқшаулау астында" жасылдануға " жол беріледі.
4.5.20 дәнекерлеу қосылыстарының бетін қылшықсыз материалдан жасалған 
матамен немесе 1:1 қатынасында этил спиртімен немесе спиртонефрас 
(спиртобензин) қоспасымен суланған қылқаламмен тазалау керек. Бұл ретте 
НҚ бойынша С3-180/120 (БР-1 бензині) нефрасын, ГОСТ 18300 бойынша 
этил спиртін қолдану керек.
Қосылыстардың сапасын төмендетпейтін басқа материалдар мен тазалау 
тәсілдерін қолдануға жол беріледі.
Дәнекерлеу қосылыстарын тазартуды әрбір дәнекерлеуден немесе дәнекерлеу 
тобынан кейін жүргізу керек.
Жуу сұйықтығы аппаратураның герметикалық емес элементтерінің ішіне 
түспеуі тиіс.
4.6 жалған монтаждау әдістеріне қойылатын талаптар
4.6.1 бұрау әдісімен монтаждау кезінде өзгертілмеген, модификацияланған 
және таңғыш қосылыстар қолданылады. Қосылу түрі сызбаның техникалық 
талаптарында анықталуы керек.
4.6.2 бұрауға жататын сым учаскесінен оқшаулауды алып тастаудың 
болжамды ұзындығын қосылыстағы орамдардың санына, түйіспелі істіктің 
өлшемдеріне және бұралатын сымның диаметріне байланысты анықтау 
керек.
4.6.3 монтажды бұрау арқылы орындаған кезде істіктердің түйіспелері 
арасындағы сымдарды тартпай салу керек.
4.6.4 бұрау арқылы монтаждауды орындау кезінде рұқсат етілмейді:
- қосылымды айналдырғаннан кейін түзетілген сыммен қосыңыз;
- буындарды деформациялау (қысу, бұрылыстарды жылжыту және т. б.);
- қосылыста бір-біріне бұрылыстардың қабаттасуы.
4.6.5 бұрау арқылы жасалған қосылыстың соңғы орамының ұшы түйіспелі 
істікке тығыз жанасуы тиіс.
4.6.6 қысылатын оқшаулау сымының ұшынан алынған ұзындығын түйіспелі 
біліктің геометриялық өлшемдерімен анықтайды. Сығу кезінде жиі 
қолданылатын контактілер үшін алынған оқшаулау ұзындығының 
ұсынылатын мәні-4...5 мм.
4.6.7 түйіспенің артқы тұтқасынан шыққан кезде қысылатын сым ұшының 
шығуы 1,5 мм-ден аспауы тиіс.
4.6.8 түйіспенің артқы жағының бетінде жаншылғаннан кейін жарықтар, 
қылаулар, өткір жиектер, жабындардың бұзылуы болмауы тиіс.
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4.2 Қуат көздерін жөндеу және реттеу

Кез-келген жабдықты диагностикалау мен реттеудегі алғашқы қадам-
қуат көзінің денсаулығын тексеру. Телекоммуникациялық жабдықтар мен 
тұрмыстық техниканың жұмысы үшін негізінен қайталама қоректендіру 
көздері (ВИП) пайдаланылады. Бастапқы қуат көздері-айнымалы ток, 
батареялар, батареялар, жылу және фото түрлендіргіштер. Екінші реттік 
тамақтану көздерінің түрлері суретте көрсетілген. 4.1 [36].

Сурет.4.1. VIP классификациясы

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы екінші 
рет қоректендіру көздерінің мынадай негізгі параметрлері бар:
қоректендіру желісінің кернеуі (220,127 В);
желі кернеуінің номиналды мәннен ауытқуы ±10%;
желінің қуат жиілігі (50,400 Гц);
желіден тұтынылатын толық қуат;
номиналды Шығыс кернеулері және жүктеме токтары;
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пульсация коэффициенттері;
тұрақтандырылған ВИП үшін ток бойынша тұрақтандыру коэффициенті (ток 
тұрақтандырғышы үшін), кернеу бойынша тұрақтандыру (кернеу 
тұрақтандырғышы үшін);
Пәк-пайдалы әсер коэффициенті
Кернеудің тұрақтандыру коэффициенті-кіріс кернеуінің салыстырмалы 
өзгеруінің Шығыс кернеуінің салыстырмалы өзгеруіне қатынасы:

Пульсация коэффициенті:

100%

мұндағы U0-тұрақты компонент;
U~ - айнымалы компоненттің амплитудасы.
Шығу дифференциалдық кедергісі келесі өрнекпен анықталады:

Zвых=

мұндағы ∆ІХ=Imax-Imin көбінесе нөлге тең болады.
Тұрақтандырылмаған ЖК (ҰИП) баптау және реттеу.

Чиптерді орнатуды бастамас бұрын, сіз принципті және монтаждық 
схемалармен танысып, құрастыру мен орнатудың дұрыстығына көз 
жеткізуіңіз керек.

Nip-бұл жартылай периодты (бір айнымалы ток қолданылады) және 
жартылай периодты (екі айнымалы ток кезеңі), бір фазалы және көп фазалы. 
Бөлу түзеткіш элементтерді қосу әдісіне байланысты. Жарты толқынның 
импульсі аз және энергия шығыны аз.

4.2-суретте. келтірілген принципиалды схемасы НИП с 
однополупериодным выпрямлением. Жоғары талаптар кезінде пульсация 
мөлшері жарты толқындық түзетуді қолданады [36].
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Сурет.4.2. Жарты толқындық және жарты толқындық түзеткіштердің 
схемалық схемалары

ҰИП ақауларын табу үшін сізге қажет: ЛАТР, вольтметр, омметр және 
осциллограф.

Өлшеу көмегімен омметр кедергі картасымен салыстырылады. Егер 
бәрі қалыпты болса, онда LATR арқылы бастапқы қосу жүзеге асырылады.

Егер схема дұрыс болса, онда жарамдылықты тексергеннен кейін 
чиптің сипаттамалары өлшенеді.

Егер ақаулар болса, онда олар блокты орнатады. НИПТІ үш түйінге 
бөлуге болады: трансформатор, түзеткіш, сүзгі. Ақауларды 
диагностикалауды шығу кернеуін тексеруден бастап келесі алгоритм 
бойынша жүргізеді [20].
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Сурет.4.3. ҰИП ақаулықтарын іздеу алгоритмі

Суреттен қарапайым схема үшін де ақаулықтарды жою алгоритмі өте 
күрделі екенін көруге болады, егер сіз сүзгіні қоссаңыз, алгоритм әлдеқайда 
күрделі болады. Ақаулықтарды түзеткеннен кейін (үзілу, тұйықталу) егер 
параметрлер қалыпты болмаса, ҰИП сипаттамаларын зерттеу жүргізіледі 
[36].
Nip сипаттамаларын өлшеу схемасы келесідей:

Сурет.4.4 Сипаттамаларды өлшеу схемасы
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Осындай схеманы қолдана отырып, түзетілген кернеуді, жүктеме 
сипаттамасын, пульсация коэффициентін және тұтынылатын қуатты өлшеуге 
болады.

PV1 және PV2 – қуатты тұтынуды анықтайтын құрылғылар. Түзетілген 
кернеу PV2 вольтметрінің көрсеткіштері бойынша анықталады.

Өлшеу құралы ретінде осциллографты қолдануға болады, содан кейін 
пульсация коэффициентін анықтауға болады.
Т1 автотрансформаторы айнымалы кіріс кернеуін біртіндеп реттеу үшін 
қажет.

Пульсация кернеуі желінің жиілігіне, түзеткіш пен сүзгінің түріне 
байланысты. КП өлшеу үшін номиналды айнымалы кернеу WS түзеткішінің 
кірісіне беріледі және RП резисторының көмегімен PA2 номиналды ток 
орнатылады. PV2 вольтметрімен немесе осциллографпен UOжәне U~ 
өлшенеді және КП анықталады

УНЧ үшін КП< 0,5% болуы тиіс
Ақу үшін КП< 0,05 - 0,1% болуы тиіс.
Пульсация коэффициентінің жоғарылауының себептері сүзгі 

сыйымдылығының жеткіліксіздігі және күш трансформаторының екінші 
орамасының иықтарының асимметриясы болуы мүмкін [14].

Жүктеме сипаттамасы келесідей алынып тасталады: берілген 
шектердегі Rнкедергісін өзгерту арқылы PA2 токты өлшейді. Алынған 
деректер бойынша Uвых = f(I) жүктемелік сипаттамасы жасалады, одан 
жүктемедегі кернеудің өзгеруі (DU) анықталады.
IVYH, MAX түзеткіш клапандардың рұқсат етілген тогымен анықталады. 
Жүктемедегі кернеудің өзгеруі трансформатор орамасындағы, диодтағы, 
сүзгі резисторындағы (немесе индуктивтілігіндегі) кернеудің төмендеуіне 
байланысты. Сонымен, түзеткішті реттеу оның элементтерінің қалыпты 
электрлік жұмыс режимдерін тексеру және орнату болып табылады [21].

3.Тұрақтандырылған ЖК реттеу.
Тұрақтандырылған ЖК келесі түрлері бар: параметрлік 

тұрақтандырғыштар (КС), компенсациялық тұрақтандырғыштар (КС) және 
импульсті тұрақтандырғыштар (ИИП).

PS диодтардың, варисторлардың, газбен толтырылған электр 
вакуумдық құрылғылардың сызықты емес ВАХ р/с қолданады. Қазіргі 
уақытта зенер диодтары көбінесе PS ретінде қолданылады. Кәдімгі және 
термокомпенсацияланған зенер диодтары бар.

Сурет.4.5 Параметрлік тұрақтандырғыштың принциптік схемасы
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Параметрлік кернеу тұрақтандырғышының схемалық схемасы Zener 
диодының жұмыс режимін анықтайтын R1 резисторын қамтиды [27].

Ток тұрақтандырғыштары негізінен бареттерлерде (сызықты емес 
кедергілерде) орындалды [26]. Қазіргі тізбек шешімдерінде биполярлы 
немесе өріс транзисторлары қолданылады. R1 резисторы транзистордың 
жұмыс нүктесін анықтайды. Негізінен параметрлік тұрақтандырғыштар 
тұрақтандырғыштардың басқа түрлерінде кернеу стандарттары ретінде 
қолданылады. PS реттеу R1 сөндіргіш резисторын таңдаудан тұрады. Шығыс 
тогы (жүктеме тогы) және пульсация коэффициенті резистордың мәнін оның 
дәлдігіне байланысты таңдауға байланысты. Өтемақы тұрақтандырғыштары 
жоғары параметрлерге ие.

Компенсациялық типті тұрақтандырғыштың құрылымдық схемасы.

Сурет.4.6 Компенсациялық типті стабилизатордың құрылымдық схемасы

Мұндай тұрақтандырғыштың жұмыс принципі кері байланыс тізбегі 
арқылы басқарылатын реттегіш элементтің көмегімен тұрақты Шығыс 
кернеуін автоматты түрде ұстап тұрудан тұрады. Тұрақтандырылған қуат 
көздерінің практикалық схемалары реттеуші элементті қосу және тірек 
кернеуін (UОП) алу тәсілдерімен, сондай-ақ кері байланыс тізбегінің 
схемалық шешімімен ерекшеленеді [22].

Компенсациялық тұрақтандырғыштар екі түрлі: параллель және 
дәйекті. Компенсациялық тұрақтандырғыштардың құрылымдық схемалары 
төменде көрсетілген.

Компенсациялық кернеу тұрақтандырғышы

Сурет.4.7 Дәйекті ҚБШ. Функционалдық схема

Реттеуші 
элемент

Салыстыру 
схемасы

Күшейткіш (кері 
байланыс)

Uн

UO

Uстаб
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Компенсациялық тұрақтандырғыш сериялық түрі.
Сериялық типтегі тұрақтандырғыштарда реттегіш элемент U0 кіріс 

кернеуінің көзі мен RHжүктемесімен қатар қосылады. Егер қандай да бір 
себептермен U1 шығыс кернеуі номиналды мәнінен ауытқып кетсе, онда 
анықтамалық және шығыс кернеулерінің айырмашылығы өзгереді. Бұл 
кернеу күшейіп, басқару элементіне әсер етеді. Бұл ретте реттегіш элементтің 
кедергісі автоматты түрде өзгереді және U0 кернеуі Р және RH арасында 
жүктемеде болған кернеудің өзгеруін өтеу үшін бөлінеді [22].

Параллель типтегі компенсациялық кернеу тұрақтандырғышы

Сурет.4.8 Параллель ҚБШ. Функционалдық схема

Параллель типтегі тұрақтандырғыштар төмен тиімділікке ие және 
салыстырмалы түрде сирек қолданылады, жоғары кернеулер мен токтар 
тұрақтандырылған жағдайда, сондай-ақ сериялық типтегі 
тұрақтандырғыштарға қарағанда ауыспалы жүктемелер кезінде. Олардың 
кемшілігі-жүктеме тогының күрт жоғарылауымен (мысалы, қысқа тұйықталу 
кезінде) реттелетін элементке Жоғары кернеу қолданылады, оның мәні 
рұқсат етілген мәннен асып кетуі мүмкін. Бұл жағдай тұрақтандырғышты 
пайдалану кезінде ескерілуі керек.

Барлық өтемдік кернеу тұрақтандырғыштарының негізгі элементтері Р 
реттеуші элементі; тірек (эталондық) кернеу көзі И; ЭС салыстыру элементі; 
у тұрақты ток күшейткіші болып табылады.

Өтемақы кернеу тұрақтандырғыштарындағы реттеуші элемент, әдетте, 
транзисторларда орындалады. Олардың h21e ток беру коэффициентінің 
мәндеріне, UКЭнас коллекторы мен эмитенті арасындағы қанығу кернеуіне 
негізделген таңдау.

Салыстыру элементтерінің тізбектері мен тұрақты ток күшейткіштері 
көбінесе қарапайым күшейткіштерде, дифференциалды күшейткіштерде 
немесе жұмыс күшейткіштерінде біріктіріледі және орындалады.

Ретті реттегіш Транзисторы және зенер диодындағы тірек кернеуінің 
көзі бар компенсациялық кернеу тұрақтандырғышының типтік схемасы 
суретте көрсетілген. 4.9 мұнда Vt1 Транзисторы-реттеуші элемент, vt2 
Транзисторы - тұрақты ток күшейткіші (кері байланыс күшейткіші). Шығыс 
кернеуін vt3 транзисторында енгізілген тірекпен салыстыру схемасы. Кернеу 
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көзі VD1 және R3-де жинақталған және параметрлік тұрақтандырғыш болып 
табылады.
Тұрақтандырғыштарды реттеу түзеткішті реттегеннен кейін жүргізіледі. 
Компенсациялық тұрақтандырғышты реттеу және күйге келтіру әдісін 
қарастырыңыз. Компенсациялық тұрақтандырғышты реттеу және реттеу 
схемада кері байланыс тізбектері мен күшейту элементтерінің болуына 
байланысты пайда болатын өзін-өзі ынталандыруды тексеру болып 
табылады. КЖ реттеу процесінде оған кіретін элементтердің электрлік 
жұмыс режимдері, схемада немесе технологиялық карталарда көрсетілген 
номиналдардың сәйкестігі тексеріледі, сондай-ақ жүктеме сипаттамасы, КП
және КСТАБ анықталады. Ақаулықтарды анықтаған жағдайда, ақаулықтарды 
табудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, олар ақаулықты табады, оны 
жояды және реттеуді жалғастырады.

Сурет.4.9 Компенсациялық кернеу тұрақтандырғышының типтік схемасы
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Сурет.4.10 Ақаулықты іздеу алгоритмі
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Әрбір нақты схемада диагностикалық алгоритм бар. Біздің схема үшін 
диагностикалық алгоритм келесідей:
Кернеу тұрақтандырғыштарын диагностикалау кіріс кернеуін тексеруден 
басталады. Ол болмаған кезде тұрақтандырғыштың кірісіндегі кернеу 
анықталады. Кернеудің болуы тұрақтандырғыштағы ақауды көрсетеді. Ол 
болмаған жағдайда ақаулықтарды іздеуді түзеткіш пен трансформаторға 
ауыстыру қажет.

Тұрақтандырғышта алдымен реттелетін Vt1 Транзисторы, содан кейін 
vt2 басқару Транзисторы, vt3 салыстыру тізбегінің Транзисторы және vd1 
кернеу көзі тексеріледі. 

Электронды өнеркәсіп интегралдық микросхемалар - кернеу 
тұрақтандырғыштарын шығарады (K142EN1 - K142EN9) [7].

Чиптердегі электронды тұрақтандырғыштарды диагностикалау 
жүктемедегі мүмкін болатын тұйықталуды тексеруге және терминалдардағы 
кернеулерді бақылауға дейін азаяды. Өлшенген шамаларды кестелік немесе 
жұмыс істейтін блокта алынған шамалармен салыстырғаннан кейін 
тұрақтандырғыштың күйі туралы қорытынды жасалады.
K142KN5 k142en9 интегралды схемаларының соңғы модификациялары 
сыртқы қосымша элементтерді қажет етпейтінін ескеріңіз (үш шығару 
тұрақтандырғыштары).

Реттегіш транзисторда ток пен қысқа тұйықталу кезінде элементтерді 
дәйекті реттейтін тұрақтандырғыштарда үлкен қуат жүктемелері пайда 
болады. Егер қорғау шаралары қарастырылмаса, онда қысқа мерзімді 
шамадан тыс жүктеме жылу немесе ықтимал бұзылу салдарынан 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы істен шығаруы 
мүмкін. Мұндай тізбектер болған жағдайда, яғни Қорғаныс тізбектері 
негізгіге компенсациялық тұрақтандырғыштың қорғаныс құрылғысының іске 
қосылу тогын орнату бойынша операциялар қосылады [21].

4. Импульсті қуат көздері (IIP).
Импульсті қуат көзін құру кезінде жүзеге асырылатын жұмыс принципі 

түзетілген желілік кернеуді (50Гц 220В) 20-30 кГц жиіліктегі тікбұрышты 
импульстарға айналдыру және оларды кейіннен түзетуден тұрады.

Құрылымдық схема

Сурет.4.11 Коммутациялық қуат көзінің құрылымдық схемасы

Кедергі келтіретін сүзгі арқылы желінің кернеуі ТҮЗЕТКІШКЕ 
беріледі. Төмендетілген трансформаторды қосуға болады. Түзетілген кернеу 
сүзгімен тегістеледі, кейбір жағдайларда тұрақтандырылады және кілт 
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арқылы импульсті РФ трансформаторының бастапқы орамасына беріледі. 
Кілт бірнеше килогерц жиілігі бар арнайы схемамен басқарылады. 
Транзистордың бастапқы орамасындағы ток импульстері екінші реттік 
орамаларда түзеткішпен түзетіліп, сүзгімен тегістелетін тиісті кернеулерді 
(айнымалыларды) тудырады. Трансформатор негізгі функциядан басқа 
бастапқы және екінші реттік тізбектерді гальваникалық оқшаулауды 
шығарады [20].
Шығу кернеуі басқару импульстарының ұңғымасына (q), жиілікке (f), кіріс 
кернеуіне және трансформатордың трансформация коэффициентіне 
байланысты. Демек, Шығыс кернеуін келесі жолдармен реттеуге болады:
1. Өзгеруіне UПИТ кіре берістегі.
2. Импульстердің тұрақты ұзақтығымен жиіліктің өзгеруі (жиілікті импульсті 
модуляция).
3. Тұрақты жиіліктегі импульстің ұзақтығының өзгеруі (ендік-импульсті 
модуляция).
4. Аралас реттеу.

ИИП-ті реттеу, бұрынғыдай, сыртқы тексеруден басталады, 
үзілістердің, жабулардың және т. б. болуын анықтайды. Содан кейін 
жүктемені қосыңыз (бұл міндетті) және LATR арқылы қуат беріңіз. Әрі қарай 
түзеткіштердің екі түрі, тұрақтандырғыш, қорғаныс. Кілттерді басқару 
схемасы ол UВЫХбасқару тізбегін, іске қосу схемасын және кері байланыс 
тізбегін қамтиды.

Электрмен жабдықтауды диагностикалаудың жалпыланған алгоритмі. 
Олай болмаған жағдайда кернеулердің үлкен шығарындылары салдарынан 
өтпелі процестер кезінде элементтердің зақымдануы мүмкін.

Таратылған қоректендіру блогы, тексереді түсуі кернеу схемасы. 
Осциллографты пайдалану ақауларын іздеуді тездетеді. 
Осциллограммаларды тексеру тән нүктелерде жүргізіледі.

Электрондық аппаратурада қолданылатын барлық импульстік 
қоректендіру блоктары екі функционалдық схема бойынша салынған [35].

UPS функционалды схемалары
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Сурет.4.12. Коммутациялық қуат беру блоктарының функционалдық 
схемалары

Жартылай көпір схемасына сәйкес, әдетте, жеткілікті қуатты қуат 
көздері, мысалы, компьютер орындалады. Екі соққылы схема бойынша 
қуатты эстрадалық ҮМЗ және дәнекерлеу аппараттарының қоректену 
блоктары дайындалады.

400 немесе одан да көп ватт күшейткіштердің салмағы өте жоғары. Бұл 
дәстүрлі трансформаторлық қуат көзі бар ҮМЗЧ туралы. UPS 
Теледидарлары, мониторлар, DVD ойнатқыштары көбінесе бір сатылы шығу 
сатысы бар схема бойынша жасалады.

4.13-суретте көрсетілген шығыс каскадтарының басқа түрлері бар.
UPS шығу каскадтары

Сурет.4.13. Коммутациялық қуат беру блоктарының шығу каскадтары
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Мұнда тек қуат кілттері мен қуат трансформаторының бастапқы 
орамасы көрсетілген.

Егер сіз 4.12-суретті мұқият қарасаңыз, бүкіл схеманы екі бөлікке 
бөлуге болатындығын байқауға болады — бастапқы және қайталама. 
Бастапқы бөлікте желілік сүзгі, желінің кернеу түзеткіші, қуат кілттері және 
қуат трансформаторы бар. Бұл бөлік айнымалы ток желісіне гальваникалық 
түрде қосылған.

Қуат трансформаторынан басқа, коммутациялық қуат беру 
қондырғыларында ажыратқыш трансформаторлар да қолданылады, олар 
арқылы PWM контроллерінің басқару импульстары қуат транзисторларының 
қақпаларына (базаларына) беріледі. Осылайша, қайталама тізбектер 
желісінен гальваникалық оқшаулау қамтамасыз етіледі. Қазіргі заманғы 
схемаларда бұл ажырату оптрондардың көмегімен жүзеге асырылады.

Екінші тізбектер электр трансформаторының көмегімен желіден 
гальваникалық түрде ажыратылады: екінші орамалардағы кернеу түзеткішке, 
содан кейін жүктемеге беріледі. Екінші тізбектерден кернеуді тұрақтандыру 
және қорғау схемалары да қоректенеді.

Өте қарапайым коммутациялық қуат көздері:
Орнатылған PWM контроллері болмаған кезде автоматты генератор 

негізінде орындалады. Мұндай UPS мысалы ретінде Taschibra электронды 
трансформатор тізбегін келтіруге болады.

Taschibra электронды трансформаторы

Сурет.4.14. Taschibra электронды трансформаторы

Мұндай электронды трансформаторларды басқа компаниялар 
шығарады. Олардың негізгі мақсаты — галогендік шамдарды тамақтандыру. 
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Бұл схеманың ерекшелігі-бөлшектердің қарапайымдылығы мен аз саны. 
Кемшілігі-бұл схема жүктемесіз жай іске қосылмайды, шығыс кернеуі 
тұрақсыз және пульсацияның жоғары деңгейіне ие. Бірақ шамдар әлі де 
жарқырайды! Бұл жағдайда қайталама тізбек қуат желісінен толығымен 
ажыратылады.

Мұндай қуат көзін жөндеу транзисторларды, R4, R5 резисторларын, 
кейде vds1 диод көпірін және сақтандырғыш рөлін атқаратын R1 резисторын 
ауыстыруға дейін азайтылатыны анық. 

Қуат беру блоктарының тақталарында электр қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында тақтаның "қауіпті" бастапқы жағы жеткілікті кең жолақпен 
қоршалады немесе бояудың жұқа жолақтарымен, көбінесе ақ түспен 
көлеңкеленеді. Бұл тақтаның осы бөлігіне қол тигізу қауіпті екендігі туралы 
ескерту.

Коммутациялық қуат көзін өшіргеннен кейін кем дегенде 2...3 
минуттан кейін ғана қолмен ұстауға болады: жоғары вольтты 
конденсаторларда заряд ұзақ уақытқа созылады, дегенмен кез-келген 
қалыпты қуат көзі конденсаторларға параллель орналасқан. 

Егер сіз электролиттік конденсаторды мультиметрмен өшіргеннен 
кейін бірден қоңырау шалсаңыз, онда ол істен шығуы мүмкін.

Мұндай өлшеу күтілген кезде конденсаторды кем дегенде пинцетпен 
ағызу керек. Бірақ мұны бірнеше ондаған КОм кедергісі бар резистордың 
көмегімен жасаған дұрыс. Әйтпесе, разряд бірнеше ұшқынмен және қатты 
шертумен бірге жүреді, ал конденсатор үшін мұндай қысқа тұйықталу өте 
пайдалы емес.

Дегенмен, жөндеу кезінде, кем дегенде, қандай да бір өлшеу үшін, 
коммутациялық қуат көзіне қол тигізу керек. Бұл жағдайда ажыратқыш 
трансформатор өзін электр қуатынан қорғауға көмектеседі, оны көбінесе 
гальваникалық трансформатор деп атайды.

Бұл 220 В екі орамасы бар трансформатор, қуаты 100...200 Вт 
(жөнделетін UPS қуатына байланысты), электр тізбегі 4.15-суретте 
көрсетілген

Сурет.4.15. Гальваникалық айырым трансформаторы

Схема бойынша сол жақ орамасы желіге қосылады, ақаулы импульстік 
қуат көзі шам арқылы оң орамаға қосылады. Мұндай қосылыстың ең 
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бастысы-Екінші реттік ораманың кез-келген ұшына бір қолыңызбен, сондай-
ақ электрмен жабдықтаудың бастапқы тізбегінің барлық элементіне қол 
тигізуге болады.

Көбінесе коммутациялық қуат көзін жөндеу ажыратқыш 
трансформаторсыз жүзеге асырылады, бірақ қосымша қауіпсіздік шарасы 
ретінде блокты қосу 60...150 Вт шам арқылы жүзеге асырылады. Бойынша 
мінез-құлыққа шамдары болады, жалпы, төрелік айтатын жай-күйі туралы 
блок питания. Әрине, мұндай қосу гальваникалық оқшаулауды желіден 
қамтамасыз етпейді, оны қолмен ұстау ұсынылмайды, бірақ ол түтін мен 
жарылыстардан жақсы қорғайды.

Егер желіге қосылған кезде шам толық қыздырылса, онда сіз бастапқы 
тізбектегі ақаулықты іздеуіңіз керек. Әдетте, бұл тесілген қуат Транзисторы 
немесе түзеткіш көпір. Қуат көзі қалыпты жұмыс істеген кезде, шам алдымен 
жеткілікті түрде жарқырайды (конденсаторлардың заряды), содан кейін жіп 
сәл жарқырайды.

Бұл шам туралы бірнеше пікір бар. Біреулер бұл күтпеген 
жағдайлардан арылуға көмектеспейді дейді, ал біреу жаңадан салынған 
транзисторды істен шығару қаупі әлдеқайда төмендейді деп санайды. Біз осы 
көзқарасты ұстанамыз және жөндеуге арналған шамды қолданамыз.

Жиналмалы және құрастырылмайтын корпустар туралы:
Көбінесе импульстік қуат көздері корпустарда орындалады. 

Компьютерлік қуат көздерін, розеткаға қосылған түрлі адаптерлерді, 
ноутбуктерге, ұялы телефондарға және т. б. арналған зарядтағыштарды еске 
түсіру жеткілікті.

Компьютерлік қуат көздері жағдайында бәрі қарапайым. Металл 
корпусынан бірнеше бұрандалар бұралып, металл қақпағы алынып 
тасталады, ал бөлшектері бар барлық тақталар қолында.

Егер корпус пластик болса, онда артқы жағында, желілік штепсель, 
кішкене бұрандалар орналасқан жерде іздеу керек. Содан кейін бәрі 
қарапайым және түсінікті, қақпақты бұрап, алып тастады. Бұл жағдайда сіз 
жай ғана сәттілік деп айта аласыз.

Бірақ жақында бәрі құрылымдарды жеңілдету және арзандату жолымен 
жүреді, ал пластикалық корпустың жартысы бір-біріне жабысып, өте берік. 
Талдау үшін Сіз тігісті балғамен немесе ұқыпты түртуді қолдана аласыз.

Бұл іс жүзінде пластикалық желімделген денелерді бөлшектеудің 
жалғыз тәсілі. Мұнда тек мұқият және өте фанатикалық емес ұру керек: 
денеге соққылардың әсерінен жаппай бөлшектерге, мысалы, 
трансформаторларға немесе дроссельдерге апаратын жолдар үзілуі мүмкін.

Сондай-ақ, тігіске салынған пышақ көмектеседі және оны сол балғамен 
жеңіл түртіңіз. Рас, жиналғаннан кейін бұл араласудың іздері қалады. Бірақ 
корпуста кішкене іздер болсын, бірақ жаңа блокты сатып алудың қажеті жоқ.

Егер бұрынғы уақытта отандық өндірістің барлық құрылғыларына 
Электрлік схемалар енгізілген болса, онда қазіргі заманғы шетелдік 
электроника өндірушілері өз құпияларын бөліскісі келмейді. Барлық 
электрондық техника тек пайдаланушы нұсқаулығымен жабдықталған, онда 
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сіз қандай батырмаларды басуыңыз керек екенін көрсетеді. Қағидаттық 
схемалар пайдаланушы нұсқаулығына қоса берілмейді.

Құрылғы мәңгі жұмыс істейді немесе жөндеу жұмыстары сервис 
нұсқаулықтары (service manual) деп аталатын жөндеу нұсқаулықтары бар 
уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жүзеге асырылады деп болжанады. 
Қызмет көрсету орталықтары осы құжаттаманы қалайтындардың 
барлығымен бөлісуге құқылы емес, бірақ интернеттің арқасында бұл 
қызметтерді көптеген құрылғылар таба алады. Кейде бұл ақысыз болуы 
мүмкін, яғни бекер, ал кейде қажетті ақпаратты аз мөлшерде алуға болады.

Бірақ қажетті схеманы табу мүмкін болмаса да, үмітсіздік қажет емес, 
әсіресе қуат көздерін жөндеу кезінде. Іс жүзінде барлық түсінікті болған 
внимательном қарауға беріледі. Бұл қуатты транзистор Шығыс кілтінен басқа 
ештеңе емес, ал бұл чип — PWM контроллері.

Кейбір контроллерлерде Қуатты Шығыс Транзисторы чиптің ішіне 
"жасырылған". Егер бұл бөліктер жеткілікті мөлшерде болса, онда оларда 
микросхеманың, транзистордың, диодтың немесе зенердің техникалық 
құжаттамасын (datasheet) табуға болатын толық таңба бар. Дәл осы 
бөлшектер коммутациялық қуат көздерінің негізін құрайды.

Даташиттерде өте пайдалы ақпарат бар. Егер бұл контроллердің PWM 
чипі болса, онда кернеулерді беретін сигналдар қай жерде, қай жерде 
келетінін анықтауға болады. Мұнда сіз контроллердің ішкі құрылғысын және 
белгілі бір схеманы шешуге көмектесетін типтік қуат схемасын таба аласыз.

Кішкентай SMD компоненттеріне арналған даташиттерді табу біршама 
қиын. Шағын корпуста толық таңбалау орналастырылмайды, оның орнына 
корпуста бірнеше (үш, төрт) әріптер мен сандардан тұратын кодтық белгі 
қойылады. Бұл кодтан Интернеттен табылған кестелерді немесе арнайы 
бағдарламаларды қолдана отырып, белгісіз элементтің анықтамалық 
деректерін табу әрдайым мүмкін емес.

Өлшеу құралдары мен құралдары.
Коммутациялық қуат көздерін жөндеу үшін сізге әр радио әуесқой 

болуы керек құрал қажет. Біріншіден, бұл бірнеше бұрағыш, бүйір кескішті 
сым кескіштер, пинцет, кейде атқыштар және тіпті жоғарыда аталған 
балғалар. Бұл слесарлық-монтаждау жұмыстары үшін [8].

Дәнекерлеу жұмыстары үшін, әрине, сізге дәнекерлеу үтігі қажет, 
жақсырақ бірнеше, әртүрлі қуат пен өлшемдер. 25...40 Вт кәдімгі дәнекерлеу 
үтігі өте қолайлы, бірақ егер ол температура реттегіші мен температураны 
тұрақтандыратын заманауи дәнекерлеу үтігі болса жақсы.

Шығару бөлшектерін дәнекерлеу үшін қолыңыздың астында өте 
қымбат емес инфрақызыл дәнекерлеу станциясы болмаса, кем дегенде 
қарапайым арзан дәнекерлеу шаш кептіргішінің болуы жақсы. Бұл көп күш 
жұмсамай және ПХД — ны бұзбай, көп шығарылатын BGA (ball grid array-
шарлар массиві, беттік-Орнатылатын интегралды схемалардың корпус түрі) 
бөлшектерін дәнекерлеуге мүмкіндік береді.

Кернеулерді, кедергілерді және біршама аз токтарды өлшеу үшін сізге 
Сандық мультиметр қажет, тіпті өте қымбат емес немесе ескірген көрсеткі 
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сынағышы. Қазіргі заманғы сандық мультиметрлерде жоқ қосымша 
мүмкіндіктер беретін қосымша құралдарды есептен шығаруға әлі ерте екенін 
атап өту артық болмайды [9].

Импульстік қоректендіру блоктарын жөндеуде баға жетпес көмекті 
осциллограф көрсетуі мүмкін. Мұнда да ескірген, тіпті өте кең жолақты 
катодты сәулелік осциллографты қолдануға болады. Егер, әрине, заманауи 
сандық осциллографты сатып алу мүмкіндігі болса, онда бұл одан да жақсы. 
Бірақ, тәжірибе көрсеткендей, коммутациялық қуат көздерін жөндеу кезінде 
сіз осциллографсыз жасай аласыз.

Шын мәнінде, жөндеу кезінде екі нәтиже болуы мүмкін: жөндеу немесе 
одан да жаман. Мұнда Хорнердің заңын еске түсірген орынды:"тәжірибе 
істен шыққан жабдықтың санына тікелей пропорционалды түрде өсуде". Бұл 
заңда әзілдің әділ үлесі болса да, жөндеу тәжірибесінде дәл осылай болады. 
Әсіресе жолдың басында.

Ақауларды іздеу.
Коммутациялық қуат көздері Электронды жабдықтың басқа 

түйіндеріне қарағанда жиі істен шығады. Ең алдымен, түзетуден және 
сүзгілеуден кейін одан да жоғары болатын Жоғары кернеу бар. Сондықтан 
қуат кілттері мен барлық инвертор каскады электрлік және жылу сияқты өте 
ауыр режимде жұмыс істейді. Көбінесе ақаулар бастапқы тізбекте болады.

Ақауларды екі түрге бөлуге болады. Бірінші жағдайда импульсті 
Электрмен жабдықтаудың істен шығуы түтінмен, жарылыстармен, 
бөлшектермен, кейде ПХД жолдарымен бірге жүреді.

Опция қарапайым болып көрінеді, тек күйдірілген бөлшектерді 
өзгерту, жолдарды қалпына келтіру және бәрі жұмыс істейді. Бірақ чиптің 
немесе транзистордың түрін анықтауға тырысқанда, бөліктің таңбалануы 
корпуспен бірге ұшып кеткені белгілі болады. Не болды, схемасыз, көбінесе 
қолында жоқ, оны білу мүмкін емес. Кейде жөндеу осы кезеңде аяқталады.

Ақаулықтың екінші түрі тыныш. Жай ғана бесследно жоғалып кеткен 
шығу кернеу. Егер бұл коммутациялық қуат көзі ұялы телефонға немесе 
ноутбукке арналған зарядтағыш сияқты қарапайым желілік адаптер болса, 
онда алдымен Шығыс сымының жарамдылығын тексеру керек.

Көбінесе үзіліс Шығыс коннекторының жанында немесе корпустың 
шығысында болады. Егер блок желіге ашасы бар шнурдың көмегімен 
қосылса, онда бірінші кезекте оның жарамдылығына көз жеткізу керек.

Осы қарапайым тізбектерді тексергеннен кейін тереңдетілген жөндеуді 
бастауға болады. Мысал ретінде LG_flatron_L1919s 19 дюймдік монитордың 
қуат тізбегін алайық. Ақаулық: кеше қосылды, бірақ бүгін қосылмайды.

Құрылғының айқын ауырлығымен — монитор сияқты, электрмен 
жабдықтау схемасы өте қарапайым және айқын.

Монитор ашылғаннан кейін қуат көзінің шығысында бірнеше ісінген 
электролиттік конденсаторлар (C202, C206, C207) табылды. Бұл жағдайда 
барлық конденсаторларды бірден өзгерткен дұрыс, тек алты дана. Бұл 
бөлшектердің құны минималды, сондықтан олардың "ісінуін"күтуге 
болмайды. Осындай ауыстырудан кейін монитор жұмыс істеді. Айтпақшы, 
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LG мониторларындағы және басқа ұқсас модельдердегі мұндай ақаулық өте 
жиі кездеседі.

Ісінген конденсаторлар қорғаныс схемасын іске қосты, оның жұмысы 
кейінірек талқыланады. Егер конденсаторларды ауыстырғаннан кейін қуат 
көзі жұмыс істемесе, басқа себептерді іздеуге тура келеді. Үшін осы 
қарастырайық сызбасын, егжей-тегжейлі (Қараңыз. №3 қосымша). LG 
мониторының қуат көзі.

Желілік сүзгі және түзеткіш.
SC101 кіріс коннекторы, F101 сақтандырғышы, lf101 сүзгісі BD101 

түзеткіш көпіріне түседі. Th101 термисторы арқылы түзетілген кернеу c101 
тегістейтін конденсаторға түседі. Бұл конденсатор инверторға түсетін 310 В 
тұрақты кернеуді шығарады.

Егер бұл кернеу жоқ болса немесе көрсетілген мәннен әлдеқайда аз 
болса, онда F101 сақтандырғышын, lf101 сүзгісін, bd101 түзеткіш көпірін, 
c101 конденсаторын және TH101 термисторын тексеру керек. Барлық 
көрсетілген бөлшектер мультиметрмен тексеріледі. Егер c101 
конденсаторына күдік болса, оны әдейі жұмыс істейтін етіп өзгерту керек.

Айтпақшы, желілік сақтандырғыш жай жанбайды. Көп жағдайда оны 
ауыстыру коммутациялық қуат көзінің қалыпты жұмысын қалпына келтіруге 
әкелмейді. Сондықтан сақтандырғыштың күйіп кетуіне әкелетін басқа 
себептерді іздеу керек.

Сақтандырғышты тізбекте көрсетілген токқа қою керек және ешқандай 
жағдайда сақтандырғыштың мәнін арттырмаңыз. Бұл одан да күрделі 
ақауларға әкелуі мүмкін.

Инвертор бір соққы схемасы бойынша жасалады. Жетекші генератор 
ретінде Q101 қуат Транзисторы қосылған U101 PWM контроллерінің чипі 
қолданылады. T101 трансформаторының бастапқы орамасы (3-5
түйреуіштер) FB101 дроссель арқылы осы транзистордың ағуына қосылған.

R111, D102, C103 түзеткіші бар қосымша 1-2 орамасы U101 PWM 
контроллерін қуат көзінің тұрақты режимінде қуаттандыру үшін 
қолданылады. Қосылған кезде PWM контроллері r108 резисторымен іске 
қосылады.

Шығу кернеулері.
Қуат көзі екі кернеуді шығарады: артқы жарық инверторын 

қуаттандыру үшін 12В/2а және монитордың логикалық бөлігін қуаттандыру 
үшін 5В/2А.

T101 трансформаторының 10-7 орамасынан d202 диодты құрастыру 
және c204, L202, C205 сүзгісі арқылы 5В/2А кернеуі алынады.

8-6 орамасы 10-7 орамасымен тізбектелген, оның көмегімен D201 
диодты құрастыру және c203, L201, C202, C206, C207 сүзгісі 12В/2а тұрақты 
кернеуді алады.

Артық жүктемелерден қорғау.
R109 резисторы Q101 транзисторының көзіне қосылған. Бұл R104 

резисторы арқылы U101 чипінің 2 істікшесіне қосылған ток сенсоры.
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Шығу кезінде Q101 Транзисторы арқылы ток жоғарылайды, бұл R109 
резисторындағы кернеудің төмендеуіне әкеледі, ол r104 резисторы арқылы 
U101 чипінің 2CS/FB шығысына беріледі және контроллер басқару 
импульстарын шығаруды тоқтатады (6out шығысы). Сондықтан қуат көзінің 
шығысындағы кернеулер жоғалады.

Дәл осы қорғаныс жоғарыда айтылған" ісінген " электролиттік 
конденсаторларда жұмыс істеді.

Қорғаныстың іске қосылу деңгейі 0,9 в. Бұл деңгей микросхеманың 
ішіндегі үлгілі кернеу көзі арқылы анықталады. R109 резисторына параллель 
3,3 в тұрақтандыру кернеуі бар zd101 зенер диоды қосылған, ол 2CS/FB 
кірісін жоғары кернеуден қорғайды.

2CS/FB розеткасына r117, R118, R107 бөлгіші арқылы 310V кернеуі 
c101 конденсаторынан беріледі, бұл желінің жоғары кернеуінен қорғауды 
қамтамасыз етеді. Монитор қалыпты жұмыс істейтін желілік кернеудің 
рұқсат етілген диапазоны 90...240 В диапазонында.

Шығу кернеулерін тұрақтандыру.
Орындалды реттелетін стабилитроне U201 үлгідегі A431. R204, r206 

бөлгіші арқылы 12В/2а шығыс кернеуі (екеуі де 1% резистор) U201 зенер 
диодының R басқару кірісіне беріледі. Шығу кернеуі 12 В болғаннан кейін, 
зенер диоды PC201 оптронының Жарық диодын ашады және 
жарықтандырады.

Нәтижесінде оптрон Транзисторы ашылады (4, 3 түйреуіштер) және 
R102 резисторы арқылы контроллердің қуат кернеуі 2CS/FB терминалына 
беріледі. 6out терминалындағы импульстар жоғалады және 12В/2а шығыс 
кернеуі төмендей бастайды.

U201 зенер диодының R басқару кірісіндегі кернеу тірек кернеуінен 
төмен түседі (2,5 В), зенер диоды құлыпталады және pc201 оптронды 
өшіреді. 6out шығысында импульстар пайда болады, 12В/2а кернеуі арта 
бастайды және тұрақтандыру циклі қайтадан қайталанады. Сол сияқты 
тұрақтандыру тізбегі көптеген импульстік қуат көздерінде, мысалы, 
компьютерлерде салынған.

Осылайша, контроллердің 2CS/FB кірісіне сымды немесе үш сигнал 
бірден қосылады: шамадан тыс жүктемелерден қорғау, желінің кернеуінен 
қорғау және шығыс кернеуінің тұрақтандырғыш тізбегінің шығысы.

Бұл жерде осы тұрақтандыру циклінің жұмысын қалай тексеруге 
болатындығын еске түсірген орынды. Ол үшін электр желісінен өшірілген 
қуат көзі 12 В/2а розеткасына реттелетін қуат көзінен кернеу беру жеткілікті.

Pc201 оптронының шығуында кедергілерді өлшеу режимінде көрсеткі 
сынағышпен қосқан дұрыс. Әзірге кернеу шығу реттелетін көзін төмен 12В 
кедергісі шығу оптрона үлкен болады.

Енді біз кернеуді арттырамыз. Қалай ғана кернеу болады 12В, стрелка 
аспаптың күрт төмендейді азайту қарсылық. Бұл, бұл стабилитрон U201 және 
оптопара PC201 жарамды. Демек, Шығыс кернеулерін тұрақтандыру жақсы 
жұмыс істеуі керек.
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Дәл солай, сіз компьютерлік импульстік қуат көздеріндегі 
тұрақтандыру циклінің жұмысын тексере аласыз. Ең бастысы-зенер диоды 
қандай кернеуге қосылғанын түсіну.

Егер осы тексерулердің барлығы сәтті болса және қуат көзі іске 
қосылмаса, онда Q101 транзисторын оны тақтадан дәнекерлеу арқылы 
тексеру керек. Жақсы транзистормен u101 чипі немесе оның байланысы 
кінәлі болуы мүмкін. Ең алдымен, бұл электролиттік конденсатор C105, ол 
жақсы жұмыс істейтін ауыстыру арқылы тексеріледі.

Samsung мониторларын жөндеудің практикалық тәжірибесінен жарық 
жоқ (қараңыз Сурет. 4.16). Болған жағдайда вздутых конденсаторларға 
арналған плате олардың керек деген, көрінеу жарамды, әрі жаңа бөлшектерді 
орнату алдында схемасы қажет тексеруге арналған жарамдылығы. Бірінші 
кезекте c806, C808, C809, C810, C812 ауыстыру керек. Осыдан кейін c814, 
C815, C818, C819 номиналдарының сәйкестігін тексеріңіз, егер олар азаю 
жағына сәйкес келмесе (жоғарылатылған номиналға рұқсат етіледі, кернеуді 
сүзу схемасында), номинал ауыстырылады.  Сондай-ақ, шығу кернеуі +14в 
және +5В болуын тексеру керек, егер олар болмаса, тиісті тізбектен іздеңіз.

Сурет. 4.16. Samsung мониторының қуат көзі

+14V үшін бұл t801, D803, L802, C808, C810, ZD801, R828, R829, Q802, 
ZD803, R813, R819 импульстік трансформаторының 10, 11 тізбегі.

VCC5V тізбегіндегі +5V үшін бұл 8,9 t801, D805, C812, C809, L803, 
C814, C822, B801, R810, R818 тізбектерінің тізбегі.
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4.17-суретте монитордың артқы жарығы үшін қуат инверторлары 
блоктарының өзара әрекеттесуінің визуалды схемасы көрсетілген. PWM 
IC501 контроллері T501, T502 түрлендіргіш трансформаторлары арқылы екі 
флуоресцентті лампалардың әрқайсысы үшін CCFL1, CCFL2 мониторының 
жарық шамдарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін u501, U502 мосфет 
менеджерлерінің жұмысын үйлестіреді. Артқы жарық шамдары мен 
ТРАНСФОРМАТОРЛАРДАН IC501 PWM-ге кері байланыс тізбегі бар. 
Схема + 14 в автобустың қуат көзінен қуат алады, содан кейін 
микросхемаларды қуаттандыру үшін тұрақты токтан 5 В тұрақты токқа 
екінші реттік кернеу түрлендіргіші болады. Монитордың алдыңғы 
панеліндегі қуат түймесін(ON/OFF) басқан кезде Контроллер іске қосылады, 
ал артқы жарықтың жарықтығы автобустың Басқару тақтасы арқылы 
реттеледі (Brighness control signal).

Сурет. 4.17. Монитордың артқы жарық кернеуінің инверторының 
құрылымдық схемасы

Ісінген электролиттік конденсаторларды ауыстыру көмектеспеген 
жағдайда, сенімділік үшін u501, U502 инверторын басқару микросхемаларын 
бірден - анық жұмыс істейтін микросхемалармен ауыстыру керек, өйткені 
олардың істен шығуы осы және басқа брендтердің мониторларындағы жиі 
кездесетін ақаулардың бірі болып табылады. Егер бұл чиптерді ауыстыру 
көмектеспесе, онда сіз IC501 контроллерінің PWM-ден кернеу картасын алып 
тастауыңыз керек, егер кернеу сәйкес келмесе, оны да ауыстырыңыз. 

Төменде 4.18-суретте монитордың артқы жарық инвертор блогының 
электрлік схемасы көрсетілген.
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Сурет. 4.18. Монитор инверторының схемалық диаграммасы

Мониторлардың тағы бір ақауларын инвертор трансформаторының 
істен шығуы туралы айтуға болады (қараңыз. Сурет. 4.19). Оны 
трансформатордың шеткі терминалдарындағы кедергілерді өлшеу және 
салыстыру арқылы тексеруге болады. Қарсылықтар 10-100 Ом-нан аспауы 
керек, яғни мультиметр экранында шамамен 1045 сандар болады 
(мультиметрдің нақты моделіне байланысты). Егер екі жағдайда да 
мультиметрдің көрсеткіштері 1239 Ом және 1240 Ом болса, онда 
трансформатор ақаулы. Егер 760 Ом және 1200 КОм болса, онда 
трансформатор ақаулы.

Сурет. 4.19. Samsung монитор тақтасы
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4.3 Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу және реттеу

Дыбыс жиілігін күшейткіш (УЗЧ) - бұл кернеу күшейетін электрондық 
құрылғы, Қуат көзінің энергиясы есебінен дыбыстық жиілік сигналдарының 
тогы [34]. Дыбыстық жиіліктердің сигналдарына 20 Гц-тен 20 кГц-ке дейінгі 
жиіліктегі сигналдар жатады. UZCH құрамына мыналар кіреді: тікелей 
күшейткіш, қуат көзі, жүктеме (сурет. 4.20).

Сурет. 4.20 Дыбыс жиілігін күшейткішті қосу құрылымы

Күшейткіштің кіріс кернеуі (Uвх) әртүрлі көздердің дыбыстық 
жиіліктерінің сигналдары болуы мүмкін: микрофон, магниттік бас 
(магнитофондарда), амплитудалық немесе жиілік детекторы (радио немесе 
теледидар қабылдағыштарында) және т. б. Барлық жағдайда сигнал көзі ЭҚК 
мәні Ес мен ішкі қарсылық Zc сипатталады (4.21-сурет). Күшейткіш 
құрылғының жүктемелері-динамик бастары, динамиктер, телефондар, 
магнитофон бастары және т. б. Жүктеме Zн кедергісімен және оның жиілікке 
тәуелділігімен сипатталады. Қуат көзі ретінде желілік тұрақтандырылған 
қуат көздері немесе гальваникалық элементтерге негізделген автономды 
көздер қолданылады.

UZCH әртүрлі Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық 
техниканың құрамына кіреді (магнитофондар, радио қабылдағыштар, 
теледидар қабылдағыштары), сонымен қатар оларды тәуелсіз құрылғылар 
ретінде пайдалануға болады. Кез-келген UZCH құрылымдық түрде суретте 
көрсетілгендей елестете алады. 4.21.

Сурет. 4.21 Дыбыстық жиілікті күшейткіштің құрылымдық тізбегі

Кіріс құрылғысы UZCH кіріс кедергісін сигнал көзінің кедергісімен 
үйлестіруге арналған. Бұл құрылғыда сигналдардың нормалануы жүреді, егер 
күшейткіште бірнеше кіріс болса [34].
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Алдын ала күшейткіш (ПУ) қуат күшейткішінің қалыпты жұмыс істеуі 
үшін қажетті мәнге дейін (әдетте 250 - 1000 мВ дейін) көз сигналдарын 
күшейтуді жүзеге асырады. PU аз қуат тұтынумен және минималды 
бұрмаланумен дыбыстық жиіліктердің сигналын мүмкіндігінше күшейтуді 
қамтамасыз етеді. PU-де әртүрлі түзетулер (дыбыс деңгейі, тембр және т.б.) 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Қуат күшейткіші (um) максималды тиімділік пен минималды 
бұрмаланулар кезінде қажетті мәнге 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 
және пассивті элементтерге негізделген. Дыбыстық жиіліктердің кіріс 
сигналымен басқарылатын белсенді элементтер (транзисторлар, чиптер) қуат 
көзінің энергиясын күшейту арқылы дыбыстық жиіліктердің шығу 
энергиясына айналдырады. Пассивті элементтер (резисторлар, 
конденсаторлар, НЧ дроссельдері және т.б.) белсенді элементтердің берілген 
жұмыс режимін қамтамасыз етеді. UZCH 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 және 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 
ПӘК-і (т. е. энергетикалық экономичен), бірақ және туындаған кезде бұл 
үлкен нелинейными искажениями. Бұл режимде дыбыстық жиіліктер 
сигналы болмаған кезде
Күшейткіш элементтің барысында тұрақты токтар іс жүзінде ол арқылы 
өтпейді және сәйкесінше қуат көзінен энергия шығыны болмайды, бұл 
энергияны үнемді етеді. В режимі ақылмен қолданылады, өйткені олар қуат 
көзінен көп энергия жұмсайды және бұл жағдайда тиімділік үлкен рөл 
атқарады. Бұрмалануды азайту үшін ақыл екі сатылы схемаларға негізделген.

AB режимі оның сипаттамалары бойынша А және В режимдерінің 
арасындағы аралық позицияны алады және um-де қолданылады.

Күшейткіш сатылар арасындағы RCD-де келесі байланыстар жүзеге 
асырылуы мүмкін: тікелей, резистивті-сыйымдылық, трансформатор (сурет. 

4.22). а-тікелей; б-резистивті-сыйымдылықты; в-трансформаторлық 
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Сурет. 4.22 Күшейту сатылары арасындағы байланыс түрлері

Бұл байланыстардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар. Тікелей байланыс кезінде (сурет. 4.22, а) схема 
жеңілдетіледі, қосымша шығындар мен бұрмаланулар жоқ, бірақ күшейткіш 
каскадтардың жұмыс режимдері өзара байланысты, өйткені каскадтар 
арасында тұрақты ток бойынша байланыс бар, бұл ретте пәк те аз 
(каскадтардың кіру және шығу кедергілерінің келісімі жоқ). Резистивті-
сыйымдылықты байланыс (сурет. 4.22, б) күшейткіш каскадтардың 
құрылысын жеңілдетеді, өйткені тұрақты ток бойынша жұмыс режимдері 
тәуелсіз (с бөлу конденсаторының болуына байланысты), бірақ онымен 
қосымша бұрмаланулар, энергияның жоғалуы пайда болады, пәк төмендейді. 
Трансформаторлық байланыс (сурет. 4.22, е) жоғары тиімділік береді (кіріс 
және шығыс кедергілерінің үйлесуіне байланысты). Сонымен қатар, тұрақты 
ток бойынша каскадтардың жұмыс режимдері де тәуелсіз, бірақ күшейткіш 
құрылғының өлшемдері артып, қосымша бұрмаланулар енгізіледі.

UZCH-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 әр түрлі жиіліктерде және көбінесе 
дыбыстық диапазонның төменгі және жоғарғы жиіліктерінде сигналдың 
күшеюін (және сәйкесінше шығу қуатын) өзгертуге мүмкіндік береді. 
Жоғары сапалы RCD - де тембрді реттеу үшін эквалайзер қолданылады-
дыбыстық диапазонның бірнеше жиілік диапазонындағы шығыс қуатын 
өзгертетін көп жолақты тембр реттегіші.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникада стерео 
UZCH жиі қолданылады. Монофониялық дыбыс беру жүйесінде бір 
дыбыстық сигнал, ал стерео-бірнеше сигнал беріледі. Мінсіз стерео жүйеде 
әр дыбыс көзі өз арнасына сәйкес келуі керек, іс жүзінде екі арналы 
стереофония қолданылады. Стерео UZCH екі бірдей күшейткіш пен жалпы 
реттеу блогынан тұрады (сурет. 4.23).

UZCH - A және UZCH-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.
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Сурет. 4.23 Стерео дыбыстық жиілік күшейткішінің құрылымы

UZCH негізгі параметрлері мыналарды қамтиды.
□ Қуат, кернеу, ток бойынша күшейту коэффициенті. Қуат бойынша 
күшейту коэффициенті Кр = Рвых / Рвх, кернеу бойынша КU = Uвых / Uвх, ток 
бойынша 
KI = Iвых/Iвх (4.21-суретті қараңыз). Децибелдердегі пайда үшін өрнектер 
келесідей болады: КP = 10lg КP, КU = 20lg KU, КI = 20lg КI.
□ Амплитудалық-жиіліктік сипаттама. Бұл күшейткіштің Шығыс 
кернеуінің амплитудасының немесе кіріс кернеуінің тұрақты амплитудасы 
бар күшейтілген сигналдың жиілігіне тәуелділігі. ACHH UZCH суретте 
көрсетілген. 4.24.

- Сурет. 4.24, а, б көрсетілді АЖС үшін байланысты кернеу Uвых және 
коэффициентін КU жиілігіне. - Сурет. 4.24. тецибелде көрсетілген КU
коэффициенті үшін АЧХ келтірілген, суретте. 4.24.г - АЧХ КU/K0 (дБ) 
жиілікке тәуелділігі үшін, мұндағы К0 - дыбыстық диапазонның стандартты 
жиілігінде (әдетте 1 кГц немесе 400 Гц) күшейту коэффициенті (номиналды).
□ Берілген біркелкі емес жиіліктердің жұмыс диапазоны. FH және FB
жұмыс диапазонының шекаралық жиіліктері-бұл K0 номиналды мәніне 
қатысты белгіленген мәнге дейін түсетін жиіліктер. Әдетте -√2 рет немесе -3
дБ төмендеуі қарастырылады, бұл суретте көрсетілген. 4.24. 
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Сурет. 4.24 Дыбыс жиілігін күшейткіштің амплитудалық-жиіліктік 
сипаттамалары

АЧХ біркелкілігі-берілген жиілік диапазонындағы KUmax максималды 
коэффициентінің децибелмен көрсетілген минималды KUmin мәніне қатынасы:

M= 20lg (KUmax / KUmin),
KUmax мәндері қайда, KUmin 4.24, б суретінде көрсетілген.;

М = KUmax — KUmin,
мұнда, KUmax, KUmin децибелде көрсетілген ( 4.24, в суреті).
АЧХбіркелкі еместігін K0 номиналды коэффициентіне қатысты қарастыруға 
болады, содан кейін ол келесі мәндерге ие (дБ) (4.24, а суреті):

М+ = 20lg (U0/Umin); M = 20lg (U0/Umin).
АЖС үлкен біркелкі емес болған кезде жиіліктің бұрмалануы пайда 

болады, өйткені әртүрлі жиіліктер әртүрлі жолдармен күшейеді.
□ Сызықты емес (гармоникалық) бұрмаланулар. Олар күшейткіште сызықты 
емес сипаттамалары бар радиоэлементтердің болуына байланысты. Мұндай 
бұрмаланулардың белгісі F жиілігі бар бір сигналдық (синусоидальды) кіріс 
тербелісі немесе F1 және f2 жиіліктері бар екі сигналдық кіріс тербелісі 
кезінде (f1 + f2), (2f1 + f2), (f1 + 2f2) жоғары реттік гармоникалық 
компоненттердің (2F, 3F 4F және т.б.) шығу сигналында пайда болуы болып 
табылады [15].
Мұндай бұрмаланулардың сандық өлшемі гармоникалық коэффициент 
болып табылады:

,

мұнда, Кг2 = U2/U1, Кг3 = U3/U1… Kгn= Un/U1, U1, U2, .... Un - күшейткіштің 
шығысындағы бірінші және жоғары гармониканың амплитудасы.

Сигнал амплитудасының жоғарылауымен гармоника коэффициенті 
артады.
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 Амплитудалық сипаттамасы (АХ). Бұл күшейткіштің Шығыс 
кернеуінің амплитудасының тұрақты жиіліктегі кіріс амплитудасына 
тәуелділігі. Ах суретте көрсетілген. 4.25.

Сурет. 4.25 Дыбыс жиілігін күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

 Динамикалық амплитудалық диапазон. Бұл рұқсат етілген сызықтық 
емес бұрмаланулар мен шу деңгейі кезінде осы күшейткішпен күшейтілуі 
мүмкін дыбыстық жиілік сигналдарының ең үлкен және ең кіші 
амплитудасының қатынасы, дБ:
 D = 20lg (Uвх max / Uвх min).
 Деңгей (Uвх min Шумен шектеледі, ал (Uвх max - бұрмалау.
 Шығу кернеуі (un.Rnom Шығыс және шығыс қуаты.бұрмаланумен 
шектелген (номиналды). Бұл күшейткіштің шығысындағы кернеу және кг
коэффициенті берілген мәндерден аспайтын жүктемеге берілетін қуат. 
Кернеу Un.Шығыс және қуат Rnom.вых байланысты формуласы

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

мұндағы uш-күшейткіштің шығысындағы кернеу, оның кірісі сигнал 
эквивалентіне тұйықталған кезде;
Фон деңгейі

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

мұндағы umax және Umin-күшейткіштің шығысындағы кернеулер дыбыс 
деңгейін басқарудың төтенше жағдайларында.
 Тембрді реттеу шектері. Бұл орташа жиілікке қатысты (әдетте 1 кГц) fн
және Fв экстремалды жиіліктерінің Шығыс кернеуінің тембр реттегіштерін 
қолдану арқылы өзгеру шегі):
Tн.ч = 20 lg (Uн.ч /U0); Tв.ч = 20 lg (Uв.ч /U0),
қайда Uн.сағ-тембр реттеуішінің НЧ төтенше жағдайларындағы диапазонның 
төменгі жиілігіндегі күшейткіштің шығу кернеуі; Uв.сағ-диапазонның 
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:
Псб = 20 lg (КА/КВ),
мұнда КА және КВ-стерео балансты реттегіштің шеткі жағдайларында А (сол) 
және В (оң) арналарының күшейту коэффициенттері.
 Потребляемая мощность Рпотр

УЗЧ 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 УЗЧ-ға тиісті халықаралық 
стандарттар әзірленді. Қазіргі уақытта дыбыс шығаратын жабдықтардың 
көпшілігі Hi-Fi құрылғыларына қойылатын талаптарды толығымен 
қанағаттандырады. Бұл талаптар орташа сапаға сәйкес келеді деп саналады. 
Өнеркәсіп Hi-Fi-ға қарағанда жоғары сапалы түрлі дыбыс шығаратын 
жабдықты (соның ішінде UZCH) шығарады. Оны High-End (кемелдіктің соңы 
немесе шегі) деп атайды.
УЗЧ жіктеуге болады әр түрлі белгілері бойынша:
❖ күшейткіш элемент түріне сәйкес-электронды лампаларда , биполярлы 
транзисторларда, өріс транзисторларында, интегралды операциялық 
схемаларда, мамандандырылған интегралды схемаларда;
❖ арматураланған параметр түріне сәйкес-кернеу, ток күшейткіштері;
❖ конструктивтік белгілері бойынша-ПУ және ақыл-ойы бар толық 
немесе біріктірілген күшейткіш; дыбыс деңгейін, тембрді реттегіштері және 
кіріс сигналдарының коммутаторы бар ПУ; жүктемеде қажетті қуатты алу 
үшін ақыл.

Дыбыс жиілігін күшейткіштердің типтік схемалары.
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UZCH алдын-ала каскадтары. УЗЧ сигналының көздері әртүрлі және 
сәйкесінше әртүрлі сипаттамаларға ие (шығыс кернеуі, жүктеме кедергісі). 
Кейбір сигнал көздерінің сипаттамалары кестеде келтірілген. 4.1.

Кесте 4.1 - 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 басы
0,5-2 0,6-2

Пьезоэлектрлік дыбыс 
түсіргіштің бастары

150-300 500 - 2000

Магнитофонның ойнатқыш 
басы 

0,2-1 0,6-2

Лазерлік ойнатқыштың 
фотодиоды

10-100 0,05 - 0,2

Кесте деректерін талдау сигнал көздерінің шығыс кернеуі мен жүктеме 
кедергісі мәндердің кең спектріне ие болатындығын көрсетеді. Бұл алдын-ала 
күшейту (PU) құрылысының ерекшеліктерін анықтайды. Мұндай 
ерекшеліктерге, ең алдымен, кіріс сигналдарын минималды 
бұрмаланулармен (сызықты емес, жиілік) UZCH жұмыс істеуі үшін 
жеткілікті деңгейге дейін күшейту және 20 Гц - 20 кГц дыбыстық жиілік 
диапазонындағы сигнал - шудың мүмкін болатын қатынасын қамтамасыз ету 
жатады. Сондай - ақ, UZCH кіріс кедергісін сигнал көзінің шығысымен 
үйлестіру өте маңызды (әсіресе егер соңғысы жүздеген килом-мегаом 
бірліктері болса).

ПУ келесі функцияларды орындайды:
❖ кіріс сигналдарын қуат күшейткішінің жұмысы үшін жеткілікті 
деңгейге дейін күшейту (0,5-1 В);
❖ сигнал-шудың мүмкін болатын ең төменгі жиіліктермен және сызықты 
емес бұрмаланулармен мүмкін болатын шекті қатынасын қамтамасыз ету;
❖ дыбыс деңгейі мен тембрді реттеу;
❖ дыбыстық сигналдардың бірқатар көздерін үйлестіру (олар үшін 
әмбебап кірістер, CD ойнатқыштың кірісі, тюнер кірісі және т.б.) және 
сыртқы құрылғылардың қосылуын қамтамасыз ету (мысалы, эквалайзер, DSP 
сандық сигнал процессоры және т. б.).

Ретінде ПУ қолданады резисторные күшейткіш каскадтары негізінде 
биполярлық немесе далалық транзистордың, операциялық күшейткіш немесе 
микросхемалар функциясын орындайтын күшейткіштер кернеу. Осындай 
схемаларға сәйкес салынған транзисторлардағы күшейткіш каскадтар суретте 
көрсетілген.
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Сурет. 4.26 Жалпы эмитенті (А) және жалпы көзі (б) бар алдын ала күшейту 
каскадтарының қағидаттық схемалары)

Суретте көрсетілген схемалардағы элементтердің мақсаты. 4.26: R1, 
C1, R6, C5 - қуат беру сүзгісі қуат көзі арқылы кері байланысты (ОЖ) жояды 
және Каскад тізбегіне түсетін Фон кернеуін азайтады; R4, R7 - сәйкесінше 
коллектор мен ағызу тізбегіндегі жүктемелер; R2, R3 - базалық тізбектегі 
ығысуды анықтайтын кернеу бөлгіш; R5, R9 - сәйкесінше эмиттер мен көзді 
тұрақтандыратын резисторлар; C4, C8 - айнымалы ток бойынша теріс ОЖ -
ны жоятын конденсаторлар; C2, C3, C6, C7-бөлгіш конденсаторлар. 
Күшейткіш элементтер (Vt1, VT2 транзисторлары) сызықтық режимде 
жұмыс істейді (a), R2, R3, R5 резисторлары, сондай-ақ R8, R9 осы режимді 
және оның тұрақтылығын орнатады.

Келісу үшін күшейткіш каскадтардың ПУ көзі дыбыс сигналдарын 
қолданады эмиттерные және истоковые қайталағыштары (сурет. 4.27).

Сурет. 4.27 Эмитенттік (А) және бастапқы (б) қайталағыштардың 
қағидаттық схемалары

Эмиттерлік және шығу қайталағыштары ku ≤ 1 пайда болған кезде 
каскадтардың үлкен кіріс және кіші Шығыс кедергісін қамтамасыз етеді. 
Ұсынылған схемалардағы элементтердің мақсаты жоғарыда сипатталған 
схемалармен бірдей.
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Алдын ала күшейткіш каскадтар ретінде дифференциалды күшейткіш 
сияқты каскадтар, жұмыс күшейткішіндегі каскадтар жиі қолданылады. 
Мұндай каскадтардың артықшылығы-жоғары сенімділік және әртүрлі 
тұрақсыздандырушы факторлардың әсеріне төзімділік (температураның 
өзгеруі, кернеу және т.б.). Күшейту каскадтарының схемалық схемалары 
суретте көрсетілген. 4.28.

Дифференциалды күшейткіш каскады (сурет. 4.28, А) Vt1, VT2 
транзисторларында жасалған. Тұрақты токтың жұмыс режимін R3 
резисторының көмегімен екі полярлы қуат көзі жасайды. Сигнал көзі екі кіріс 
Вх арасында қосыла алады.1 және Вх.2 (симметриялы кіріс) және кірістердің 
бірі мен жалпы автобус (асимметриялық кіріс) арасында. Жүктеме екі 
Шығыс (симметриялы шығу) арасында да, бір шығыс пен жалпы Шина 
(асимметриялық шығу) арасында да қосылуы мүмкін.

Жұмыс күшейткіштеріндегі каскадтар инверттелген және 
инверттелмеген болуы мүмкін (сурет. 4.28). Инверторлық каскад жақсы 
күшейту қасиеттеріне ие, ал инверторлық емес - үлкен кіріс кедергісі. Бұл 
тізбектерде: R8 тұрақты және айнымалы ток бойынша терең теріс ОС 
қамтамасыз етеді; C1. R9 және C2, R11-ACHH түзету тізбегі; R6 болмауы 
мүмкін, ал R7 кедергісі сигнал көзінің кедергісіне тең; R12, R13 - ОС 
кернеуін тудыратын бөлгіш.

Сурет. 4.28 Дифференциалды күшейткіш (А) типті және Операциялық 
күшейткіш (Б, в) түріндегі күшейткіш каскадтардың принципті схемалары)
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ПУ-да, жоғарыда айтылғандай, дыбыс деңгейі мен тембр реттеледі. 
Дыбыс деңгейін реттеу әдетте күшейткіш сатысының кірісіне берілетін 
сигналдың кернеу деңгейінің өзгеруіне байланысты жүзеге асырылады. 
Әрекет сипаты бойынша дыбыс деңгейін басқару (RG) тегіс және сатылы, 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникада, көп жағдайда 
тегіс қолданылады. Дыбыстық сигналдарды көбейту сапасын жақсарту үшін 
тонкомпенсациясы бар RG қолданылады. Тонкомпенсация-дыбыс деңгейіне 
байланысты жиілік сипаттамасының өзгеруі, адамның құлағының 
сезімталдық қисықтарының өзгеруін өтейді. RG схемалары суретте 
көрсетілген. 4.29.

Сурет. 4.29 Қарапайым (А) және тонкомпенсациясы бар (б) дыбыс деңгейін 
басқару схемалары

Тембрді реттеу-бұл дыбыстық ақпаратты жақсарту үшін күшейткіштің 
АЖС пішінін өзгерту. Көбінесе, тембрді реттеу дыбыстық диапазонның 
төменгі және жоғарғы жиіліктері аймағында АХС өзгеруін қамтиды және 
күшейткіш каскадтармен немесе теріс ОС тізбектерімен қатар орналасқан 
жиілікке тәуелді пассивті тізбектерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
Пассивті тембр реттегішінің мысалы суретте келтірілген. 4.30.

Сурет. 4.30 Тембрдің (а) пассивті реттеуішінің схемасы н оның 
амплитудалық-жиіліктік сипаттамасы (б)
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Ұсынылған схемада R1, R2, R3 резисторлары және C1, C2 
конденсаторлары төменгі жиілік аймағында өзгерістер жасайды, ал R5, R6, 
R7 резисторлары және CZ, C4 конденсаторлары жоғарғы жиілік аймағында 
±∆a, R4 резисторы шешуге қызмет етеді. Осы тізбектің айнымалы 
резисторлары (R2 және R7) қозғалтқыш жылжытылған кезде логарифмдік 
заңға сәйкес өзгеретін қарсылықпен болуы керек.

Пассивті тембр реттегіштерімен қатар белсенді заттарды қолдануға 
болады. Белсенді реттеушінің мысалы суретте келтірілген. 4.31.

Сурет. 4.31 Белсенді тембр реттегіш схемасы

Эквалайзерлер (көп жолақты тембр реттегіштері) жоғары сапалы 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникада қолданылады. 
Осындай құрылғылардың АҚҚ түзету (көтерілуі, кемуі) салыстырмалы тар 
жиілік диапазондарында (кемінде үш) жүргізіледі. Эквалайзерлер екі негізгі 
түрге бөлінеді: графикалық және параметрлік. Графикалық эквалайзерлер-
бұл әр жиілік диапазонында реттегіштермен жабдықталған параллельді көп 
жолақты жүйелер. Жолақтардың саны 10 - 12-ге жетуі мүмкін. Параметрлік 
эквалайзерде біркелкі ACHH және бірнеше тар жолақты реттеу арналары бар 
Жалпы арна бар. Әр арнаның орташа жиілігін біртіндеп (немесе бекітілген) 
өзгертуге болады. 

Графикалық эквалайзердің мысалы суретте келтірілген. 4.32.
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Сурет. 4.32 Графикалық эквалайзердің принциптік сызбасы

Сыртқы жағынан, эквалайзер-кемпірқосақ түстерінің рет-ретімен 
орналастырылған түрлі түсті жарық диодтарының жеті бағанасы (жолақтар 
саны бойынша). Әр бағанада 10 жарық диоды — 10 сигнал деңгейі [42].

Құрылғының схемалық диаграммасы жоғарыда көрсетілген. Аудио 
орталық, компьютердің немесе смартфонның дыбыстық картасы msgeq7 
мамандандырылған чипіне кіреді. Mixed Signal Integration компаниясының 
бұл интегралды схемасы DIP-8 корпусындағы 7 арналы спектр анализаторы 
және 1 мА тұтыну тогы болып табылады. MSGEQ7 кіріс дыбыстық 
сигналынан 63гц, 160гц, 400Гц, 1кгц, 2.5 кГц, 6.25 кГц және 16кгц жиілік 
жолақтарын бөлуге қабілетті:

MSGEQ7 (суретті қараңыз.  4.33) екі сандық кіріс Reset (7-шығыс) және 
Strobe (4-Шығыс) арқылы басқарылады. Reset бастапқы импульсінен кейін 
Strobe сызығына жеті стробтық импульс беру жеткілікті, нәтижесінде әр 
стробтық импульстен кейін out (3-Шығыс) шығысында дыбыстық 
сигналдағы жеті жиілік жолағының біреуінің мазмұнына пропорционалды
кернеу пайда болады.

Сурет. 4.33 msgeq7 микросхемасының терминалдары мен жиілік 
жолақтарының мақсаты
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MSGEQ7 чипінің шығысы LM3915 жарық диодты индикатор чипінің 
кірісіне қосылған. Бұл чиптің он шығысы бар, олардың күйі кіріс 
сигналының деңгейіне байланысты. Схеманы atmega328 микроконтроллері 
басқарады, бұл схемада Arduino Nano. Микроконтроллер MSGEQ7 үшін 
Reset сигналын жасайды, содан кейін жеті Strobe сигналын шығарады.  
Сонымен қатар, ол біздің индикатор бағандарының транзисторлық 
кілттерінің бірін қамтиды және бұл баған сигналдың деңгейін индикатор 
жолдарына қосылған LM3915 көрсетеді.

Бағанды ауыстырған сайын PWM (PWM) және қарапайым RC сүзгісі 
арқылы баған нөміріне байланысты микроконтроллер 6 және 7 lm3915 
терминалдарында бағанның қажетті жарықтығына сәйкес келетін кернеуді 
қалыптастырады.

Келтірілген практикалық схема үшін бағдарламалық код №9 
қосымшада берілген.

Сурет. 4.34 Кері байланыс сигналын алу тәсілдері

Кері байланыс (ОЖ) - күшейткіштің шығуынан оның кірісіне сигнал 
энергиясының бір бөлігін беру. Егер кіріс және кері байланыс тізбегінің 
тербеліс фазалары сәйкес келсе, бұл оң ОС, ал егер сәйкес келмесе, теріс ОС. 
UZCH-де оң ОЖ іс жүзінде қолданылмайды. ОЖ ток, кернеу, параллель, 
сериялық, аралас болуы мүмкін.

Егер сигналдың энергиясы тізбектің шығуынан жүктемеге параллель 
шығарылса, сурет. 4.34 а, байланыс кернеудің кері байланысы деп аталады 
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(немесе шығысқа параллель), өйткені бұл жағдайда кері байланыс кернеуі UVI
күшейткішінің Шығыс кернеуіне тура пропорционал.

Егер кері байланыс сигналы шығудан жүктемемен қатар алынып 
тасталса, сурет.4.34 B, байланыс токтың кері байланысы деп аталады (немесе 
шығу арқылы сериялық). Бұл жағдайда кері байланыс кернеуі Ivy токына тура 
пропорционал. Көп арналы телекоммуникациялық жүйелердің топтық 
күшейткіштері жоғарыда аталған әдістердің комбинациясын қолданады, 
сурет. 4.34 А және 4.34 б. Бұл схема шығу үшін аралас кері байланыс деп 
аталады, сурет. 4.34 Ғ. 4.3 в тізбегіндегі кері байланыс кернеуі екі 
компонентке пропорционалды: uсв шығыс кернеуі.Н және шығыс тогы UСВ.Т.

Теріс ОЖ-нің әртүрлі түрлері күшейткіштің негізгі параметрлері мен 
сипаттамаларына әр түрлі әсер етеді (кесте. 4.2).

Кесте 4.2 - Күшейткіш көрсеткіштерінің теріс кері байланыс түріне 
тәуелділігі

Теріс кері 
байланыс түрі

КU
коэффициенті

KI
коэффициенті Rвх Кедергісі Rвх Кедергісі

Параллель 
кернеу Өзгертпейді азаяды; азаяды; азаяды;

Тізбектелген ток азаяды; Өзгертпейді Арттырады Арттырады
Кернеу бойынша 
дәйекті азаяды; Өзгертпейді Арттырады азаяды;

Ток бойынша 
параллель Өзгертпейді азаяды; азаяды; Арттырады

Жоғары сапалы толық (интеграцияланған) күшейткіштерде кіріс 
қосқыштары PU кіріс құрылғылары ретінде қолданылады, бұл: күшейткіштің 
кірістеріне бір уақытта бірнеше түрлі сигнал көздерін қосуға және осы 
сигналдарды кейіннен тыңдау немесе жазу үшін қосуға; алдын-ала күшейтуді 
және алдын-ала күшейткішті-түзеткішті қолдана отырып, жеке кірістер 
бойынша сигналды жиіліктік түзетуді жүзеге асыруға; қосымша 
құрылғыларды (эквалайзерлер, түрлі-түсті музыкалық қондырғылар және 
т.б.) қосуға мүмкіндік береді. Коммутаторды басқару әдетте басқару 
блогымен, соның ішінде қашықтан басқару құралымен жүзеге асырылады. 
УЗЧ кірісінің қарапайым коммутатор схемасы (№4 қосымшаны қараңыз).

Бұл қосқыш қуат күшейткішіне (xs6 шығысы) және магнитофонға (xs5 
шығысы) қосылу үшін төрт сигнал көзін (XS1-XS4 кірістері) таңдауды 
қамтамасыз етеді. DD1.1, DD1.2, DD4, HG1, DD2, DD6, DD4 элементтері 
магнитофонмен жұмыс істейтін коммутаторды құрайды, A DD1.3, DD1.4, 
DD3, DD5, HG2, DD7 - қуат күшейткішімен жұмыс істейді.

Xs6 шығысындағы коммутатордың жұмысын қарастырыңыз (қуат 
күшейткішіне). Бір вибратор (dd1.3, DD1.4, C2, R4, R2 элементтері) SB3 
түймесінің түйіспелерін жояды. Оны басқан кезде dd3 есептегішінің мазмұны 
бірлікке артады. Келесі басу кезінде одан әрі өсу байқалады, яғни. 0 – 1 – 2 -
3 және тағы да 0 - 1 - 2 - 3. Сонымен қатар, 10 dd3 кірісінде логикалық "1" бар 
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(C4 конденсаторы R6 резисторы арқылы зарядталған). Dd3 есептегішінің 
екілік мазмұны DD7 қосқышына XS6 шығысына тиісті кірісті қосу арқылы, 
сондай-ақ dd5 декодері мен Hg2 индикаторы қосылған кіріс нөмірін 
көрсетеді.

ПУ-да дыбыстық спектрді бірқатар арналарға бөлетін бөлгіш сүзгілерді 
қолдануға болады, нәтижесінде одан әрі каналды күшейту (Көп каналды 
күшейту) пайда болады. ЭКВАЛАЙЗЕРДЕН басқа қосымша құрылғылар PU-
ға қосыла алады. Мұндай құрылғыларға көп арналы спектр анализаторлары, 
DSP сандық сигнал процессорлары (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) кіреді. 
Олар жоғары сапалы RCD - де қолданылады. Көп арналы спектр 
анализаторлары әдетте эквалайзерлермен біріктіріледі және бірқатар жиілік 
жолақтарындағы сигнал деңгейін өлшейді, бұл дыбыстық жиіліктердің нақты 
спектрін байқауға және тембр реттегіштерін қолдануға мүмкіндік береді.

Концерт залындағы, театрдағы дыбысты қабылдау, мысалы, тірі 
бөлмедегі сияқты емес (басқа акустикалық дизайн). Сондықтан DSP - тің 
негізгі функциясы-әр түрлі жағдайларда музыкалық шығармалардың 
дыбысына тән реңктердің дыбысын беру (процесс шағылысқан сигналдарды 
модуляциялайды және негізгі сигналдарға араласады). DSP сонымен қатар 
реверберация немесе жаңғырық әсерін береді.

Ең көп таралған DSP параметрлері келесідей:
HAAL-үлкен концерт залында дыбысталу (реверберация уақыты 1,2 - 3,2 с 
болғанда);
Тікелей әрекет ету орнынан берілетін LIVE - дыбыс (10 - 50 мс);
Дискотекада DISCO - дыбысталу (0,5-2,5 мс);
Chrch-собордағы дыбыс (3,5 - 5,5 с);
STADM-стадиондағы дыбыс (30-130 мс);
TITTRE-театр залындағы дыбыс (10-30 мс).

Қуат күшейткіштері. Қуат күшейткіштерінің мақсаты (um) -
күшейткіштің жүктемесінде қажетті қуатты құру. Олардың басты ерекшелігі-
сигналдың үлкен мәндерімен жұмыс істеу, нәтижесінде жоғары тиімділікті 
қамтамасыз ету маңызды. Бұл жағдайда сызықтық емес бұрмалану деңгейі 
мүмкіндігінше аз болуы керек [6].

Негізі АҚЫЛ болып табылады шығу каскадтары. Олар екі негізгі түрге 
бөлінеді: бір соққы және екі соққы. Бір соққы күшейткіштері бір белсенді 
құрылғыда сатылады, олар гармоникалық сигналды бір циклде күшейтеді (оң 
және теріс жарты цикл). Мұндай күшейткіштердің шығу каскадтары а 
режимінде жұмыс істейді. Екі соққы күшейткіш каскадтарда екі белсенді 
құрылғы бар (екі иық). Каскадтың бір иығы кіріс сигналының оң жартысын, 
ал екіншісі теріс бөлігін күшейтеді. Шығу кезінде олар қосылады және 
гармоникалық сигнал алынады. Мұндай күшейту каскадтары в немесе АВ 
режимінде жұмыс істейді. Екі сатылы шығу каскадтары ең жақсы энергия 
көрсеткіштеріне ие және әдетте телекоммуникация жабдықтары мен 
тұрмыстық техникада қолданылады.
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АҚЫЛ алады құрылуы бойынша трансформаторным немесе 
бестрансформаторным схемалары. Екі сатылы трансформатордың мысалы 
суретте келтірілген. 4.35.

Сурет. 4.35 Екі соққылы трансформаторлық қуат күшейткішінің типтік 
схемасы

Схемада терминал каскады Vt1 және VT2 транзисторларында 
жасалады. Терминалды каскадтың функциясын Tr1 трансформаторы 
орындайды, tr2 трансформаторы Шығыс, ал R1, R2 кернеу бөлгіші Vt1, VT2 
Шығыс транзисторларының базаларына ығысуды орнатады.

Тр2 бастапқы орамасында EP кернеуін беру үшін ортаңғы нүктеден 
бұрылу бар. Тр1 трансформаторының екінші орамадағы ортаңғы нүктеден 
бұралуы бар, соның арқасында күшейтілген сигнал фазасының инверсиясы 
жасалады, ол екі соққы тізбегінің жұмысы үшін қажет және тізбектің 
иықтары кезекпен қосылады. Трансформаторлық каскадтар, келісу бойынша 
жақсы мүмкіндіктерге қарамастан, бірқатар кемшіліктерге ие: 
трансформаторлардағы шығындар; жиілік сипаттамасының едәуір 
нашарлауы және сызықты емес бұрмаланулардың пайда болуы; 
трансформаторлардың үлкен өлшемдері мен массасы.

Биполярлы транзисторлардағы екі сатылы трансформаторсыз 
күшейткіштің типтік схемасы суретте көрсетілген. 4.36.

Терминалды каскад бірдей құрылымды vt4, VT5 транзисторларында, 
терминалды каскад әртүрлі құрылымды vt2, VT3 транзисторларында 
жасалады, бұл фазалық инверсияны жасауға мүмкіндік береді. Терминалды 
каскад фазалық-әмбебап деп аталады. Ол қозғайды оконечный каскад АҚЫЛ. 
Vt1 транзисторындағы күшейткіш каскад фазалық және терминалды 
фазалардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті кернеулерді жасайды. 
Тұрақты токтың жұмыс режимі R1, R2 кернеу бөлгішін орнатады. бұл ретте 
R2 көмегімен қоректендіргіштің жартысына тең (Еп/2) А симметрия 
нүктесінде кернеу орнатылады. R6, R7 резисторлары vt2, VT3 
транзисторларының параметрлерінің шашырауының терминалды каскадтың 
жұмыс режиміне әсерін ішінара өтеу үшін қолданылады.
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Сурет. 4.36 Екі соққылы трансформаторсыз қуат күшейткішінің типтік 
схемасы

R3, R4, RT резисторлары VT1, A RT-де күшейткіш каскадының 
коллектор тізбегіндегі жүктеме болып табылады және қажетті бастапқы 
ығысуды орнатады ("қадам"түріндегі сызықты емес бұрмалануларды жою 
үшін). RT резисторы сонымен қатар режимнің температурасын тұрақты 
токпен тұрақтандырады, RT орнына жартылай өткізгіш диод қосылуы 
мүмкін. С1 және С3 конденсаторлары, С4 - бөлгіш, R5, С2-эмитентті 
тұрақтандыру элементтері. V2 және V4, V3 және V5 транзисторларының 
жұптары бірдей параметрлермен таңдалуы керек. Сигнал күшейген кезде бір 
иық (V2, V3) оң жарты толқынмен, ал екіншісі (VT4, VT5) теріс толқынмен 
күшейтіледі.

Қазіргі уақытта триодты вольтампер сипаттамалары бар тік құрылымы 
бар қуатты өріс транзисторларының өндірісі игерілді. Оларды статикалық 
индукциясы бар транзисторлар (Елек құрылғылары) деп атайды.
Елек құралдарын қолдана отырып жасалған ақыл келесі оң қасиеттерге ие:
❖ төмен теріс ОС тереңдігіндегі төмен сызықты емес бұрмаланулар;
❖ кез келген өтемақы схемаларын қолданбай температураның кең 
ауқымды өзгеруі кезінде тұрақты жұмыс;
❖ жоғары сенімділік, өйткені Елек құрылғыларының теріс 
температуралық коэффициенті бар, яғни температура жоғарылаған сайын 
олардың демалу токтары төмендейді:
❖ қорғаныс схемаларына қажеттілік аз, өйткені Елек құрылғылары қысқа 
тұйықталуға төзімді.

4.37-суретте келтірілген Елек-аспаптардағы УМ қағидаттық схемасы 
мынадай көрсеткіштерге ие: ең жоғарғы шығу қуаты 12 Вт; рвых = 10 Вт 
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кезінде гармоника коэффициенті 0,15% - дан аспайды; жұмыс жиіліктерінің 
жолағы 20 - 20000 Гц; СЫЗЫҚТЫҒЫ АЧХ 0,25 дБ-ден аспайды; кіру 
кедергісі 10 кОм; сигнал-шу қатынасы кемінде 80 дБ; демалу тогының күші 
100 мА.

4.37-сурет Елек құрылғыларындағы қуат күшейткіші

Схема симметриялы шығуы бар дифференциалды схема бойынша 
жасалған кіріс каскадынан (VT1, VT2), кернеуді күшейту каскадынан (VT3, 
VT4), Елек құрылғыларындағы соңғы каскадтан (VT5, VT6) тұрады. Ақыл-ой 
R10, R12 кернеу бөлгіші арқылы күшейткіштің шығысынан берілетін теріс 
ОЖ-мен қамтылған. Теріс ОС сигналы дифференциалды күшейткіштің 
екінші кірісіне беріледі (vt2 негізі). R10, R12 резисторларының қарсылық 
қатынасын өзгерту. пайданы өзгертуге болады. Zener диод VD1 
дифференциалды Каскад үшін бастапқы ығысуды жасайды. С2 конденсаторы 
жоғары жиілікті дәлдікті басады. Дифференциалды каскадтың шығуынан 
сигнал кернеу күшейткіштеріне, ал R11, R14 жүктеме резисторларынан -
терминал каскадының транзисторларының қақпаларына түседі. Zener диод 
VD2 vt5, VT6 Шығыс транзисторларын Қуат қосулы кезде бұзылудан 
қорғайды. R6 резисторы тұйық кіріс кезінде қалған ток күшінің қажетті мәнін 
(100 мА) белгілейді.

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникада арнайы 
микросхемалар кеңінен қолданылады. Мұндай ақыл-ойдың мысалдары 
суретте келтірілген. 4.38, а, б.
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Сурет. 4.38 Микросхемалардағы қуат күшейткіштері

Ақыл DA чиптерінде жасалады. Олар екі сатылы сатысы бар алдын-ала 
күшейткіштер. Кіріс сигналдары 1 микросхеманың шығысына беріледі, 
Шығыс 4 шығыс болып табылады. 5-терминалға қуат беріледі,3-корпус. 2 
шығысы арқылы теріс ОЖ тізбегі қосылады. C5, C6 элементтері (бірінші 
схема үшін) және C5, C3, қуат сүзгісін босату, C1, C8 конденсаторлары 
бөлінеді. R3, R4 кернеу бөлгішінен және C3 конденсаторынан(бірінші тізбек 
үшін) R4, R5, C4 (екінші тізбек үшін) тұратын тізбек теріс ОЖ-ны жүзеге 
асырады және кірісті анықтайды. R1, C3 тізбегі (1схема) демпферлік (теріс 
ОС) болып табылады және жоғары жиіліктерде өздігінен қозуды жояды. R5, 
C4 (1схема) және R6, C7 (2 схема) элементтері сүзгі болып табылады, олар 
орташа жиілікте өзін - өзі оятуды жояды. R1, R2, R3 (2 схема) элементтері 
тұрақты жұмыс режимдерін орнатады, DA1 (K174UN14), DA1 (K174UN19) 
чиптеріндегі ақыл екі полярлы электр тізбектеріне сәйкес құрылуы мүмкін, 
содан кейін теріс қуат шинасы 3 микросхеманың шығысына беріледі.

Жұмыс режимдерін сипаттағанда, мысалы, a+, Super A, Mos class АА 
және т. А класы төмен үнемділікті қоспағанда, жақсы көрсеткіштерге ие 
екендігі белгілі (сондықтан бұл режим іс жүзінде қолданылмайды). Ақыл 
үшін реттелетін қуат көзі бар қуат көзін пайдалануға болады (өзгермелі), 
кіріс сигналының деңгейі аз және қуат кернеуі төмендейді. Бұл А класына 
тән сызықты сақтайды және В класындағы сияқты тиімділікті алуға 
мүмкіндік береді. Ақыл-ойдың бұл құрылысы А+ класына сәйкес келеді, 
Super A, Mos класс атауында күшейткіш каскадта А класында жұмыс істейтін 
қуатты өріс транзисторлары қолданылады (4.65-суретті қараңыз).

Дыбыс жиілігін күшейткіштерді жөндеу:
Ақауды УЗЧ-да табу кезінде келесі тәртіпті сақтау қажет [27].

1. Ақаулықты талдау. Бұған ақаулықтың сыртқы белгілерін анықтау, 
UZCH схемалық схемасын талдау, схемаға сәйкес ақаулы каскадтарды, 
тораптарды, блоктарды орнату кіреді.
2. У3Ч қуат көзін тексеру (қажет болған жағдайда). Ол монтаждауды 
сыртқы тексеруді, бос жүрісте және жүктемеде қоректендіруші кернеуді, 
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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.

УЗЧ жөндеу кезінде бақылау-өлшеу аппаратурасының белгілі бір ең аз 
жинағы болуы қажет: дыбыс жиіліктерінің генераторы (мысалы, Г3-118), 
әмбебап осциллограф (мысалы, C1-77, С1-94, TR4356), тестер типіндегі кез 
келген құрама аспап (мысалы, Ц4341). КИА-ның бұл тізімін сызықты емес 
бұрмалау өлшегіші (С6-5), транзисторлардың, микросхемалардың, 
сыйымдылықтардың, индуктивтіліктің параметр өлшегіштері сияқты 
мамандандырылған құрылғылармен толықтыруға болады. Барлық осы 
құрылғылардың болуы жөндеу процесін тездетуге, оны тиімдірек жасауға 
мүмкіндік береді.

Бір каскадты күшейткіштерді жөндеу принциптері. Бір каскадты 
күшейткіштерде ақау анықталған кезде, каскадтың жұмыс режимін тұрақты 
токпен тексеру қажеттілігі жиі туындайды. Транзисторда орындалған 
күшейту сатысының режимдерін өлшеу мысалдары суретте көрсетілген. 4.39.

Сурет. 4.39 Күшейту сатысындағы жұмыс режимдерін өлшеу мысалдары

PV1 - PV3 тұрақты кернеу вольтметрлерінің көрсеткіштері схемада 
көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс (±20% аспайтын ауытқумен). PV4 
вольтметрінің көрсеткіші 0,5 В (3,6 - 3,1 = 0,5 В) болуы тиіс, бұл uбэ (жұмыс 
режимі а) ығысу кернеуіне сәйкес келеді. Тұрақты токтың жұмыс режимін 
тексеру кезінде ығысу кернеуін өлшеген дұрыс, ол А Жұмыс режимі үшін 
кремний транзисторлары үшін 0,5 - 0,8 В және германий транзисторлары 
үшін 0,2 - 0,3 В болуы керек. Биполярлы транзисторлардың әртүрлі 
түрлерінде бұл кернеулер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. 
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Сондай-ақ, транзистордың терминалдарындағы кернеуді схемада көрсетілген 
жалпы сымға қатысты өлшеуге болады.

Қарастырылған күшейту сатысындағы әртүрлі ақаулар үшін PV1 - PV4 
вольтметрлерінің көрсеткіштері келесідей болуы мүмкін.
□ Pv3 - 15В, PV2 - нөл, A PV1 - 3,6 в жоғары көрсеткіш. Бұл Vt1 
транзисторының шығыс немесе шығыс үзінділерін білдіреді. Транзисторды 
дәнекерлеу, тексеру және ауыстыру қажет.
□ Pv1 - PV3 көрсеткіштері бірдей (9 В-тан аз). Бұл Vt1 транзисторының 
эмиттер мен коллекторлық ауысуларының бұзылуына сәйкес келеді. 
Транзисторды дәнекерлеу, тексеру және ауыстыру қажет.
□ Pv1 және PV2 көрсеткіштері бірдей (3,6 В-тан жоғары), ал PV4 нөлге 
тең. Бұл эмиттер ауысуының бұзылуына сәйкес келеді. Vt1 транзисторын 
тексеру және ауыстыру қажет.
□ PV1 және PV3 көрсеткіштері бірдей (шамамен 9 В немесе одан да көп). 
Бұл коллекторлық ауысудың бұзылуын көрсетеді. Vt1 транзисторын тексеру 
және ауыстыру қажет.
□ Pv1 - PV3 вольтметрлерінің көрсеткіштері тізбекте көрсетілгендерден 
ерекшеленеді (±20% - дан астам), ал ығысу кернеуі Uб.э 0,5 - 0,8 В-тан асады 
(pv4 вольтметрін оқу). Сонымен қатар, ол кесу режиміне сәйкес келетін 0,5 
В-тан аз немесе Vt1 транзисторының қанықтыру режиміне сәйкес келетін 0,8
В-тан көп болуы мүмкін. Бұл жағдайда ақаулардың келесі нұсқалары мүмкін: 
Vt1 транзисторында үлкен ағып кету тогы бар – оны буландыру керек, 
өтулердің кедергісін тексеру керек (әсіресе кері) және қажет болған жағдайда 
ауыстыру керек; С1 - С3 конденсаторларының бірінде ағып кету керек-
оларды дәнекерлеу керек, тексеру керек және қажет болған жағдайда 
ауыстыру керек; R1 - R4 резисторларының бірінде серпіліс өте сирек 
кездеседі және көп жағдайда көзбен анықтауға болады (ақаулы резистордың 
корпусы қара болады), - ақаулы резисторды булап, ауыстыру керек.

Vt1 транзисторының жұмыс режимін тұрақты токпен өлшеуден басқа, 
каскадтың ақауын табу үшін сіз суретте көрсетілгендей қосылған HZC 
дыбыстық жиілік генераторын және P1 осциллографын қолдана аласыз. 4.41. 
Бұл жағдайда сигналдың күшейткіш каскад арқылы өтуі анықталады, 
сызықтық емес бұрмаланулар осциллограмма бойынша бағаланады. Сіз 
сигнал деңгейін базада (22 мВ схемасына сәйкес) және коллекторда (640 мВ 
схемасына сәйкес) осциллографты кіріс пен шығысқа (немесе pv5 айнымалы 
кернеуінің милливольтметріне) қосып, қажет болған жағдайда күшейткіш 
сатысының АЖС-ны алып тастай аласыз. Сипатталған өлшеулер күшейткіш 
каскадының ақауын тезірек анықтауға мүмкіндік береді (әрине, егер 
жоғарыда аталған Бақылау-өлшеу жабдықтары болса).

Күшейту сатысының ең тән ақаулары (сурет. 4.41) мынадай.
□ Шығу кезінде сигнал жоқ. Себептері: конденсатор терминалдарының 
бұзылуы
C1, SZ, Vt1 Транзисторы; 15 в қуат кернеуі жоқ.
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□ Үлкен сызықты емес бұрмаланулармен шығу сигналы. Себебі, Vt1 
транзисторының тұрақты ток режимі бұзылған (тексеру әдісі жоғарыда 
сипатталған).
□ Шығу сигналы нормадан аз (640 мВ). Себептері: қуат кернеуі 
төмендетілді; Vt1 транзисторының тұрақты ток бойынша жұмыс режимі 
бұзылды; С2 конденсаторы үзілісте.

Күшейткіш каскадының көптеген ақаулары монтаж ақауларымен 
байланысты болуы мүмкін (баспа жолдарының үзілуі, микрокректер, 
тұйықталу, ілулі элементтердің немесе монтаж сымдарының дұрыс 
орналаспауы және т.б.).

Бұдан әрі қарастырайық әдістемесін жөндеу АҚЫЛ орындалған 
микросхеме К174УН14 бойынша үлгілік схемасы (суретті қараңыз). 4.40, а). 
Бұл күшейткішті бір каскадты деп атауға болмайды, өйткені ол алдын - ала 
каскадты да, соңғы екі соққыны да қамтиды, бірақ бір күшейткіш 
элементінде-чипте жасалады. Мұндай күшейткішті жөндеуге жақындау 
принципі биполярлық транзистордағы бір каскадты үшін сипатталғанға 
ұқсас.
Суретте келтірілген ақыл-ойдың тән ақауларын қарастырыңыз. 4.40, а.
□ Шығу кезінде сигнал жоқ. Тексеру: қуат кернеуі 15 В (вв. 5, DA1); 
тұрақты ток бойынша DA1 микросхемасының жұмыс режимі (вв. 4, вв. 1, вв. 
2); С1, С4 конденсаторлары шықпалардың үзілуіне. Ақаулы элементтерді 
ауыстыру (DA1, C1, C4, L1),
□ Шығу кезінде сигнал бұрмаланған (үлкен сызықты емес 
бұрмаланулар). Тексеру: тұрақты ток бойынша DA1 чипінің жұмыс 
режимі(әсіресе вв. 4); ағып кету тогына C1, С4 конденсаторлары; R2, R3, С7 
теріс ОС тізбегінің жарамдылығы. Ақаулы элементтер ауыстырылады (DA1, 
C1, C4, C7, R2, R3).
□ Шығу сигналының төмен деңгейі (Дыбыс тыныш). Тексеру: қуат 
кернеуі 15 В (вв. 5, DA1); тұрақты ток бойынша DA 1 микросхемасының 
жұмыс режимі; R2, R3, С7 тізбегінің жарамдылығы. Ақаулы элементтерді 
ауыстыру (DA1, R2. R3, C7).
□ Зиянды самовозбуждение (гуіл, шу динамикалық головке). Тексеру: R1, 
C6 және R4, C5 тізбегінің жарамдылығы; DA1 чипінің тұрақты ток бойынша 
жұмыс режимі. Ақаулы элементтерді ауыстыру (R1, C6, R4, C5, DA1).
□ 50 Гц жиілігі бар динамикалық бастағы Фон. Тексеру: 15 В 
қоректендіру кернеуі (қуат көзі); С2, СЗ элементтері. Ақаулы элементтерді 
ауыстыру (қуат көзінде немесе С2, СЗ).
□ Дірілдеген дыбыс. Динамикалық басын тексеріп, ауыстырыңыз.
УЗЧ жөндеу әдістемесі. УЗЧ әртүрлі телекоммуникациялық жабдықтарда 
және тұрмыстық техникада (радиоқабылдағыштар, магнитофондар, 
теледидар қабылдағыштары) қолданылуы немесе дербес тұрмыстық аппарат 
ретінде орындалуы мүмкін. Қалай болғанда да, RCD жөндеу әдісі бірдей 
және ақауларды табудың жалпы тәртібі сақталуы керек.

Құрылымдық схемасы суретте көрсетілген қарапайым күшейткішпен 
сипаттамалық ақаулар мен оларды анықтау әдістемесін қарастырыңыз. 4.40.
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ЭП-эмитенттік қайталағыш; ПУЗЧ - алдын ала УЗЧ; P1 - осциллограф, 
ауыспалы кернеудің милливольтметрі; ФК-фазалық-универсальді каскад; 
ОК-соңғы каскад; АС-акустикалық жүйе: ООС-теріс кері байланыс; СН-
кернеуді тұрақтандырғыш; ЖК-қуат көзі

Сурет. 4.40 Дыбыстық жиілікті күшейткіштің құрылымдық тізбегі:

□ UZCH шығысында сигнал жоқ. Жөндеу тәртібі: ЖК, СН тексеру → 
монтаждауды сыртқы тексеру → сигналдың өтуіне каскадты тексеру → 
ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою.

Егер FU1, FU2 желілік сақтандырғыштары жанса, онда ЖК мен СН бос 
жүрісте тексеріледі (УЗЧ ажыратылған). Желілік сақтандырғыштар 12,5 в 
электр тізбегіндегі UZCH тізбегінде тұйықталған кезде күйіп кетуі мүмкін 
(бұл SP істен шығуы мүмкін). FU3 сақтандырғышы жанған кезде ақау ПУЗЧ 
III, ФК немесе ОК-да пайда болады (қорек тізбегі бойынша тұйықталу 30 В, 
транзисторлардың бірі немесе осы каскадтардың микросхемасы тесіледі). Р1 
аспабының (осциллограф, ауыспалы кернеу милливольтметрі) көмегімен 
әрбір күшейткіш каскадтан кейін сигналдың өтуін тексереді және ЖҚБ
кірісіне каскадты тексеру кезінде ГЗЧ қосылады. Осылайша, ақаулы 
күшейткіш каскады анықталады және ақаулық жойылады. GZH болмаған 
жағдайда, осциллографтар күшейткіш сатысының кірістерін бұрағышпен 
түрту арқылы сигналдың өтуін тексеруге болады, соңғысынан бастап кіріске 
дейін (EP). Ас-та Каскад дұрыс болған кезде шертулер, ысқырықтар, Шу 
естілуі тиіс. Осылайша ақаулы каскадты орнатыңыз, содан кейін оны 
жөндеңіз.
□ Шығу қуаты төмен. Жөндеу тәртібі: қуат кернеуін тексеру 30 В. 12,5 В 
→ каскадты тексеру → ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою. 
Покаскадты тексеру кезінде ГЗЧ және Р1 аспабы пайдаланылады. Олар 
болмаған кезде әр каскадтың күшейткіш элементтерінің тұрақты тогы 
бойынша жұмыс режимдері өлшенеді.
□ Үлкен сызықты емес бұрмаланулар. Жөндеу тәртібі: каскадты тексеру 
→ теріс ОЖ тізбегін тексеру → ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою. 
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Алдыңғы жағдайдағыдай, ақаулы каскадты HRC және 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 және реттелмейді. Жөндеу 
тәртібі: каскадты тексеру → теріс ОС тізбегін тексеру → темброблокты 
тексеру →ақаулы каскадты анықтау → ақаулықты жою. Бұл жағдайда, ең 
алдымен, темброблокты, теріс ОС тізбегін тексеруге назар аударыңыз.
□ Зиянды самовозбуждение. Жөндеу тәртібі: орнатуды тексеру → 
каскадты тексеру → теріс ОЖ тізбегін тексеру → ақаулы каскадты анықтау 
→ ақаулықты жою. Бұл ақаулық кезінде қондырғыны мұқият тексеру өте 
маңызды, әсіресе жерге қосылған өткізгіштердің сынуы. Бұл жағдайда 
покаскадты тексеру кіреберістен бастап белсенді элементтерді алып тастауға 
дейін азаяды.

Дыбыстық жиілік күшейткіштерін тексеру және баптау:
UZCH тексеру әдісі олардың дизайн ерекшеліктеріне байланысты 

таңдалады. UZCH бірыңғай функционалды модульдерден немесе құрастыру 
қондырғыларының жеке бөліктерінен тұруы мүмкін. Бірінші жағдайда олар 
модульдер мен қосымша элементтердің (реттегіштер, коннекторлар) 
электрлік орнатылуының дұрыстығына, сондай-ақ UZCH-нің басқа 
блоктармен электромагниттік үйлесімділігіне көз жеткізеді (мысалы. 
Теледидар немесе радиоқабылдағыштардың жж-блоктарымен). Екінші 
жағдайда, электр қондырғысының дұрыстығын, әртүрлі қосылыстардың 
жарамдылығын тексеріңіз. Осыдан кейін олар UZCH электр параметрлерін 
тексеруді бастайды және қажет болған жағдайда конфигурацияны жүргізеді. 
Параметрлер тексерілетін UHF - ке сәйкес келуі керек.

Егер күшейткіш жөндеуде болса және 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 сәйкес келуі тиіс. 
Бес жыл пайдаланғаннан кейін (шығарылған сәттен 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.

UZCH параметрлерін тексеру үшін суретте көрсетілгендей қосылған 
белгілі бір Бақылау-өлшеу жабдықтары қажет. 4.41. Схемада: GZCH - кез-
келген типтегі дыбыстық жиіліктердің генераторы (G3 - 118 және т.б.); pv2-
ауыспалы кернеудің милливольтметрі (B3 - 38 және т. б.); P1-кез-келген 
типтегі әмбебап осциллограф (C1 - 77, C1-94 және т. б.); P2 - сызықты емес 
бұрмалану өлшегіші (C6-5); РА, PV1-амперметр және тұрақты ток 
вольтметрі, мысалы, кез-келген біріктірілген құрылғының бөлігі (B3-38 және 
т. б.). ц4341 және т. б.).
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Сурет. 4.41 Дыбыс жиіліктерінің күшейткішін тексеру кезінде бақылау-
өлшеу аппаратурасын қосудың құрылымдық схемасы

UZCH негізгі параметрлерін өлшеу әдісін қарастырыңыз.
1. Сезімталдықты (Uвх сағ), күшейту коэффициентін (КU), номиналды (Рном)
және максималды (Рмах) қуатты, сызықтық емес бұрмалау коэффициентін 
(КНИ) өлшеу.

1000 Гц жиілігі ГЗЧ және УЗЧ (жүктеме Rн) шығысы номиналды 
кернеу болатын кернеуге орнатылады. Күшейткіштің кіріс және шығыс 
кернеуін басқару PV2 милливольтметрінің көмегімен жүзеге асырылады. 
УЗЧ (Uвхч) кірісінде өлшенген кернеу сезімталдық болып табылады, P2 
құрылғысының көрсеткіші сызықтық емес бұрмалану коэффициенті болып 
табылады. Розеткаға қосылған PV2 (Unom) милливольтметрдің көрсеткіші 
бойынша номиналды қуат есептеледі: 

. Барлық өзгерістермен дыбыс деңгейін басқару максимумға, 
тембр реттегіштері орташа күйге орнатылады. Сызықтық емес бұрмалану 
коэффициенті әртүрлі жиіліктерде де тексеріледі (өткізу қабілеттілігіне 
байланысты- 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 5000 Гц) және тембр 
реттегіштерінің төтенше жағдайларында. Рмах қуаты дыбыс деңгейін басқару 
мен тембрдің орташа реттегіштерінің ең жоғары жағдайында анықталады. 
Бұл ретте ГЗЧ күшейткіштің uвх кернеуі (pv2 аспабымен бақыланады) KU =
10% коэффициенті (Р2 аспабының көрсеткіші) болатын мәнге дейін артады. 
UZCH шығысында Umах кернеуі өлшенеді (pv2 милливольтметрімен) және 
анықталады. КU коэффициенті (дБ) КU = 20 lg (Uвых/Uвх) формуласы бойынша 
есептеледі. Бұл жағдайда uvx кернеуі орнатылады, онда шығу кезінде 0,1 un
кернеуі алынады. Uвx және Uвых кернеулерін PV2 аспабымен өлшейді, ал 
тембрлерді реттегіштер орташа жағдайға орнатады (КU коэффициентін 
өлшеу, әдетте, дыбыс деңгейін басқарудың төтенше жағдайларында 
жүргізіледі).
2. Жиіліктің жиілігін, жиіліктің жиілігін, жиіліктің біркелкілігін анықтау.

HZH-де 1000 Гц жиілігі және кіріс кернеуі орнатылады, онда Uvyh = 0,1 
un. Тембрді реттегіштер-орташа қалыпта, дыбыс деңгейі - максимумда. 
Кернеуді бақылау PV2 милливольтметрінің көмегімен жүзеге асырылады. 
Әрі қарай, олар HCG жиілігін 100 Гц-ке, содан кейін 50 және 25 Гц-ке 
азайтады және кіріс сигналының әр жиілігінде HCG шығысындағы кернеу 
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өлшенеді, кіріс тұрақты болады. Кернеуді бақылау PV2 құрылғысын қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Осыдан кейін олар HZH жиілігін 2,5 - 5 кГц-ке 
ұлғайту жағына (1000 Гц-тен) өзгертеді және жоғарыда сипатталған 
операцияларды қайталайды. Алынған деректер 1.5-кестеге енгізіледі.

Кесте 4.3 - ЖБШ құруға арналған өлшеу деректері
Жиілігі F, Гц 1000 900 және т. б.
Кернеу Uвых, В
Коэффициент KU = Uвx / Uвых

Коэффициент КU = 20 lg (Uвых/Uвх)
Коэффициент 20 lg (K0/KU) дБ

K0 кестесінде-1000 Гц жиіліктегі коэффициент көрсетілген.
Кестеге сәйкес, суретте көрсетілгендей күшейткіштің ACH графигін 
жасаңыз. 4.42.

4.42 ACHH тексерілетін күшейткіш

АЧХ графигі бойынша FH - FB күшейтілетін жиіліктердің диапазоны -
3 дБ деңгейінде, ал күшейтілетін жиіліктер диапазонындағы АЧХ біркелкі 
еместігі мына формула бойынша анықталады

мұндағы KUmax, KUmin-күшейтілген жиіліктер диапазонындағы пайда.
Егер КU децибелде келтірілсе, онда М = . Суретте 

көрсетілген аш үшін. 4.44.біркелкі емес м' = 4 дБ (+1-(-3)).
3. Амплитудалық сипаттаманы (ларды) алу, амплитудалардың 
динамикалық диапазонын анықтау.

HZH-де 1000 Гц жиілігі орнатылады және uvx кернеуін өзгерту арқылы 
UVI (pv2 құрылғысы) өлшенеді. Өлшеу деректері бойынша олар суретте 
көрсетілгендей құрастырылады. 4.43. График бойынша амплитудалардың 
динамикалық диапазоны анықталады, дБ:
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Сурет. 4.43 Тексерілетін күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы

D= 20 lg (Umax/Umin).
Кіріс кернеулері мен Umin және Umax ah сызықтық бөлігінің басы мен 

соңына сәйкес келеді.
4. Өз шуының деңгейін анықтау.

Меншікті шу деңгейін анықтау үшін HZH орнына UHF кіріс 
кедергісіне тең қарсылық қосылады, ал PV2 құрылғысы uhh жүктемесіндегі 
кернеуді өлшейді, бұл шу кернеуі болады. Әдетте меншікті шу деңгейі 
сигнал-шу қатынасын көрсететін dш (дБ) коэффициентімен бағаланады:

,
мұндағы un-номиналды қуатқа сәйкес келетін UHF шығысындағы кернеу.
5. Дыбыс деңгейін реттеу шегін анықтау.

ГЗЧ-да 1000 Гц жиілігі, 0,1 Рном сәйкес келетін кіріс кернеуі 
орнатылады және дыбыс деңгейін (uвых max, Uвых min) реттегіштің шеткі 
жағдайларында uвых (pv2 аспабымен) өлшенеді. Дыбыс деңгейін реттеу 
шектері (дБ) мына формула бойынша анықталады

6. Тембрді реттеу шегін анықтау (мысалы, төменгі және жоғарғы 
жиіліктегі тембр реттегіштері бар УЗЧ үшін).

Төменгі тембрді реттеу шегін анықтауды қарастырыңыз. ГЗЧ-да Fн-ге 
сәйкес келетін жиілік белгіленеді және тембр реттеуішінің үш Ережесі үшін 
жоғарыда айтылған әдістеме бойынша күшейту коэффициенті айқындалады: 
шеткі сол жақ үшін (төменгі жиіліктердің үйіндісі және кз күшейту 
коэффициенті); шеткі оң жақ үшін (төменгі жиіліктердің көтерілуі және КВ
күшейту коэффициенті); орта үшін (КСР коэффициенті). Төмен жиілікті 
тембрді реттеу шектері формулалар бойынша есептеледі:
DЗ = 20 lg (КЗ/Кср) (-дБ);
DП = 20 lg (Кв /Кср) (+дБ).

Сол сияқты, жоғары жиілікті тембрді реттеу шектері анықталады, тек 
HZH-де FB жиілігі орнатылады.
7. Қуат көзінен УЗЧ тұтынатын қуатты және ПӘК анықтау.
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РА және PV1 аспаптарының көмегімен қоректендіру көзінен (Іп)
тұтыну тогы және қоректендіру көзінің кернеуі (Uп) тиісінше өлшенеді. 
Формула бойынша тұтынылатын қуат есептеледі:

Пәк ( % ) мына формула бойынша анықталады

100

UZCH параметрлерін өлшеу кезінде pv2 милливольтметрінің және P2 
сызықты емес бұрмалану есептегішінің орнына P1 осциллографын қолдануға 
болады, ол сигналды көзбен байқауға, амплитудаларды өлшеуге және 
сызықтық емес бұрмалануды бағалауға мүмкіндік береді. 4.44 сызықтық емес 
бұрмалануларды бағалау үшін осциллограммалар келтірілген.

Сурет. 4.44 Осциллографтың көмегімен сызықты емес бұрмалануларды 
бағалауға арналған Осциллограммалар

Өндірістік жағдайда ACHH UZCH оның кірісіне тікбұрышты 
импульстарды беру арқылы тексеруге болады. Сигналдың сызықтық емес 
бұрмалануының әртүрлі жағдайларына арналған Шығыс толқындары суретте 
көрсетілген. 4.45: А-УЗЧ кіріс сигналының жоғарғы дыбыстық ұштарының 
кернеуінің күшеюінің әлсіреуі; б-УЗЧ кіріс сигналының төменгі дыбыстық 
жиіліктерінің кернеуінің күшеюінің әлсіреуі; в-төмен және орташа дыбыстық 
жиіліктердің кернеуінің күшеюінің төмендеуі: г-дыбыстық сигналдың 
төменгі жиіліктерінің кернеуінің күшеюін арттыру; д - орташа жиіліктерде 
күшейтудің жоғарылауы: е-күшейткіште жиілігі жоғарғы жұмыс жиілігінен 
жоғары паразиттік тербелістердің болуы

Егер алынған УЗЧ параметрлері тексерілетін УЗЧ ТШ деректеріне 
немесе жөндеу жөніндегі нұсқаулықтың деректеріне сәйкес келмесе, осы 
күшейткішті жөндеу немесе күйге келтіру қажет.

УЗЧ-ны дұрыс орнату үшін оның жұмыс принципін, күшейткіштің 
барлық радио элементтерінің мақсатын нақты түсіну керек, өлшеу 
құралдарын қолдана білу керек. RCD-ді баптау және реттеу міндеті белгілі 
бір технологиялық және бақылау операцияларын (жеке белсенді 
элементтердің оңтайлы жұмыс режимдерін орнату, теріс ОС номиналды 
тереңдігін таңдау, жиілік-сайлау тізбектерін реттеу) қолдана отырып, белгілі 
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бір стандартқа сәйкес келетін күшейткіш параметрлерін қамтамасыз ету 
болып табылады.

Сурет. 4.45 Дыбыстық жиіліктер күшейткішінің АЖС тексеру кезіндегі 
тікбұрышты импульстердің Осциллограммалары:

UZCH орнату әдетте шығу кезеңдерінен басталады. Көбінесе жөндеу 
кезінде транзисторлардың, тұрақты ток микросхемаларының номиналды 
жұмыс режимін орнату қажет болады. Мысалы, әдеттегі күшейту сатысы 
үшін (суретті қараңыз. 4.27, а) Vt1 транзисторының бұл жұмыс режимі R3,
R5 резисторларымен, екі соққылы UZCH үшін орнатылады (суретті қараңыз. 
4.36) - R2 түзеткіш резисторымен және R6, R7, R1 резисторларымен. R3.

Әрі қарай, қажет болған жағдайда, теріс ОС тізбектерінің элементтері 
таңдалады (олар кірісті өзгертеді, ACH, өзін-өзі оятуды жояды және т.б.), 
мысалы, UZCH схемасы үшін (суретті қараңыз. 4.38, а) - R3 резисторын, R1, 
С6 элементтерін іріктеу; УЗЧ схемасы үшін (суретті қараңыз. 4.38, б) - R5 
резисторын таңдау.

Кейбір жағдайларда АЖС қажетті пішінді, күшейтілген жиілік 
диапазонын, АЖС талап етілетін біркелкі еместігін алу үшін АЖС түзету 
үшін элементтерді таңдау қажет. Мысалы, суретте көрсетілген схемалар 
үшін. 4.38. С5, С14, С6, С12 элементтерін таңдайды.

RCD жөндеу кезінде белгілі бір Баптау операцияларын жүргізу қажет 
болуы мүмкін. Бұл жағдайларда реттелетін элементтер (көбінесе 
резисторлар) қамтамасыз етіледі, кейде тізбектерде Жұлдызшамен 
белгіленген Резисторларды немесе конденсаторларды таңдау арқылы 
реттеледі.

УМЗЧ дыбыс жиілігі күшейткішін жөндеу-ең жиі кездесетін, ең 
күрделі жөндеулердің бірі. Әрине," сүйікті " ақаулар бар, бірақ, негізінен, 
күшейткішті құрайтын бірнеше ондаған немесе тіпті жүздеген 
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компоненттердің кез-келгені істен шығуы мүмкін. Сонымен қатар, ҮМЗЧ 
схемалары да өте көп.

Әрине, жөндеу практикасында кездесетін барлық жағдайларды қамту 
мүмкін емес, алайда, егер сіз белгілі бір алгоритмді ұстанатын болсаңыз, 
онда көптеген жағдайларда құрылғының жұмысын қолайлы уақытта қалпына 
келтіруге болады. Бұл алгоритм қарапайым, бірнеше ватт немесе ондаған 
ватт, бір арнаға 1-2 кВт концерттік қондырғыларға дейін шамамен елу түрлі 
UMZCH жөндеу тәжірибесі бойынша жасалды, олардың көпшілігі схемасыз 
жөндеуге келді.

Кез келген ҮМЗЧ жөндеудің басты міндеті істен шыққан элементті 
оқшаулау болып табылады, ол бүкіл схеманың жұмыс істемеуіне, сондай-ақ 
басқа каскадтардың істен шығуына әкеп соқты. Электротехникада 
ақаулардың тек 2 түрі бар:

1. ол болмауы керек жерде байланыстың болуы;
2. ол болуы керек жерде байланыстың болмауы,

бұл жөндеудің "міндеті" - сынған немесе сынған элементті табу. Бұл үшін-ол 
орналасқан каскадты табыңыз. Әрі қарай – "техника ісі". Дәрігерлер 
айтқандай:"дұрыс диагноз — емдеудің жартысы".

Жөндеу кезінде қажетті (немесе ең болмағанда өте қажет) жабдықтар 
мен құралдардың тізбесі:

1. Бұрауыштар, бүйір кескіштер, пассатиждер, скальпель (пышақ), 
пинцет, лупа – яғни, әдеттегі монтаждау құралының ең аз міндетті 
жиынтығы.

2.Тестер (мультиметр).
3.Осциллограф.
4.Түрлі кернеулерге арналған қыздыру лампаларының жиынтығы – 220 

В-тан 12 В-қа дейін (2 данадан).
5.Төмен жиілікті синусоидальды кернеу генераторы (өте қажет).
6.Екі полярлы реттелетін қуат көзі 15...25(35) В Шығыс тогын шектей 

отырып (өте қажет).
7.Сыйымдылық өлшегіші және конденсаторлардың эквивалентті 

сериялық кедергісі (ESR) (өте қажет).
Бұл алгоритмді Шығыс сатыларында биполярлы транзисторлары бар 

гипотетикалық транзисторлық UMZCH жөндеу мысалында қарастырыңыз 
(сурет.4.46), тым қарабайыр емес, бірақ өте күрделі емес. Мұндай схема ең 
көп таралған. Функционалды түрде ол келесі блоктар мен түйіндерден 
тұрады:
а) екі полярлы қуат көзі (көрсетілмеген);
б) vt2, VT5 транзисторларындағы олардың коллекторлық жүктемелеріндегі 
Vt1 және VT4 транзисторларындағы ток айнасы және vt3-тегі эмиттерлік ток 
тұрақтандырғышы бар кіріс дифференциалды каскады;
в) vt6 және vt8 кернеу күшейткіші, vt7-де ток генераторы түрінде жүктемесі 
бар;
г) vt9 транзисторындағы тыныштық тогының термостабилизациясы торабы;
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д) vt10 және VT11 транзисторларындағы ток жүктемесінен шығу 
транзисторларын қорғау торабы;
е) әр иықта Дарлингтон схемасы бойынша қосылған транзисторлардың 
қосымша үштігіндегі ток күшейткіші (VT12VT14VT16 және 
VT13VT15VT17).

Шығу сатыларында биполярлы транзисторлары бар UMZCH 4.46-сурет.

Кез-келген жөндеудің бірінші нүктесі-құрылғыны сыртқы тексеру. 
Мұның өзі кейде кем дегенде ақаудың мәнін болжауға мүмкіндік береді. Егер 
ол иіс сезсе-бұл бір нәрсе анық жанып тұрғанын білдіреді.

Кірісте желілік кернеудің болуын тексеру: желілік сақтандырғыш 
жанып кетті, штепсельге желілік сымның сымдары бекітілді, желілік 
сымдағы үзіліс және т.б. кезең қарапайым, бірақ онда жөндеу шамамен 10% 
жағдайда аяқталады.

Біз күшейткішке тізбек іздейміз. Нұсқаулықта, интернетте, достарда, 
достарда және т. б. 

Біз құрылғыны ашып, оның ішкі компоненттерін сыртқы тексеруден 
өткіземіз. Қажет болса, үлкейткішті қолданыңыз. Көруге болады қираған 
корпусының п/п аспаптарды, потемневшие, обуглившиеся немесе қираған, 
резисторлар, вздутые электролиттік конденсаторлар немесе потеки 
электролит оның ішінде, үзілген сымдар, жолдар баспа төлемақы және т. б. 
Егер мұндай табылған – бұл емес, қуаныш үшін себеп: қираған бөлшектері 
салдары болуы мүмкін істен шыққан қандай да бір ұсақ бөлшекті визуалды 
цела.

Тексереміз қоректендіру блогы. Біз ПМУ-дан электр тізбегіне өтетін 
сымдарды дәнекерлейміз (немесе бар болса, коннекторды ажыратамыз). Біз 
желілік сақтандырғышты алып тастаймыз және оның ұстағышының 
контактілеріне 220 В (60...100 Вт) шам жағамыз. Ол трансформатордың 
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бастапқы орамасының тогын, сондай-ақ қайталама орамалардағы токтарды 
шектейді.

Асығып, күшейткіш. Шам жыпылықтауы керек (сүзгі 
конденсаторларын зарядтау кезінде) және сөнуі керек (жіптің әлсіз 
жарқылына жол беріледі). Бұл дегеніміз, к. з. желілік трансформатордың 
бастапқы орамасында жоқ, өйткені оның қайталама орамаларында айқын К. 
з.жоқ. Айнымалы кернеу режиміндегі сынаушы трансформатордың бастапқы 
орамасындағы және Шамдағы кернеуді өлшейді. Олардың қосындысы желіге 
тең болуы керек. Екінші реттік орамалардағы кернеуді өлшеңіз. Олар 
бастапқы орамада нақты өлшенгенге пропорционалды болуы керек 
(номиналдыға қатысты). Шамды өшіруге, сақтандырғышты орнына қоюға 
және күшейткішті тікелей желіге қосуға болады. Бастапқы және қайталама 
орамалардағы кернеуді тексеруді қайталаңыз. Олардың арасындағы қатынас 
(пропорция) шаммен өлшеу кезіндегідей болуы керек.

Шам үнемі толық температурада жанады-демек, бізде к. з. бастапқы 
тізбекте: біз желілік коннектордан, қуат қосқышынан, сақтандырғыш 
ұстағыштан өтетін сымдардың оқшаулау тұтастығын тексереміз. 
Трансформатордың бастапқы орамасына келетін себептердің бірін 
дәнекерлеңіз. Шам сөніп қалды-бастапқы орамасы (немесе аралық 
тұйықталу) істен шыққан шығар.

Шам үнемі толық емес ыстықта жанып тұрады-екінші реттік 
орамалардағы немесе оларға қосылған тізбектердегі ақау. Біз екінші 
орамалардан түзеткіштерге өтетін бір сымды дәнекерлейміз. Емес 
перепутать! Содан кейін артқа дұрыс емес киінуден қиындықтар туындамауы 
үшін (мысалы, жабысқақ Маска таспасының бөліктерін қолдана отырып). 
Шам сөніп қалды-бұл трансформатормен бәрі жақсы. Күйіп кетеді - біз оны 
ауыстыруды іздейміз немесе ақаулы орамаларды орап аламыз.

Трансформатор жақсы, ал түзеткіштерде немесе сүзгі 
конденсаторларында ақау бар деп шештік. Біз диодтарды (олардың 
терминалдарына өтетін бір сымның астына дәнекерлеген жөн немесе егер ол 
интегралды көпір болса) ең төменгі шекте омметр режимінде тестермен 
дәнекерлейміз. 

Бұл режимдегі сандық тестерлер көбінесе дұрыс емес оқулар береді, 
сондықтан көрсеткі құралын қолданған жөн. Диодтар (көпір) сынған немесе 
сынған-біз өзгереміз. Тұтас-сүзгі конденсаторларын "шақырамыз". Өлшеу 
алдында оларды шамамен 100 Ом кедергісі бар 2 ватт резистор арқылы ағызу 
керек. Әйтпесе, сынағышты жағуға болады. Егер конденсатор бүтін болса-
жабылған кезде көрсеткі алдымен максимумға дейін ауытқиды, содан кейін 
баяу (конденсатор зарядталып жатқанда) солға "қозғалады". Ауыстырамыз 
қосу щупов. Көрсеткі алдымен оңға қарай жылжиды (конденсаторда алдыңғы 
өлшемнен заряд қалды), содан кейін қайтадан солға қарай жылжиды. Егер 
сыйымдылық өлшегіші және ESR болса, оны пайдалану ұсынылады. Сынған, 
ағып кеткен немесе сынған конденсаторлар өзгереді.

Түзеткіштер мен конденсаторлар бүтін бе, бірақ қуат көзінің 
шығысында кернеу тұрақтандырғышы бар ма? Не беда. Түзеткіштің шығысы 
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мен тұрақтандырғыштың кірісі арасында Біз шамды (шамдар тізбегін) сүзгі 
конденсаторының корпусында көрсетілген кернеуге жақын қосамыз. Шам 
жанған – тұрақтандырғыштағы ақау (егер ол интегралды болса) немесе тірек 
кернеуінің пайда болу тізбегінде (егер ол дискретті элементтерде болса) 
немесе конденсатор оның шығысында тесілген. Тесілген реттеуші транзистор 
оның тұжырымдарын шақыру арқылы анықталады (тексеру алдында ішу 
керек).

Қуат блогымен бәрі тәртіппен (оның шығысындағы кернеулер 
симметриялы және номиналды). Біз ең бастысы-күшейткішке көшеміз. Біз 
шамды (немесе шамдар тізбегін) номиналды кернеуден төмен емес жалпы 
кернеуге таңдаймыз және ол арқылы күшейткіштің тақтасын қосамыз. Бұл 
ретте, мүмкіндігінше әрбір арналар бойынша жеке-жеке. Асығып. Екі шам да 
жанып кетті-шығу сатыларының екі иығы да тесілді. Тек біреуі-иықтың бірі. 
Бірақ факт емес.

Шамдар жанбайды немесе олардың біреуі ғана жанбайды. Демек, 
демалыс кезеңдері, ең алдымен, тұтас. Резисторды шығысқа 10 ... 20 Ом 
қосыңыз. Асығып. Шамдар жыпылықтауы керек (әдетте электр тақтасында 
конденсаторлар бар). Біз генератордан кіріс сигналын береміз (кіріс реттегіші 
– максимум). Шамдар (екеуі де!) шамдары. Сонымен, күшейткіш бір нәрсені 
күшейтеді (дегенмен, дірілдейді, фонит, сызықты емес бұрмаланулар және 
т.б.) және одан әрі жөндеу оны режимнен шығаратын элементті іздеуден 
тұрады. Бұл туралы-төменде.

Әрі қарай тексеру үшін күшейткіштің тұрақты қуат көзін пайдаланбау 
керек, бірақ 0,5 а деңгейінде ток шегі бар 2 полярлы тұрақтандырылған ПМУ 
қолданған дұрыс. Егер жоқ болса, қыздыру лампалары арқылы көрсетілген 
күшейткіштің ПМУ-ны пайдалануға болады. Кездейсоқ қысқа тұйықталуды 
тудырмас үшін және шамдарды сындырмас үшін абай болу үшін олардың 
негіздерін Мұқият оқшаулау керек. Бірақ сыртқы ПМУ жақсы. Бір мезгілде 
көрінетін және жұмсалатын тоқ. Жақсы жобаланған ҮМЗЧ айтарлықтай 
үлкен шектерде қоректендіруші кернеулердің ауытқуларына мүмкіндік 
береді. 

Сонымен, ПМУ-да бәрі жақсы. Күшейткіш тақтасына өтіңіз. Ең 
алдымен, каскадты тесілген/үзілген компонентпен локализациялау керек. Ол 
үшін осциллографтың болуы өте қажет. Онсыз жөндеудің тиімділігі 
айтарлықтай төмендейді. Тестермен бірге көп нәрсе жасауға болады. Барлық 
дерлік өлшеулер жүктемесіз жасалады (бос). Шығу кезінде бізде бірнеше 
вольттан бастап толық кернеуге дейінгі Шығыс кернеуінің "қисығы"бар 
делік.

Бастау үшін біз қорғаныс түйінін ажыратамыз, ол үшін vd6 және VD7 
диодтарының оң тұжырымдарын тақтадан шығарамыз (іс жүзінде жұмыс 
істемеу себебі осы түйіннің істен шығуы болған жағдайлар болды). Біз 
шығудағы кернеуді қарастырамыз. Егер қалыпқа келтірілген болса (бірнеше 
милливольттағы қалдық қиғаш болуы мүмкін – бұл норма), біз vd6, VD7 
және VT10, VT11 жарамдылығын тексереміз. Пассивті элементтердің сынуы 
және бұзылуы мүмкін. Біз сынған элементті таптық-диодтардың байланысын 
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өзгертіп, қалпына келтіреміз. Шығу кезінде нөл? Шығу сигналы 
(генератордан сигнал берілген кезде) бар ма? Жөндеу жұмыстары аяқталды.

Шығу сигналымен ештеңе өзгерген жоқ па? Қалдырамыз диодтар 
аудиторияда және одан әрі ілгері кетеміз.

Біз OOS резисторының оң терминалын (R12, C6 оң терминалымен 
бірге), сондай-ақ R23 және R24 сол жақ түйреуіштерін сым секіргішпен 
қосамыз және қосымша резистор арқылы (нөмірленбестен, шамамен 10 кОм) 
жалпы сымға қосыламыз. Біз vt8 және VT7 коллекторларын С8 
конденсаторын және температура тұрақтандыратын ток қондырғысын 
қоспағанда, сым секіргішпен жабамыз. Нәтижесінде күшейткіш екі тәуелсіз 
түйінге бөлінеді (кернеу күшейткіші бар кіріс сатысы және шығыс 
қайталағыштарының сатысы), олар өздігінен жұмыс істеуі керек.

Біз шығуда не бар екенін қарастырамыз. Кернеудің ауытқуы қалды ма? 
Сонымен, ақаулы иықтың Транзисторы тесілген. Выпаиваем, құрметті 
"қазақтелеком" ақ, заменяем. Сонымен қатар біз пассивті компоненттерді 
(резисторлар) тексереміз. Ақаулықтың ең көп таралған нұсқасы, көбінесе бұл 
алдыңғы сатылардағы элементтің істен шығуының салдары (қорғаныс 
түйінін қоса). Сондықтан келесі тармақтарды әлі де орындаған жөн.

Ешқандай қиғаштық жоқ па? Демек, шығу сатысы мүмкін емес. Бұл 
жағдайда біз генератордан амплитудасы 3...5 В «В» нүктесіне сигнал береміз 
(r23 және R24 резисторларының қосылыстары). Шығу кезінде жоғарғы және 
төменгі жартылай толқындары симметриялы болатын жақсы анықталған 
«сатысы» бар синусоид болуы керек. Егер олар симметриялы болмаса, онда 
ол төменгі жақтағы транзисторлардың кейбірін "күйдірді" (параметрлерін 
жоғалтты). Выпаиваем, құрметті "қазақтелеком" ақ. Сонымен қатар біз 
пассивті компоненттерді (резисторлар) тексереміз.

Шығу кезінде ешқандай сигнал жоқ па? Сонымен, екі иықтың күштік 
транзисторлары істен шықты-олар қысқа тұйықталған. Тура выпаивать 
барлық прозванивать кейіннен жарамсыздарын ауыстырумен көрінеу 
жарамды.

Компоненттердің үзілуі мүмкін. Логикалық тізбектер мен 
алгоритмдерді құру арқылы ақаулықтарды жою әдісін ұстану керек. 
Тексереміз, заменяем…

Кіріс сигналының шығуында (баспалдақпен) симметриялы қайталауға 
қол жеткіздіңіз бе? Шығу каскады жөнделді. Енді жұмысқа қабілеттілігін 
тексеру торабының термотұрақтандыру ток тыныштық (транзистор VT9). 
Кейде R22 айнымалы резистор қозғалтқышының резистивті трекпен 
байланысының бұзылуы байқалады. Егер ол жоғарыда келтірілген схемада 
көрсетілгендей эмиттер тізбегіне қосылса, шығу каскадымен қорқынышты 
ештеңе болмайды, өйткені vt9 негізін R20–R22, R21 бөлгішіне қосу 
нүктесінде кернеу жай көтеріледі, ол көбірек ашылады және сәйкесінше 
оның коллекторы мен эмитенті арасындағы кернеудің төмендеуі төмендейді. 
Күту уақытының шығу сигналында айқын "қадам" пайда болады.

Дегенмен (өте жиі), коллектор мен vt9 базасы арасында реттелген 
резистор орнатылады. Содан кейін қозғалтқыштың резистивті жолмен 
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байланысын жоғалтқан кезде vt9 негізіндегі кернеу төмендейді, ол жабылады 
және сәйкесінше оның коллекторы мен эмитенті арасындағы кернеудің 
төмендеуі артады, бұл Шығыс транзисторларының демалыс тогының күрт 
өсуіне, олардың қызып кетуіне және, әрине, жылу бұзылуына әкеледі. Бұл 
каскадты орындаудың одан да қате нұсқасы – Егер VT9 базасы тек айнымалы 
резистор қозғалтқышына қосылған болса. Содан кейін, байланыс жоғалған 
кезде, Шығыс каскадтары үшін тиісті салдары бар кез-келген нәрсе болуы 
мүмкін.

Мүмкін болса, R22-ді негізгі Эмитент тізбегіне ауыстырған жөн. Рас, 
бұл жағдайда қалған токты реттеу қозғалтқыштың айналу бұрышынан 
сызықты емес болады, бірақ бұл сенімділік үшін үлкен төлем емес. Сіз VT9 
транзисторын басқасына ауыстыра аласыз, егер тақтадағы тректердің 
сымдары мүмкіндік берсе, кері өткізгіштік түрі бар. Бұл жылу тұрақтандыру 
қондырғысының жұмысына әсер етпейді, өйткені ол екі полюсті және 
транзистордың өткізгіштік түріне байланысты емес.

Бұл каскадты тексеру, әдетте, vt8 және VT7 коллекторларына 
қосылыстар баспа өткізгіштерімен жасалады. Тура көтеру аяқтары 
резисторларды және дұрыс жалғау сымдар. Оң және теріс қуат кернеулерінің 
шиналары мен сәйкесінше vt9 коллекторы мен эмитенті арасында шамамен 
10 кОм резисторлар қосылады және R22 түзеткіш резисторының 
қозғалтқышы айналған кезде vt9 транзисторындағы кернеудің төмендеуі 
өлшенеді. Қайталағыштардың каскадтарының санына байланысты ол 
шамамен 3-5 В («схемадағыдай үш) немесе 2,5-3,5 В («Екі» үшін) 
аралығында өзгеруі керек.

Сондықтан біз ең қызықты, бірақ ең күрделі – кернеу күшейткіші бар 
дифференциалды каскадқа жеттік. Олар тек бірлесіп жұмыс істейді және 
оларды жеке түйіндерге бөлу түбегейлі мүмкін емес.

Біз OOS R12 резисторының оң терминалын vt8 және VT7 
коллекторларымен жабамыз («А» нүктесі, қазір оның «шығысы»). Біз 
"қысқартылған" (демалыс каскадтары жоқ) аз қуатты ОУ аламыз, ол бос 
жұмыс істейді (жүктемесіз). Біз 0,01-ден 1 В дейінгі амплитудасы бар 
сигналды енгіземіз және А нүктесінде не болатынын көреміз. Егер біз жерге 
қатысты симметриялы күшейтілген сигналды бұрмалаусыз байқасақ, онда 
бұл каскад бүтін болады.

Сигнал амплитудасы бойынша күрт төмендейді(аз пайда) – ең алдымен 
C3 конденсаторының сыйымдылығын тексеріңіз (C4, өйткені өндірушілер 
үнемдеу үшін көбінесе 50 В немесе одан да көп кернеуге бір ғана полярлық 
конденсаторды қояды, ол кері полярлықта жұмыс істейді деп үміттенеді, бұл 
плюс емес). Кептіру немесе бұзылу кезінде пайда күрт төмендейді. Егер 
сыйымдылық өлшегіші болмаса, біз оны белгілі бір жұмысқа жарамдылығын 
ауыстыру арқылы тексереміз.

Сигнал қисайған-бірінші кезекте R17 және R19 резисторларынан кейін 
алдын ала күшейткіш бөлігінің қоректену шиналарын шунттайтын С5 және 
С9 конденсаторларының сыйымдылығын тексеру (егер бұл RC-сүзгілер 
мүлде болса, олар жиі қойылмайды).
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Схемада нөлдік деңгейдің екі жалпы симметриясының нұсқалары 
келтірілген: R6 немесе R7 резисторы (мүмкін, басқалары да болуы мүмкін), 
егер қозғалтқыштың байланысы бұзылса, Шығыс кернеуінің бұрмалануы да 
мүмкін. Қозғалтқыштың айналуымен тексеріңіз (егер Байланыс қатты 
бұзылса да, ол нәтиже бермеуі мүмкін). Содан кейін пинцетпен олардың 
экстремалды тұжырымдарын қозғалтқыштың шығысымен қосуға 
тырысыңыз.

Сигнал мүлдем жоқ-біз оның кіреберісте бар-жоғын қарастырамыз (R3 
немесе C1, R1, R2, C2 және т.б.). Алдымен сіз VT2 базасын ішуіңіз керек, 
өйткені онда сигнал өте аз болады және R3 резисторының оң терминалына 
қарайды. Әрине, кіріс тізбектері суретте көрсетілгеннен мүлдем өзгеше 
болуы мүмкін-мұнда ұқсастықтар мен нәтижені талдау қажет.

Әрине, ақаулардың барлық ықтимал себептерін сипаттау мүмкін емес. 
Сондықтан, осы каскадтың түйіндері мен компоненттерін қалай тексеруге 
болатындығы туралы жалпылама сипаттама болады.

Vt3 және VT7 ток тұрақтандырғыштары. Оларда бұзылулар немесе 
үзілістер болуы мүмкін. Коллекторлар тақтадан шығарылады және олардың 
арасындағы ток пен жер өлшенеді. Әрине, алдымен олардың негіздеріндегі 
кернеу мен эмиттер резисторларының номиналды мәндерін есептеу керек. Іс 
жүзінде өндіруші орнатқан R10 резисторының шамадан тыс үлкен мәніне 
байланысты күшейткіштің өзін-өзі қоздыру жағдайы болды. Оның 
номиналын толығымен жұмыс істейтін күшейткіште - жоғарыда аталған 
каскадтарға бөлместен реттеуге көмектесті.

Сол сияқты сіз vt8 транзисторын тексере аласыз: егер сіз vt6 
транзисторының коллектор-эмитентін қоссаңыз, ол да ток генераторына 
айналады.

Vt2v5t дифференциалды каскадының транзисторлары және vt1vt4, 
сондай-ақ VT6 ток айнасы дәнекерлеуден кейін қоңырау шалумен 
тексеріледі. Кірісті өлшеу жақсы (егер сынақшы осындай функциямен 
болса). Бірдей кірістермен таңдаған жөн.

Көптеген жағдайларда транзисторлар әр келесі каскадқа көбірек қуат 
береді. Бұл тәуелділікте бір ерекшелік бар: кернеуді күшейту каскадының 
транзисторларында (VT8 және VT7) vt12 және VT23 драйверлеріне қарағанда 
3-4 есе көп қуат бөлінеді. Сондықтан, егер мұндай мүмкіндік болса, оларды 
бірден орташа қуатты транзисторларға ауыстыру керек. Жақсы нұсқа 
KT940/KT9115 немесе ұқсас импорт болады.

Жиі кездесетін ақаулар компоненттердің аяқтары мен 
транзисторлардың терминалдарының сынықтары (әсіресе пластикалық 
корпуста) көзге көрінбейтін (тректерге/»патчтарға» «суық» дәнекерлеу 
немесе дәнекерлеу алдында түйреуіштердің нашар қысылуы) болды, оларды 
көру өте қиын болды. Транзисторларды өте мұқият шайқау керек, олардың 
тұжырымдарын мұқият бақылау керек. Төтенше жағдайларда-күйе мен 
масштабтан алынған қорытындыларды мұқият тазалап, қайтадан 
дәнекерлеңіз.
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Егер сіз барлық белсенді компоненттерді тексерсеңіз және ақаулық 
сақталса – кем дегенде бір аяғымен тақтадан шығарып, пассивті 
компоненттердің мәндерін сынаушымен тексеріңіз. Тұрақты резисторлардың 
сыртқы көріністерсіз үзілу жағдайлары жиі кездеседі. 

Электролиттік емес конденсаторлар әдетте бұзылмайды / үзілмейді, 
бірақ тексерген дұрыс.

Тағы да, жөндеу тәжірибесі бойынша: егер тақтада 
қараңғыланған/күйдірілген резисторлар көрінсе және екі иықта симметриялы 
болса, онда шығарылған қуатты қайта есептеу керек. "Доминатор" 
күшейткішінде өндіруші каскадтардың біріне 0,25 Вт Резисторларды қойды, 
олар үнемі жанып тұрды. Олардың қажетті қуаты есептелген кезде: оларға 
үш ватт таралуы керек екені белгілі болды.

Соңында бәрі жұмыс істеді. 
Біз барлық «бұзылған» қосылыстарды қалпына келтіреміз. Кері ретпен 

қалпына келтіреміз және әр қосылымнан кейін күшейткіштің жұмысын 
тексереміз. Көбінесе, каскадты тексеру бәрі дұрыс екенін көрсетті, ал 
қосылыстар қалпына келтірілгеннен кейін ақау қайтадан пайда болды. Соңғы 
біз ағымдағы қорғаныс каскадының диодтарын жағамыз.

Демалу тогын орнатыңыз. ПМУ мен күшейткіш тақтасының арасында 
Біз қыздыру лампаларының «гирляндасын» тиісті жалпы кернеуге қосамыз 
(егер олар бұрын ажыратылған болса). UMZCH шығысына жүктеме 
эквивалентін қосыңыз (4 немесе 8 Ом резистор). R22 түзеткіш резисторының 
қозғалтқышы төменгі схемаға сәйкес орнатылады. Біз шығу кезінде 0,5-1 В-
тан аспайтын сигнал шығарылатындай амплитудасы 10-20 кГц жиіліктегі 
генератордан кіріс сигналын береміз. Мұндай деңгейде және сигнал 
жиілігінде "қадам" айқын көрінеді, оны үлкен сигналда және төмен жиілікте 
байқау қиын. R22 қозғалтқышын айналдыру арқылы біз оны жоюға қол 
жеткіземіз. Бұл жағдайда шамдардың жіптері сәл жарқырауы керек. Токты 
амперметрмен басқаруға болады, оны шамдардың әр гирляндасына 
параллель қосуға болады. Егер ол айтарлықтай байқалса (бірақ 1,5-2 есе көп 
емес), орнату нұсқауларында көрсетілгеннен өзгеше болса, таң қалмаңыз-біз 
үшін «ұсыныстарды сақтау» емес, дыбыс сапасы маңызды! Әдетте,
«ұсыныстарда» жоспарланған параметрлерге кепілдік беру үшін демалу тогы 
айтарлықтай жоғарылайды («нашар»). Біз «гирляндтарды» секіргішпен 
қосамыз, шығыс сигналының деңгейін максимумнан 0,7 деңгейге көтереміз 
(шығу сигналының амплитудалық шегі басталған кезде) және күшейткішті 
20-30 минут қыздырамыз. Бұл режим шығу сатысының транзисторлары үшін 
ең ауыр болып табылады-максималды қуат оларға таралады. Егер «қадам»
пайда болмаса (сигналдың төмен деңгейімен) және қалған ток 2 еседен 
аспаса, біз орнатуды аяқтадық деп санаймыз, әйтпесе біз «қадамды» қайтадан 
алып тастаймыз (жоғарыда айтылғандай). Біз барлық уақытша қосылыстарды 
алып тастаймыз, күшейткішті толығымен жинаймыз, корпусты жабамыз. 

Күшейткішті нүктелер бойынша іске қосу. Алдымен қорғаныс 
резисторлары туралы айту керек. Барлық резисторлардың мәні-токты азайту. 
Схеманың әртүрлі нүктелеріне енгізілген, олар коллектор токтарын, кіріс 
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токтарын, ығысу токтарын және басқаларын жасайды. Қуат сымдарының 
үзілуіне қосылған олар тізбектің тұтынатын тогын азайтады немесе оны 
шектейді.

Қорғаныс түзеткішінің схемасы (суретті қараңыз. 4.47).

4.47-сурет Қорғаныс түзеткішінің схемасы

2-3-7 контактілерінде әдеттегі тамақтану, яғни «±» (плюс немесе 
минус). 1-3-8 контактілерінде бірдей қуат, тек қуаты әлсіреген. Нәтижесінде, 
егер түзеткіш 2-3-7 контактілерінде 5а тогы кезінде ±30 в берсе, онда 1-3-8
контактілерінен біз 0,3 А-дан үлкен токты алып тастамаймыз. Көре отырып, 
күшейткіш осындай ток, жұмысқа қабілеттілігі, оны тексеруге болады, ал 
егер схемасы бар қателер болса, жартысынан көп жағдайда алдын алуға 
болады күю, бөлшектер, уақыты мен ақшасын үнемдеуге. Егер жаңадан 
жиналған күшейткіш бірден толық қуатта сыналса, тізбектегі қателер әртүрлі 
қысқа тұйықталуларға, транзисторлардың өртенуіне және басқа да 
проблемаларға әкеледі. Баспа схемасы суретте көрсетілген. 4.48.

Сурет 4.48 ПХД

1. Қуат берілгеннен кейін біз күшейткіштің кірісіне кез-келген металл 
затқа (бұрағышпен) тигіземіз. Бұл жағдайда қолдар схеманың заттарынан 
және тірі бөліктерінен оқшаулануы керек. Динамиктерден желілік фон 
естілуі керек.

2. Егер фон пайда болса, күшейткішті желіден ажыратыңыз, қуат 
конденсаторлары таусылғанша күтіңіз және сигнал көзін қосыңыз. Біз қуат 
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береміз және динамиктерден дыбыс естиміз. Алдымызда әлі де үлкен жұмыс 
тұр. 7-тармаққа өтіңіз.

3. Ысқырықпен араласқан Фон бізге күшейткіштің өзін-өзі қоздыру 
туралы айтады. Егер солай болса, 6-тармаққа өтіңіз.

4. Егер дыбыс шықса, бірақ бұрмаланған болса, тым қатты сигнал 
берілуі мүмкін немесе ол күшейткішке бұрмалануы мүмкін. Дыбыс деңгейін 
азайтыңыз. Егер бұрмаланулар өтпесе, онда тақтадағы ақаулық; 6-тармаққа 
өтіңіз.

5. Егер Фон болмаса, онда тақтада ақаулар болуы мүмкін, бұл пішінде 
күшейткіш істен шығуы мүмкін, күшейткішті желіден дереу ажыратқан жөн. 
Бізге 6-тармақ.

6. Біз орнатуды, элементтер арасындағы, жолдар арасындағы жабуды, 
элементтердің жарамдылығын, олардың тақтаға дұрыс орнатылуын 
тексереміз. Промываем ақы спиртпен, ацетоном. Егер ақаулық жойылмаса-
схеманың өзі жұмыс істемейді немесе біз бірдеңе жасауды ұмытып кеттік. Біз 
осциллографтың өзін-өзі оятуын күшейткіштің шығуындағы шулы кең 
жолақты сигнал түрінде, кіріс сигнал болмаған кезде байқаймыз.

7. Егер бәрі жұмыс істеп тұрса, конденсаторлар ісінбейді, резисторлар 
жанбайды және дыбыс бар - күшейткішті 5 минут ішінде аз көлемде жұмыс 
істеуге қалдырыңыз. Күшейткіштің өзінде қуат кернеуі резисторлармен 
бірдей болуы керек немесе оған жақын болуы керек. Егер айырмашылық 
үлкен болса, резисторлар арқылы токты өлшеңіз. Ол күшейткіштің 
сипаттамасында көрсетілгендей болуы керек. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, 
онда бұл туралы ұмытпау керек.

8.Бұл ең соңғы сынақ болды. Бұл сынақтарды 1-7 тармақтарынан өтпей 
өткізбеңіз!

Қуатты толық қуатқа ауыстырыңыз. Сақтандырғыштар туралы 
ұмытпаңыз, әйтпесе ақаулардың саны артуы мүмкін.

Баяу және біртіндеп дыбыс деңгейін қосыңыз. Біздің жанасу, иіс сезу 
органдарымыз және басқалар мүмкіндіктер шегінде жұмыс істейді. Біз иіс, 
түтін, дауылға дайындаламыз, қолымызды желілік қосқышта ұстаймыз, егер 
бұл аз болса. Біз транзисторлардың, чиптердің температурасын бақылаймыз.

Егер радиаторлар қолыңызды ұстай алмайтын температураға дейін 
қыздырылса, оны дереу өшіріңіз, әйтпесе жарылыс болады, оларды көбірек 
ауыстыру керек.

Егер конденсаторлар ісінсе-дереу өшіріңіз, әйтпесе жарылыс болады.
Егер резисторлар қараңғыланып, иіле бастаса, біз оны дереу өшіреміз, 

әйтпесе тізбектің көп компоненттері істен шығуы мүмкін.
Түзеткіш туралы ұмытпаңыз. Диодты көпір ыстық болмауы керек, 

әйтпесе қысқа тұйықталу болады.
Күшейткіштің толық қуатына 10-20 минуттан кейін оның дайындығы 

туралы айтуға болады.
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4.4 Магнитті жазу және ойнату құрылғыларын тексеру, жөндеу, баптау

Магнитофондардың жіктелуі. Магнитофондар - бұл дыбыстық 
сигналдарды магниттік таспаға жазатын және оларды магниттік таспадан 
шығаратын дәстүрлі құрылғылар.

Магнитофондар келесі түрлерге бөлінеді:
- стационарлық катушкалар;
- қуат күшейткіштері мен динамиктері жоқ тұрақты (әдетте жоғары сапалы) 
кассета магнитофондары-палубалар;
- батареямен немесе аралас қоректендірумен тасымалданатын;
- сөйлеуді жазуға және қабылдауға арналған миниатюралар-диктофондар;
- тек жазбаларды ойнату үшін-ойнатқыштар.

Магнитофондарды әртүрлі белгілер бойынша жіктеуге болады: 
күрделілік топтары бойынша - нөлдік (жоғары), бірінші, екінші, үшінші, 
төртінші; қоректену тәсілі бойынша - желілік, автономды қоректену 
көздерінен, құрамдастырылған; арналар саны бойынша - монофониялық және 
стерео; жұмыс жылдамдығының саны бойынша - бір, екі және үш 
жылдамдықты; жазу және жаңғырту жолдарының саны бойынша-бір, екі, 
төрт жолды және көптеген жол.

Магнитті дыбыс жазудың отандық тұрмыстық аппаратурасының 
модельдерін таңбалау саудалық атауын және әріптік-цифрлық белгілеуді 
қамтиды. Әріптер өнімнің түрін анықтайды: МК-магнитофон катушкалар;

М-кассеталы магнитофон; МПК - магнитофон-катушкалы приставка; 
МП - магнитофон-кассеталы приставка; РМ - магнитола; рмд - екі кассетті 
магнитола; РЭМ - магниторадиола. Бірінші Сан күрделілік тобын, соңғы екі 
Сан - модель нөмірін, белгілеудің соңындағы С әрпі-стерео. 

Қазіргі заманғы магнитофондар автоматтандырудың жоғары 
деңгейімен сипатталады: палубаларда көбінесе қашықтан басқару пульті 
және кіріктірілген процессор (микроЭВМ) бар, бұл таспа түріне автоматты 
түрде ауысуға, жазу параметрлерін нақты қолданылатын таспаға реттеуге, бір 
жұмыс режимінен екіншісіне тез ауысуға мүмкіндік беретін сандық 
басқаруға, авторға (кассетаны аудармай бір жағына немесе басқа жағына 
ойнату) және т. б.
Техникалық сипаттамалары Магнитофондар бірқатар техникалық 
параметрлермен сипатталады. Олардың негізгілері келесідей:
- кассеталар саны (1 немесе 2);
- әрбір механизмдегі моторлар саны;
- бастар саны;
- қозғалыс жылдамдығы (таспа тартқыштары);
- тартпа жылдамдығының тұрақсыздығы (детонация);
- стандартты кассетаны қайта орау жылдамдығы;
- берілген біркелкі емес жиіліктердің тиімді диапазоны;
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- шығыс сигналының берілген деңгейінде сызықтық емес бұрмалану 
коэффициенті;
- динамикалық диапазон немесе сигнал - шу қатынасы;
- кіріс-шығыс сигналдарының деңгейлері;
- шуды азайту жүйесінің түрі (бар болса);
- потребляемая мощность;
- өлшемдері мен салмағы;
- сервистік функциялар жиынтығы.

Магниттік таспаның номиналды жылдамдығы үшін келесі мәндер 
стандартталған (см/с): 38,1; 19,05; 9,53; 4,76 және 2,38. Нөлдік және бірінші 
күрделілік тобындағы катушкалар үшін номиналды жылдамдық 19,05 см/с, 
қосымша (міндетті емес) - 38,1 немесе 9,53 см/с.кассета магнитофондары 
үшін міндетті номиналды жылдамдық 4,76 см/с, қосымша (міндетті емес) -
2,38 см/с. магниттік таспаның жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, жазу 
және ойнату сапасы соғұрлым жақсы болады, бірақ таспа шығыны көп 
болады. Номиналды жылдамдықтан орташа ауытқу бойынша талаптар бар: 
күрделіліктің 0-тобы үшін - 1%; күрделіліктің 1-тобы үшін - 1,5%; 
күрделіліктің 2, 3 және 4-топтары үшін - 2%. Бұл кез-келген басқа 
магнитофонға жазылған фонограммаларды тональды өзгерістерсіз ойнатуға 
мүмкіндік береді.

Детонация - жазу және ойнату кезінде магниттік таспаның қозғалыс 
жылдамдығының сәйкес келмеуіне байланысты бұрмаланулар. Сандық түрде 
детонация пайызбен көрсетілген детонация коэффициентімен сипатталады-
магниттік таспаның қозғалыс жылдамдығының тербеліс амплитудасының 
оның номиналды мәніне қатынасы. Тұрмыстық магнитофондар үшін 
детонация 0,4 - 0,8% - дан аспауы тиіс. Есту арқылы 2 - 8 Гц жиіліктегі 
детонация байқалады, ол тонның мезгіл-мезгіл өзгеруі ретінде қабылданады 
(дыбыстың"жүзуі"). 10-25 Гц жиіліктегі Детонация дыбыстың дірілдеуі 
ретінде, ал 25 Гц - тен жоғары-діріл ретінде қабылданады.

Кіріс кернеуі - магнитофон қалдық магнит ағынының тиімді мәні, 
кедергінің салыстырмалы деңгейі және Стандартта көрсетілген 
гармоникалық бұрмалану коэффициенті бар жазбаны қамтамасыз етуі керек 
осы кіріс сигналының мәні.

Жиіліктің тиімді диапазоны - жазу және ойнату арнасының АЖС 
белгіленген төзімділік өрісінің шегінен шықпайтын жиіліктер диапазоны. 
Бұл ауқым әдетте жазба - ойнату арнасы үшін орнатылады. Дыбыс 
қысымының жиіліктік сипаттамасы әрдайым сызықтық шығудан гөрі нашар 
(күшейткіш, динамик жүйесі енгізген бұрмалануларға байланысты). 
Магнитофондарға арналған АҚХ төзімділік өрістері суретте көрсетілген. 
4.49. I-күрделіліктің 0-ші және 1-ші топтарындағы магнитофондардың АҚС 
шақтамаларының өрісі; II-күрделіліктің 2, 3 және 4-ші топтарындағы 
магнитофондардың АҚС шақтамаларының өрісі; fн-төменгі шекаралық 
жиілік; fв-жоғарғы шекаралық жиілік
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Сурет. 4.49 Жазу-жаңғырту арнасының (А) және жаңғырту арнасының (б) 
амплитудалық – жиіліктік сипаттамаларының рұқсаты):

Гармоника коэффициенті және шығу кезіндегі сигнал деңгейі әдетте 
жазу деңгейінде (және сәйкесінше ойнату) нөлге тең болады.

Сигнал - шу қатынасы-белгілі бір деңгейде жазылған шығыс 
сигналының децибелде көрсетілген сигнал берілместен жүргізілген жазбаның 
Шығыс кернеуіне қатынасы.

Магниттік жазу әдісі ферромагниттік материалдардың оларға 
айнымалы өрістің әсерінен магниттелу қасиетіне және осы өрістен шыққан 
кезде қалдық магниттелуді сақтауға негізделген. Таспаның қалдық 
магниттелу дәрежесі жазылған дыбыстық тербелістер деңгейіне сәйкес 
келеді. Дыбыс тасымалдаушысы-ферромагниттік ұнтақ қабатымен жабылған, 
берік серпімді магниттік емес негізі бар магниттік таспа. Бұл ұнтақ-
байланыстырғышпен бекітілген, оңай магниттелетін және демагниттелетін 
ұсақ бөлшектер. Егер сыртқы магнит өрісі болмаса, онда бөлшектердің 
меншікті өрістері өздігінен бағытталады және бір-бірін жояды. Сыртқы 
магнит өрісінің әсерінен таспаның ферромагниттік қабатының бөлшектері 
магниттеледі. Магниттелу сыртқы магнит өрісінің әсері аяқталғаннан кейін 
сақталады. 

Магнитті жазу және дыбысты ойнату принципі суретте көрсетілген. 
4.52: 1 - жұмыс саңылауы: 2 - өзек; 3 - орамалар; 4-магниттік таспа. а-
аппараттың схемасы; б-магнитті жазатын бас; в - магнитті жаңғыртатын бас: 
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Сурет. 4.50 Магниттік жазу Н дыбысты ойнату:

Дыбысты магниттік жазу кезінде магнит өрісінің көзі GZ магнит басы 
болып табылады (сурет. 4.50, а) сақиналы өзекшесі бар электромагнит.
Ядрода жұмыс саңылауы деп аталатын магниттік емес алшақтық бар (сурет. 
4.50, б). Жазу күшейткішінен айнымалы дыбыстық жиілік сигналы орамада 
пайда болған кезде  
GZ айнымалы ток пайда болады, ал ядрода магнит ағыны пайда болады 
(магнит өрісі жасалады). Жазу барысында магниттік таспа жұмыс қабаты 
жұмыс саңылауы аймағында оның бетіне мықтап жабысып, GZ алдында 
біркелкі қозғалады. Жұмыс саңылауы магниттік емес болғандықтан, магнит 
өрісінің бір бөлігі қозғалатын магниттік таспаның жұмыс қабатының бөлігі 
арқылы өзектің сыртқы жағынан жабылады (сурет. 4.50, б). Нәтижесінде 
магниттік таспа қалдық магниттелу түрінде магниттеледі, ол GZ магнит 
өрісіне, ал ол GZ - дегі дыбыстық жиілік тогына байланысты. Алайда, 
қарастырылған процесте таспаның қалдық магниттелуі гистерезис 
құбылысына байланысты GZ магнит өрісінің өзгеруіне пропорционалды 
болмайды. Бұл бұрмалануларды жою үшін жоғары жиілікті магниттеу 
қолданылады, яғни ультрадыбыстық жиілік тогы жазылатын сигнал тогымен 
бірге GZ орамасы арқылы өтеді. Жоғары жиілікті магниттеу тогы өшіру және 
магниттеу тогының генераторын шығарады (сурет. 4.50, а). Бұл жағдайда 
магниттік таспаның жұмыс қабатының қалдық магниттелуі ГЗ магнит өрісіне 
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сызықтық тәуелділікке жақындайды, бұл ең аз бұрмаланулармен жазуға 
сәйкес келеді.

Магниттік жазбаны ойнату кері тәртіпте жүреді. Енді магнит өрісінің 
көзі таспаның қалдық магниттелуі болып табылады, ал таспаның ауыспалы 
магнит өрісін дыбыстық жиіліктің электрлік тербелісіне айналдыратын 
құрылғы - GZ сияқты құрылымы бар магниттік бас (GV). Ойнату кезінде 
магниттік таспа HB жұмыс саңылауы бойымен жазу жылдамдығымен бірдей 
жылдамдықпен қозғалады. HB-де айнымалы магнит өрісі пайда болады, 
оның күш сызықтары оның өзегі арқылы жабылады, ал орамада ЭМӨ 
таспаның ауыспалы магнит өрісіне пропорционал болады (сурет. 4.50, в). Бұл 
ЭМӨ ойнату күшейткішіне жіберіледі (сурет. 4.50, а).

Жазу және ойнату бастарын, сондай-ақ жазу және ойнату күшейткішін 
біріктіруге болады, содан кейін оларды әмбебап магниттік бастар мен 
күшейткіштер деп атайды.

Дыбысты магниттік жазу кезінде магниттік таспаны бірнеше рет 
қолдануға болады. Ол үшін магнит таспасынан алдыңғы жазбаны құрылымы 
бойынша ГВ және ГЗ-дан айтарлықтай ерекшеленбейтін өшіргіш бастиектің 
(ГС) көмегімен алып тастау қажет. Ультрадыбыстық жиіліктің ауыспалы 
тогы GS орамасы арқылы өшіру және магниттеу ток генераторынан өтеді 
(сурет. 4.50, а). Өшіру тогы магниттеу тогынан едәуір асады, сондықтан GS-
де салыстырмалы түрде үлкен магнит өрісі пайда болады. GS саңылауынан 
өтетін магниттік таспа күшті магнит өрісіне түседі, оның амплитудасы 
алшақтықтан үнемі нөлге дейін төмендейді, магниттік таспа 
демагнетизацияланады. Таспадан магниттік жазбаны өшіру тұрақты магнит 
өрісінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай өшіру принципі: 
ферромагниттік қабаттың барлық бөлшектері бір позицияны алады және 
алдыңғы жазба алынып тасталады. Бұл әдістің артықшылығы аз өшіру 
тогындағы айнымалы магнит өрісімен өшіру әдісімен салыстырғанда 
(бірнеше миллиампер). Айнымалы магнит өрісі өшірілгенде, өшіру тогы 
жүздеген миллиампер болады. Алайда, тұрақты магнит өрісін пайдаланып 
өшірілген жағдайда, жаңа жазба кезінде шу пайда болады, өйткені магниттік 
таспада максималды қалдық магниттелу тұрақты мәнге ие болады.

Жоғарыда сипатталған магниттік жазу және дыбысты ойнату әдістері 
дәстүрлі және аналогтық деп аталады. Бірақ сандық жазу әдістері деп 
аталатын басқа әдістер бар.

Магнитофондардың құрылымдық схемалары. Магнитофондардың 
құрамына мынадай негізгі функционалдық тораптар кіреді: магниттік 
бастиектер, кіріс құрылғысы, жазу және ойнату күшейткіштері (немесе 
әмбебап күшейткіштер), өшіру және магниттеу тогының генераторы, 
лентаны созу механизмі, жазу және индикациялау деңгейінің құрылғысы, 
акустикалық жүйесі бар қуат күшейткіші. Сонымен қатар, қосымша 
қондырғылар, лентаны созу механизмдерін автоматтандыру құрылғысы, 
дыбысты жазу мен ойнаудың жоғары сапасын қамтамасыз ететін құрылғы 
кіруі мүмкін.
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Магнитофонды екіге бөлуге болады: механикалық және электрлік. 
Механикалық бөлікке лентаны созу механизмі (LPM) жатады.

Магнитофондардың электрлік бөлігі әртүрлі болуы мүмкін, бірақ 
тұрмыстық магнитофондарда екі құрылым бар: бөлек жазу және ойнату 
арналары бар; біріктірілген жазу және ойнату арналары бар (әмбебап арна). 
Бұл жағдайда магнитофондар монофониялық және стерео болуы мүмкін.

Тұрмыстық магнитофондардың типтік құрылымдық сызбаларын 
қарастырыңыз. Әмбебап күшейткіші бар монофониялық магнитофонның 
құрылымдық схемасы суретте көрсетілген. 4.51. 

Сурет. 4.51 Әмбебап күшейткіші бар монофониялық магнитофонның 
құрылымдық схемасы

Оның құрамына кіреді: кіріс құрылғысы (ВУ), әмбебап күшейткіш 
(УУ), түзету тізбегі (К), өшіру және магниттеу генераторы (ГСП), магниттік 
өшіру бастары (ГС) және әмбебап (ГУ), жазу деңгейінің индикаторы (И), 
қуат күшейткіші (у), динамикалық бас (В). Кіріс құрылғысы әр түрлі сигнал 
көздерінің (микрофон, желілік кіріс және т.б.) кернеулерін UU номиналды 
сезімталдығына тең деңгейге келтіру үшін жазылған сигнал көзінің электрлік 
параметрлерін әмбебап күшейткішпен үйлестіруге арналған. «Жазу»
режиміндегі әмбебап күшейткіш жазылған сигналды күшейтеді және ACHH 
түзетуін жасайды, ал «ойнату» режимінде ол әмбебап басынан сигналды 
күшейтеді, сонымен қатар ACHH түзетуін жасайды. Әмбебап бас 
магнитофонның жұмыс режиміне байланысты жазу немесе ойнату ретінде 
жұмыс істейді. Өшіру және магниттеу генераторы «жазу» режимінде ММ 
магниттеу тогы мен GS өшіру тогын қамтамасыз ету үшін қолданылады. 
Түзету тізбегі АҚС түзету үшін қолданылады. Жазу деңгейінің индикаторы 
жазылған сигналдың деңгейін бақылауды қамтамасыз етеді. Қуат күшейткіші 
дыбыстық жиілік сигналын қажетті мәнге дейін күшейтеді. Магнитофон 
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"ойнату" режимінде жұмыс істеген кезде сигнал келесі тізбектен өтеді: ГУ → 
S1.3 → S1.1 → УУ → УМ → в. ВУ, ГС, ГСП блоктары және жұмыс 
істемейді. "Жазу" режимінде сигнал жолы келесідей: кірулердің бірі → ВУ 
→ S1.1 → УУ → к → ГУ; ГСП (магниттеу тогы) → ГУ; ГСП (өшіру тогы) → 
ГС; УУ → S1.2 → және (жазу деңгейін бақылау); уу → УМ → в (естуге 
жазылатын сигналдың сапасын бақылау). Көбінесе "жазу" режиміне арналған 
әмбебап күшейткіште жазу деңгейінің реттегіші (RU), ал қуат күшейткішінде 
дыбыс деңгейін басқару (RG) және тембр (RT), сондай - ақ сызықтық Шығыс 
(LV) бар.

Ең көп тарағаны-әмбебап күшейткіші бар стерео магнитофон тізбегі 
(сурет. 4.52).

Сурет. 4.52 Стерео магнитофонның құрылымдық схемасы

Бұл магнитофонның түйіндерінің мақсаты суретте көрсетілгендей. 4.51. 
«Жазу» және «ойнату» режимдеріндегі сигналдың өтуі жоғарыда 
айтылғандай бірдей. Магниттік бастар әрқайсысында екі бас блоктардан 
тұрады. Олар бірдей функцияларды орындайды және өз арналарына 
қосылады. Берілген магнитофон схемасында екі бірдей канал бар (сол және 
оң). Екі арнаның да ортақ мәні-өшіру және магниттеу генераторы және жазу 
деңгейінің индикаторы.

Жазу мен ойнатудың бөлек арналары бар магнитофонның құрылымдық 
схемасы суретте көрсетілген. 4.53.
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Сурет. 4.53 Жеке күшейткіштері бар монофониялық магнитофонның 
құрылымдық схемасы

Жоғарыда көрсетілген құрылымдық схемалардан айырмашылығы 
(суретті қараңыз. 4.51, 4.52) уқ орнына жазу күшейткіші (УЗ) және жаңғырту 
күшейткіші (УВ) қолданылады. "Жаңғырту" режимінде сигналдың өтуі: ГВ 
→ УВ → S → УМ → в; УВ → және (жаңғыртылатын сигналдың деңгейін 
бақылау үшін). "Жазу" режиміндегі сигнал жолы: магнитофонның 
кірулерінің бірі → ВУ → УЗ → ГЗ; ГПС → ГЗ (магниттеу тогы); ГСП → ГС 
(өшіру тогы); УЗ → RC-сүзгі → S → ақыл және И (индикатор бойынша 
жазылатын сигналдың деңгейін бақылау және есту сапасын бақылау). Бөлек 
жазу және ойнату күшейткіштері бар магнитофон жазу-ойнату арнасы 
арқылы сипатталады. Бұл жағдайда сигнал жолдан өтеді: кірістердің бірі → 
ВУ →УЗ → ГЗ → магниттік таспа → ГВ → УВ → s → УМ → в. Бұл ретте 
жазылған сигналды көзбен де, естумен де (В) бақылауды жүзеге асыру 
мүмкіндігі бар.

Жоғары сапалы магнитофондарда жазу және ойнату сапасын 
арттыратын әртүрлі құрылғылар бар. Мұндай құрылғыларға мыналар 
жатады: шуды азайтудың әртүрлі жүйелері; динамикалық магниттеу 
жүйелері (магниттеу тогын автоматты түрде реттеу); жазбаны автоматты 
түрде оңтайландыру жүйесі (магниттік таспаның түріне байланысты оңтайлы 
магниттеу тогын автоматты түрде таңдау).

Магниттік таспалар. Магниттік таспалар негізден тұрады және оған 
жұмыс қабатының бір жағында қолданылады. Негіз ретінде 
диацетилцеллюлоза, триацетилцеллюлоза, полиэтилентерефталат 
қолданылады. Жұмыс қабаты магниттік ұнтақтар болуы мүмкін, олардың 
құрамына темір гамма оксиді, кобальт қоспалары бар темір диоксиді, таза 
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түрінде және әртүрлі қоспалары бар хром диоксиді, сондай-ақ басқа 
қосылыстар кіреді.

Магниттік таспалардың сапасы физика-механикалық және электрлік 
параметрлермен бағаланады. Негізгі физикалық және механикалық 
параметрлерге мыналар жатады: созылу күші, жүктемені алып тастағаннан 
кейінгі салыстырмалы ұзару, сабельность (магнитофонда қалыпты созылған 
таспаның ең үлкен салбырауы), жылуға төзімділік, ылғалға төзімділік. Негізгі 
электрлік параметрлер: оңтайлы магниттелудің ток күшінің салыстырмалы 
мәні, салыстырмалы орташа сезімталдық, жиіліктің сипаттамасы, 
гармоникалық бұрмаланулар, шу деңгейі, өшіру деңгейі және т. б.

Стандарт тұрмыстық таспалар үшін келесі шартты белгілерді 
белгілейді:
- бірінші элемент-В әрпі, бұл тұрмыстық жазбаны білдіреді;
- екінші элемент-IEC классификациясы бойынша ені 3,81 ММ таспаның 
түрін білдіретін сан (кассеталық магнитофондар үшін) (катушкалық 
магнитофондар үшін бұл сан жоқ);
- үшінші элемент - микрометрлердегі таспаның номиналды қалыңдығын 
көрсететін сан;
- төртінші элемент-әзірлеменің реттік нөмірі.

Мысалы, Б1-1817-ені 3,81 мм, номиналды қалыңдығы 18 мкм, 17-ші 
әзірлеме МЭК I типті тұрмыстық таспа.

IEC спецификациясына сәйкес ені 3,81 мм таспалар төрт түрге бөлінеді, 
олар туралы мәліметтер кестеде келтірілген. 4.1

IEC типті таспалар барлық отандық кассеталық магнитофондарда, IEC 
II - "SG" (SGO) типті таспаның арнайы қосқышы бар магнитофондарда, IEC 
III - "Fe SG"қосқышы бар магнитофондарда қолдануға жарамды. IEC IV типті 
магниттік таспаларда IEC типті таспаларға қарағанда 3-4 есе жоғары 
мәжбүрлеу күші (магниттелу дәрежесі) бар. Мұндай таспалармен жұмыс 
істеу үшін негізгі материалды қанықтырудың жоғары индукциясы бар 
магниттік бастар қажет, сондықтан олар сирек қолданылады.

Магниттік таспаны ауа температурасы 10-нан 20 °C-қа дейін және 
салыстырмалы ылғалдылығы 60% құрғақ бөлмеде сақтаған жөн. 30 °C-тан 
жоғары температура мен тікелей күн сәулесінің ұзақ әсер етуі таспалар үшін 
өте зиянды. Жазбасы бар таспаны күшті магнит өрістерінің әсерінен қорғау 
керек (дауыс зорайтқыштардың, кернеудегі трансформаторлардың және т.б. 
бастарына жақын ұстамау керек).
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Кесте 4.4 - Аудиокассеталарға арналған магниттік таспалардың түрлері
Түрі Кең таралған атауы Магниттік 

тасымалдаушы
Мақсаты

I Туре I, IES I, қалыпты позиция, 
Fe 1, Ferro. Exta, Normal I

Темір диоксиді Орташа 
сапалы 

жазбалар
II Type 11, IEC II, High Position. 

Chrome
Хром диоксиді 

немесе оны 
алмастырғыш

Жоғары 
сапалы 

жазбалар
III Type III, IEC III, Ferrochrome, 

Firri Chrome III
Феррооксид пен 

хромдиоксидтің екі 
қабаты

Жоғары 
сапалы 

жазбалар
IV Type IV. IEC IV, Metal Position, 

Metal, Pure Metal
Өте жұқа металл 

ұнтағы
Тамаша 
сапалы 

жазбалар

Магнитофондардың параметрлерін өлшеу және бақылау үшін өлшеу 
магниттік таспалары қолданылады. Оларға алдын-ала арнайы сигналдар 
жазылған. Өлшеу таспаларының шартты белгілері келесідей:
- бірінші элемент-магниттік таспаның енін көрсететін сан (3-3,81 мм, 6-6,3 
мм);
- екінші элемент-lit әріптері, бұл технологиялық өлшеу таспасын білдіреді;
- үшінші элемент - сигналограмма жазуының енін көрсететін сан (1-
таспаның бүкіл еніне, 2, 4 - екі жолды монофониялық және төрт жолды 
стереофониялық магнитофондарға арналған жеке жолдар бойынша);
- төртінші элемент-таспаның функционалды мақсатын білдіретін әріптер 
(US-желілік шығудағы кернеуді өлшеу және стерео арналардың фазалық 
бақылауы, h-ACHX бақылауы, h-магниттік бастардың жұмыс саңылауларын 
орнату және бақылау, B-магниттік бастарды биіктігі бойынша орнату, DS-
детонация және жылдамдықтың орташа ауытқуы);
- Бесінші элемент - шығарудың номиналды жылдамдығын көрсететін сан (4 -
4,76 см/с; 9 - 9,53 см/с; 19 - 19,05 см/с);
- алтыншы элемент-микросекундтарда көбею күшейткішін түзету тізбегінің 
тұрақты уақытын көрсететін сан.

Мысалы, ZLIT1.44-120-4,76 см/с жылдамдықпен жұмыс істейтін 
магнитофондарда 120 МКС ойнату күшейткішін түзету тізбегінің тұрақты 
уақыты бар сигналограмманы бүкіл еніне жаза отырып, ені 3,81 ММ өлшеу 
таспасы.

Магниттік бастар. Орындалатын функцияларға байланысты магниттік 
бастар жазу, ойнату, әмбебап, өшіру, аралас болып бөлінеді. Жазу басы 
дыбыстық жиіліктердің электрлік тербелістерін бастың жұмыс бетінде 
қозғалатын магнит таспасын магниттейтін магнит өрісінің тиісті 
тербелістеріне айналдырады. Репродуктивті бас магниттік таспадағы қалдық 
магнит ағынының өзгеруін электрлік тербелістерге түрлендіреді. Әмбебап 
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бас жазу және ойнату бастарының функцияларын орындайды. Өшіретін бас 
ультрадыбыстық жиіліктегі токтардың тербелістерін GSP-ден айнымалы 
магнит өрісіне түрлендіреді. Біріктірілген бастар бір уақытта жазу, ойнату, 
өшіру немесе осы бастардың кез - келген жұбы ретінде жұмыс істейді, 
мысалы, біріктірілген өшіру - жазу-ойнату басы.

Магниттік бастың құрылғысы 4.54 суретте көрсетілген: 1-өзек; 2-
орамалар; 3-жұмыс саңылауы; 4-қосымша алшақтық; 5-экран

Сурет. 4.54 Магниттік бас құрылғысы:

Кез-келген магниттік бастың негізгі бөлігі-2 орамасы орналасқан 
магниттік материалдың 1 өзегі. Өзекте магниттік таспа қозғалатын 3 жұмыс 
саңылауы бар. Қосымша 4 Саңылау өзектің магниттік кедергісін 
арттырады, бұл оны қалдық магниттелуден қорғайды. Сыртқы магниттік 
және электр өрістерінің әсерін азайту үшін 5 магниттік экран қолданылады

Магниттік бастардың шартты белгілері мыналарды қамтиды:
- бірінші элемент - басы арналған магниттік таспаның енін білдіретін сан (3-
3,81 мм, 6-6,25 мм);
- екінші элемент-бастың мақсатын анықтайтын әріп (a-жазу, B - ойнату, c-
өшіру, d-әмбебап, k-жазу және ойнату үшін біріктірілген, m-өшіру және жазу, 
X-өшіру, жазу, ойнату);
- үшінші элемент - бір уақытта ойналатын, жазылатын немесе өшірілетін 
фонограммалардың санын көрсететін сан;
- төртінші элемент-таспаның екі бағытында да фонограмма жолдарының 
максималды санын көрсететін сан;
- Бесінші элемент - даму нөмірін көрсететін нүктеден кейінгі сан;
- алтыншы элемент-бастың күрделілік тобын көрсететін сан (0,1 немесе 2-
ші);
- жетінші элемент-ені 3,81 ММ таспаларға арналған бастардың дизайны (әріп 
жоқ - қалыпты өлшемдер, u-кішірейтілген өлшемдер, X - кассетаның тар 
терезесі үшін).

Мысалы, 3d24.120-ені 3,81 мм таспаға арналған бас, әмбебап, екі 
жолды, төрт жолды фонограмманы жазуға және жаңғыртуға арналған, 12-ші 
модификация, 0-ші күрделілік тобы.

Магниттік бастардың негізгі параметрлеріне мыналар жатады: 
индуктивтілік (MGN), жұмыс саңылауының ені (мкм), ЭМӨ ойнату 
(негізінен 150 - 300 мкВ), жазу тогы (ондаған - жүздеген микроампер), 
магниттеу тогы (жүздеген микроампер - миллиампер бірліктері), өшіру тогы 
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(негізінен 80 - 100 мА), жұмыс жиілігі диапазоны (Гц), негізгі материал, әр 
түрлі магниттік таспалармен жұмыс.

LPM-нің негізгі мақсаты-магнит таспасын магнит бастарының жұмыс 
беттерінде "жазу" және "ойнату"режимдерінде тұрақты жылдамдықпен 
жылжыту. Сонымен қатар, LPM бірқатар басқа функцияларды орындайды:
- магниттік таспаның бастиектердің жұмыс беттеріне тығыз жанасуын және 
қабылдау және беру жақтарындағы таспа санына тәуелсіз оның тұрақты 
тартылуын қамтамасыз етеді;
- таспаның биіктігі бойынша қозғалысын шектейді;
- магниттік бастардың магниттік таспаның қозғалыс бағытына қатысты қатаң 
перпендикуляр орналасуын қамтамасыз етеді;
- таспаның магниттік бастарынан бұрыла отырып, алға және кері бағытта 
жылдам оралуын қамтамасыз етеді;
- жұмыс режимінде де, топсаның түзілуінсіз жедел орау режимінде де 
таспаны жылдам тоқтатуды жүзеге асырады;
- таспаның қысқа мерзімді тоқтауын қамтамасыз етеді;
- жылдамдықты ауыстыруға мүмкіндік береді;
- таспа үзілген кезде және ол аяқталған кезде автоматты түрде тоқтауын 
қамтамасыз етеді.

Жоғары сапалы магнитофондарда LPM сонымен қатар мыналарды 
қамтамасыз ете алады: таспаның екі жақты жұмыс барысы, онда жазу және 
ойнату оның қозғалысының кез-келген бағытында жүреді; магнитофонның 
кез-келген жұмыс режиміндегі таспаның санын есептеу; қалаған 
фонограммасы бар сайтты бағдарламалық іздеу. Бұл ретте жұмыс 
режимдерінде және жедел қайта орау кезінде акустикалық Шу мен дірілдің 
ең төменгі деңгейі болуы тиіс. Жоғары сапалы заманауи магнитофондарда 
LPM жұмыс режимдерін басқару үшін жарық индикациясы бар 
микропроцессорларды, әртүрлі электронды басқару схемаларын қолдануға 
болады.

LPM айтарлықтай конструктивті әртүрлілігімен ерекшеленеді. 
Дегенмен, кез-келген LPM құрамында келесі негізгі түйіндерді бөлуге 
болады:
- магнит таспасын берілген жылдамдықпен тартуға арналған жетекші білік 
түйіні;
- магниттік бастиектерден өткен таспаны орауды жүзеге асыратын қабылдау 
торабы, сондай-ақ оңға бұрылған кезде орау және солға бұрылған кезде 
тарту;
- магнитті бастарға таспаны беруді жүзеге асыратын қоректендіруші торап, 
солға қайта орау кезінде орау және оңға қайта орау кезінде оның керілуі;
- айналу берілісінің бөлшектері, бағыттаушы қысқыш және тежеуіш 
құрылғылар;
- электр қозғалтқышы (бір, екі немесе үш).
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Таспалы механизмдердің түрлері. Тұрмыстық магнитофондарда 
элементтері бір жазықтықта орналасқан КОМПЛАНАРЛЫҚ типтегі LPM 
қолданылады. КОМПЛАНАРЛЫҚ LPM-нің екі кинематикалық схемасы бар:
«ашық цикл» және «жабық цикл» (сурет. 4.55).

Сурет. 4.55 «Ашық Ілмек» (А) типті және «жабық Ілмек» (Б) типті таспалы 
созу механизмдері)

Ашық цикл түріндегі LPM жұмыс кезінде (сурет. 4.55, а) «жазу» және 
«жаңғырту» режимдерінде 1 беру түйінінен таспа оралып, 2 қабылдау 
түйінімен қабылданады - 7 электр қозғалтқышы таспаны біліктеріне 
жылжытады, ол резеңкеленген роликпен басылады 9. Таспаның тігінен 
қозғалмауы үшін 3, 8 бағыттаушы роликтер немесе тіректер қолданылады. 
Магниттік бастиектер бағыттаушы тіректердің арасында таспаның қозғалысы 
бойынша мынадай тәртіппен орналасады: өшіретін 4, жазатын 5 және 
жаңғыртатын 6.

Бұл ЛПМ «типті жабық ілмектер» (сурет. 4.55. б) 1-беру және 2-
қабылдау тораптары бар. Таспа екі жағынан 10 жетекші білікке 11 және 12 
қысым роликтерімен басылады, олардың арасында инерциялық роликті 
қамтитын цикл пайда болады 14. Жазу және ойнату жылдамдығының 
тұрақтылығы 4 (өшіру) және 13 (әмбебап) бастары орналасқан цикл ішіндегі 
таспаның қозғалыс тұрақтылығына байланысты. Бұл жағдайда қабылдау 
және беру түйіндерінің цикл ішіндегі таспаның жылдамдығына әсері қысқыш 
роликтермен әлсірейді. Сонымен қатар, «ашық цикл» түріндегі 
механизмдерде айналу тұрақсыздығы, беру және қабылдау түйіндері 
таспаның қозғалысының біркелкілігіне әсер етеді. Бірақ тұрмыстық 
магнитофондарда құрылымдық себептер бойынша «ашық цикл» сияқты LPM 
таралды.

Жоғарыда айтылғандай, LPM-де бір, екі немесе үш электр 
қозғалтқышы қолданылуы мүмкін. Ең көп тарағаны-бір электр қозғалтқышы 
және бір немесе екі құмарлығы бар LPM (әсіресе кассета магнитофондары 
үшін).

ЛПМ үшін стационарлық таспалы магнитофондарды өзгешелік үлкен 
өлшемдері үлкейтілген диаметрі маховика. Стационарлық LPM-де 
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түйіндердің қозғалысы әдетте арнайы тізбектермен басқарылатын 
электромагниттермен жүзеге асырылады.

Жоғары сапалы магнитофондарда, оның ішінде кассеталарда үш 
қозғалтқышы бар LPM қолданылады. Олардың бірі жазу және ойнату кезінде 
бастардың жанынан таспаны тартуға қызмет етеді. Таспаны қабылдайтын 
орауыш екінші қозғалтқышпен бұралған, ол сонымен қатар таспаның қажетті 
кернеуін жасайды. Үшінші қозғалтқыш басқа орауыштан оралған таспаның 
кернеуін қолдайды. Көптеген заманауи магнитофондарда (декаларда) үш 
қозғалтқыш қолданылады, бірақ біреуі жетекші, екіншісі таспаны орауға 
және орауға қызмет етеді, ал үшіншісі - кассетаны тегіс жылжыту үшін. Үш 
қозғалтқышты LPM ең сенімді және тұрақты, өйткені бір қозғалтқышты 
пайдалану кезінде айналуды беретін бірқатар бөлшектер мен механизмдер 
жоқ. Алайда, оларды басқару өте қиын, сонымен бірге магнитофонның
массасы мен оның бағасы артады.

Екі моторлы LPM-де жетекші қозғалтқыш қайта орау үшін 
қолданылады, ал таспаның кернеуі механикалық түрде реттеледі (бір 
моторлы LPM сияқты).

Электр қозғалтқыштары. Портативті кассета магнитофондарында 
коллектор, коллектор және байланыссыз болып бөлінетін тұрақты электр 
қозғалтқыштары қолданылады.

Коллекторлық қозғалтқыштар үнемділікпен, үлкен іске қосу 
моментімен, айналу жиілігінің кең диапазонымен, шағын массасы мен 
өлшемдерімен сипатталады. Коллекторлық Электр қозғалтқыштарының 
басты кемшілігі-Шу мен кедергі көзі болып табылатын қылшықты-
коллекторлық торапта жылжымалы байланыстың болуы.

Коллекторсыз қозғалтқыштарда коллектор функцияларын орындайтын 
магнитті басқарылатын контактілердегі қосқыштар бар.

Контактісіз тұрақты электр қозғалтқыштарында жылжымалы 
контактілер жоқ. Бұл олардың дизайнын қиындату арқылы қол жеткізіледі. 
Мұндай қозғалтқыштар әдетте ораманың бекітілген өзекке орналасуымен, 
транзисторлық қосқыштың, коммутатордың қосылу сәтін анықтайтын 
ротордың орналасу сенсорының болуымен сипатталады.

Тұрақты магнитофондарда, әдетте, айнымалы ток электр 
қозғалтқыштары қолданылады. Асинхронды қозғалтқыштар олардың төмен 
құны мен жоғары пайдалану параметрлеріне байланысты кеңінен 
қолданылады. Құрылымдық жағынан, мұндай қозғалтқыштар орамалары 
90°жылжытылған екі фазалы айнымалы ток машинасы түрінде жасалады. 
Олардың бірі тікелей желіге қосылған, екіншісі фазаны жылжытатын 
конденсатор арқылы. Асинхронды қозғалтқыштардың белгілі бір айналу 
жылдамдығы бар. Оның өзгеру диапазоны аз, сондықтан жылдамдықты 
реттеу әдетте жетек редукторының беріліс коэффициентін өзгерту арқылы 
жүзеге асырылады, ал қозғалтқыш білігіне саптама қолданылады.

LPM сапалық сипаттамаларын жақсарту магниттік таспаның 
жылдамдығын тұрақтандыруға ықпал етеді. Ол жүзеге асырылуы мүмкін: 
орталықтан тепкіш реттегіші бар жылдамдықты тұрақтандырғыш; кернеу 
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тұрақтандырғышының схемасы бойынша жасалған реттегіш; қозғалтқыштың 
айналу жиілігі туралы ақпарат қозғалтқыштың қоректендіру кернеуін түзету 
үшін датчиктен (мысалы, тікбұрышты импульстар түрінде) берілетін тұйық 
типті тұрақтандырғыш.

Көбінесе LPM кассета портативті магнитофондарында шетелдік 
өндірістің қозғалтқыш жылдамдығын тұрақтандырғышы бар электр 
қозғалтқыштары қолданылады. Бұл жағдайда соңғы қақпақта бұрағыштың 
көмегімен қозғалтқыштың жылдамдығын реттеуге болатын тесік бар.

Магниттік жазу сапасын анықтайтын факторлар. Фонограмманың 
сапасына екі процесс әсер етеді - жазу және ойнату. Осыдан магниттік 
жазудың сапасын анықтайтын факторларға мыналар жатады:
- таспаны магнитофонмен магниттеу режимі, ол ең алдымен таспаның осы 
түрі үшін оңтайлы жазу деңгейін және оңтайлы магниттеу тогын орнату 
арқылы анықталады;
- жазу және ойнату бастарының сапасы (әмбебап бас);
- магнитофонның ЛПМ сипаттамасы;
- магниттік таспаның жылдамдығы (бұл жағдайда жылдамдық неғұрлым 
жоғары болса, жазу сапасы соғұрлым жақсы болады және сәйкесінше 
ойнатылады);
- магнитофонның электрлік бөлігінің параметрлері.

Магниттік жазба сонымен қатар магниттік таспаның сапасына және 
жазылған сигнал көзінің сипаттамаларына байланысты.

Шарттардың бірін орындамау жазу сапасын және сәйкесінше ойнатуды 
айтарлықтай төмендетеді. Бұл факторлардың көпшілігі магнитофонмен, 
оның күрделілік тобымен байланысты. Ерекшелік-сигнал көзінің 
сипаттамалары және магниттік таспаның сапасы.

Магнитофондардағы ақауларды табудың жалпы әдісі. 
Магнитофондарды жөндеу кезінде ақаулықтарды тез анықтау жұмыс 
принципін, магнитофонның принципті схемасын және оның құрылымдық 
ерекшеліктерін, бөлшектеу және құрастыру тәртібін, жекелеген блоктардың, 
тораптардың, радиодеталдардың жұмыс істеу қабілетін тексеру тәсілдерін 
және бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу дағдысының болуын 
білгенде мүмкін болады.
Ақаулықтарды жою мынадай тәртіппен жүргізіледі (жалпы әдістеме):
- ақаулықты талдау;
- ЛПМ сыртқы тексеру және жөндеу;
- магнитофонның электр бөлігін жөндеу.

Ақаулықты талдау кезінде оның қандай екендігі, магнитофонның 
тоқтатылуымен қандай жағдайлар болғандығы, құрылғының ақаулық 
белгілері пайда болғандығы анықталады. Нәтижесінде сіз ақаулықты қай 
функционалды түйіннен іздеу керектігін немесе оны іздеу бағытын анықтай 
аласыз.

Магнитофонды жөндеу кезінде бірінші кезекте ЛПМ ақаулықтарын 
жоюға байланысты жұмыстар орындалуы тиіс. Бұл электрлік параметрлерді 
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дұрыс бағалау дұрыс LPM кезінде мүмкін болатындығына, сондай-ақ кейбір 
ақаулар LPM және магнитофонның электр бөлігіндегі ақаулардан туындауы 
мүмкін.
Магнитофонның электр бөлігіндегі ақаулықтарды іздеу стандартты әдістеме 
бойынша жүргізіледі:
- қуат көзін тексеру;
- сыртқы тексеру монтаждау;
- әр түрлі жұмыс режимдерінде магнитофон блоктары арқылы сигналдың 
өтуін жүйелі түрде тексеру (қажет болған жағдайда);
- ақауы бар магнитофонның функционалдық түйінінің жұмысқа 
қабілеттілігін тексеру;
- ақаулы радиоэлементті тексеру және ауыстыру.

Магнитофондарды жөндеу кезінде ақаулықты тез анықтауға 
көмектесетін қажетті Бақылау-өлшеу аппаратурасының (ҚАА) жиынтығы 
болғаны дұрыс. Мұндай КИА-ға мыналар жатады: кез келген 
модификациядағы құрама аспап (тестер); дыбыс жиіліктерінің генераторы; 
осциллограф (кез келген әмбебап); ауыспалы кернеудің милливольтметрі. 
Сызықтық емес бұрмалануларды дәл бағалау үшін арнайы өлшеуіш қажет. 
Кейбір жағдайларда өлшеу магниттік таспаларының жиынтығы қажет.

Магнитофонның таспалы созу механизмдерін жөндеу. LH1M ақауын 
іздеу оны мұқият сыртқы тексеру арқылы жүзеге асырылады. Бұл әртүрлі 
жұмыс режимдерін қамтиды. Қажет болса, айналмалы бөліктер қолмен 
айналдырылып, олардың жұмысын анықтайды. LPM бөлшектеу және 
құрастыру әдістері барлық құрылғыларға тән ешқандай негізгі 
сипаттамаларға ие емес, тек белгілі бір дизайнның ерекшелігін көрсетеді. 
LPM-нің ең тән ақауларын қарастырыңыз.
- Электр қозғалтқышының білігі айналмайды. Себептері: біліктің кептелуі; 
қозғалтқыштың кернеуінің болмауы.
- Тексеруді қуат кернеуін тікелей қозғалтқышқа беру арқылы жүргізуге 
болады. Жөндеу кезінде қозғалтқыш ауыстырылады, қозғалтқыштың қуат 
сымдарының үзілуі жойылады, басқару схемасы (тұрақтандыру схемасы) 
тексеріліп, ақаулы элементтер ауыстырылады.
- Қозғалтқыш білігі айналған кезде таспа қозғалмайды. Себептері: тайғанау 
немесе пассиктің үзілуі; ЛПМ бөлшектерінің ақаулары; басқару 
схемаларының ақаулары.

Пассив үзілген кезде оны ауыстырады, тайғанаған кезде спиртпен 
онымен жанасатын бөлшектермен бірге сүртеді немесе ауыстырады. Содан 
кейін LPM бөлшектерін тексеріңіз. ең алдымен, айналмалы бөліктерге, 
үйкеліс берілістеріне, серіппелерге, қабылдау және беру түйіндеріне назар 
аударыңыз. Егер олар ластанған болса, бұл таспаның қозғалуына әкелуі 
мүмкін, ластанған жерлерді алкогольмен тазартады. Қажет болса, LPM 
ақаулы бөліктері ауыстырылады. Егер LPM электромагниттермен 
басқарылса, олардың қуат көзі, электромагниттерді басқару схемасы 
тексеріледі.
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- Магниттік таспаны қайта орау жұмыс істемейді немесе қанағаттанарлықсыз 
жұмыс істейді. Себептері: LPM бөлшектерінің ақаулары; басқару 
схемасындағы ақаулар.

Қайта орау кезінде өзара әрекеттесетін LPM бөлшектерін тексеріңіз: 
ілінісу муфталары, аралық роликтер, шпиндельді беру. Қажет болса, бұл 
бөліктер тазаланады немесе ақаулы бөлік ауыстырылады. Егер басқару 
схемасы болса, оны кері айналдыру режимінде тексеріңіз.
- Магниттік таспаның жылдамдығы номиналдыдан үлкен (аз) (ойнату кезінде 
дыбыстың тоналдылығы өзгереді). Себебі, қозғалтқыштың жылдамдығын 
жоғарылату (төмендету).

Ең алдымен, олар қозғалтқыштың жылдамдығын тұрақтандыру 
тізбегінің реттелетін резисторымен реттейді (немесе қозғалтқыштың 
қақпағында). Қозғалтқыштың жылдамдығын тұрақтандыру схемасын 
тексеріңіз, ақаулы элементтерді немесе электр қозғалтқышын ауыстырыңыз.
- Детонация мәні рұқсат етілген мәннен үлкен ("жүзу" дыбысы). Себептері: 
тиісті роликтің қысқыш күші жеткіліксіз; пассив созылған; ұшқыш қатты 
айналады; электр қозғалтқышының және қысқыш роликтің жұмыс беттері 
ластанған; азықтандыру қондырғысы біркелкі емес баяулайды; ұшқыш 
білігінің соғуы жоғарылайды.

Ең алдымен, олар ластанған беттерді тазартады, шыбынның түйінін 
майлайды, қысым күшін реттейді, түйінді береді және қажет болған жағдайда 
ақаулы бөліктерді ауыстырады.
- Магниттік таспаның жылдамдығы тұрақты емес. Себептері: қозғалтқыш пен 
шыбынның жұмыс беттері ластанған; жылдамдықты тұрақтандыру жоқ. 
Ластанған беттерді тазалаңыз және қозғалтқыштың жылдамдығын 
тұрақтандыру схемасын тексеріңіз. Қажет болса, ақаулы бөліктер мен 
элементтер ауыстырылады.
- Магниттік таспа қысқыш роликке немесе шыбынның білігіне оралады. 
Себебі, ораудың күші нормадан төмен. Орау түйінін реттеңіз.
- Таспаны орау біркелкі емес, таспаның шеті мыжылған. Себептері: қысқыш 
роликтің қисаюы; ұшқыш білігінің қисаюы. Қысқыш роликтің көлденең 
люфтінің болуын тексеріңіз, ұшқыш және қажет болған жағдайда ролик 
ұстағышын роликпен және шыбынмен ауыстырыңыз.
- Фонограмманың жоғары жиіліктерінің әлсіз көбеюі. Себептері (LPM үшін): 
әмбебап бастың көлбеуі бұзылған; қысқыш роликтің қисығы. Мұндай 
ақаулық магнитофонның электрлік бөлігінің ақауларынан туындауы мүмкін 
(ол төменде қарастырылады). Реттелетін бұранданың көмегімен бастың 
қажетті көлбеуін орнатыңыз, роликтің қисаюын жойыңыз.
- Әлсіз көбею. Себеп (LPM үшін) - таспа әмбебап магниттік бастың жұмыс 
бетіне еркін жабысады. Мұндай ақаулық магнитофонның электр бөлігінің 
дұрыс жұмыс істемеуінен де туындауы мүмкін. Таспаның қысылуын 
реттеңіз.
- Ойнату кезінде көрші трек тыңдалады. Мұның себебі-әмбебап бастың 
биіктікте дұрыс орнатылмауы.
Реттеу бұрандалары басын биіктігі бойынша дұрыс күйге келтіреді.
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Магнитофонның электр бөлігін жөндеу. «Ойнату» режимінде 
ақауларды келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеуге болады:
- ойнатудың болмауы;
- ойнату кезіндегі сигналдың төмен деңгейі;
- сигналдың үлкен бұрмалануы;
- жоғары дыбыстық жиіліктердің әлсіз көбеюі;
- Шу мен фон деңгейінің жоғарылауы;
- стерео магнитофон арналарының бірінде ойнатудың болмауы.

«Жазу» режиміндегі ақаулықтың тән белгілеріне мыналар жатады:
- жазбаның болмауы;
- жазудың әлсіз деңгейі;
- бұрмаланулармен жазудың әлсіз деңгейі;
- ескі жазбаны өшірудің болмауы немесе толық емес өшіру.

Магнитофонның электр бөлігін жөндеу әдістемесі. 
«Ойнату» Режимі.
- Ойнату жоқ. Жөндеу тәртібі: қуат көзін, барлық қуат беретін кернеулерді 
тексеру (9 В, 7,2 В, 4,7 в) → монтаждауды сыртқы тексеру (А1, А2, А6) →
байланыс тізбектерін тексеру (1s1, 2s1 ауыстырып-қосқыштары) → әмбебап 
магниттік басын тексеру (6в2) → сигналдың өту каскадтарын тексеру → 
ақаулы элементті ауыстыру.

Магнитті басын омметрмен сынауға болады, бірақ бұл оның 
магниттелуіне әкеледі. Сондықтан, тексеруден кейін басын омметр 
зондтарын ауыстырып, оның кедергісін өлшеу немесе өлшеу керек. Екі 
жағдайда да өлшеу уақыты бірдей болуы керек.

Сигналдың өтуіне арналған каскадтарды тексеру UZH - ге ұқсас. ГЗЧ-
дан Сигнал соңынан бастап каскадтардың кіреберістеріне кезекпен беріледі. 
Шығуды бақылау динамикалық баспен немесе осциллографпен (ауыспалы 
кернеудің милливольтметрі) жүзеге асырылады. Пайдалануға болады 
қабылдау жанасу отверткой кіру усилительного каскад (болмаған жағдайда 
ГЗЧ). Бір арнаны тексеру тәртібі келесідей: қуат күшейткіші (2da1) → 
Эмитент қайталағыш (1vt9) → екінші uu каскады (1da2) → бірінші UU 
каскады (1vt2).
- Ойнату кезінде сигналдың төмен деңгейі. Жөндеу тәртібі: қуат кернеуін 
тексеру (төмендетілген немесе жоқ) → сигналдың өтуін тексеру → ақаулы 
элементті ауыстыру.

Ойнату кезінде сигналдың төмен деңгейі таспада жазылған 
фонограммаға байланысты болуы мүмкін, сондай-ақ кернеу (4,7 В, 9 В), UU 
немесе UM күшейту коэффициентімен байланысты болуы мүмкін екенін есте 
ұстаған жөн. Төмендетілген пайдасы бар каскадты табу үшін каскадты 
тексеру әдісі қолданылады, бірақ сіз әр каскадтың сезімталдығын білуіңіз 
керек. Күшейткіштер, кері байланыс тізбектері ақаулы болуы мүмкін (бір UU 
арнасы үшін: 1vt2 және оның тізбегі, 1da2.1 және оның тізбегі, жалпы теріс 
ОС тізбегі - 1r19, 1r25, 1r35).
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- Сигналдың үлкен бұрмалануы. Себептері, сонымен ақауларды ЛПМ, 
мүмкін ақаулар магниттік таспалар; режимдерінің бұзылуы, тамақтану, 
белсенді элементтері; өздігінен қозу пайда болуы.

Жөндеу тәртібі: монтаждауды сыртқы тексеру (әсіресе экрандалған 
сымдар) → белсенді элементтердің тұрақты ток режимін тексеру (2da1, 1vt9, 
1da2.1, 1vt2 - бір арна үшін) → ақаулы элементті ауыстыру.
- Жоғары дыбыстық жиіліктердің әлсіз көбеюі. LPM ақауларынан басқа 
себептер болуы мүмкін: әмбебап бастың ақаулары (тозу); UU түзету 
тізбектерінің ақаулары.

Жөндеу тәртібі: әмбебап басын тексеру (6в2) → түзету тізбектерін 
тексеру (1с6, 1с8, 1r11 - бір арна үшін) → осы магнитофон үшін жоғары 
жиіліктердің өтуіне арналған каскадтарды тексеру (бірінші кезекте 
темброблок) → ақаулы элементті ауыстыру.

Жоғарғы жиілікте (1r11, 1r12 элементтері) ACHCH-ны реттеуге 
болады.
- Шу мен фон деңгейінің жоғарылауы. Себептері: магниттік таспадағы 
ақаулар; қоректендіру кернеуінің сүзу тізбектеріндегі ақаулар; экрандау 
тізбектеріндегі ақаулар (бұл электрлік және магниттік дәлдіктерге әкеледі).

Жөндеу тәртібі: сүзгі тізбектерін тексеру → экрандау тізбектерін 
тексеру → ақаулықты жою.
- Арналардың бірінде ойнатудың болмауы. Жөндеу тәртібі бірінші жағдайда 
бірдей, тек сигнал жоқ арна үшін.
"Жазу" Режимі.
- Жазба жоқ. Себептері: жазу басының ақаулығы (әмбебап); жазу 
күшейткішінің ақаулары (әмбебап); коммутация тізбегінің ақаулығы жазу -
жаңғырту; АРУЗ ақаулары; қуат көзінің ақаулығы.

Жөндеу тәртібі: қуат көзін тексеру (9 В; 7,2 В; 4,7 в) → жазу басын 
тексеру (әмбебап бас) → uz (UU) тексеру → коммутация тізбегін тексеру → 
ARUZ тексеру → ақаулы элементті ауыстыру.

Бұл ақаулықты жою кезінде, егер UU және әмбебап басы бар 
магнитофон болса, онда қалыпты ойнату кезінде бұл түйіндерді тексерудің 
қажеті жоқ екенін есте ұстаған жөн. Байланыс тізбектері (1s2), ARUZ жүйесі 
(ең алдымен, 1da1 кіріс транзисторлық құрастыру) немесе жазу деңгейінің 
индикаторы тексеріледі. Жеке ультрадыбыстық қондырғыны қолданған кезде 
ол кіріс ұясынан жазба басына сигналдың өтуін тексереді.
- Жазудың әлсіз деңгейі. Мұның себебі: ARUZ схемасын немесе жазу 
деңгейінің индикаторын дұрыс орнатпау; индикатор ARUZ тізбектеріндегі 
ақаулар; кіріс кернеуінің бөлгішіндегі ақаулар, UU (немесе uz), әмбебап 
(жазу) басының тізбектері.

Жөндеу тәртібі: монтаждауды сыртқы тексеру → АРУЗ схемасын 
немесе жазу деңгейінің индикаторын тексеру → кернеудің кіріс бөлгіштерін 
(кіріс күшейткіштері болған кезде) тексеру УЗ (УУ) сигналдың өтуін тексеру 
→ жазу (әмбебап) басын тексеру → ақаулы элементті ауыстыру.

Нашар жазу кезінде, бірақ UU бар магнитофондарда қалыпты ойнату 
кезінде UU және әмбебап басын жазу режимінде тексеру қажеттілігі 
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жоғалады. Егер жазу және жаңғырту арналары бөлек болса, онда УЗ 
сигналдың өтуіне тексеру жоғарыда сипатталған әдістеме бойынша 
жүргізіледі, тек әрбір каскадтың сезімталдығын білу қажет. Бұл ақаулықтың 
себебі жазу деңгейінің индикаторын дұрыс орнатпау немесе ARUZ (1r49, 
1r50 реттелетін резисторлар) болуы мүмкін. Бұл түйіндердің каскадтарында 
ақаулар болуы мүмкін (бір арна үшін 1vt7, 1с48, 1с49, 1da1.1 Тексеру).
- Жазба бұрмаланумен жасалады. Себебі: жазудың тым жоғары деңгейі; 
магниттелген токтың жеткіліксіздігі; магниттелген токтың болмауы.

Жөндеу тәртібі: GSP тексеру → жазу деңгейінің индикаторын тексеру 
немесе ARUZ → ақаулы элементті ауыстыру.

Алдымен GSP-ді тексерген жөн. Бұл жағдайда қуат кернеуі (7,2 В) 
осциллографтың көмегімен тексеріледі - оның симметриясына назар аудара 
отырып, магниттеу тогының болуы (сурет. 4.56).

Сурет. 4.56 Магниттеу тогының болуын тексеру

Қажет болса, магниттеу тогының мәнін реттеуге болады (1r30 жол астындағы 
резистор). Әрі қарай, GSP (1vt4, 1vt5) белсенді элементтерін және бүкіл 
тізбекті тексеріңіз.

Жазу деңгейінің индикаторы немесе АРУЗ дұрыс орнатылмаған кезде, 
сондай-ақ осы тізбектердегі ақаулар кезінде әмбебап (жазу) басындағы 
сигнал өте үлкен болуы мүмкін, бұл бұрмалануларға әкеледі. Сондықтан осы 
схемаларды тексеру қажет.
- Ескі жазбаны өшірудің болмауы немесе толық емес өшіру. Себептері: GSP 
ақаулары; жуу басының ақаулары.

Жөндеу тәртібі: өшіру басын тексеру → өшіру басын орнатудың 
дұрыстығын және оған таспаның тығыздығын тексеру → GSP және өшіру 
тізбегін тексеру → ақаулы элементті ауыстыру.

«Жазу» және «ойнату» режимдеріндегі тән ақаулардан басқа, басқару 
схемаларына, автостопқа байланысты басқалар болуы мүмкін. Автостоп үшін 
тән ақаулық оның жұмыс істеуі болып табылады. Себептері: қозғалтқыштың 
айналу датчигінің ақаулары; автостоп схемасының ақаулығы; механикалық 
байланыс бөлшектері бар электромагниттің ақаулары (ЛПМ үшін).

Жөндеу тәртібі: қозғалтқыштың айналу сенсорын тексеру → 
сигналдың өтуіне арналған автостоп схемасын тексеру →ақаулы элементті 
ауыстыру. Автостоп схемасын тексеру мыналарды қамтиды: айналу 
датчигінен импульстардың болуын тексеру; олардың автостоп схемасы 
арқылы каскадты өтуі (сурет. 4.57).
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Сурет. 4.57 Магнитофонның автостоп схемасын тексеру әдістемесі

Осциллографтың көмегімен Р1 6vd1 сенсорынан және 2vt3 эмиттер 
қайталағышынан кейін импульстардың бар екеніне көз жеткізеді. Бұл 
жағдайда негізгі тізбек (транзистор 2vt4) ашық, 2с24 кернеуі жоқ, UPS (2VT6, 
2vt8) және кілт тізбегі (2vt9) жабық. Бұл режимдер тұрақты кернеулерді Р2 
вольтметрімен белсенді элементтерде өлшеу арқылы тексеріледі.

4.5 Радиоқабылдағыш және радиотаратушы құрылғыларды 
тексеру және баптау

Радиохабарға арналған электромагниттік толқындардың Диапазоны. 
Дыбыстық хабар тарату-бұл тұтынушылардың кең тобына жалпы мақсаттағы 
дыбыстық ақпаратты беру. Дыбыстық хабар тарату үш жолдан тұратын 
электр арналары арқылы жүзеге асырылады: бағдарламалардың қалыптасуы, 
олардың бастапқы және қайталама таралуы. Бағдарламаларды трансляциялау 
жолы-дыбыстық ақпараты бар Электромагниттік толқындарды алуға және 
беруге арналған жабдықтар кешені. Ол әдетте радио студиясында жүзеге 
асырылады. Бағдарламаларды бастапқы тарату трактісі кабельдік, 
радиорелелік және спутниктік байланыс жүйелерінің көмегімен 
бағдарламаларды қалааралық (халықаралық) беру үшін қолданылады. 
Бағдарламаларды екінші реттік тарату трактісі радиохабар тарату және 
сымды хабар тарату жүйелері арқылы бағдарламаларды тікелей 
тұтынушыларға беруді қамтамасыз етеді. Жалпы, радиохабар арнасын 
студиядағы микрофоннан радио қабылдағыштағы динамикке дейін ақпарат 
беру жабдықтары мен желілерінің кешені деп атауға болады. Радиохабар 
тарату арнасының қабылдау бөлігі қабылдағыш антеннаны және 
радиоқабылдағышты қамтиды.

Дыбыстық жиілік сигналдары жоғары жиілікті электр тербелістерінің 
көмегімен қашықтыққа беріледі. Осы тербелістердің параметрлерінің бірі 
(амплитудасы, жиілігі, фазасы) дыбыстық жиілік Заңына сәйкес өзгереді, 



208

радио қабылдағышпен беріледі және қабылданады. Жж электр 
тербелістерінің жиілігі тасымалдаушы деп аталады, ал дыбыстық жиілік 
сигналдарын «араластыру» процесі тасымалдаушы модуляциясы деп 
аталады. Радиохабарда амплитудалық (AM) және жиіліктік (ӘЧ) 
модуляциялар қолданылады. AM кезінде дыбыстық ақпарат HF 
тербелістерінің амплитудасына, ал HM жиілікте болады.

ХЭО және ХЭК халықаралық ұйымдары электромагниттік 
тербелістерді диапазонға қарай жіктеді. Хабар тарату үшін кестеде 
келтірілген радио толқындарының диапазоны қолданылады. 4.5

Әр түрлі елдерде DV, SV және KV нақты шекараларында 
айырмашылықтар бар, бірақ шамалы. УҚТ Диапазоны айтарлықтай 
ерекшеленеді. Мәселен, ТМД елдерінде УҚТ 65,8 - 74 МГц диапазоны 
пайдаланылады, сондықтан қабылдау аппаратурасын жеткізетін көптеген 
жетекші Батыс фирмалары кеңейтілген УҚТ-диапазонды көздейді. Ол батыс 
еуропа елдерінің де, ТМД елдерінің де толқын ұзындығын қамтиды. ДВ, СВ, 
КВ диапазондарында AM, ал УКВ диапазонында-ӘЧ пайдаланылады. 
Алайда, дыбысты ойнату сапасына қойылатын талаптардың күрт артуына 
байланысты AM диапазондары (DV, SV, KV) жақында жаңалықтарды тарату 
үшін жиі қолданылады. Музыкалық бағдарламаларды, сөйлеу ақпаратын 
сапалы беру үшін ӘЧ-мен бірге УҚТ-диапазондары қолданылады. Олар моно 
және стерео дыбыстармен бірге 30 Гц-тен 15 кГц-ке дейінгі дыбыстық 
толқындардың жиілік диапазонын бере алады. Қазіргі заманғы жоғары 
сапалы қабылдағыштар көбінесе УҚТ(ӘЧ)-диапазондарға арналған, кейде 
оларға қосалқы диапазондар ретінде SV және DV диапазондары кіреді.

Радиоқабылдағыштардың жіктелуі және құрылу принципі. Радиохабар 
қабылдау құрылғыларын (РПУ) әртүрлі белгілері бойынша жіктеуге болады: 
құрылымы бойынша; мақсаты бойынша; модуляция түрі бойынша; қоректену 
түрі бойынша; күрделілік тобы бойынша.
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4.5-кесте - Радиохабар тарату үшін пайдаланылатын радиотолқындардың 
диапазондары мен кіші диапазондары

Ауқымның атауы 
(Халықаралық)

Поддиапазондар м Жиілік. 
мГц

Толқын 
ұзындығы

(Нм)
Ұзындығы екіге толы 
(LW)

- 0.145-0,285 2070-1152

SV орташа толқындары 
(MW)

- 0,51 - 1,62 587 - 186,9

Қысқа толқындар КВ 
(SW)

- 3,95-26,1 75,9-11,45
75-52 3,8-5,85 75-52

49 5.95-6,2 49
41 7,1 -7,3 41
31 9,5 - 9,775 31
25 11,7- 11,975 25
19 15,1 - 15,45 19
16 17,7- 17,9 16
13 21,45-21,75 13
11 25,6-26,1 11

Ультра қысқа толқындар 65,8 - 74 4,56 - 4,05
УҚТ (FM) 87,5-108 3,43 - 2,78

РПУ мақсатына байланысты: бір корпуста радиоқабылдағыш жолы, 
УЗЧ және акустикалық жүйесі бар дайын дербес құрылғы; 
құрамдастырылған тұрмыстық радиоаппаратураның құрамдас бөлігі; тюнер 
(баптағыш құрылғы) болуы мүмкін. РПУ дайын құрылғы ретінде 
стационарлық, портативті, автомобиль болуы мүмкін. Біріктірілген 
тұрмыстық радиоаппаратураның құрамдас бөлігі ретінде (бағдарлама 
көздерінің бірі) ПУ радиоларда, радиоларда, музыкалық орталықтарда, радио 
кешендерде қолданылады.

Радиола - бұл РПУ, электр ойнатқышы бар құрылғы. УЗЧ, акустикалық 
жүйе (АС). Магнитола-РПУ, магнитофон, УЗЧ, АС кіретін құрылғы. 
Музыкалық орталық-жоғары сапалы тюнер, күшейткіштер, магнитофон және 
компакт-диск ойнатқышы, АС.

Радио кешені-әртүрлі бағдарламаларды жазуға және ойнатуға 
мүмкіндік беретін блоктық жабдықты біріктіретін құрылғы.

Тюнер-әдетте алдын-ала UZCH-мен аяқталатын және бағдарламаларды 
бір немесе бірнеше диапазонда, көбінесе УКВ диапазонында қабылдауға 
мүмкіндік беретін радиоқабылдағыш (әдетте жоғары сапалы қабылдауды 
қамтамасыз етеді).

РПУ құрылысының құрылымына байланысты тікелей күшейту, 
супергетеродин, инфрадин және синхронды қабылдағыштар болып бөлінеді. 
Қазіргі заманғы тұрмыстық радиоқабылдағыштарда супергеродин құру 
принципі әрдайым қолданылады.
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Модуляция түрі бойынша РПУ AM және FM - мен бірге келеді, ал AM 
DV, SV, KV диапазонында, ал HM-VHV диапазонында қолданылады.

Қуат түрі бойынша РПУ желілік (220 В, 50 Гц желіден қуат), 
автономды (батареялардан, аккумуляторлардан қуат) және аралас болып 
бөлінеді.

Қолданыстағы стандарттарға сәйкес РПУ күрделілік топтарына 
бөлінеді (параметрлердің нашарлау тәртібімен): жоғары (0), бірінші (1), 
екінші (2). Ішкі стандартта HI-FI параметрлері негізінен rpu нөлдік және 
бірінші күрделілік топтарына сәйкес келеді.

Қабылдау принциптеріне байланысты радиохабар техникасында 
қолданылатын келесі РПУ құрылымдары бөлінеді: тікелей күшейту, 
супергеродин, инфрадин және синхронды типтер. Тікелей күшейту 
радиоқабылдағыштарында радиожиілік жолында күшейту тек қолданылатын 
сигналдың жиілігінде қолданылады. Мұндай қабылдағыштың құрылымдық 
схемасы суретте көрсетілген. 4.58.

Сурет. 4.58 Тікелей күшейту радиоқабылдағышының құрылымдық схемасы

Антенна құрылғысында (А) осы жерде қабылдануы мүмкін барлық 
радиостанциялардың ЭҚК келтіріледі. Кіріс тізбектері (ВЦ) индукцияланған 
ЭМӨ-ден (радиостанциялар мен кедергілер) РПУ жиілігіне сәйкес келетін 
жиілікті бөлуге арналған. Радиожиілік күшейткіші (URCH) пайдалы радио 
сигналын одан әрі бөлу және күшейту үшін қолданылады (радио орнатылған 
радиостанция) - бұл қайта құрылатын резонанстық күшейткіш. Детектор (Д) 
күшейтілген радиосигналдан (AM немесе ӘЧ-мен) дыбыстық жиілік 
сигналын бөледі. Төмен жиілікті күшейткіш (УНЧ) Д блогымен бөлінген 
сигналды акустикалық жүйенің (АС) немесе динамикалық бастың қалыпты 
жұмыс істеуі үшін қажетті қуатқа дейін күшейтеді. Радио жиіліктер трактісі, 
ал төмен жиіліктегі УНЧ трактісі деп аталады [23].

РПУ тікелей күшейтуді баптау кезінде радиосигнал жиілігінде ВЦ және 
УРЧ жиілігі бойынша синхронды қайта құру жүргізілуі тиіс, бұл ВЦ және 
УРЧ іске асыруды қиындатады. Сонымен қатар, қайта құру кезінде 
радиожиілік трактінің негізгі көрсеткіштері өте жоғары мәндерді (әсіресе 
селективтілікті) қабылдамай айтарлықтай өзгереді, бұл осы принцип 
бойынша құрылған РПУ қабылдау сапасының төмендігіне әкеледі. 

Сондықтан тұрмыстық РПУ құрудың бұл принципі қолданылмайды.
СУПЕРГЕРОДИНДІ типтегі РПУ-да қабылданған сигнал/с жиілігін басқа 
жиілікке түрлендіру қолданылады, әдетте төмен және тұрақты 
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(радиоқабылдағышты қайта құру кезінде өзгермейді). Бұл жиілік аралық fph
деп аталады.

Супергеродинді типтегі РПУ құрылымдық схемасы суретте 
көрсетілген. 4.59. ВЦ және УРЧ мақсаты тікелей күшейту РПУ үшін бірдей.

Сурет. 4.59 Супергетеродинді радиоқабылдағыштың құрылымдық схемасы

Fc сигналының жиілігін аралық fph-ге түрлендіру жиілік 
түрлендіргішінде, атап айтқанда араластырғышта (СС) жүреді. Жиілік 
түрлендіргішінің құрамына СЧ-дан басқа гетеродин (ГО) кіреді. ГО-FС
жиілігінен fпч аралық жиілігінің мәніне ерекшеленетін fг жиілігімен 
тербелістер шығаратын аз қуатты радиожиілік автогенераторы. СЧ-
қабылданған сигнал мен гетеродиннен сигнал берілетін сызықты емес каскад. 
FMN = MFG + N FS түріндегі көп жиілікті сигнал пайда болады, мұндағы m 
және n-0, 1, 2, 3 бүтін сандар... Миксердің шығысында әдетте FP аралық 
жиілігін шығаратын сүзгі болады.с = fг – fс. РПУ қайта құру кезінде ВЦ, УРЧ 
және ГО синхронды түрде қайта құрылады, нәтижесінде fпч = const. Аралық 
жиілік күшейткіші (Ақу) негізгі селективтілік пен күшейтуді алуға мүмкіндік 
беретін бекітілген параметрге ие. ВЦ және УРЧ радиожиілік трактісі немесе 
преселектор, Ақу және Д - аралық жиілік трактісі, дыбыстық жиіліктің УЗЧ -
трактісі деп аталады. Супергеродинді РПУ жоғары сезімталдыққа, 
селективтілікке ие, АРУ, гетеродин жиілігін автоматты түрде реттеуге 
мүмкіндік береді. Мұндай қабылдағыштардың кемшіліктері: қабылдаудың 
жанама арналарының болуы, орнату кезіндегі қиындықтар.

Радиоқабылдағыштардың негізгі сипаттамалары мен параметрлері. 
Радиоқабылдағыштардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларына 
мыналар жатады: сезімталдық, селективтілік (селективтілік), қабылданатын 
жиіліктер диапазоны, сигналды көбейту сапасы.

Радиоқабылдағыштың сезімталдығы-әлсіз сигналдарды қабылдау 
қабілеті. Сандық жағынан сезімталдық белгілі бір жағдайларда берілген 
шығыс қуатын қамтамасыз ететін қабылдағыштың кіреберісіндегі ең аз 
кернеумен (немесе қуатпен) анықталады. Максималды және нақты 
сезімталдықты ажыратыңыз. Нақты сезімталдық стандартты шығу қуатын 
(50 немесе 5 мВт) және шығудағы сигнал - шу қатынасын берілгеннен кем 
емес (ДВ, СВ, КВ үшін 20 дБ төмен емес, УҚТ диапазонында 26 дБ төмен 
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емес) қамтамасыз етеді. Максималды сезімталдық стандартты шығу қуатын 
және шығу кезіндегі сигнал - шу қатынасын кемінде 3 дБ қамтамасыз етеді. 
Сезімталдық бір метрге микровольтпен немесе милливольтпен өлшенеді 
(кіріктірілген магниттік антеннамен).

Радиоқабылдағыштың таңдағыштық қабілеті-пайдалы сигнал 
қабылдауға кедергі келтіретін кедергілердің әсерін әлсірету мүмкіндігі.
Ажыратады көрші арна бойынша сайлануы және жанама каналдар бойынша 
(зеркальному), аралық жиілігі [38].

Көршілес арна бойынша селективтілік am трактісі үшін 9 кГц (10 кГц) 
және FM трактісі үшін 120 немесе 180 кГц радиоқабылдағыштың 
бұзылуымен децибелде көрсетілген сигналдың әлсіреуін көрсетеді. Ол әдетте 
диапазонның орташа жиілігі үшін беріледі, аралық жиілік жолымен 
анықталады және диапазонда аз өзгереді.

Айна арнасы бойынша селективтілік децибелде көрсетілген айна 
арнасының сигналының әлсіреуін көрсетеді. 

Айна арнасы-FC + 2 FPR (егер FG> FS болса) немесе FS-2 FPR (егер FG< FC
болса) жиілігі бар арна. Айна арнасы бойынша таңдау әдетте диапазонның 
жоғарғы жиілігіне беріледі, айна кедергісінің әлсіреуі алдын-ала селекторда 
жүзеге асырылады.

Аралық жиіліктегі селективтілік дегеніміз-децибелде көрсетілген 
аралыққа тең жиіліктегі сигналдың әлсіреуі.

Ажыратады, сондай-ақ односигнальную және двухсигнальную таңдау. 
Бір сигналдық селективтілік радиоқабылдағышқа бір көздің сигналы әсер 
еткен кезде анықталады. Екі сигналдық селективтілікпен пайдалы сигнал мен 
кедергі бір уақытта қабылдағыштың кірісіне әсер етеді. Бұл селективтілік 
нақты пайдалану жағдайында қабылдағышта пайда болуы мүмкін сызықтық 
емес әсерлердің әсерін көрсетеді.

Қабылданған жиіліктер диапазоны-бұл радиоқабылдағышты 
орнатуға болатын жиіліктер аймағы.

Радиоқабылдағышта сигналды жаңғырту сапасы оның кіруден шығуға 
дейінгі өту кезіндегі бұрмалануларымен анықталады. Жаңғырту сапасы 
модуляциялық сигналдың (дыбыстық жиіліктің) бұрмалануы бойынша НЧ 
трактісінде де, ВЧ трактісінде де бағаланады. Ең алдымен жиілік және 
сызықтық емес бұрмаланулар бағаланады.

Модуляциялық сигналдың жиіліктік бұрмалануы қабылдағыштың 
функционалды түйіндерінің берілу коэффициенттерінің жиілікке 
тәуелділігіне байланысты. Бұл бұрмалануларды көбейту сенімділігінің 
сипаттамасы бойынша бағалауға болады (бүкіл қабылдау жолының жиілік 
сипаттамасы). Репродукцияның нақтылығын сипаттау радиоқабылдағыштың 
Шығыс кернеуінің (дыбыс қысымының) модуляцияның тұрақты 
тереңдігіндегі және кіріс сигналының тасымалдаушы деңгейіндегі модуляция 
жиілігіне тәуелділігін көрсетеді. Бұл сипаттама жолдың өткізу қабілеттілігін 
(әдетте - 3 дБ деңгейінде), оның біркелкі еместігін анықтайды.

Сызықты емес бұрмаланулар қабылдау жолының сызықты емес 
қасиеттеріне байланысты және гармоника коэффициентімен бағаланады. Бұл 
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коэффициент әдетте AM диапазоны үшін 0,5 - 4 %, FM диапазоны үшін - 0,1 -
1,5% құрайды.

Тұрмыстық радиоқабылдағыштарды құрудың негізгі қағидасы-
супергеродин. Қазіргі заманғы радиоқабылдағыштарда көптеген автоматты 
түзетулер қолданылады, олардың көмегімен хабар тарату бағдарламаларын 
қабылдаудың ең жоғары және тұрақты сапасына қол жеткізіледі. Мұндай 
реттеулерге мыналар жатады: Автоматты кірісті реттеу (aru), үнсіз қабылдау 
жүйесі, жиілікті автоматты реттеу (ACE), жолақты автоматты реттеу.

Радиостанциялардың сигналдары деңгей бойынша жүздеген және 
мыңдаған рет ерекшеленуі мүмкін. Кейде тіпті бір радиостанцияның сигнал 
деңгейі радио толқындарының таралуының немесе радио кеңістігінде 
(мысалы, автомобильде) орын ауыстырудың әртүрлі жағдайларына 
байланысты үлкен шектерде өзгереді. Aru қабылдағыштың шығысындағы 
сигнал деңгейінің өзгеруін олардың кіріс деңгейлеріндегі үлкен және күрт 
өзгерістермен салыстырмалы түрде аз шектерде ұстауға қызмет етеді. Арқ-
ның жұмыс істеу принципі қабылданатын сигналдардың деңгейін немесе 
қоректендіру кернеуін ауыстыру кезінде қабылдағыштың жекелеген 
тораптарының күшейту (немесе беру) коэффициентінің өзгеруіне 
негізделген.

Үнсіз қабылдау жүйесі қабылдағышты станцияға орнатқан кезде шу 
деңгейін күрт төмендетуге мүмкіндік береді. Мұндай жүйенің жұмыс 
принципі тасымалдаушы жиілік сигналы болмаған немесе оның мәні төмен 
болған кезде күшейткіш каскадтарды (әдетте UZH) бұғаттауға негізделген.

ACE қабылдағыштың бұзылуын және, тиісінше, гетеродин жиілігінің 
тұрақсыздығынан немесе басқа себептерден туындаған таңдалған станцияны 
қабылдау сапасының нашарлауын жоюға мүмкіндік береді. Оның жұмыс 
принципі гетеродин жиілігінің Автоматты өзгеруіне негізделген, онда аралық 
жиілік өзгеріссіз қалады. Әдетте, АӨС УКВ-диапазоны үшін, сирек КВ-
диапазоны үшін қолданылады.

Қабылдау сапасы көбінесе Ақу жиілік жолағына байланысты. Ең 
күрделі қабылдағыштар осы жолақты автоматты реттеу жүйесін 
пайдаланады. Әдетте, модуляция спектрі бағаланады және жиілік диапазоны 
спектрде жоғары жиілікті компоненттердің болуына, қабылданған 
станцияның жанындағы күшті кедергі келтіретін сигналдарға, қабылданған 
станцияның сигналының мөлшеріне байланысты автоматты түрде өзгереді.
Қазіргі радиода (көбінесе тюнерлерде) микропроцессорлық басқаруды 
қолдануға болады, бұл бірқатар функцияларды орындауға мүмкіндік береді:
- қабылдағыштың қуатын қосу және өшіру;
- қабылданған толқындардың диапазондарын ауыстыру;
- станцияға тегіс орнату;
- алдын-ала таңдалған станцияға дискретті орнату;
- ұсталған станцияларды бекітумен қабылданатын жиілік диапазондарына 
шолу;
- қабылдағыштың әртүрлі параметрлерін есте сақтау;
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- магниттік антеннаны бұру;
- қабылданатын жиіліктер жолағын реттеу:
- үнсіз орнату жүйесін қосу-өшіру;
- стерео берілістерді қабылдауды қосу-өшіру
УҚТ;
- бір бүйірлік жолақта қабылдауды қосу-өшіру (SSB);
- синхронды анықтауды қосу-өшіру;
- телеграф сигналдарын қабылдау үшін гетеродинді қосу-ажырату;
- әр түрлі қосымша жүйелерді басқару.

Жоғары сапалы радиоқабылдағыштарда Қос жиілікті түрлендіруді 
және жиілік синтезаторын қолдануға болады. Қос жиілікті түрлендіретін 
радиоқабылдағыштарда екі СЧ1, СЧ2 араластырғыштары және екі го1, ГО2 
гетеродиндері бар (сурет. 4.60).

Қосарланған түрлендіруді қолдану, ең алдымен, радиоқабылдағыштың 
селективтілігін жақсартады. Fpch1 бірінші аралық жиілігі айна арнасы 
бойынша селективтілік жағдайына байланысты жеткілікті жоғары таңдалады, 
екінші FP.СаҒ2 - негізгі арна бойынша сүзуді жеңілдету үшін төменірек. 
Көбінесе FP жиілігі.ч2 бір реттік түрлендіруі бар қабылдағыштармен бірдей 
(яғни 465 кГц АМ-трактісі және 10,7 МГц АМ-трактісі үшін).

Тұрмыстық радиоқабылдағыштардағы жиілікті қосарланған 
түрлендіруден басқа, кварцты тұрақтандырумен жиілік синтезаторы 
гетеродин ретінде қолданылады. Синтезатордың негізі-жиілікті бөлу және 
көбейту жүйесі бар кварц АВТО генераторы. Бұл синтезаторға кез-келген 
дискретті жиілікті шығаруға мүмкіндік береді. Басқару әдетте сандық болып 
табылады. Сандық синтезаторлар қабылдағыштардың тұрақтылығын күрт 
арттырып қана қоймай, сонымен қатар жад құрылғысын қолдана отырып, 
микропроцессорды қолдана отырып, орнату жиілігін сандық басқаруға 
мүмкіндік берді.

Сурет. 4.60 Қос жиілікті түрлендіретін радиоқабылдағыштың құрылымдық 
схемасы

AM сигналының спектрі суретте көрсетілген. 4.61.
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Сурет. 4.61 АМ-сигналдың жиілік спектрі

Кәдімгі қабылдағыштарда аралық жиілік сигналы екі жақты 
жолақтармен күшейтіледі, бұл Ақу тиімді жиілік диапазонын екі есе 
арттырады (бірақ бұл жағдайда AM детекторы қарапайым). Сонымен қатар, 
бір бүйірлік жолақта (SSB) радио қабылдағышты қолдануға болады, ал 
екінші бүйірлік жолақ пен am сигналының тасымалдаушы жиілігі тарату 
жағында басылады. Бұл қабылдағыштың шуылға қарсы иммунитетін едәуір 
арттырады және сигнал - шу қатынасын жақсартады.

Жақында тұрмыстық радиоқабылдағыштар пайда болды, олар бір 
бүйірлік жолақта тек басылған тасымалдаушыдан арнайы сигналдарды ғана 
емес, сонымен қатар хабар тарату станцияларының әдеттегі сигналдарын да 
қабылдауды қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда бүйірлік жолақты таңдау 
мүмкіндігі қарастырылған - сол немесе оң. Мұндай қабылдаумен синхронды 
детекторды қолдануға болады, бұл шуылға төзімділікті арттырады. 
Синхронды анықтау, мәні бойынша, үздіксіз анықтауды білдірмейді, бірақ 
тасымалдаушы жиілікпен циклде (синхронды) орындалады. Мұндай анықтау 
шуылға төзімділікті арттырады. Алайда, бір жолақты қабылдау алыс 
станцияларды қабылдауды едәуір жақсартады, бірақ тек ақпараттық 
бағдарламалармен.

Соңғы уақытта УҚТ-диапазонында теледидар хабарларын таратуда 
және радиохабар таратуда қолданылатын қосымша ақпаратты беру жүйесі 
кеңінен таралды. Кәдімгі хабар тарату бағдарламаларымен қатар кодталған 
қосымша хабарламалар (ауа-райы, валюта бағамдары және т.б.) беріледі, 
олар динамик, дисплейде көрсетілуі мүмкін.

Жоғары сапалы радиохабардың УҚТ-диапазондарға біртіндеп көшуіне 
қарамастан, көптеген көп диапазонды (толқынды) қабылдағыштар 
шығарылады (шетелде оларды Wored Receivers деп атайды), олар негізінен 
екі түрге бөлінеді:
- бірқалыпты реттелген хабар тарату және арнайы берілістерге арналған 
қабылдағыш;
- синтезатордың көмегімен сандық конфигурациясы бар хабар тарату және 
арнайы берілістерге арналған қабылдағыш.

Мұндай қабылдағыштардың антенна құрылғылары ретінде 
кіріктірілген магниттік антенна (DV және SV диапазондары) және 
телескопиялық түйреуіш (жылжымалы) антенна (KV және VKV 
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диапазондары) қолданылады. Кейде сыртқы антеннаны қосу үшін қосымша 
ұя орнатылады.

Жоғары сапалы қабылдау үшін UHV диапазонында жұмыс істейтін 
тюнерлер қолданылады (кейде DV және SV диапазондарымен 
толықтырылады). Олар әдетте Hi-Fi немесе high-End кешендерінде 
қолданылады, сондықтан шетелдік фирмалар оларды стандартты корпустың 
енімен (шамамен 420 мм) шығарады. Қарапайым тюнерлерде аналогтық 
параметр бар, бірақ, әдетте, жоғары сапалы - сандық синтезатор. Кейбір 
тюнерлер кешеннің құрамындағы күшейткіштермен арнайы байланыс 
жүйесімен жабдықталған (EON Link), бұл қызмет көрсету мүмкіндіктерін 
кеңейтеді.

Байланыстың спутниктері арқылы да, кәбілдік байланыс құралдарымен 
де Көп арналы цифрлық радиохабар тарату жүйелерінің қатары құрылды, бұл 
шуылға қарсы қорғанысты едәуір арттырады (мысалы, Digital Satellite Radio -
DSR жүйесі).

Радиоқабылдағыш, радиотаратушы аппаратураларды жөндеу.
Радиоқабылдағыштарды жөндеуге және күйге келтіруге арналған 

өлшеу аспаптары. Радиоқабылдағыштарды жөндеуге және баптауға арналған 
жұмыс орны қажетті өлшеу аспаптарымен жарақтандырылуы тиіс. Мұндай 
құрылғыларға мыналар жатады: TR-0608 радиотестері, TR-0157, TR-4356 
аудиокомплексті генераторы, TR-O813 вобулоскопы (жиілік сипаттамаларын 
өлшеуіш), сынақшы. Аспаптардың атаулары болмаған жағдайда 34 генератор 
(мысалы, ГЗ-118), ВЧ генераторы (Г4-116), ауыспалы кернеудің 
милливольтметрі (B3-38), әмбебап осциллограф (С1-118), сызықтық емес 
бұрмалау өлшегіші (С6-11) сияқты басқа да КИА пайдалануға болады. 
Сонымен қатар, радиомеханиктің жұмыс орны әртүрлі қосымша 
құрылғылармен, құрылғылармен, қажетті құралдармен жабдықталуы керек. 
Оларға мыналар жатады: антенналардың баламалары, тұрақтандырылған 
қуат көздері (мысалы, TR9523), полярлық модулятор (MOD-12, MOD-15),
зертханалық автотрансформатор LATR, тербелмелі тізбектерді реттеуге 
арналған диэлектрлік бұрағыштар.

Радиоқабылдағыштағы ақауларды табудың жалпы әдісі.
Радиоқабылдағыштардағы ақаулардың барлық көріністерін натрий 

топтарын шартты түрде бөлуге болады:
- қабылдағыш мүлдем жұмыс істемейді;
- қабылдағыш ішінара жұмыс істейді;
- қабылдағыш нашар жұмыс істейді (әлсіз бұрмаланған дыбыс).

Ақаулықтарды табу әдістері мен әдістері олардың сипатына 
байланысты, сондықтан әртүрлі. Дегенмен, ақауларды табудың жалпы 
әдістері мен тәртібі бар.
1. Ақаулықты талдау. Ақаулықтың не екенін, қалыптан тыс жұмыстың 
сыртқы белгілері қандай екенін, ақаудың пайда болуымен бірге жүретінін 
білу керек. Бұл талдау ақаулы блокты, функционалды түйінді анықтауға 
(болжауға) мүмкіндік береді.
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2. Қабылдағыштың (батареялардың) қоректендіру блогының жұмысын 
тексеру. Тексеру жүктемемен жүргізіледі (қабылдағыш қосылған). Егер 
тұтыну тогы паспорттан әлдеқайда көп болса, онда қысқа тұйықталу немесе 
ағып кету бір жерде орын алды, ал паспорттан әлдеқайда аз болса-
каскадтардың бірінде үзіліс.
3. Қабылдағышты немесе болжамды ақаулы торапты сыртқы тексеру 
(ақаулықтың сипатына байланысты).
4. Белсенді элементтердің (транзисторлар, микросхемалар) жұмыс 
режимдерін тұрақты ток бойынша тексеру. Айналып өтуді болдырмау үшін 
тестердің кіріс кедергісі мен өлшенетін тізбектің кедергісін білу керек.
5. Сигналдың өтуіне радиоқабылдағышты тексеру немесе кіріске шығу 
жолынан каскадты тексеру. Біріншісі сигнал бұрмаланған немесе әлсіз болса, 
екіншісі - егер сигнал болмаса немесе белгілі бір каскадты тексеру қажет 
болса (сурет. 4.62).

Сурет. 4.62 Сигналдың өтуіне радиоқабылдағышты тексерудің құрылымдық 
схемасы немесе кіріске шығудан каскадты тексеру

Қабылдағышты кіріске шығарудан Каскад бойынша тексеру кезінде 
мыналар қолданылады: УЗЧ тексеру үшін ГЗЧ дыбыстық жиіліктер 
генераторы; УПЧ, араластырғышты (СМ), УРЧ, кіріс тізбектерін (ВЦ) 
тексеру үшін, оны кезекпен УПЧ-I, УПЧ-П, СМ, УРЧ, ВЦ тексеру үшін 
радиожиіліктер генераторы. Қабылдағышты сигналдың өтуіне тексерген 
кезде бәрі кері ретпен жасалады. MV айнымалы кернеу милливольтметрі 
радио шығысына қосылады. ГРЧ-да модуляция тереңдігі 30% болатын am 
режимі орнатылады (схемада AM жолы көрсетілген). Генераторлардың U1 –
U6 кернеулерінің мәндері тиісті каскадтардың сезімталдығына тең 
орнатылады. ӨЖ трактісін тексеру кезінде генератордың жиілігі аралық 
жиілікке тең болуы тиіс: f = fпр = 465 кГц. Араластырғышқа (СМ) жиілігі 465 
кГц ГРЧ сигналын берген кезде қосылған диапазондағы гетеродиннің (ГО) 
контурлы катушкасы қысқартылады (ГО генерациясының бұзылуы). 
Радиожиілік блогына FC жиілігімен ГРЧ сигналын берген кезде (қосылған 
диапазонның кез келгені) баптау тұтқасының көмегімен қабылдағышты осы 
жиілікке (ең жоғары МВ көрсеткіштері бойынша) реттейді. Кезінде 
орнатылған магниттік антеннаға орнына конденсатордың Ср1 пайдаланады 
негіздемелік антеннасын (баяндалады төмен). FM трактісін тексеру кезінде 
жиілік модуляциясы бар GHF немесе модуляциясыз GHF қажет, бірақ соңғы 
жағдайда жиілік детекторына қосылған тұрақты кернеу вольтметрі шығу 



218

индикаторы ретінде қолданылады (мұндай тексеру әдісі төменде де 
қарастырылады).

Осылайша, ақаулы каскад анықталады, содан кейін ақаулы элемент 
оны ауыстырады және қабылдағышты тексереді.

Радиоқабылдағыштардың типтік ақаулары. Үш бағдарламалық 
қабылдағыштың мысалында. Қабылдағыш барлық диапазондарда жұмыс 
істемейді, дыбыс жоқ. Себептері: штепсельдің немесе қуат сымының, 
сақтандырғыштардың, қуат көзінің, динамикалық бастың, UZCH Шығыс 
сатыларының ақаулары.

Іздеу ақауын тексеруге блок питания, демалыс каскадтардың УЗЧ.
Қоректендіру кернеуінің болуын тексереді (С2, С23 

конденсаторларында). Ол болмаған кезде vd9, VD10; T2; S2; F3; X4 қуат көзі 
элементтерін тексеріңіз. UZCH (VT5 - VT8) және uzch шығу тізбегінің (x2 
коннекторы, S1.2, S1.1 түймелері, C20 бөлгіш конденсаторы) соңғы, 
фазалық-әмбебап каскадтарын тексеру қажет болуы мүмкін.

Камандық радиоқабылдағыштың схемасы кезінде мыналар тексеруге 
жатады: қуат қосылған кезде GB батареясының қоректендіру кернеуі; R4 
потенциометрімен біріктірілген SA2 ауыстырып қосқышы; ВА динамикалық 
басы; xs2 қосқышы; с17 конденсаторы; DA микросхемасы (тұрақты ток 
режимі).

"Signal RP-301e" радиоқабылдағышының сұлбасы кезінде мыналар 
тексеріледі: қорек қосылған кезде GB батареясының Қорек кернеуі; R13 
потенциометрімен біріктірілген тумблер; ВА динамикалық басы; С24 
конденсаторы; УН038А микросборкасы.
- Барлық диапазондарда (бағдарламаларда) қабылдау ЖОҚ, дауыс 
зорайтқышта тән дыбыс естіледі.

Бұл жағдайда қабылдағышта AM - және ӘЧ-тракттары болған кезде 
тракттарға ортақ каскадтар тексеруге жатады. Егер трактілердің біреуі болса 
(AM немесе FM), радиоқабылдағыштың барлық каскадтары, ең алдымен 
гетеродин, сондай-ақ диапазон қосқыштары тексеріледі. Жақсы нәтиже 
қабылдағышты кіреберістен бастап каскадты тексеру арқылы беріледі.

Үш бағдарламалық қабылдағыштағы схема кезінде үш бағдарламаны 
қабылдау болмаған жағдайда XI кіріс коннекторы, F1, F2 сақтандырғыштары, 
S1.1 және қосқыштар тексеріледі
S1.2, УЗЧ. Егер 2-ші және 3-ші бағдарламаларды қабылдау болмаса, ал 1-ші 
бағдарлама қабылданса, онда тексеруге мыналар жатады: S1.2 және S1.3 
ауыстырып-қосқыштары; 2-ші және 3-ші бағдарламалардың кіріс контурлары 
(L3, СЗ, С6, С7 және С2, LI, L2, С4, С5); сезімталдықты реттегіштер (R5, R6); 
УРЧ каскады (Vt1 транзисторында); амплитудалық детектор (vt2 
транзисторында); белсенді ФНЧ (VT3).

Камандық радиоқабылдағыш схемасында мыналар тексеріледі: 
белсенді элементтердің жұмыс режимдері (VT, DA) тұрақты ток, диапазон 
қосқышы (SA1) және DV және SV диапазондары үшін сигналдың жалпы 
тізбегі.
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"Signal RP-301e" схемасы кезінде мыналар тексеріледі: СВ және УҚТ 
диапазондары үшін жалпы тізбектер; DA1 және DA3 микрожинақтары 
(тұрақты ток бойынша жұмыс режимдері); жалпы тізбектер (С22, R11, С26, 
R13); SA диапазонын ауыстырып қосқыш.
- Диапазондардың бірінде қабылдау жоқ. Себептері: диапазонды ауыстырып 
қосқыштағы байланыстардың бұзылуы; кіру, гетеродин контурларындағы, 
УРЧ контурларындағы ақаулар.

Схемада үш бағдарламалық қабылдағыш тексеріледі: SA1 
диапазонының қосқышы; жұмыс істемейтін диапазонның кіріс және 
гетеродинді контурлары (SV немесе DV).

Камандық радиоқабылдағыштағы схема кезінде УҚТ-диапазонында 
қабылдау болмаған жағдайда мыналарды тексереді: Г1С996 
микросборкасында орындалған УҚТ блогы толық (кіріс, УРЧ және 
гетеродинді контурлар, тұрақты ток бойынша жұмыс режимі); ӨЖ-ӘЧ 
трактісі (4 DA2 шығарудан 5 DA1 шығаруға дейін); 5, 3, 2 шығаруларына 
қосылған элементтері бар DA1 микросборкасы; SA ауыстырып қосқыш және 
1 (DA1) шығарудағы және 12 (DA1) шығарудағы кернеу деңгейі, da2). СВ-
диапазонында қабылдау болмаған кезде тексеруге мыналар жатады: am-
трактінің гетеродиннің кіру контурлары; АРУ элементтері (9 DA1 шығару); 
ӨЖ трактісі (8, 10, 12, 13 шықпаларға қосылған элементтер), DA1 
микросборкасының тұрақты тогы бойынша жұмыс режимі.
- Радиоқабылдағыштың сезімталдығы төмендетілген.

Бұл жағдайда тұрақты ток үшін белсенді элементтердің жұмыс 
режимдерін тексеру қажет. Қажет болса, сіз каскадты тексеруді қолдана 
аласыз (сурет. 4.62), бұл ақаулы каскадты және сәйкесінше ақаулы элементті 
табудың жақсы тиімділігін береді
Айна арнасы бойынша таңдау нормадан төмен. Себептері: кіріс контурларын, 
УРЧ контурларын баптаудың бұзылуы; кіріс және УРЧ контурларындағы 
ақаулар.
- Бұл ақаулықты жою кіріс тізбектерін, УРЧ тізбектерін орнату арқылы 
жүзеге асырылады (келесі абзацта сипатталады). Егер мұндай орнату мүмкін 
болмаса, контурлар тексеріліп, ақаулар ізделеді.
- Көрші арна бойынша таңдау нормадан төмен. Себептері: Ақу контурларын 
баптау бұзылған, Ақу контурларындағы ақаулар.
Бұл ақауды жою үшін Ақу контурларын баптау қажет (келесі параграфта 
сипатталады), бұл баптау мүмкін болмаған жағдайда ақауы бар элементті 
Ақу контурларына орнату қажет.
- Бір немесе бірнеше диапазон созылған, шекаралары жылжытылған (осы 
аймақта қабылданған диапазондағы барлық радиостанцияларға орнату 
мүмкін емес). Себептері: гетеродин диапазонының төселуі бұзылған; кіру 
контурларының, УРЧ контурларының гетеродин контурларымен түйісуі 
бұзылған; осы контурлардағы ақаулар.

Бұл ақаулықты гетеродин диапазонын төсеу, кіру және УРЧ 
контурларын гетеродиндермен жұптастыру арқылы түзетіңіз (келесі 
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параграфта сипатталады) және егер бұл операцияларды орындау мүмкін 
болмаса, олар контурларда ақау табады.
- Самовозбуждение радио (гуіл, таудан мұздың сынуы). Себептері: 
паразиттік кері байланыс; Жалпы өткізгіштердің үзілуі; теріс кері байланыс 
тізбектерінің бұзылуы; жөндеуден кейін монтаждау сымдарының сәтсіз 
салынуы; оларды ауыстыру кезінде электррадиоэлементтердің дұрыс 
орнатылмауы.

Бұл ақаулықты жою сыртқы тексеруден бастап жүзеге асырылады. 
Осыдан кейін, схеманың өздігінен қозғалатын бөлігін анықтау үшін 
кіреберістен бастап белсенді элементтерді алып тастауды қолдануға болады. 
Қажетті әсер тұрақты ток үшін белсенді элементтердің жұмыс режимін 
өлшеуге мүмкіндік береді.
- Паразиттік акустикалық кері байланыс немесе микрофон эффектісі (белгілі 
бір жиіліктің үні). Себептері: бөлшектердің нашар бекітілуі (әсіресе 
контурлы катушкалар, KPE); жөндеу кезінде монтаж сымдарын сәтсіз төсеу; 
схеманың кіріс және шығыс элементтерінің жақын орналасуы.

Бұл ақаулықты табу әдетте орнатуды Мұқият сыртқы тексеру арқылы 
жүзеге асырылады.
- Радиода үлкен шу. Бұл әдетте қабылдағыштың белсенді элементтерінің 
ақауларына байланысты болады.

Мұндай элементтер 10 мкФ сыйымдылығымен айналып өту арқылы 
жақсы анықталады. Ақаулы элементті анықтаған кезде Шу жоғалады.

4.6 Оптикалық жазу және жаңғырту аппаратурасын жөндеу, тексеру

Берілетін дыбыстық хабарламаны (сөйлеу, Музыка және т.б.) 
көрсететін электрлік сигнал аналогтық (үздіксіз) көрініске ие. Аналогтық 
сигналдың кез-келген түрленуі оның пішінінің бұрмалануына әкеледі, бұл 
аппараттық сипаттамалардың жетілмегендігі мен тұрақсыздығымен, ішкі 
және сыртқы кедергілердің әсерімен байланысты. Мысалы, аналогтық 
дыбыстық сигналды механикалық түрде жазу және ойнату үшін ақпарат 
тасымалдаушысында (винил дискісі) акустикалық толқынның пішінін 
қайталайтын бастапқы сигналдың барлық мәндері сақталуы керек. Мұндай 
жазбаны механикалық түрде жүргізу мүмкін емес. Түпнұсқаны жазу кезінде 
және дискілерді одан әрі көбейту кезінде ойықтың деформациясы сөзсіз 
пайда болады. Жазу сонымен қатар ақпаратты оқудың механикалық 
(байланыс) әдісін қамтиды, бұл винил дискінің тозуына және нәтижесінде 
дыбыс сапасының қалпына келтірілмейтін жоғалуына әкеледі. Магниттік 
таспаны аналогтық сигнал туралы ақпарат тасымалдаушысы ретінде 
пайдалану идеалдан алыс. АЧХ біркелкілігі, магниттік таспа мен ойнатқыш 
бастың механикалық байланысы, LPM детонациясы, магниттік таспаны 
демагнетизациялау мүмкіндігі, меншікті шу - бұл магниттік жазу мен 
аналогтық сигналды ойнаудың кемшіліктерінің толық тізімі емес. Егер біз 
мұнда электронды тізбектерде өңдеу кезінде аналогтық сигналдың пішінін 



221

өзгерту мүмкін еместігін қосатын болсақ, аналогтық жабдықтың 
мүмкіндіктері шектеулі деп қорытынды жасауға болады.

Тұрмыстық техниканың сапалық көрсеткіштерінің жоғарылауы, 
сонымен бірге оның функционалдығының кеңеюі аналогтық сигналды 
сандық сигналға түрлендірумен және оны кейіннен өңдеумен байланысты. 
Сигналды сандық өңдеу кезінде оның басты артықшылығы-оның алдын-ала 
белгілі формасы.
Сандық сигналдарды өңдеу жүйелерін пайдалану үшін келесі әрекеттерді 
орындау қажет:
- аналогтық сигналды сандық сигналға түрлендіру;
- сандық сигналды өңдеу (мысалы, жазу, оқу, түрлендіру және т. б.);
- сандық сигналды аналогқа түрлендіріңіз.

Аналогтық сигналды сандық түрлендіруге аналогтық-сандық 
түрлендіргіш (ADC) жасайды. Бұл жағдайда аналогтық сигналдың 
амплитудасы уақыттың белгілі бір нүктелерінде түрлендіріледі (деңгей 
бойынша кванттау) (уақыт бойынша дискреттеу), содан кейін алынған 
импульстар тізбегі тікелей қолданылады немесе кодталады (4.63-сурет).

Дискреттеу дегеніміз-уақыттың сәйкес сәттеріндегі сигналдың лездік 
мәндеріне тең немесе пропорционалды болатын импульстік үлгілердің 
(үлгілердің) тізбегі арқылы үздіксіз сигналдың көрінісі (Котельников-
Найквист теоремасына сәйкес). Бұл жағдайда аналогтық сигнал (сурет 4.63, 
а) жоғары тұрақты сағат генераторының көмегімен бірдей уақыт 
аралықтарына бөлінеді, яғни FD іріктеу жиілігі (сурет 4.63, б). FD сағат 
генераторының жиілігі FD> 2fß талаптарын қанағаттандыруы керек, мұндағы 
Fß - аналогтық сигнал спектрінің ең жоғары жиілігі (дыбыстық жиілік 
диапазоны үшін - 20 кГц). Іріктеу кезінде амплитудалық-импульстік 
модуляция (aim) пайда болады, нәтижесінде aim сигналы пайда болады 
(сурет 4.63, B), яғни.сигнал лездік мәндер-үлгілер тізбегі түрінде ұсынылған.

Әрі қарай кванттау жүзеге асырылады, яғни әр сағат аралығының 
басындағы сигнал амплитудасы өлшенеді және мәнге жақын санмен 
көрсетіледі. Импульстардың, дөңгелектелген (кванттық) мәндердің 
шамаларын беру сигналды дискретті және деңгей бойынша жасайды (4.63-
сурет, г).

Кванттау деңгейлерінің саны шектеулі, сондықтан олардың бүтін 
сандарын ондық формадан екілік формаға аударып, код комбинацияларын 
құру ыңғайлы. Бұл ADC кодтаудың соңғы операциясы. Нәтижесінде сигнал 
импульстар тізбегі түрінде болады (4.63-сурет, б). Комбинациядағы таңбалар 
саны (екілік сандар саны) m аналогтық сигналдың кванттау деңгейінің m 
санымен анықталады: m = logM. Биттер неғұрлым көп болса, кванттау 
қадамы соғұрлым аз болады және конверсия дәлдігі жоғарырақ болады. 
Сондықтан дискреттеу уақытша ақпаратты, ал деңгей бойынша кванттау 
сигнал амплитудасы туралы ақпаратты қамтиды [16].
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4.63-сурет Аналогтық сигналды цифрлық (А-д) және цифрлық сигналды 
аналогтық (е) түрлендіруге)
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Егер осылайша кодталған сигнал ақпарат тасымалдағышына жазылса, 
содан кейін ойнату кезінде кері түрлендіруді орындаңыз, яғни жазылған 
екілік сандар тізбегін декодтаңыз, онда біз ADC-ге дейінгі аналогтық сигнал 
формасын аламыз. Сандық сигналды аналогқа кері түрлендіру процесі 
сандық - аналогтық түрлендіру деп аталады, ал құрылғы сандық-аналогтық 
түрлендіргіш (DAC) деп аталады. DAC-тан кейін аналогтық сигнал қадам 
түрінде болады, онда қадам тиісті үлгілердің мәніне сандық тең болады (4.63-
сурет, е). FNC сатылы сигналды бастапқы аналогтық сигналдың пішінін 
қайталайтын жұмсақ қисыққа айналдырады (сурет 4.63, а).

Philips және Sony компанияларының бірлескен жұмысы лазерлік 
сәулені қолдана отырып, CD-ге жазу және сандық дыбыстық сигналдарды 
ықшам дискіден ойнату жүйесін құруға әкелді. Бұл жүйеде халықаралық 
стандарт бар - Compact Disc Digital Audio (CD DA немесе CD-аудио) пішімі, 
оны жай дыбыстық форматтағы CD деп атауға болады.

CD-аудио жүйесінде сызықтық кванттау және 16 биттік екілік кодтау 
қолданылады, іріктеу жиілігі 44,1 кГц-ке тең. Compact Disc Digital Audio 
форматы стерео болғандықтан, қалыптасқан үздіксіз реттілік кадрлар деп 
аталатын блоктарға бөлінеді. Әр кадр сол жақ каналдың алты үлгісінен және 
оң жақтың алты үлгісінен тұрады. Кадрлардың жүру жиілігі 7,35 кГц (88,2 
кГц: 12 = 7,35 кГц). Нәтижесінде:
- таңбалар (блоктар) деп аталатын 8 биттік топтардан тұратын дәйектілік 
алынады);
- әрбір кадр реттілігі 8 бит / блоктан 24 таңбадан (блоктан) тұрады;
- дыбыстық сипаттағы деректерді тасымалдайтын кезектілік жақтауының 
жалпы сыйымдылығы 192 сигналдық битті құрайды (24 х 8).

Алынған сандық сигнал дыбыс жазу құрылғысына түсер алдында, ол:
- Рид-Соломон CIRC кодымен шуылға қарсы кодтау;
- EFM арна кодымен кодтау.

Шуылға қарсы кодтар сандық деректерді берудің жоғары дәлдігін 
қамтамасыз етудің ең тиімді құралы болып табылады. Бұл сигналды кодтау 
CD ойнатқышына ойнату кезінде зақымдалған немесе жоғалған деректерді 
анықтауға және қалпына келтіруге немесе төтенше жағдайларда сигналдың 
құлауынан туындаған бұрмалануларды естуге мүмкіндік береді. Шуылға 
қарсы кодтау цифрлық тізбекке қосымша деректерді енгізуге негізделген, 
олар өздері ақпараттық деректерді алып жүрмейді, бірақ тексеру болып 
табылады. Бұл операцияны CIRC кодері жүзеге асырады. Кадр ішіндегі 
Сигнал төрт 8 биттік тексеру символынан (екі кезеңдегі 8 бит/символ 
бойынша) енгізіледі, яғни түзету деректерінің сыйымдылығы 64 битті 
құрайды. Нәтижесінде 32 таңбадан тұратын кадр шығады (24 Ақпараттық + 8 
тексеру); оның сыйымдылығы 256 бит (192 + 64).

Арналық кодтаудың алдында кадрға 8 қосымша бит қосылады, ол 
субкод деректері деп аталатын блокты басқаруға және көрсетуге арналған. 8 
биттік субкод таңбаларымен кодталған ақпарат қызметтік болып табылады. 
Сегіз разрядтың әрқайсысы белгілі бір әріптермен белгіленеді: P, Q, R, S, T, 
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U, V және W. Сегіз арнадан тұратын Compact Disc Digital Audio форматында 
тек Р және Q арналары қолданылады. Ойнатқышпен кодталған қызметтік 
ақпараттың көмегімен әртүрлі жұмыс режимдері жүзеге асырылады: 
бағдарлама бойынша ойнату, таңдалған жолды іздеу, қайталау, индикация, 
жиілікті түзету схемасын қосу - өшіру және т.б. қызметтік таңбаны ескере 
отырып, кадрдың сыйымдылығы 33 блокты (символды) және 264 бит 
ақпаратты құрайды.

Бұдан әрі EFM кодымен арналық кодтау (модуляция) жүзеге 
асырылады. Арналық кодтауды қолдана отырып, олар қол жетімді сандық 
тізбекті ақпарат тасымалдаушысының – ықшам дискінің сыйымдылығын 
барынша пайдалануға мүмкіндік беретін пішінге айналдырады. Жазу 
тығыздығын арттырудан басқа, CD ойнату кезінде қажетті сенімділік 
қамтамасыз етіледі. EFM арна коды 8-де 14 модуляциясын шығарады. Кодтау 
ережелеріне сәйкес әр 8 биттік таңба тиісті 14 биттік таңбамен 
ауыстырылады. Ауыстыру арнайы кестеге сәйкес жүзеге асырылады. 
Алынған ретпен бит таңбалары арасында үш байланыстырушы разряд 
енгізіледі. Әрі қарай, түрлендіру "инверсиямен нөлге оралмай" әдісімен 
жүзеге асырылады, бұл логикалық бірлік деңгейдің өзгеруіне сәйкес келеді, 
ал логикалық нөл - өзгерістің болмауы және сигналды инверттеу (сурет. 
4.64).

Сурет. 4.64 «Инверсиямен нөлге оралусыз» әдісі бойынша түрлендіру»

Әр жақтаудың басы 24 биттік синхросс (кадр Синхро тобы) арқылы 
көрсетіледі, бұл ойнатылатын сандық ағыннан сағат жиілігін бөлуді 
жеңілдетеді.

Қорытындылай келе, кадрдың ұзақтығы кезінде жазылған сандық 
сигналдың құрылымы келесі таңбалардан тұрады: Кадрлық сағат тобы; 
қызметтік таңба; дыбыстық сигнал туралы мәліметтерді қамтитын 24 
Ақпараттық тексеру таңбасы; шуылға төзімді кодтау нәтижесінде пайда 
болған 8 тексеру таңбасы (сурет. 4.65).
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Сурет. 4.65 Кадр құрылымы

Әрі қарай, алынған сандық сигнал лазер сәулесінің көмегімен 
жазылады: сандық дыбыстық сигналдың әсерінен лазер арқылы өтетін ток 
күші және Лазер шығаратын оптикалық қуат өзгереді. Фотосезімтал қабатта 
питалар (беттік ақпараттық нүкте) деп аталатын ұзын микроскопиялық 
ойықтар (ойықтар) пайда болады. Арасындағы аралық питами деп атайды 
флэтами. Қатарға орналастырылған шұңқырлар дискінің ортасынан оның 
шеттеріне бағытталған спираль түрінде дискіге қолданылатын жазу жолын 
құрайды. Осылайша, түпнұсқа диск алынады.

Ықшам дискілер (CD) түпнұсқа дискіні пайдаланып штамптау кезінде 
жасалады. Олардың өлшемдері мен дизайнын IEC мақұлдады. CD-үш 
қабатты диск және ортасында диаметрі 15 мм тесік бар. Бір жағында 
жапсырма (жапсырма) бар, оның астында берік пластиктен жасалған 
қорғаныс қабаты, содан кейін шағылысатын алюминий немесе күміс қабаты 
(сурет) орналасқан. 4.66).

Сурет. 4.66 CD құрылымы

Шағылысатын қабаттың астында микро-тереңдіктер түрінде жазылған 
бағдарламасы бар дискінің өзі (поликарбонаттан) орналасқан. Бұл жағдайда 
дискінің ақпараттық беті шағылысатын қабатқа жақын болады. Мұндай 
конструкциясы бар CD-нің ақпараттық қабаты жоғарыдан жапсырмасы бар 
қорғаныш қабатымен, ал төменнен - CD жасалған материалмен қорғалады.
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CD өлшемдері келесідей: диаметрі 120 мм, қалыңдығы 1,2 мм, 
қорғаныш қабатының қалыңдығы 5-10 мкм, шағылысатын қабаттың 
қалыңдығы 0,01 мкм, шұңқырдың ұзындығы 0,83 - 3,1 мкм, шұңқырдың ені 
0,4 мкм, шұңқырдың тереңдігі 0,1 мкм, жол бойындағы іргелес шұңқырлар 
арасындағы қашықтық 1 мкм, жазу жолдары арасындағы қашықтық 1,6 мкм, 
жазу жолдарының саны шамамен 1600 құрайды.

Ойнату кезінде жазу жолы оған бағытталған оқу нүктесіне қатысты 
тұрақты сызықтық жылдамдықпен қозғалады. Питалар оларға құлаған лазер 
сәулесін шашыратады, ал флейта шағылысады. Нәтижесінде үнемі өзгеріп 
тұратын қарқындылығы бар шағылысқан сәуле алынады. Шағылысқан 
жарық сәулесін түрлендіру нәтижесінде алынған электр сигналы бірліктер 
мен нөлдер тізбегінен тұрады (сурет. 4.67).

Сурет. 4.67 Екілік сандар тізбегі түрінде жазу жолын ұсыну

Ойнату сапасы, сенімділігі және функционалдығы бойынша CD
ойнатқыштарын үш сыныпқа бөлуге болады: супер-Hi-Fi; Hi-Fi; жаппай 
(стационарлық, автомобиль, портативті, миниатюралық). CD 
ойнатқыштарының негізгі орташа параметрлері: 
- жиілік диапазоны- 2-20 000 Гц;
- сигнал - шу қатынасы - 90-115 дБ;
- стерео арналар арасындағы өтпелі өшу - 85-100 дБ;
- гармоника коэффициенті - 0,0015-0,01%.

CD-ойнатқыштардың заманауи элементтік базасы аналогтық және 
сандық сигналдарды өңдеу үшін қолданылатын БИС-тен тұрады. Bis 
құрамына кіретін барлық функционалды құрылғылар кез-келген CD 
ойнатқышында бар. Ойнатқыш схемасы үлкен немесе аз чиптерден тұруы 
мүмкін, бірақ бұл чиптердің интеграция дәрежесіне байланысты.
CD ойнатқыштың функционалды құрамы. Негізгі функционалды түйіндерге 
мыналар жатады:
- CD айналу торабы және оптикалық блок жетек жүйесі;
- оптикалық блок;
- фотодетектор (фотодиод) сигналдарын өңдеу арнасы);
- атқарушы құрылғыларды басқаратын Автоматты реттеудің бақылау 
жүйелері (сервожүйелер);
- жетектерді басқару схемалары (драйверлер);
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- сандық сигналды өңдеу арнасы (DSP процессоры);
- микроконтроллер;
- НЧ сүзгісі бар Дат;
- аналогтық сигналдың шығу кезеңдері.

Лазерлік ойнатқыштың жеңілдетілген құрылымдық схемасы суретте 
көрсетілген. 4.68

Сурет. 4.68 Лазерлік ойнатқыштың жеңілдетілген құрылымдық схемасы

CD айналу түйіні-бұл тұрақты сызықтық жылдамдықпен CD-ді 
орнатуға және айналдыруға арналған айналмалы платформа осіне бекітілген 
қозғалтқыш. Оптикалық блоктың жетек жүйесі-CD жазу аймағында оның 
қозғалысын жүзеге асыратын қозғалтқыш және механизм.

Оптикалық блок лазер диодының сәулеленуін қалыптастырады және 
оны диск бетіндегі оқу нүктесі ретінде шоғырландырады. Ақпаратты оқу 
шұңқырлардың түбінен және флейта бетінен шағылысқан жарық 
толқындарының кедергісіне негізделген. Оптикалық жүйе CD-ден 
шағылысқан сәулені оптикалық медиадан деректермен модуляцияланған 
жарық энергиясын электр сигналына түрлендіретін құрылғыға бағыттайды. 
Мұндай құрылғы-фотодиодты матрица.

Фотодетектор сигналдарын өңдеу арнасы электр сигналының қуатын 
арттырады. Сонымен қатар, бұл арнада мыналар қалыптасады: CD-ден 
оқылған және сандық сигналды өңдеу арнасына бағытталған ақпараттық 
сигнал; серво жүйесіне бағытталған жазу жолын фокустау және бақылау 
қатесінің сигналдары; драйвер схемасы арқылы оптикалық блокқа 
бағытталған лазерлік сәулелену қуатын автоматты басқаруға арналған 
сигнал.
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Автоматты реттеудің бақылау жүйелері (сервожүйелер) Фото 
детектордан қате сигналдарының негізінде атқарушы механизмдер үшін 
басқару сигналдарын қалыптастырады. 

Жетектерді басқару схемалары (драйверлер) серво жүйелерінің Шығыс 
сигналдарының қуатын күшейтеді және оларды жетектерге береді. Бұл 
жағдайда келесі жетектер басқарылады: дискінің айналу қозғалтқышы 
(айналу жылдамдығы); позициялау қозғалтқышы (оптикалық блоктың 
ақпараттық аймақта қозғалысы); фокус катушкасы; трекинг катушкасы (жазу 
жолын дұрыс бақылау үшін).
Сандық сигналды өңдеу арнасы (DSP процессоры) кадрлық және блоктық 
сағат импульстарын шығарады, арна мен шуылға төзімді кодтарды 
декодтайды. Декодтау процесі аяқталғаннан кейін 8 биттік таңбалар сол және 
оң арналардың 16 биттік үлгілерінің тізбегіне біріктіріледі. FNC кейін сандық 
сигнал сандық-аналогтық түрлендіруге дайындалды. Бүгінгі таңда чиптің 
интеграция дәрежесі өте жоғары және бүкіл сандық сигналды өңдеу арнасын 
DSP сандық сигнал процессоры деп аталатын БИС-те жасауға болады.

Ойнатқыш тізбегіндегі басқару және басқару функцияларын басқару 
жүйесінің процессоры-микроконтроллер орындайды. Ол, әдетте, мыналарды 
қамтиды: орталық процессор, жедел жады, ROM, кіріс - шығыс порттары, 
сағат генераторы, RDU сигнал қабылдағышы, сұйық кристалды индикаторды 
басқару схемасы. Микроконтроллер әртүрлі жұмыс режимдерін жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді.

NC сүзгісі бар DAC сандық аудио сигналды сатылы сигналға 
түрлендіреді, содан кейін аналогтық сигнал пайда болады. Сол арнада стерео 
сигналдардың сол және оң арналары бөлінеді.

Аналогтық сигналдың Шығыс каскадтары жиілікті түзетуді, сигналды 
қажетті күшейтуді жүзеге асырады.

Негізгі функционалдық түйіндердің қысқаша сипаттамасы. CD 
ойнатқышының типтік құрылымдық схемасы суретте көрсетілген. 4.69, 4.70 
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Сурет. 4.69 CD ойнатқыштың құрылымдық схемасы (басталуы)

Оптикалық блок-бұл аяқталған оптикалық-механикалық түйін. 
Блоктың негізгі элементтерін және олардың функционалды мақсатын 
қарастырыңыз.
1. Лазерлік диод-жартылай өткізгіш оптикалық кванттық генератор және 
монитор-лазерлік диодтың радиациялық қуатын басқаратын фотодиод. Екі 
диод бір корпуста конструктивті түрде жасалады.
2. CD бетінде оқу дақтарын қалыптастыруға, тікелей және шағылысқан 
сәулелерді бөлуге, фотодетектор үшін жарық сигналдарын қалыптастыруға 
қызмет ететін оптикалық жүйе. Фотодетектор (фотодиод матрицасы) деп 
аталатын фотодетектор жарық энергиясын жж сигналына айналдырады. 
Оның әрекет ету принципі Жарық энергиясының әсерінен р-п-ауысуындағы 
электрондар мен тесіктердің пайда болу әсеріне негізделген.
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3. Фокустау және трек жазу жүйесінің атқарушы құрылғылары-фокус 
катушкасы және трекинг катушкасы. Атқарушы құрылғылар линзаның 
линзасын тік және көлденең жазықтықта жылжыту үшін қолданылады.

Сурет. 4.70 CD-ойнатқыштың құрылымдық схемасы (аяқталуы)

Оптикалық блоктың типтік моделінің негізгі құрылымдық элементтері 
суретте көрсетілген. 4.71

Лазерлік диодтың сәулелену сәулесі дифракциялық тордан өтіп, сәуле 
негізгі Сәуле мен бүйір сәулеге бөлінеді. Негізгі сәуле CD-ден ақпаратты оқу 
үшін қолданылады. Жазу жолын бақылау жүйесі үшін екі бүйірлік (көмекші) 
бірінші ретті сәулелер қолданылады. Линза объективі жылжымалы 
платформаға орнатылады, бұл оған тік және көлденең жазықтықта қозғалуға 
мүмкіндік береді, яғни жазу жолын фокустау және бақылау үшін. Диск 
бетінен шағылысқан сәулелер келесі жолмен жүреді: линза линзасы - айна 
призмасының бүйір беті-поляризациялық ыдыратқыш. Поляризациялық 
ыдыратқыш шағылысқан сәулелерді дифракциялық тордың шығысындағы 
сәулелерден бөліп, цилиндрлік линзаға бағыттайды. Цилиндрлік линзадан 
өтіп, питтермен модуляцияланған негізгі Сәуле және екі бүйірлік сәуле 
фотодетекторға түседі.
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Сурет. 4.71 Оптикалық блок құрылымының негізгі элементтері

Фотодетекторда фотодиодтардың әртүрлі саны болуы мүмкін. 
Жоғарыда келтірілген схемада ол төрт негізгі фотодиодтан (A, B, C, D) және 
екі көмекші (E, F) тұрады. Фотодетектор диодтарының шығыс сигналдары 
RF күшейткішінде өңделеді. Фотодетектордың шығуында нақты саналған

CD-мен ақпараттық сигнал (A+C) + (B+D) - бұл FHF-тен кейін сандық 
сигнал процессорына өтетін RH сигналы. Бұл сигнал суретте көрсетілген. 
4.72, RF сигналы деп аталады (ағылшын тілінен. Radio Frequeney-
радиожиілік).

Сурет. 4.72 RF сигналының құрылымы
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(A+C) - (B+D) алу және NH компонентін таңдау нәтижесінде FE 
фокустау қатесінің сигналы алынады. F-E қосымша фотодиодтарының 
сигналдарының айырмашылығынан NCH компоненті бөлінеді, бұл te жазу 
жолын бақылау қатесінің сигналы болады. Бұл қате сигналдары атқарушы 
құрылғыны басқару сигналдарын шығару үшін сервопроцессорға жіберіледі. 
RF күшейткішінде лазерлік диодтың қуаты да бақыланады.

Серво процессорында үш серво жүйесі бар: фокустық серво жүйесі 
(Focus Servo), трек трек бақылау серво жүйесі (Tracking Servo) және 
оптикалық блоктың орналасу серво жүйесі (Sled Servo). Сервопроцессорда 
CD қозғалтқышының (CLV жүйесі) тұрақты сызықтық жылдамдығын 
реттейтін серво жүйесі болуы мүмкін немесе бұл жүйе сандық сигнал 
процессорында орналасуы мүмкін (суретте көрсетілгендей. 4.72). Бұл серво 
жүйесін орналастыру қолданылатын БИС-ке байланысты.

Ойнатқыштың серво жүйелерінде пайда болатын сигналдар олардың 
қуатын арттыратын жетектерді басқару тізбектеріне түседі. Схемалық 
жүктеме-бұл фокус катушкалары, орналасу және CD айналу 
қозғалтқыштары. Басқару схемалары CD жүктеу торабының қозғалтқышы 
үшін басқару сигналдарын қалыптастыруға арналған. Драйвер чиптері деп 
аталатын мұндай басқару схемаларын бірқатар фирмалар интегралды түрде 
шығарады. Оларда қызып кетуден қорғаныс бар.

Сандық сигнал процессоры (DSP) CD-ден алынған сигналды 
декодтауға және сол және оң арналардың сандық дыбыстық сигналын алуға 
қызмет етеді. RF сигналы DSP кірісіне келеді (суреттегі RF. 4.74) және RF 
сигналынан декодтау кезінде импульстар тізбегін қалпына келтіру қажет. Бұл 
операцияны EFM компараторы орындайды. Алынған импульстар тізбегінде 
EFM компараторынан кейін фронттар бастапқы позициядан бір немесе басқа 
жаққа ауысады (діріл). Осы ерекшеліктен басқа, деректерді қабылдау 
жылдамдығының ауытқуы бар. Сондықтан, арна кодын декодтауды бастамас 
бұрын, алынған импульстардың тізбегін синхрондау қажет. Бұл әрекетті 
сағат синхронизаторы орындайды. Таңбалар жоғалғаннан кейін синхрондау 
үзілмеуі үшін FAPH негізіндегі сағат синхрондау құрылғысы қолданылады.

Егер декодтау алдында ақпараттық кадрлар мен қызметтік ақпарат 
блоктарының шекаралары нақты көрсетілмесе, онда декодтау процесінің өзі 
мағынасы болмайды. Осыған байланысты кадрлық және блоктық синхронды 
импульстарды анықтаумен циклдік синхрондау жүйесі жүзеге асырылады.

Жоғарыда аталған барлық процестерден кейін дыбыстық және 
қызметтік мәліметтер тізбегі арна детекторына (EFM де модуляторы) және 
шуылға қарсы кодты декодтау жүйесіне енеді. Арналық декодтаудан кейін 
қызметтік ақпаратты демодулятор және субкод процессоры өңдейді.

DSP шығысында L+R (сол жақ + оң жақ арналар) сандық сигналы 
пайда болады. Әрі қарай, құрылымдық схема бойынша цифрлық-аналогтық 
түрлендіру және аналогтық сигналды өңдеу жүреді.

Жоғарыда айтылғандай, CD ойнатқыштарының әртүрлі модельдерінде 
кейбір жұмыс функциялары, әдетте, белгілі бір функционалды бағыттағы 
жеке БИС-тің аз мөлшерінде жасалған схемалармен қамтамасыз етіледі:
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- серво күшейткіш (RF-күшейткіш);
- сервопроцессор (bis құрамында RF күшейткіші және сервопроцессор болуы 
мүмкін);
- сандық сигнал процессоры (DSP);
- сандық сүзгі және DAC;
- микроконтроллер.

Мысалы, AIWA ХС-300 CD ойнатқышы KSS-210A типті оптикалық 
блоктан, үш қозғалтқыштан (CD айналдыруға арналған қозғалтқыштан, 
оптикалық блокты жылжыту қозғалтқышынан және CD жүктеу 
қозғалтқышынан), тиісті қозғалтқыш драйверлері мен катушкалардан, 
CXA1082S бис серво күшейткішінен, cxd1167q сандық сигнал 
процессорынан, TC9237N бис цифрлық Аналогты түрлендіргіштен, 
СХР50112 - 310q микроконтроллерінен, аналогтық сигналды өңдеу 
элементтерінен тұрады.

DVD форматының пайда болуы-бұл лазерлік CD-нің пайда болуымен 
басталған сандық жазу және сигналдарды ойнату процесінің жаңа кезеңі. 
DVD-ді дамытудың алғышарты сандық түрде жазуға болатын, содан кейін 
сапасы жағынан теледидар стандарттарынан кем түспейтін толық метражды 
фильмдерді ойнауға болатын диск медиасын алуға деген ұмтылыс болды. 
Осыған байланысты бастапқыда DVD аббревиатурасы сандық бейне дискісі 
ретінде шешілді. Алайда, мұндай дискілер компьютерлік бағдарламалар мен 
қосымшаларды сақтау үшін, сонымен қатар жоғары сапалы дыбыс жазу және 
ойнату үшін қолданылады. Сондықтан, кейінірек пайда болған DVD 
аббревиатурасының шифры-әмбебап сандық диск.

Егер сіз сол фильмді Video CD, VHS немесе DVD форматтарында 
қарасаңыз, сападағы айырмашылық көзге көрініп, DVD жеңеді. DVD оқу 
құрылғылары (компьютерде немесе ойнатқышта) кәдімгі 
бейнемагнитофонмен бірдей басқарумен сипатталады, бірақ қосымша 
мүмкіндіктер бар: дискіні сканерлеу және фрагментті іздеу; кідірту; фильмді 
баяу қарау; кадрды алға немесе артқа қарау; кескін өлшемдерін өзгерту; 
арнайы бақылау функциясы (бейнефильмнің жеке фрагменттеріне тыйым 
салу); бірдей көріністерді әртүрлі бұрыштарда қарау (параллель бейне 
ағындары бар интерактивті DVD). Бейнефильмдердің дыбыстық сүйемелдеуі 
сапасы жағынан кинотеатрлар үшін дыбыс стандартынан кем түспейді.

Бір рет жазуға (DVD-R) және бірнеше рет қайта жазуға (DVD-RAM) 
арналған DVD-дискілер бар.

DVD құрылғысының негіздері. DVD - ді жасау кезіндегі басты талап-
дискіні жасау құнын арттырмай, оның ақпараттық сыйымдылығын 
стандартты CD-мен бірдей ақпарат бетіне көбейту.
Ең алдымен, қысқа толқын ұзындығы бар жартылай өткізгіш лазер 
қолданылды. Сонымен, CD жүйесінде лазердің толқын ұзындығы 780 нм, ал 
DVD жүйесінде-650 немесе 635 нм. Бұл шұңқырлардың мөлшерін азайтуға 
мүмкіндік берді, яғни жазу жолындағы олардың санын және жолдар 
арасындағы қашықтықты көбейтіңіз. Осылайша, 4,7 Гбайт дискінің 
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ақпараттық қабатының сыйымдылығына қол жеткізілді, бұл әдеттегі CD-DA
және CD-RAM сыйымдылығынан 7 есе көп.

4,7 МБ сыйымдылығы бар кеңістікте бейнені орналастыру кезінде 
кескіннің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін MREG-2 форматындағы 
сандық бейне деректерді кодтау процесі қолданылады (сандық теледидар 
сияқты). Бейне сигналын ұсынатын сандық деректердің 97% - дан астамы 
қайталанады, яғни артық және кескін сапасына нұқсан келтірместен сығуға 
болады. Екі негізгі сығымдау алгоритмі қолданылады, өйткені бейне 
деректер туралы ақпараттың артықтығын кеңістіктік және уақытша деп 
бөлуге болады. Осыған байланысты кадрішілік кодтау да қолданылады - бір 
кадрдағы артықтықты жою, ал кадраралық - көрші кадрлардың артықтығын 
жою.

Ақпараттық сыйымдылықты арттыру үшін екі жақты және екі қабатты 
дискілер қолданылады. DVD-дің келесі құрылымдық түрлері бар:
- ең қарапайым құрылым болып табылатын бір жақты бір қабатты (4,7 Гбайт 
деректер);
- екі жақты бір қабатты, оған 9,4 Гбайт деректер орналастырылады;
- бір жағында екі қабатты деректер қабаты бар бір жақты екі қабатты 
(сыйымдылығы 8,5 Гбайт);
- екі қабатты екі қабатты сыйымдылығы 17 Гбайт (дискінің әр жағында 8,5 
Гбайт).

Екі қабатты дискіні пайдалану кезінде жоғарғы ақпараттық қабат 
мөлдір болады, сондықтан лазер сәулесі ол арқылы өтіп, төменгі ақпараттық 
қабаттан шағылысады. Қос фокустық лазерді қолдану осы қабаттардың 
әрқайсысынан деректерді оқуға мүмкіндік береді. Екі жақты дискіні 
пайдалану кезінде оны аудару керек немесе дискінің екі жағындағы 
деректерді өздігінен оқи алатын құрылғыны пайдалану керек.

Дәстүрлі қызыл лазерді емес, толқын ұзындығы әлдеқайда аз көк түсті 
қолданған кезде, жазу тығыздығын одан да көп алуға болады - 27 Мб-қа 
дейін (Blu-ray Disc).

DVD ойнатқыштары. DVD ойнату жүйесі CD ойнату жүйесінен өзгеше 
емес. DVD ойнатқыштары-тұрмыстық техниканың ең күрделі 
құрылғыларының бірі. Мұндай құрылғының жеңілдетілген құрылымдық 
схемасы суретте көрсетілген. 4.73.
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Сурет. 4.73 DVD ойнатқыштың құрылымдық схемасы

Кез-келген оптикалық диск ойнатқышы сияқты, DVD ойнатқышында 
оқу оптикалық блогы бар. Көбінесе қос фокустық лазер қолданылады. 
Оптикалық блоктың жетектерінде SAR жүйесі бар. Сандық сигнал 
процессоры (DSP) EFM форматын қамтитын оптикалық блоктың жж 
сигналын сандық деректер ағынына шығарады.

Сандық аудио және видео кодекодер-бұл тек DVD ойнатқыштарына 
тән функционалды түйін. Онда бейне дыбыстық деректерді бөлу және 
синхрондау, Сығылған деректерді декомпрессиялау, оларды студиялық 
кескін сапасының бейне деректеріне және CD сапасының дыбыстық 
деректеріне түрлендіру бар. Декодер сонымен қатар экран мәзірі (OSD) 
функциясын орындайды, ескі форматтарды қолдайды (Video CD 2.0, CD-
DA). Қолданыстағы стандартты жабдықпен үйлесімділікті қамтамасыз ету 
үшін DVD ойнатқыштары кіріктірілген кодерлермен жабдықталған.

Басқару жүйесінің процессоры (микроконтроллер) бақылау мен 
басқарудың барлық функцияларын орындайды.

CD-ойнатқыштардың тән ақауларын талдау көбінесе ақаулар 
механикалық немесе ойнатқыштардың дұрыс реттелмеуімен байланысты 
екенін көрсетеді. Сигналды өңдеу тізбектерінде қолданылатын БИС істен 
шығуы өте сирек кездеседі.
Сервистік және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде CD лазер сәулесімен 
көздің зақымдалуын болдырмау үшін айналмалы платформаға орнату керек 
екенін есте ұстаған жөн.

CD-ойнатқыштарда ойнатқыштың жұмыс қабілеттілігін тексеру үшін 
қызмет ететін және ондағы ақауларды іздеуді жеңілдететін тест режимдері 
қарастырылған. Әдетте, «Тест» режимінде дұрыс фокустау және трек 
жазбаларын бақылау, серво жүйелерінің жұмысын бақылау, индикация 
жүйесінің жұмысын бақылау, лазерлік диодтың жұмыс режимі және т. б. 
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тексеріледі. Тестілік режимге кіру және тестіленетін параметрлер CD-
ойнатқыштың нақты моделіне сервистік қызмет көрсетуге арналған 
құжаттамамен айқындалады.

Тасымалдау және жетек механизмдеріне, оптикалық блокқа тән және 
ойнатқыштың дұрыс реттелмеуінен туындаған ақауларды қарастырыңыз.

Тасымалдау механизмдерінің тән ақауларына төмендегілер жатады.
1. Оптикалық блоктың қозғалыс жетегінің жүйесінің ластануы. Жетек 
жүйесін Sled (Traverse) Motor жүйесіне 2,5-3,5 в тұрақты кернеуді беру 
арқылы электрмен жабдықтау арқылы тексеруге болады. Оптикалық блок 
дискіні жазу аймағында біртіндеп, секірусіз қозғалуы керек. Sled (Traverse) 
motor тексеруін өндіруші қызмет көрсету режимінде орната алады.
2. Sled (Traverse) Motor осінің саптамасында жарықтың болуы. Бұл 
ақаулық CD-ді оқу кезінде сәтсіздіктер түрінде көрінеді. Егер сіз жетек 
жүйесін тексеру үшін қуат көзін қолдансаңыз, шертулер естілуі мүмкін.
3. Айналмалы платформаның биіктігі бойынша түзетудің бұзылуы. Ақау 
ойнату болмаған кезде пайда болады (диск бетінде сәуленің фокусы жоқ), 
соңғы тректер ойнатылмайды (дискінің ортасынан бастап ойнату 
сәтсіздіктерден басталады, содан кейін диск тоқтайды). Түзетуді тексеріп, 
қажет болған жағдайда түзетуді орындау керек.
4. Қозғалтқыштардағы механизмдерді қысқарту. Бұл ақаулық 
тұтынылатын ток күшінің күрт артуы түрінде көрінеді (1 А және одан да 
көп), содан кейін ойнатқыш өшіріледі. Дискіні айналдыру қозғалтқышының 
жабылуы 3-5 минуттық жұмыстан кейін оқуда ақауларға әкелуі мүмкін. 
Жұмыс істейтін қозғалтқыштың кедергісі, әдетте, 5-20 Ом құрайды, ал 
жабылған кезде ол 2-3 Ом дейін азаяды. CD баяу айналғанда, қозғалтқыш 
терминалдары арасындағы қарсылық секірулер арқылы өзгеруі мүмкін.

Атқарушы механизмдердің жұмыс қабілеттілігін 5 Ом шектеу 
резисторы арқылы 22 В кернеуді фокустау катушкасына және максималды 
кедергі күйіне келтірілген 100 Ом номиналды айнымалы резисторға қосу 
арқылы тексеруге болады. Айнымалы резистордың кедергісі біртіндеп 
төмендеген кезде линза линзасы төмен немесе жоғары қарай тегіс қозғалуы 
керек. Егер сіз қарсылықты өзгерту арқылы қуат көзінің полярлығын 
өзгертсеңіз, онда линза қарама-қарсы бағытта тегіс қозғалуы керек. Осындай 
тестілеуді өткізу кезінде линзаның трекинг-катушкалары көлденең 
жазықтықта қозғалуы тиіс. Линзаның үзіліссіз қозғалысы түйіннің ластануын 
немесе байланыстың жоғалуын білдіреді.

Атқарушы механизмдер келесі ақаулармен сипатталады.
1. Түйіннің ластануы. Тазалау үшін алкогольге малынған мақта жүнін 

қолдануға болады. Бұл түйінде магниттер бар екенін есте ұстаған жөн, 
сондықтан сіз металл құралды пайдалана алмайсыз.

2. Контактінің жоғалуы немесе катушкалардың үзілуі. Бұл ақаулық 
көбінесе азық-түлік орындарында болады. Қайта дәнекерлеу немесе 
механизмді ауыстыру қажет.

3. Катушкалардың аралық тұйықталуы. Аралық тұйықталулар CD-ден 
ақпаратты оқу кезінде ақаулар түрінде пайда болуы мүмкін және драйвер 
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чиптерінің қызып кетуіне әкеледі. Дегенмен, драйверлердің жұмыс 
температурасы өте жоғары және қысқа тұйықталудың болуын анықтау өте 
қиын. Фокустық катушканың кедергісі кемінде 6 Ом, Ал трекинг катушкасы 
2 Ом-нан аз болуы керек. Мұндай ақаулықпен механизмді ауыстыру қажет.

4. Линзаны ілу жүйесінің істен шығуы. Бастапқы кезеңдегі бұл ақаулық 
CD басталған сәттен бастап индикаторда дискінің мазмұны туралы ақпарат 
пайда болғанға дейін уақыт аралығының біртіндеп артуымен көрінеді. Әрі 
қарай, CD ойнатқышы бірнеше айналдыру әрекеттерін жасай алады, содан 
кейін тоқтайды. Индикаторда CD-нің жоқтығы туралы хабарлама пайда 
болады (мұндай ақаулық белгілері линзаның немесе айна призмасының 
ластануына байланысты екенін есте ұстаған жөн). Бұл жағдайда линзаның 
суспензия жүйесін ауыстыру қажет.
Оптикалық блоктың ақаулары себеп болуы мүмкін:
- оптикалық блокты бұрылмалы тақтамен жалғайтын шлейфтің үзілуі;
- фокустайтын линза линзасының ластануы;
- лазерлік диодтың ақаулығы;
- фотодиодты матрицаның ақаулығы.
Ақауларды анықтау әдісін және оларды жою жолдарын қарастырыңыз.

1. Шлейфтің үзілуі. Омметр көмегімен тексеріледі. Ақау болған жағдайда 
шлейф ауыстырылады.

2. Фокустық линзаның ластануы. Линзаны шамадан тыс қысымнан аулақ 
болу үшін өте мұқият тазалау керек. Тазартқыш сұйықтық ретінде сіз 
изопропил спиртін немесе медициналық алкогольді және оның су қоспасын 
қолдануға болады. Кейбір CD ойнатқыштарында объектив линзаларына қол 
жетімділік CD басу түйінімен өте шектеулі. Бұл жағдайда линзаның 
суспензия жүйесіне зақым келтірмеу үшін қысқыш түйінді алып тастау 
керек.

3. Лазерлік диодтың ақаулығы. Іс жүзінде оның қуатын бағалаусыз 
сәулеленудің болуын объектив линзасының үстіне көлбеу орнатылған айна 
немесе CD көмегімен анықтауға болады. Сәуле жарқыраған қызыл нүктелер 
түрінде болады. Сәулеленудің болмауы лазерлік диодтың істен шығуына 
ғана емес, сонымен қатар оның терминалдарының нашар дәнекерленуіне 
немесе диодтың қуат тізбегіндегі ақауларға байланысты болуы мүмкін. 5 В 
қуат көзін, 50 Ом айнымалы резисторды және мультиметрді қолдана отырып, 
сіз тізбектен бөлек генерацияның бар-жоғын лазерлік диодты тексере аласыз. 
20 мА-дан асатын токпен сәулелену айқын көрінеді. Лазерлік диодтың ESD 
компоненті екенін есте ұстаған жөн. Сіз диодты кері бағытта қосып, қоңырау 
шалу үшін омметрді қолдана алмайсыз.

4. Фотодиодты матрицаның ақаулары. Іс жүзінде жартастар, қысқартулар, 
фотодиодтардың сезімталдығын жоғалту бар. Әрбір фотодиодты p-n-өтуді 
тексеру режимінде сандық мультиметрмен жеке-жеке тексеруге болады 
(оптикалық блоктардың барлық модельдерінде емес). Құрылғы әдетте 0,7 -
0,8 в көрсетуі керек. Е және F фотодиодтарын тексеру кезінде мультиметрдің 
көрсеткіштері А - D фотодиодтарын тексеру кезіндегі көрсеткіштерден 
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біршама өзгеше болуы мүмкін. Қысқартуларды омметрдің көмегімен 
орнатуға болады. Есте сақтау керек, кем дегенде үш сигналдың біреуінің (RF, 
FE, ТЕ) болмауы немесе жеткіліксіз деңгейі барлық ойнатқыш жүйелерінің 
микроконтроллерін бұғаттауға әкеледі.
Лазерлік диодтың немесе фотодиод матрицасының ақаулары болған кезде, 
әдетте, оптикалық блок ауыстырылады.
Дұрыс емес түзетулерден туындаған ақауларды қарастырыңыз.

1. Фокустау қатесінің сигналы (жеткіліксіз пайда) немесе жазу жолын 
бақылау қатесінің сигналы (жеткіліксіз немесе артық пайда) дұрыс 
реттелмеді. Сервопроцессор тізбектеріндегі басқа да ақаулар болуы мүмкін.

2. Ойнату режимінде CD айналады, сигнал жоқ. Жазу жолын бақылау 
қатесінің сигналын дұрыс реттемеу (жеткіліксіз күшейту). Сигнал 
тізбегіндегі ақаулар мүмкін.

3. Ойнату басталған кезде CD айнала бастайды, содан кейін тоқтайды. 
Қате фокустық қате сигналын реттейді (жеткіліксіз немесе артық пайда). Бұл 
тізбектерде басқа ақаулар болуы мүмкін.

4. Ойнату циклі (ағымдағы ойнату уақыты тоқтайды). Жазу жолын 
бақылау қатесінің сигналын дұрыс реттемеу (жеткіліксіз күшейту). Бұл 
тізбектердегі ақаулар мүмкін.

5. Шу деңгейінің жоғарылауы. Фокустау қателері сигналдарының 
шамадан тыс күшейтілуі және жолды бақылау қателері.
Реттеу әдістемесі CD ойнатқыштың нақты моделіне сервистік қызмет 
көрсету құжаттамасында сипатталған.

4.7 Қабылдау-тарату антенналарын және спутниктік қабылдау 
және телекоммуникация жабдықтарын монтаждау және техникалық 
қызмет көрсету

Жасанды Жер серіктерін (ЖЖС) практикалық пайдаланудың 
нұсқаларының бірі спутниктік телевизиялық хабар тарату (СТВ) болып 
табылады. Бастапқыда спутниктер тек кәсіби қабылдауға арналған болатын. 
Қазіргі уақытта ЖЖС көмегімен жүзеге асырылады:
- ТВ-бағдарламалармен халықаралық алмасу;
- теледидар бағдарламаларын қайталағыштар арқылы, кабельдік теледидар 
желілері арқылы тарату және т. б.;
- жеке телекөрермендердің қабылдауы үшін ТВ-бағдарламаларды беру 
мақсатында тікелей телевизиялық хабар тарату (НТВ).

Спутниктік теледидарлық хабар таратуда бағдарламалар жер үсті 
студияларынан ЖЖС-да орналасқан қайталағыш арқылы теледидарлық 
қабылдау антеннасына жіберіледі.

Спутниктің геостационарлық орбитасының биіктігі жер экваторынан 
шамамен 36000 км жоғары. Жердің айналу бағытында шығарылған 
спутниктің айналу кезеңі Жердің айналу кезеңіне (24 сағат) тең және 
экватордың белгілі бір нүктесінен қозғалыссыз ілулі болады (сурет. 4.74). 
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Сурет. 4.74 Спутник орбитасы және сәулелену бағыты

Бұл спутникті бақылау жүйесін алып тастап, антеннаны едәуір 
жеңілдетуге және қарапайым жеке қабылдау құрылғыларын қолдануға 
мүмкіндік береді.

Космос - жер желісі бойынша жерсеріктік тікелей телевизиялық хабар 
тарату (СНТВ) үшін C - band low диапазоны және Ku (10,7-12,75 ГГц) 
диапазонының бір бөлігі пайдаланылады. Бұл диапазондардың жоғарғы 
жиіліктері Жер-Ғарыш желісі бойынша ақпарат беру үшін қолданылады.

Жерсеріктік хабар тарату диапазондары төменде 4.6-кестеде 
келтірілген
Теледидар бағдарламаларын беретін спутниктік жүйелер екі қызметке 
жатады:
- тіркелген жерсеріктік қызметке (ФСС);
- жерсеріктік хабар тарату қызметі (БСО).

Кесте 4.6 - Жерсеріктік хабар тарату Диапазоны
Диапазоны Жиілігі, ГГ 

L-band 1,4 -1,7
S-band 1,9 -2,7

C-band low 3,4 -5,25
C-band high 5,725 -7,075

X-band 7,25 -8,4
Ku-band 10,7 - 14,8

FSS-те ЖЖС арқылы берілетін теледидар сигналдары белгілі бір 
бекітілген пункттерде орналасқан арнайы жер үсті станцияларымен жоғары 
сапалы қабылданады.

БСО-да берілетін сигналдар салыстырмалы түрде қарапайым және 
арзан қондырғыларға теледидарлық бағдарламаларды тікелей жеке және 
ұжымдық сапалы қабылдауға арналған.
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Әрбір VSS спутнигінде бірнеше таратқыш-реле бар, ал FSS спутниктері 
бір уақытта көптеген бағдарламаларды тарататын он немесе одан да көп 
қайталағышқа ие.

FSS спутниктеріндегі таратқыштардың қуаты BSS спутниктеріне (100 -
120 Вт және одан жоғары) қарағанда аз (40 - 50 Вт). Олардың сигналдары 
әдетте жеке қабылдау қондырғыларына қабылданбайды (немесе нашар 
қабылданады), өйткені қабылдаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін 
жоғары құны мен күрделілігі бар жабдық қажет.

Спутниктің қызмет көрсету аймағы оның қуаты мен қабылдау 
антеннасының мөлшеріне байланысты. Антеннаның диаметрі неғұрлым 
үлкен болса, қызмет көрсету аймағы соғұрлым үлкен болады (сурет. 4.75). 

Сурет. 4.75 Қабылдау антеннасының диаметріне байланысты TV-SAT 
(Германия) хабар тарату спутнигіне қызмет көрсету аймақтары

Қабылдау аймағы одан да үлкен болуы мүмкін, бірақ қабылдау сапасы 
төмендейді, бұл атмосфералық құбылыстарға да байланысты: қар, жаңбыр, 
тұман қабылданған сигналды едәуір әлсіретеді.

Спутниктік теледидар тарату жүйелері олардың сипаттамалары 
бойынша жердегі хабар тарату жүйелерінен ерекшеленеді, бұл NTV 
қабылдау құрылғыларының кейбір ерекшеліктерін анықтайды.

Сигналдың жеткілікті қуатын және оны шағын қабылдау 
антенналарына қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін таратқыш 
шығаратын сигнал тар сәуледе антеннамен шоғырландырылады, ол қызмет 
көрсетілетін аумаққа жіберіледі. Күн панельдерімен қоректенетін 
таратқыштың қуаты шамамен 50-300 ватт болуы мүмкін.

Спутниктік НТВ үшін 11,7 - 12,5 ГГц радиожиілік белдеуі бөлінді, яғни 
толқындардың сантиметрлік диапазонында (жерүсті хабар тарату МВ - және 
ДМВ-диапазондарда жүргізіледі).
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Бұл жиілік диапазоны үшін халықаралық электр байланысы одағының 
Дүниежүзілік радиобайланыс конференциясы 1977 жылы "ВАКР-77" жиілік 
жоспарын әзірледі және қабылдады, оған сәйкес 40 теледидар арнасы (арна 
ені — 27 МГц) бөлініп, геостационарлық орбитада Еуропа, Африка және 
ТМД елдері арасында орындар бөлінді.

ВАКР-77 жоспары әр елге бес жиілік арнасын бөлуді қарастырады, 
алайда ТМД үшін геостационарлық орбитаның бес орнында 70 канал, атап 
айтқанда Беларусь Республикасы үшін екі канал (21 және 25 арналар) және 
шығыс бойлықтың 23° геостационарлық орбитасындағы орын бөлінді.
Бүгінгі таңда орбиталарда тікелей (тікелей) теледидарлық хабар таратудың 
көптеген байланыс спутниктері мен ЖЖС бар. Сондықтан, көбінесе орбитада 
бір позицияда бірнеше ЖЖС орналастыруға тура келеді.
Спутниктік теледидар тарату үшін бөлінген жиілік диапазонының кеңдігіне 
қарамастан, эфирде біршама "Таршылық" байқалады. Осыған байланысты 
ЖЖС-мен теледидар таратуда поляризацияның бірнеше түрі қолданылады: 
көлденең (Н), тік (V) және дөңгелек оң (R) және дөңгелек сол (L) (сурет.
4.76).

Сурет. 4.76 Сол жақтағы сызықты және оң жақтағы дөңгелек 
радиотолқындардың поляризациясы

Жерсеріктік теледидардың жер үсті антеннасының сәулелендіргішінде 
АЖЗ таратушы антеннасы шығаратын радиотолқындардың 
поляризациясының осы түріне ғана жауап беретін поляризатор орнатылуы 
тиіс.

СТВ — ның келесі ерекшелігі-суретті беру кезінде жиілік 
модуляциясын қолдану (жердегі теледидарда AM қолданылады), ол жердегі 
қабылдағышта амплитудалық Модуляцияға айналады.

СТВ-да ТВ-сигналдарды беру үшін әлемнің әртүрлі елдерінде 
қолданылатын және жолдар санымен (625 немесе 525), өрістер жиілігімен (50 
немесе 60 Гц), жолдар жиілігімен (15625 немесе 15 750 Гц) және т. б. 
ерекшеленетін он стандарттың кез келгені пайдаланылуы мүмкін. Түсті 
сигналдар қара және ақ теледидармен үйлесімді үш жүйе арқылы беріледі: 
NTSC, PAL, SECAM [17].

Спутниктік теледидарлық хабар таратуда NTSC, PAL және SECAM 
Аналогты жүйелер қолданылады, олар жер үсті жүйелерінен айтарлықтай 
ерекшеленеді, сонымен қатар Аналогты-сандық және Сандық жүйелер.
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NTSC, PAL және SECAM жүйелерінде толық ақпаратты бір арнада 
беру үшін жарықтық сигналының спектріне қосалқы жиіліктегі түс 
сигналының спектрін қолдану принципі қолданылады.

Аналогтық түсті кескін беру жүйелері сигнал сапасының белгілі бір 
төмендеуіне әкеледі. Мұның басты себептерінің бірі-аналогтық сигналдың 
шуылға қарсы иммунитетінің төмендігі, өйткені бүкіл теледидар трактісі 
өткен кезде ол Шу мен басқа да кедергілерге ұшырайды.

Спутниктік теледидар арқылы берілетін толық түсті теледидар сигналы 
жердегі теледидарлық хабар тарату сияқты мүлдем қалыптасады. Алайда, 
спутниктік хабар таратуда кескін таратқыштың тасымалдаушы жиілігінің 
жиілік модуляциясын қолдану арқылы берілетін және қабылданатын 
сигналдардың сапасын жақсарту мүмкіндігі бар, оның амплитудаға қарағанда 
артықшылығы кедергілер мен шуларға аз сезімталдық, сигнал беру 
арналарының динамикалық сипаттамаларының сызықтық еместігіне төмен 
сезімталдық, сондай-ақ ұзақ қашықтыққа берілудің тұрақтылығы.

Теледидар таратқышының тасымалдаушы жиілігінің жиілік 
модуляциясы және 27 МГц спутниктен тарату арнасының жолақ енінің 
арқасында аналогтық жүйелердің кескін сапасы жердегі теледидарлық 
таратылымға қарағанда жоғары.

Қазіргі уақытта спутниктік теледидарда аналогтардан түрлі-түсті 
теледидар сигналдарын берудің жетілдірілген жүйелеріне көшу жүріп жатыр. 
Бұл жүйелер жарықтық пен түстік сигналдарын уақытша тығыздау 
принципіне негізделіп, оларды әрі қарай сандық түрге айналдырады. Мұндай 
жүйелердің мысалдары аралас Аналогты-сандық МАС стандарты және 
MPEG сандық теледидар жүйесі болып табылады, олардың мәні бұрын 
айтылған. Соңғы жүйе аналогтық сигналды сандық сигналға түрлендіруге 
негізделген, содан кейін оны тығыздау (қысу).

Аналогтық технологиядан айырмашылығы, сандық бейне сығымдау 
теледидар қабылдағышына бұрмаланбай жететін жоғары сапалы сигнал 
береді. Алайда, MPEG жүйесінде беріліс өте қымбат жабдықты қажет етеді.

Спутниктік теледидар сигналдарын қабылдау тұрмыстық теледидар 
қабылдағышы қосылған жабдықтың арнайы жиынтығы арқылы жүзеге 
асырылады. Тікелей теледидарлық хабар таратуда ЖЖС-дан хабарларды 
қабылдау үшін келесі минималды жабдық жиынтығы қажет: параболалық 
антенна, оның фокусында төмен шу күшейткіші мен жиілік түрлендіргіші 
және тюнер немесе қабылдағыш деп аталатын арнайы қабылдағыш 
орнатылған.

ЖЖС-мен кәсіби және әуесқой берілістер үшін параболалық 
антенналар ең танымал. Олар айналу параболоидінің пішініне ие және оларға 
параллель сәулелерді фокус деп аталатын бір нүктеге шағылыстыру 
қабілетіне ие. Айналмалы параболоид түріндегі айнасы бар антенналар екі 
негізгі классқа бөлінеді: симметриялы параболалық рефлектормен (сурет. 
4.77) және асимметриялы (сурет. 4.78). Антенналардың бірінші түрі әдетте 
тікелей фокустық, екіншісі офсеттік деп аталады.
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Сурет. 4.77 Осесимметриялық параболалық антенна

Сурет. 4.78 Офсеттік параболалық антенна

Офсеттік антеннаның фокусы оның геометриялық центрінен төмен 
орналасқан. Осының арқасында антеннаның пайдалы аймағын шуылы төмен 
күшейткішпен және түрлендіргішпен қараңғылау жойылады, бұл оның 
тиімділігін арттырады. Бұл дизайндағы антенналар спутниктік теледидарды 
жеке қабылдау кезінде жиі кездеседі.

Айна диаметрі 1,5 м-ден аз болған кезде офсеттік Антенналарды 
қолданған жөн, өйткені олардың жалпы ауданы ұлғайған сайын айнаның 
күңгірт әсері аз болады.

Параболалық антенналарда шуылы төмен күшейткіш және жиілік 
түрлендіргіші фокуста орнатылады.

Антенна жүйесінде антенна элементтерінен басқа сәулелендіргіш, 
қажетті поляризацияны таңдау торабы (поляризатор) және таңдалған 
спутникке бағыттау құрылғысы болуы мүмкін. Соңғысы механикалық 
жетекті және позиционер деп аталатын блокты қамтиды және сол жетекті 
басқаруға қызмет етеді.

Сыртқы блок (түрлендіргіш)-төмен шу шығаратын күшейткіш немесе 
жоғары жиілікті тербелісті күшейткіш-RF сигналына түрлендіргіш. Барлық 
қондырғылардағы бұл блок, әдетте, антеннада орналасқан және көбінесе 
сәулелендіргіш пен поляризатормен бір құрылым түрінде жасалады. Төмен 
шу түрлендіргіші әдетте LNB (төмен шу Blockonvertor) деп аталады. Ол 
қабылданған сигналды спутниктік қабылдағыш жұмыс істейтін басқа жиілік 
диапазонына күшейтеді және түрлендіреді (әдетте 0,95 - 1,75 ГГц).
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Әлемде әртүрлі брендтердің көптеген спутниктік қабылдағыштары бар. 
Шын мәнінде, олардың кез-келгенін спутниктік теледидардың жеке қабылдау 
жүйесі үшін пайдалануға болады. Бірақ ресивер өндірушілердің ешқайсысы 
негізгі электр тізбектерін білдірмейді, сондықтан ресивер түйіндерінің 
жұмыс принципін жеңілдетілген радиоәуесқойлық схема бойынша табуға 
болады (сурет. 4.79).

Сурет. 4.79 Спутниктік теледидар қабылдағышының құрылымдық блок-
схемасы

СТВ барлық қабылдау құрылғыларының негізінде супергетеродиндік 
схема жатыр. Ресивер 30 МГц Өткізу жолағы бар УҚТ ӘЧ-қабылдағыш 
болып табылады. Микротолқынды түрлендіргіштен коаксиалды кабель 
арқылы Сигнал айна арнасын басатын кіріс сүзгісіне (PF1) түседі. Күшейткіш 
каскад (УК1) сүзгідегі сигнал жоғалуын өтейді. Содан кейін сигнал 
араластыру каскадына беріледі (См1). Мұнда «реттеу» реттегішінің 
жағдайына байланысты 1,25-2,2 ГГц жиіліктерінің кең спектрін жабатын 
гетеродиннің сигналы келеді. Араластырғышта (См1) 450 МГц (орташа мән) 
бірінші аралық радиожиілік түзіледі және резонанстық-жолақты 
күшейткішпен (РПУ) күшейтіледі. Әрі қарай, RPU күшейткіш тізбегінде att 
attenuator қосылады, ол кірістегі қатты өзгерістер кезінде сигнал деңгейін 
теңестіреді.

Аттенюатордан кейін әлсіреген сигнал қайтадан каскадпен күшейтіледі 
(УК2) және екінші араластырғышқа (См2) түседі. Араластырғышты 
пайдалану қажеттілігі 450 МГц жиілікте үлкен пайда мен тік фильтр 
фронттарын алу өте қиын екендігіне байланысты. Сондықтан бірінші аралық 
радиожиілік екінші 70 МГц аралық жиілікке айналады. Ол үшін 520 МГц 
жиіліктегі сигнал шығаратын екінші гетеродин қолданылады.
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Бұдан кейін екі транзистордағы кең жолақты күшейткіш (ШУ). Мұндай 
күрделі күшейткіш схемасы ең алдымен оның тұрақтылығымен негізделген. 
ШУ өздігінен қоздыру 84 МГц-тен жоғары жиілік спектрін күрт басатын 
төмен өту сүзгісін (FNH) болдырмайды.

Күшейткіш каскад (УКЗ) ФНЧ-дағы шығындарды өтейді. Содан кейін 
жоғары жиілікті сүзгі (FHF) 54 МГц-тен төмен барлық жиіліктерді басады. 
Осылайша, толық түсті теледидар сигналын беру үшін қажет ені 30 МГц 
жолақ пайда болады.

FVC-ден кейін сигнал UK4 және UK5 күшейткіш каскадтарына түседі, 
олар шектеу құрылғысына жібермес бұрын ПЦТС қосымша күшейтуді 
жүзеге асырады.

Детектор орташа жиілігі 70 МГц болатын 30 МГц жиілікті 
модуляцияланған сигналды анықтау жолағын қамтамасыз етеді. Шектегіштің 
кірісіндегі белгілі бір деңгейден асқан кезде сигнал аттенюаторға беріледі, ол 
оны «жерге» шунттайды.

ӘЧ-детектордан кейін алынған сигнал өткізу қабілеттілігін 6 МГц-ке 
дейін қамтамасыз ететін ВУ бейне күшейткішімен күшейтіледі. Бұдан әрі 
жер - спутник және жер - спутник таратушы трактілеріндегі жиіліктік 
болжаулардың өтемақысын қамтамасыз ететін ВФ бейнефильтрі қосылады. 
Бұл әлем кубогының қасиеттеріне байланысты. VF құрылғысы жоғары 
жиілікті шектейді және түс тасымалдаушысынан жоғары сигналды 
толығымен" кесіп тастайды".

Қабылдағыш сурет арнасының шығысында Қос эмиттер қайталағышы 
орнатылған. Мұндай қуатты шығу ұзындығы ондаған метрге жететін 
коаксиалды кабельде жұмыс істеу үшін, сондай-ақ бірнеше теледидарды 
үйлестіру құрылғылары арқылы қосу үшін қажет.

Қабылдағышта ACE жиілігін автоматты түрде реттеу бар, бірақ ол іс 
жүзінде қажет емес, сондықтан оны өшіру мүмкіндігі бар.

Спутниктік телевизиялық хабар тарату жүйесінде байланыс арнасы 
бойынша бейне сигналынан басқа басқа да ақпарат беріледі. Бұл 5-10 МГц 
аралығындағы қосалқы жиіліктегі әдеттегі дыбыс. Стерео дыбыстық 
сүйемелдеу, сондай - ақ стерео және монорадио бағдарламаларын, 
шифрланған теледидар арналарының кодын және т. б. беретін жеке 
дыбыстық арналар бар. Бағдарламалар көп болғандықтан және дыбыстық 
сүйемелдеу әртүрлі қосалқы жиіліктерде болуы мүмкін болғандықтан, 
қабылдағышты жедел қайта құру қажет. Бұл дыбыстық жолдың 
салыстырмалы түрде күрделі бөлігін ақтайды.

Дыбыс жолына сигнал ӘЧ-детектордан 6,5 МГц орташа жиілікке және 
одан әрі араластырғыштың кірісіне (См3) реттелген жолақты сүзгі (ПФ2) 
арқылы түседі. Мұнда араластырғыш ретінде де, гетеродин ретінде де қызмет 
ететін Чип қолданылады. Соңғысы 15,7 - 18,7 МГц шегінде қайта құрылады.

Микросхеманың шығуында алынған RF дыбысы 10,7 МГц-ке тең. Бұл 
UHV HM қабылдағыштары үшін стандартты RF, және дыбыс жолында 10,7 
МГц жиілікте стандартты Z1 RF сүзгісін қолдануға болады.
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Күшейтуден және шектеуден кейін сигнал ӘЧ-детекторына, одан әрі —
дыбыс жиілігін күшейткішке (УЗЧ) және дауыс зорайтқышқа (Гр) түседі. 
Дыбыстық сигналды UZCH тұрмыстық теледидарының кірісіне беруге 
болады.

Дыбыс жиілігін автоматты түрде реттеу өте қажет, өйткені күшті 
сигналда ол дыбыстық тасымалдағышты "ұстап алады" және көп жағдайда 
арналарды ауыстыру кезінде қолмен қайта құруды қажет етпейді.

Спутниктік қабылдағыш сыртқы құрылғыларға "қоңырау" немесе 
SCART типті қосқыштар арқылы қосылады және сыртқы түрі мен өлшемі 
бейнемагнитофонға ұқсайды.

Барлық қабылдағыштарды басқару инфрақызыл сәулелерде (ИКЛ) 
жұмыс істейтін командалық таратқыш орнатылған қашықтан басқару пульті 
арқылы жүзеге асырылады. Тікелей қабылдағышта XL қабылдағышы 
орналасқан.

Ресиверді теледидарға бірнеше жолмен қосуға болады. Осы әдістердің 
бірі бейнемагнитофонды қолдана отырып, суретте көрсетілген. 4.80

Сурет. 4.80 Спутниктік ресиверді бейнемагнитофонмен және теледидармен 
қосу схемасы

Жердегі теледидардың эфир антеннасы қабылдағыштың ANT in ұясына 
қосылады, содан кейін сигнал бірқатар қосқыштар арқылы теледидардың 
антенна кірісіне түседі. Ресиверден сигнал бейнемагнитофонға және 
теледидарға түседі, мысалы, дециметрлік диапазондағы 36-арнада, сондықтан 
теледидар ДМВ арналарының селекторымен (СКД) жабдықталуы тиіс. Егер 
бұл арна жергілікті эфирлік хабар таратумен айналысатын болса, ресивер мен 
бейнемагнитофонда жабдық иесінің қалауы бойынша ДМВ басқа арнасына 
қайта құру мүмкіндігі қарастырылған.
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Қазіргі заманғы теледидар модельдерінің көпшілігінде SCART немесе 
«қоңырау» коннекторлары түрінде төмен жиілікті кірістер бар. Ресиверді 
теледидарға кабель арқылы қосқан жөн, ол екі жағынан SCART қосқышымен 
немесе екі «қоңырау» қосқышымен аяқталады. Төмен жиілікті қосу 
жағдайында теледидарды оны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа ("av 
режимі") сәйкес монитор режиміне ауыстыру қажет.

Теледидарда PAL/SECAM декодерінің болуы Батыс Еуропа 
спутниктерінен теледидар бағдарламаларын түрлі-түсті және дыбыспен 
қабылдауға мүмкіндік береді.

Көптеген спутниктер D2 - МАС стандартына сәйкес теледидар 
таратады. Тұрмыстық теледидарлардың ешқайсысы осы стандартқа сәйкес 
берілістерді қабылдай алмайды, сондықтан d/D2-MAC декодерін 
қабылдағышқа қосымша қосу керек (кейбір қабылдағыштарда ол 
біріктірілген).

Сандық теледидарды MPEG-2 стандарты бойынша қабылдаған 
жағдайда арнайы теледидар қабылдағышы және антеннаны қоспағанда, 
спутниктік теледидарды қабылдау жүйесінің бүкіл жолын ауыстыру қажет. 
Алайда, бұл өзін ақтайды, өйткені, мысалы, BIRD-3 - bird-6 ноталарының 
спутниктерін ұшырғаннан кейін, сандық теледидар жабдықтарының иесі 400-
ге жуық бағдарламаны тек 13° шығыс бойлықтың бір позициясынан көре 
алады.

Спутниктік жабдықты орнату және баптау:
СТВ қабылдау үшін қабылдау жинағының мынадай негізгі құрамдас 

бөліктерін таңдау қажет: 1) тиісті көтергіш бекітпесі бар параболалық 
антенна, төмендеткіш конвертер (LNB) және спутниктік ресивер. Шығын 
материалдары-конвертер мен қабылдағышты қосуға арналған коаксиалды 
кабель және микротолқынды қосқыштар, бекіткіштер (антеннаны тірек 
құрылымына орнату үшін) және қабылдағышты теледидар қабылдағышына 
қосу үшін жж, жж-қосылатын кабельдер. Қосымша керек-жарақтар-
кодталған арналарды қабылдауға арналған құрылғылар (ақылы смарт-
карталары бар CAM модульдері), антеннаны әртүрлі спутниктерге 
конфигурациялауға арналған айналмалы құрылғылар, бірнеше спутниктен 
бір антеннаға сигналдарды қабылдауға арналған мультифидтер, бірнеше 
түрлендіргіштерден сигнал беру үшін коммутаторлар. ресиверге бір 
төмендету кабелі арқылы және т. б.

Антеннаны орнату оны құрастырудан басталады (әдетте құрастыру 
тәртібі антеннаға бекітілген нұсқаулықта көрсетілген). Антеннаның 
фокусына конвертер орнатылады. Әрі қарай, антеннаны орнату орнын 
анықтаңыз. Ол үшін антеннаның алдында көлеңкелі заттар мен заттар 
(ағаштар, ғимараттар және т.б.) болмайтындай етіп оңтүстік бағытта орын 
таңдау керек. Антеннаны бекіту тірегі тік сызық бойымен қатаң тігінен 
орнатылады (жердің тангенс бетіне перпендикуляр параллель). Антеннаны 
тірекке орнатыңыз. Конвертер мен ресивер арасындағы кабельді төмендету. 
Бұл жағдайда көрсетілгендей "F"коннекторларын қолданыңыз. Әрі қарай, 
антеннаны орнатуды бастауға болады.
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Азимутальды бұрышты есептеңіз:

және орын бұрышы

мұндағы - қабылдау орнының градустағы бойлығы , - орбитадағы 
ЖЖС-ның градустағы орналасуы, w-қабылдау орнының градустағы ендігі. 
Егер сіз антеннаны қатаң оңтүстікке бағыттасаңыз, онда берілген спутникке 
азимут арқылы орнату үшін А-дан 180°алып тастау керек. Егер бұрыш оң 
болса, антенна осы бұрыштың шамасына батыс жағына ауысады; егер теріс 
болса – шығысқа қарай.

Антеннаны спутникке орнатудың екі әдісі бар. Біріншісі-дәл. Оны 
жүзеге асыру үшін құрылғы қажет – сатфиндер деп аталатын (satfinder), 
сигналдары антенна қабылдайтын спутникті дәл анықтайды. Ол кіріс сандық 
ағыннан ақпарат алады және оны дисплейге шығарады. 

Бұл құрылғы автономды қуатқа ие (ол түрлендіргішпен жұмыс істейді), 
сондықтан ол LNB-ге тікелей қосылып, төмендету кабелін уақытша өшіреді. 
Антеннаның орнын азимут пен жердің бұрышында аз мөлшерде өзгерту 
арқылы Eutelsat консорциумына тиесілі кез-келген спутник түсіріледі. 
Түсірілген және ізденген спутниктердің координаттары арасындағы 
айырмашылықты анықтаңыз. Антеннаны азимуттық бағытта алынған мәнге 
ауыстырыңыз және орынның бұрышын өзгерте отырып, қажетті спутникті 
табыңыз. А және ақыл бұрыштарын түзету арқылы максималды сигнал алуға 
қол жеткізіледі. Түрлендіргішті осьтің айналасына бұра отырып, максималды 
сигнал шығарылады (тек сызықтық поляризациясы бар сигналдар үшін). Әрі 
қарай, ресивер қосылады және автоматты іздеу режимінде оны берілетін 
бағдарламаларды қабылдауға конфигурациялайды.

Жоғарыда аталған әдіс қымбат құрылғыны қажет ететіндіктен, сіз 
екінші – "соқыр" әдісті қолдана аласыз. Ол үшін ресивер мен бақылау 
мониторын (портативті теледидар қабылдағышы) конвертер мен антеннаға 
жақын жерде қосу керек. Олар арналарды қолмен іздеу режимін қамтиды 
және провайдердің немесе спутниктік оператордың веб-сайтында табуға 
болатын бір спутниктік транспондердің қажетті параметрлерін орнатады 
(LNB түрі, қабылдау жиілігі, сигнал поляризациясы, символдық жылдамдық, 
жинақтау кодының параметрлері). Қабылдағыш теледидардың бақылау 
экранына шығаратын индикаторы бойынша сигнал деңгейін бақылаңыз. 
Өзгерте отырып, антеннаның бұрыштарына және АҚЫЛ қол жеткізуде 
жоғары деңгейдегі сигнал. Бұл жағдайда спутникті түсірген кезде "сапа" 
(сапа) индикаторы да белгілі бір мәнді көрсетуі керек. Орын мен азимуттың 
бұрыштарын және түрлендіргіштің айналу осіне қатысты орнын реттей 
отырып, "сапа"параметрінің максималды мәніне қол жеткізіледі. 
Қорытындылай келе, барлық арналарды автоматты іздеу режимінде реттеңіз.
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STV жабдықтарын орнатушылар антенна мен түрлендіргішті жерге 
қосу қажеттілігін елемейді. Бұл найзағай кезінде жабдықтың істен шығуын 
болдырмау үшін қажет (статистикаға сүйенсек, бұл жиі кездеседі). Ол үшін 
кабельді түрлендіргішпен байланыстыратын коннекторға ораңыз, 
2...Диаметрі 1,5 сымның 3 орамы...2 мм және оны жерге қосыңыз. 
Антеннаның металл беті бірдей сыммен жерге қосылады (бөлек және бір 
тізбекке параллель).

Ресиверді теледидар қабылдағышына қосудың бірнеше жолы бар. 
Біріншісі-RF кабелінің көмегімен. Эфир антеннасы TV Areal 
қабылдағышының ұясына, ал RF out қабылдағышының шығысы теледидар 
қабылдағышының антенналық кірісіне қосылады. Ресиверді орнату мәзірінде 
осы жерде жерүсті ТВ-хабар тарату жүзеге асырылмайтын ДМВ-арна 
таңдалады. Теледидар қабылдағышын осы арнаға орнатыңыз. STV 
бағдарламаларын көру үшін теледидар қабылдағышы осы арнаға қосылуы 
керек.

Екінші әдіс-AV кабелі арқылы NH қосу. Қабылдағыштарда көп 
жағдайда SCART қосқышы болғандықтан, теледидар қабылдағышының AV 
кіріс түріне байланысты SCART-SCART немесе SCART-CINCH (RCA) типті 
AV кабелі қолданылады. Егер ресивер мен теледидар қабылдағышында S-
VIDEO шығысы және кірісі болса, S-VIDEO–S-VIDEO кабелін пайдалануға 
болады. Бұл жағдайда жарықтық сигналы мен толық түсті теледидар 
сигналының түс компоненті арасындағы кедергі бұрмалануы жойылады.

Үшінші әдіс-бұл ресивер мен теледидар қабылдағышында болуы керек 
компоненттік шығыс-кіріс арқылы қосылысты қолданатын ең сапалы әдіс. 
Үлкен диагоналі бар теледидар қабылдағыштарын пайдалану кезінде әртүрлі 
қосылу әдістерімен көрінетін кескіннің айырмашылығы айқын көрінеді. 
Құрылғыларды осындай жолмен қосқан кезде, ресиверді орнату мәзірінде 
AV-шығу режимін (компонент немесе YPrPb) қосуды ұмытпау керек.

Ресиверлерді жөндеу үшін жұмыс орнын, ең алдымен тиісті DVB-
жүйенің сигнал көзімен қамтамасыз ету қажет. DVB-S үшін бұл ku - немесе 
C-диапазонды түрлендіргіші бар параболалық антенна болуы керек. 
DVB-C сигналы осы жүйеде таратылатын кабельдік оператордың абоненттік 
желісінен алынады.
DVB-T сигналын, егер ол осы аймақта хабар таратса, кабельдік оператордан 
да алуға болады.

Төменде сипатталған құралдар өндіруші бойынша сараланбайды. 
Таңдау соңында оқырманға қалады. Жөндеуге қажетті құралдар мен 
құрылғылардың жиынтығы ғана көрсетіледі.

Компоненттерді дәнекерлеу үшін үлкен компоненттерді дәнекерлеу 
үшін қарапайым дәнекерлеу үтіктері ретінде қолданылады (сурет. 4.81), 
сондай-ақ қыздыру температурасын реттейтін дәнекерлеу станциялары 
(сурет. 4.82) SMD-компоненттерін, диодтарды, транзисторларды және ИМС 
дәнекерлеу үшін. Дәнекерлеу станциялары көбінесе ауыстырылатын 
саңылаулармен жабдықталған. Корпустарды дәнекерлеуге арналған мини-
толқын түріндегі дақтар болуы керек
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So, QFP және т.б. жиі қорытынды қадаммен.

Сурет. 4.81 Дәнекерлеуіш Сурет. 4.82 дәнекерлеу станциясы

Қабылдағыштарда қолданылатын IMS статикалық кернеуге өте сезімтал. 
Сондықтан тікелей желіден қоректенетін дәнекерлеу үтіктері жерге 
тұйықталуы керек. Жерге тұйықтау өткізгіші бар дәнекерлегіштердің үш 
клеммді желілік ашасы болады. Бұл ретте қоректендіруші желі үш сымды 
болуы тиіс, оның жерге тұйықтаушы өткізгішінің жерге тұйықтау 
контурымен байланысы болуы тиіс. Ресиверлерді жөндейтін шеберге 
антистатикалық халат кию қажет.
SMD компоненттерін бөлшектеу/монтаждау үшін, QFP корпустарындағы 
IMS және т.б. ыстық ауамен дәнекерлеу үшін ауа термиялық дәнекерлеу 
станциясын қолданыңыз. Станцияларды әр түрлі ИМС корпустары үшін 
ауыстырылатын ұштармен жабдықтау қажет (сурет. 4.83).

Сурет. 4.83 Ауыстырмалы ұштықтары бар Термо-ауа балқытып біріктіру 
станциясы

Бөлшектеу / монтаждау, 
BGA корпустары инфрақызыл (IR) дәнекерлеу станциясының көмегімен 
шығарылады. Реболлинг үшін трафареттер жиынтығы және трафарет үстелі 
(сурет. 4.84). 
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Сурет. 4.84 ИК дәнекерлеу станциясы және реболлингке арналған 
трафареттер жиынтығы

Дәнекерлеуге арналған шығын материалдары-Дәнекерлеу, ағындар, 
дәнекерлеуді алып тастауға арналған өру. IR дәнекерлеу үшін стандартты 
диаметрлі шарлар, ескі шарларды алып тастау үшін ағын және өру қажет.

Механикалық жұмыс үшін әр түрлі ені бар бұрағыштар қажет: жалпақ 
КРЕСТ ЖӘНЕ алтыбұрышты. Сондай-ақ, тістеуіштер мен сым кескіштер 
қажет.

Дәл өлшеу құралдарынан Сандық мультиметр, ESR-метр, жұмыс 
жиілігі 2.5 ГГц-ке дейінгі спектр анализаторы, жж-осциллограф және жиілік 
өлшегіш қажет.

Компоненттердің саны мен номенклатурасы жөнделетін 
қабылдағыштардың ассортиментіне байланысты және жөндеу жұмыстарын 
жүргізетін шебер жеке анықтайды. Алайда, жөндеу тәжірибесі көрсеткендей, 
болашаққа сақтау қажет 47мк 400 В және 1000мк 10 В электролиттік 
сыйымдылықтар ең көп сұранысқа ие.

Жөндеуді ақаулықтарды жою және оларды жоюдың келесі әдісі 
бойынша жүргізу ұсынылады. Алдымен компоненттерді визуалды тексеру 
жүргізіледі. Бұл үшін қол жеткізуді қамтамасыз етеді төлемақылар, алдын 
ала разобрав ресивер. Ең алдымен, коннекторлардың сапасын тексеріп, 
тақталарды корпустан бөлшектеңіз. Платалардың тұтастығына, чиптер мен 
иілімдердің болмауына көз жеткізу керек. Бөгде заттар болған жағдайда 
оларды алып тастайды, ресиверге түскен сұйықтықтарды алып тастайды, ал 
олардың түскен жерлерін спиртпен сүртеді. Бұл ретте, міндетті түрде-түссіз 
жоқ зақым олардан баспа монтажын.

Дәнекерлеу сапасын, «суық» рационның болмауын, баспа өткізгіштер 
арасындағы қысқа тұйықталуды көзбен тексеріңіз. Электролиттік 
конденсаторлар жұмыс кезінде жиі істен шығатындықтан, оларды мұқият 
тексеріңіз. Ісінген ыдыстар ауыстырылады, электролит құйылған ыдыстар 
алынып тасталады, ал электролиттің қалдықтары спиртпен жуылады. Қуат 
көзіндегі контейнерлер жиі істен шыққандықтан, тексеру одан басталады. 
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Әрі қарай, индуктивтілік, резисторлар және микросхемалар күйіп қалмас 
үшін тексеріледі.

Егер визуалды тексеру айқын ақауларды таппаса, сигнал көзі 
ресивердің кірісіне қосылады және әртүрлі модельдер үшін кітапта 
келтірілген әдістерге сәйкес жөнделеді.
Ресиверді кешенді жөндеу оның тораптарын жүйелі тестілеу жолымен 
жүргізіледі. Оларды тексеру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 1) көзбен 
қарап тексеру (жоғарыда келтірілген ұсынымдарды қараңыз); 
2) қуат көзінің шығу кернеуін тексеру; 
3) бір чипті декодер мен FLASH жадының жұмыс істеуін тексеру; 
4) бір чипті декодер (MPEG-2-декодер, DENC -) және SDRAM жұмысын 
тексеру; 
5) бейнесигналдың шығу тізбектерін және дыбыстық сүйемелдеу сигналын 
(AV-шығу) тексеру); 
6) түйіндерді тексеру: HALF-nim-модуль және QPSK-демодулятор; 
7) кардридер тораптарын тексеру (CAS қолдауымен модельдер үшін); 
8) ci-интерфейс тораптарын тексеру (Cam-модульдерді қосу мүмкіндігі бар 
модельдер үшін).

Жөндеу аяқталғаннан кейін әрдайым құрылғының қауіпсіздігін және 
жұмыс істеп тұрған құрылғыдан тұтынушының электр тогына түсу 
ықтималдығының болмауын бақылау қажет. Жөндеу кезінде ресивердің 
компоненттері, сондай-ақ қорғаныс экрандары мен төсемдері 
зақымдалмағанына көз жеткізу керек. Егер олар жоқ болса, оларды орнату 
керек.

Қабылдағыштарда жөндеу жұмыстарын жүргізетін адамның өміріне 
қауіпті жоғары кернеулер болғандықтан, электр қондырғыларымен жұмыс 
істеудің қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Жұмыс істеу үшін Сіз тек анық 
жұмыс істейтін және тексерілген құралды пайдалануыңыз керек.

RS-232 сериялық интерфейсі арқылы бағдарламалық жасақтаманы 
қалпына келтіру және жаңарту. 

Қазіргі уақытта сандық ресивер компоненттерінің интеграциясы 
максималды деңгейге жақындап келеді. 
Егер алғашқы модельдерде 50-ге дейін интегралды схемалар болса, онда олар 
оннан аспайтын IMS қолданады. Сонымен қатар, негізгі схеманы ресиверді 
басқаруды ғана емес, сонымен қатар қызметтік ақпаратты беретін сандық 
ағынды қабылдау мен декодтауды жүзеге асыратын орталық процессор деп 
санауға болады. Flash жадын бағдарламалауды жеңілдету үшін ресиверлердің 
соңғы үлгілерінде jtag интерфейсі немесе оның ejtag модификациясы 
(Enhanced JTAG) барлық жерде дерлік қолданылады. 

Төменде қабылдағыштарды пайдалану кезінде туындайтын 
проблемалар (атап айтқанда, FLASH жадының мазмұнын штаттан тыс 
өзгерту), сондай-ақ оларды импровизацияланған әдістермен жою мүмкіндігі 
сипатталған.
Қазіргі заманғы қабылдағыштар MPEG-2 демультиплексинг және декодтау, 
сонымен қатар ресивер түйіндерін басқару функцияларын орындайтын 
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бірыңғай IMS қолданады. Бұл құрылғының бағасын едәуір төмендетіп, 
құрылғыны өндіруге кететін шығындарды азайтты. Ресиверді басқару 
бағдарламасы немесе бағдарламалық жасақтама (бағдарламалық жасақтама) 
әдетте сыйымдылығы 1-ден 8 Мб-ға дейін болатын FLASH жадында болады.

Басқару процессорында кірістірілген жүктеуші болғандықтан, ресивер 
компьютерден немесе ұқсас ресиверден (RS-232 сериялық интерфейсін 
қолдана отырып) бағдарламалық жасақтаманы қалпына келтіруге немесе 
жаңартуға (жаңартуға) мүмкіндік береді. Екі процесс өте қарапайым және 
оңай.

Алдымен қарапайым нөлдік модем кабелін жасау керек (сурет. 4.85). 
Ол үшін Сіз қазіргі уақытта іс жүзінде қолданылмайтын Мысық тінтуірінің 
сымын қолдана аласыз. Сым тінтуір тақтасынан дәнекерленген және сурет 
бойынша екінші com коннекторы дәнекерленген. Коннектор female (мысалы, 
"DIGIRAUM DRE-4000" қабылдағышы үшін) немесе male ("LUMAX SG 
X2000"қабылдағышы үшін) болуы мүмкін.

Сурет. 4.85 Нөлдік модем кабелінің электр тізбегі

COM-порты арқылы ресивер арқылы түрлендіру үшін FLASH-жад 
бағдарламалаудың арнайы бағдарламалары – тиегіштер, немесе бурнерлер 
(ағылш. burner), сондай-ақ анықтамалық микробағдарламалар немесе 
қоқыстар. 
Оларды Интернеттен ресивер өндірушілерінің сайттарынан жүктеуге болады. 
Шын мәнінде, микробағдарлама-бұл FLASH жадының бүкіл аймағын 
бағдарламалауға арналған байттар тізбегі. RS-232 интерфейсі арқылы 
бағдарламалау кезінде жадтың бір бөлігі өзгертілгендіктен, бұл үшін 
қолданылатын анықтамалық микробағдарлама қоқыс деп аталады.

Ресейде кең таралған DIGIRAUM DRE-5000 қабылдағыштарының 
мысалын қолдана отырып, қалпына келтіру немесе жаңарту процесін 
қарастырыңыз. DRESetup микробағдарламалық жасақтамасын ашыңыз және 
компьютерге орнатыңыз, сонымен қатар микробағдарлама файлдарын 
ашыңыз (соңғы нұсқасы – 3.4.369). Компьютерді қабылдағышқа нөлдік 
модем кабелімен қосыңыз. Ресиверді желіден толығымен ажыратыңыз (бұл 
үшін артқы панельдегі желілік Қосқышты өшіру жеткілікті). Жүктеушіні іске 
қосыңыз. - Сурет. 4.86 DIGIRAUM Dre-4000 (5000) қабылдағышына арналған 
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жүктеушінің жұмыс терезесін көрсетеді. COM портын таңдау терезесінде 
ресивер қосылған портты таңдаңыз.

Open File анықтамалық микробағдарлама файлын таңдаңыз (ол 
орналасқан қалтаны көрсету керек), ал жүктеуші жүктелетін файл туралы 
ақпаратты көрсетеді. Upload опциясы бағдарламаны жадқа жүктеуді 
бастайды. Бұл жағдайда жүктеуші COM портын ашу әрекеті туралы 
хабарлама беруі керек. Содан кейін қабылдағыштың қуатын қосу керек. 
Жүктеушінің прогресс деңгейінің көрсеткіштері микробағдарлама процесін 
көрсетеді. Алдымен ресивердің жадына ақпарат жүктеледі (File Uploading 
көрсеткіші), содан кейін FLASH жады бағдарламаланады (Burning 
көрсеткіші).

Сурет. 4.86 DREBurner жүктеушісінің жұмыс терезесі

Бағдарламалау аяқталғаннан кейін жүктеуші оның сәтті аяқталғаны 
туралы айтады, ал қабылдағыш кезекші режимге өтеді. Бұл бағдарламалауды 
аяқтауы мүмкін (компьютер мен нөлдік модем кабелін өшіру керек).

Жаңарту үшін, БОЙЫНША, болады, былайша. Қосу тамақтану 
ресиверді (теледидардың абоненттік қосымшасы-бұл тиіс соединен 
компьютермен нөл-модемдік кабельмен). Әрі қарай, ресивер мәзірінде 
деректерді орнату/беру опциясын таңдап, қашықтан басқару пультіндегі 
қызыл түймені басу керек. (Параметрлер мәзіріне кірген кезде PIN-кодты 
теру керек. Әдепкі 0000.) Содан кейін жаңартуды растау керек: иә таңдаңыз 
және шамамен түймесін басыңыз. Компьютерде жүктеушіні іске қосыңыз 
және анықтамалық микробағдарлама файлын ашыңыз. Жүктеуді бастаңыз 
және жүктеуші жаңарту процесінің сәтті аяқталғанын күтіңіз.

Егер анықтамалық микробағдарлама болмаса, оны ұқсас жұмыс 
қабылдағыштың FLASH жадынан жүктеуге болады. Бұл жағдайда түседі 
былайша. Екі қабылдағыш нөлдік модем кабелімен қосылады, жұмыс 
қабылдағышы мониторға (теледидар қабылдағышына) қосылады. 
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Жаңартылған (қалпына келтірілетін) ресивер өшіріледі, жұмысшы қосылады. 
Содан кейін мәзірге кіру керек деректерді орнату/ беру. Жазу пайда 
болғаннан кейін, процесс кезінде қуатты өшірмеңіз! болу керек, көк 
түймешені ДБП-гі. Деректерді өңдеу көрсеткіші пайда болады. 100% 
көрсеткеннен кейін қашықтан қосылуды күту деген жазу пайда болады. 
Жаңартылған (қалпына келтірілетін) ресивер кіреді, ал деректерді беру 
көрсеткіші толтырыла бастайды. Жұмыс қабылдағыштың алдыңғы 
панеліндегі Индикатор берілген ақпараттың мөлшерін (s (Send) және 
пайызбен жүрісін), ал жаңартылатын (қалпына келтірілетін) индикатор 
жүктелген ақпаратты (l (Load) және жүктеу пайызын) көрсетеді. Деректерді 
беру аяқталғаннан кейін жаңартылған (қалпына келтірілетін) қабылдағыш 
өзінің FLASH жадын бағдарламалауды бастайды. Бұл жағдайда индикаторда 
бұл процесс көрсетіледі (B (Burn) әрпі және бағдарламалау пайызы). 
Бағдарламалау аяқталғаннан кейін ресивер жұмыс режиміне кіруі керек. 
Инфобаннерге деректерді беру аяқталды. Қайталауға? жоқ деп жауап беру 
керек. Ресиверді өшіріп, нөлдік модем кабелін ажыратыңыз.

Спутниктен бағдарламалық жасақтаманы жаңарту туралы аздап. 
Көбінесе абоненттерге бағдарламаларды жеткізу үшін қабылдағыштарды 
қолданатын провайдер спутниктен бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды 
жүзеге асырады. Мысалы, Dre-5000 ресиверін НСК (ұлттық спутниктік 
корпорация) компаниясы Триколор ТВ бағдарламаларын тарату үшін 
пайдаланады. Компания спутниктен ресивер бойынша мерзімді жаңартуды 
жүзеге асырады, бұл туралы ақпарат арнасында хабарлайды. Жаңарту үшін 
қабылдағышты Tricolor пакетінің кез-келген бағдарламасына орнатып, оны 
жұмыс режиміндегі бағдарламалардың біріне ауыстыру керек. Бұл ретте 
пайда болады инфобаннер сұрау жаңарту туралы БОЙЫНША. Сұрауды 
растау қажет. Осыдан кейін сіз жаңарту процесінің прогресс көрсеткіші 
пайда болғанша күтуіңіз керек. (Бағдарламалық жасақтама деректері 
спутниктік арна арқылы белгілі бір жиілікпен берілетіндіктен, күту уақыты 
әр түрлі болуы мүмкін.) Бағдарламалау аяқталғаннан кейін ресивер 
жаңартылған бағдарламалық жасақтамамен жұмыс режиміне кіреді.

Jtag интерфейсін пайдаланып қабылдағыштар арқылы қалпына келтіру.
Егер сериялық интерфейс арқылы ресивер арқылы қалпына келтіру оң 

нәтижеге әкелмесе, JTAG интерфейсін қолдана отырып, басқару 
процессорын, FLASH және динамикалық жадты диагностикалау қажет.
DIGIRAUM DRE-5000 қабылдағышын сынау және жөндеу мысалында осы 
процесті жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырыңыз.

Физикалық тұрғыдан, JTAG интерфейсі-бұл дәйекті синхронды 
интерфейс. Оның негізгі конфигурациясында сегіз сигналдық сызық бар: TDI 
және TDO кіріс/шығыс сызықтары, синхрондау, қалпына келтіру және 
басқару сызықтары: TCK, TRST, RESET, TMS, TRIGGER IN және TRIGGER 
OUT. Сигналдық желілердің әрқайсысында жеке ортақ сым болады. 
DIGIRAUM Dre-5000 қабылдағышындағы JTAG интерфейсін Dd1 Sti5518 
процессорына қосудың негізгі электр тізбегі суретте көрсетілген. 4.87. Айта 
кету керек, Sti5518 процессоры негізінде жасалған KAON, METABOX, 
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MEDIACOM, NEXT, SAMSUNG, STRONG, SUPERMAX және т.б. 
қабылдағыштарда интерфейс қосқышының терминалдарын тағайындаудың 
ұқсас схемасы қолданылады.

Сурет. 4.87 DIGIRAUM Dre-5000 қабылдағышындағы Jtag интерфейсінің 
электр схемасы

Бағдарламалық жасақтаманы jtag интерфейсімен қалпына келтіруді 
бастамас бұрын, аппараттық құрал жасау керек – компьютердің LPT 
портының және ресивердің JTAG интерфейсінің деңгейлерін 
сәйкестендіретін құрылғы. Егер LPT портынан қалпына келтірілетін 
қабылдағышқа дейінгі қашықтық аз болса (30 см-ден аспайды), онда сіз 
суретте көрсетілген қарапайым түрлендіргішті жинай аласыз. 4.88. 

Сурет. 4.88 LPT/JTAG пассивті деңгей түрлендіргішінің электр тізбегі
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Оның орындалуы ерікті. Сіз DB-25 male коннекторын және 
экрандалған бес сымды сымды ала аласыз. Резисторларды коннектор 
корпусының ішіне ерітуге болады. Jtag интерфейсінің қосқышы ретінде сіз 
қырық істікшелі IDE ілмектерінен ұя ұяларын қолдана аласыз, оларды 
жартысына дейін қысқарта аласыз. Екінші нұсқа үшін принтерге LPT сымын 
алып, принтерге қосылатын қосқышты дәнекерлеу керек. IDE-шлейфтің бір 
қосқышын кесіңіз (бірнеше сантиметр шлейф кесіндісімен) және қосқышты 
жартысына қысқартыңыз (жиырма істікті қалдырыңыз). 

Тиісті LPT сымдары мен кабель резисторлар арқылы дәнекерленген 
(олар кішірейтетін түтікке салынған).

Толық функционалды деңгей түрлендіргішін суретте көрсетілген схема 
бойынша жинауға болады. 4.89.

Сурет. 4.89 LPT/JTAG белсенді деңгей түрлендіргішінің электр тізбегі

Ол сегіз буферлік элементтен тұратын DD1 IMS-де жиналған. 
Құрылғының орнату схемасы суретте көрсетілген. 4.90. Xs1-210 баспа 
схемасына көлденең орнатылған түйреуіш ұясы. CP1-DB-25 ұя ұясы.
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Сурет. 4.90 LPT белсенді деңгей түрлендіргішінің электр тізбегі / JTAG

Түрлендіргіш компьютерге LPT принтерінен модификацияланған 
сыммен қосылады (принтер жағындағы қосқыш дәнекерленген және оның 
орнына DB-25 істікшесі қосылған). Түрлендіргіш қуат көзінен +4.5...7 В қуат 
алады, осы мақсатта ұялы телефондардан зарядтағышты пайдалануға болады. 
+3.3 в түрлендіргіштің кернеуін қабылдағыштан алуға болады, VT1, VD1, 
R11 және C3 элементтерін бұл жағдайда алып тастауға болады. Бұл 
түрлендіргіш үшін интерфейс сымдарының ұзындығы сыни емес.

Әрі қарай жұмыс істеу үшін сізге еркін таратылатын jKeys 
бағдарламасы қажет (2.9.10 нұсқасынан төмен емес). 

Оны Интернеттен жүктеуге болады. Барлық файлдардың екеуі үлкен 
қызығушылық тудырады: jKeys орындалатын модулі.exe және jkeys 
қабылдағыш түрін анықтайтын файл.def. 

Содан кейін қабылдағышқа XP1 jtag интерфейсінің 20 істікшелі 
қосқышын орнату керек (сурет. 4.89), түрлендіргішті компьютерге және 
қабылдағышқа қосыңыз. (Егер түрлендіргіштің екінші нұсқасы қолданылса, 
оның қуаты қосылады.) Jkeys бағдарламасын іске қосыңыз, Егер 
түрлендіргіш жұмыс істесе, jtag Info Device ID терезесінде 0x00000000 
оналтылық Сан пайда болады. Ресиверді қосып, бағдарлама терезесінде 
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Detect түймесін, процессордың атауын және оның сәйкестендіру нөмірін басу 
керек. 4.91 а. 

Сурет. 4.91 jKeys бағдарламасының жұмыс интерфейсі

Егер бағдарлама IRD (DCU peek) error reading хабарламасын шығарса, 
яғни EMS Sti5518 диагностикалық бақылау құрылғысынан оқу мүмкін 
болмаса, бағдарламадан шығып, қабылдағышты желіден ажырату керек. 

Бір мезгілде бағдарламасын іске қосады және қамтиды ресивер. Егер 
хабарлама қайталанса, STI5518 DD1 IMS немесе DS2 FLASH жадының істен 
шығуы туралы қорытынды жасауға болады.

Бұл ақаулықты іздеу әдісі келесідей. Жиілік өлшегішпен TP бақылау 
нүктесінде (R25 сол жақ шығысы) 27 МГц үлгілі тербелістердің болуын 
тексеріңіз. Егер тербелістер қалыпты болса, DD1 ыстық ауамен 
дәнекерленеді. Jtag интерфейсі арқылы бақылауды іске қосыңыз, Егер 
хабарлама бұрынғы болса, DD1 IMS ауыстыру қажет.

Осылайша, DCU процессорын оқу қатесінің болмауы ресиверді одан 
әрі сынаудың қажетті шарты болып табылады. Бұл жағдайда IRD Info 
терезесінде IRD model қабылдағыш моделін таңдау мәзірі пайда болады (бұл 
жағдайда бұл "DRE-5000", 4.91 Б сурет). Әрі қарай, FLASH жадын тестілеуге 
және қажет болған жағдайда оны бағдарламалауға кірісіңіз. Мұны істеу үшін 
олар Flash programming мәзіріне кіреді (4.91-сурет), ал FLASH жады дұрыс 
анықталуы керек. Егер хабар пайда болса flash codes returned are not 
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recognised by jKeys, онда бұл FLASH жадын оқу мүмкін еместігінің белгісі. 
Ақаулықты жою үшін DS2 ыстық ауамен дәнекерлеу керек және DD1 және 
DS2 жалғайтын баспа өткізгіштерін микрокректердің болмауын тексеру 
керек. Егер FLASH жадын оқу мүмкін еместігі туралы хабарлама қайтадан 
пайда болса, оны ауыстыру қажет.

Dre қабылдағыштарының FLASH жадын бағдарламалаудың бірқатар 
ерекшеліктері бар. Бастау үшін қажет мұғалім эталондық түйініне. Оны 
сайттан микробағдарламалармен жүктеуге немесе анық жұмыс істейтін 
құрылғыдан санауға болады. Оқу процесі келесідей. Flash Programming 
бағдарламалау мәзіріне кіреді (4.91 в-сурет). 

Оқу, сақтау ... таңдаңыз (жад мазмұны жүктелетін қалтаны және файл 
атауын көрсетіңіз), OK. Прогресс дәрежесінің көрсеткіші FLASH жадын оқу 
процесін көрсетеді (сурет 4.91 г).

Бағдарламалау үшін FLASH жады Flash Programming мәзіріне кіреді 
және өшіруді өшіру режимін таңдайды. Programm бағдарламалау режимін 
таңдап, қажетті дайындалған микробағдарламаны ашыңыз. Бағдарламалау 
процесі прогресс деңгейінің көрсеткішімен көрсетіледі. Бағдарламалау 
шамамен 3-5 минутқа созылады. Бағдарламалау аяқталғаннан кейін OK 
түймесін басып, jKeys бағдарламасын жауып, ресиверді қайта іске қосыңыз. 
Бұл жағдайда оның өнімділігі қалпына келтірілуі керек.

Егер FLASH жадын бағдарламалау оң нәтижеге әкелмесе, DS3 
k4s641632k-UC60 динамикалық жадын тексеру қажет. Әдетте, бұл ақаумен 
ресивер жүктеуге тырысады (бұл, атап айтқанда, криптомодуладағы жанып 
тұрған жарық диодтарымен дәлелденеді), бірақ содан кейін басқарылмайтын 
режимге енеді. Ақауды жою үшін DS3 IMS ыстық ауамен, атап айтқанда R13 
және R14 резисторлық жинақтарымен дәнекерлеу керек.

EMS тексеру туралы қорытынды ESPZU DS1 24C64. JKeys 
бағдарламасын іске қосыңыз және EEPROM Programming мәзіріне кіріңіз. 
ESPZU оқу функциясын сақтау батырмасымен іске қосыңыз (сурет 4.92). Бұл 
жағдайда ESPZU оқу үлгерімінің көрсеткіші бар терезе пайда болуы керек. 
Егер DCUControl register-тен қате оқу пайда болса, онда бұл DS1-дің dd1-мен 
байланысының бұзылуы немесе DS1-нің бұзылуы туралы айтады. Соңғы 
жағдайда DS1 ауыстырылады.
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Сурет. 4.92 ЭСПЗАНЫ оқу кезінде jKeys бағдарламасының жұмыс 
интерфейсі

Шын мәнінде, EJTAG интерфейсі-бұл MIPS, ARM және басқа 
процессорлар қолданатын жетілдірілген дәйекті синхронды интерфейс. Іс 
жүзінде бағдарламалау кезінде бес сигналдық шиналар қолданылады: TDI 
және TDO деректерін енгізу/шығару желілері, синхрондау, басқару және 
қалпына келтіру желілері: TCK, TMS, RST. Интерфейс әдетте бір ортақ 
сымға ие.

Егер көрсетілген процессорларға негізделген EJTAG (Enhanced JTAG) 
пайдалана отырып, олардың сандық құрамдастарын (басқарушы процессор, 
FLASH - және динамикалық жад) диагностикалау қажет.

Ejtag интерфейсін қалпына келтіру үшін 1.0.6.14 нұсқасының 
EJTAG_TT бағдарламасы қолданылады.

Бағдарлама алдыңғы параграфта сипатталған jKeys бағдарламасына 
қарағанда LPT портының сәл өзгеше жолдарын қолданатындықтан, 
аппараттық құрал – компьютердің LPT портының және ресивердің EJTAG 
интерфейсінің деңгейлерін үйлестіру құрылғысы жасалуы керек (сурет. 4.93). 

Ыңғайлы болу үшін құрылғы ресиверлерді екі интерфейстің көмегімен 
қалпына келтіруге болатындай етіп жасалған. Мұнда айта кету керек, 
EJTAG_TT бағдарламасы STI5518 процессорының өзегі бар EMI 
қабылдағыштары арқылы қалпына келтіре алады. Алайда, jkeys 
бағдарламасы қайта бағдарламалауды тезірек жасайды, сондықтан адаптер 
екі бағдарлама үшін әмбебап болып табылады.

LPT порты арқылы процессормен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін JTAG интерфейсінен айырмашылығы (сигнал сымдары жақсы 
қорғалған жағдайда ток шектейтін резисторлар арқылы), EJTAG 
түрлендіргіші толық функционалды белсенді деңгей түрлендіргіші болуы 
керек. Ол сегіз буферлік элементтен тұратын DD1 IMS-де жиналған. XS2 
ретінде сіз кез-келген ақаулы қабылдағыштан немесе DVD ойнатқыштан 
алты бұрышты Розетканы ала аласыз. CP1-DB-25 ұя ұясы. 



262

Сурет. 4.93 LPT/jtag-EJTAG белсенді деңгей түрлендіргішінің электр тізбегі

Түрлендіргіш компьютерге LPT принтерінен модификацияланған 
сыммен қосылады (принтер жағындағы қосқыш дәнекерленген және оның 
орнына DB-25 істікшесі қосылған). Түрлендіргіш қуат көзінен +3.3 қалпына 
келтірілетін қабылдағышта жұмыс істейді. (Осы мақсатта +3.3 в 
түрлендіргіштің қуат кернеуі бар ұялы телефондардан зарядтағышты 
пайдалануға болады) осы түрлендіргіш үшін интерфейс сымдарының 
ұзындығы сыни емес.

Әрі қарай жұмыс істеу үшін ресивер түрлендіргіш арқылы 
компьютердің LPT портына қосылады. U1 күйін келтіру DEBUG режиміне 
ауысатын jp1 секіргішін алыңыз. Қабылдағышты желіге қосыңыз және 
EJTAG_TT бағдарламасын іске қосыңыз (сурет. 4.94 а). ALi m332x 
процессорының түрін, 16/8 bit mode және FAST AMD/SPI жалаулары бар SPI 
ALi флэш түрін орнатыңыз. Бағдарлама терезесінде қабылдағышпен 
байланыс үшін коннекторды басыңыз. Бұл жағдайда суретте көрсетілген 
журнал пайда болуы керек. 4.96 б. Журнал процессор, флэш-жад және 
онымен жұмыс режимі анықталғанын көрсетеді. Егер журналда IMPCODE 
болмаса, күйін келтіру режиміне кіру процесінің жоқтығы туралы хабарлама 
шығады, содан кейін U1 IMS қуатын тексеру қажет.
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Сурет. 4.94 EJTAG_TT бағдарламасының жұмыс интерфейсі

Жиілік өлшегішпен Y1 кварц резонаторында 27 МГц үлгілі 
тербелістердің болуын тексеріңіз. Егер тербелістер қалыпты болса, U1 ыстық 
ауамен дәнекерленеді. EJTAG_TT бағдарламасы қосылуды бастайды, егер 
хабарлама бұрынғы болса, U1 IMS ауыстыру қажет. SDRAM 
конфигурациясының қатесі U3-тің сапасыз дәнекерлеуі немесе істен шығуы 
туралы айтады. Осылайша, процессорды анықтау қатесінің болмауы 
ресиверді одан әрі сынаудың қажетті шарты болып табылады.

Жадты дұрыс анықтау-бағдарламаны қалпына келтіру режимінде 
жұмыс істеудің одан әрі шарты. Егер FLASH жады анықталмаса, оның U1 
байланысын тексеріңіз. Егер олар қалыпты болса, U4 ауыстырады. FLASH 
base мекен-жайы, жұмыс режимі және оның мөлшері дұрыс анықталған 
жағдайда, бағдарламалау әрекеті басталады. Мұны істеу үшін түймесін 
басыңыз флэш-өшіру U4 толығымен жойылады, бұл туралы бағдарлама 
хабарлама береді. Егер сіз бірінші 16 байт флэш жолындағы қосқышты 
қайтадан бассаңыз, 16 FFH мәні пайда болады. Егер сәтсіз өшірілсе, FLASH 
жады ауыстырылады.

Әрі қарай, ЖҮКТЕУШІНІ жүктеу секторларына жазуды бастаңыз. 
Жүктеуші BIG SAT BS-S 501 Xtra BOOT мұрағатынан алуға болатын төрт 
файлдан тұрады.zip. Әр файлдың атауында офсет беріледі, ол жазу кезінде 
Бағдарламаның тиісті терезесінде көрсетіледі. Яғни, 000000 файлдарын жазу 
кезінде.bin 000000, 0b0000 орнын ауыстыру керек.bin-0B0000 және т.б. (жазу 
кезінде файлдың ұзындығын көрсету қажет емес.) Қатарынан төрт файл 
жазады. Бұл шамамен 7-10 минутты алады (сурет.4.94 в). Компьютермен 
қосылуға тырысыңыз. Алғашқы 16 байт флэш жолында суретте көрсетілген 
16 мән пайда болады. Егер олар өзгеріссіз қалса, U4 ауыстыру қажет.
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Егер жазба сәтті болса, jp1 секіргішін орнатыңыз және ресиверді қайта 
қосыңыз. Алдыңғы панельде жасыл жарық диоды екі рет жыпылықтап, 
қызыл жануы керек. Бұл жүктеуші сәтті орнатылғанын білдіреді, содан кейін 
бағдарламалық жасақтаманы RS-232 интерфейсі арқылы бағдарламалауға 
болады.

Бағдарлама жүктеушінің сәтті орнатылғаны туралы хабарлаған 
жағдайлар бар, бірақ ресивер RS-232 интерфейсі арқылы байланысқа 
кірмеген. Бұл жағдайда сіз жазылған төрт жүктеуші файлды ejtag_tt 
бағдарламасы деп санауыңыз керек. (Бұл жағдайда, терезеде офсетті жазу 
сияқты тиісті мәнді орнату керек, ал терезеде ұзындық – 10, 000 және 1 
файлдар үшін 2 және 4 және 30 үшін 000 мәні.) Процесс оқуға болады ұзақ. 
Осыдан кейін сіз Hex редакторының оқылған файлдарын сілтеме 
файлдарымен салыстыруыңыз керек. Егер олар өзгеше болса, U4 
ауыстырылуы керек. Егер олар бірдей болса, U1 және U3 электрлік 
байланыстары тексеріледі, ал егер олар қалыпты болса, соңғысын 
ауыстырады.

Қабылдағыштардың жеке даналары болды, олардың өнімділігі толық 
микробағдарламамен EJTAG_TT бүкіл FLASH жадын қайта бағдарламалау 
арқылы қалпына келтірілді. Бағдарламалау уақыты шамамен 40 минутты 
алады. Бағдарламалау кезінде оның процесінде аппараттық құралдың істен 
шығуына жол бермеу үшін компьютерді де, қалпына келтірілетін ресиверді 
де өшіруге қатаң тыйым салынатынын есте ұстаған жөн.

Кірістірілген жүктеушіні қолдана отырып, RS-232 сериялық интерфейсі 
арқылы бағдарламалық жасақтаманы қалпына келтіру және жаңарту.

Ресиверді қалпына келтіру оның бағдарламалық жасақтамасының 
қалыпты жұмысын тексеруден басталады. Ресиверде FLASH жадының BOOT 
секторларында орнатылған кірістірілген жүктегіш болғандықтан, RS-232 
сериялық интерфейсі арқылы компьютерден бағдарламалық жасақтаманы 
қалпына келтіруге немесе жаңартуға болады. 

Процесс келесі ұсынымға сәйкес жүзеге асырылады.
Ресиверді жеке компьютерге нөлдік модем кабелінің көмегімен 

қосыңыз. Анықтамалық микробағдарламаны жүктеу үшін 7400_todvb 
бағдарламасын пайдаланыңыз.exe. Микробағдарламаны интернеттен табуға 
болады. Жүктеуші және микробағдарлама cosmosat 7405 және 7410 
модельдеріне де сәйкес келеді. 

Қабылдағыштарды қалпына келтіру немесе жаңарту келесідей жүзеге 
асырылады.

Бағдарлама мен микробағдарлама файлдарын ашыңыз. Ресиверді артқы 
қабырғадағы қосқышпен желіден ажыратыңыз және терезесі суретте 
көрсетілген жүктеу бағдарламасын іске қосыңыз. 4.95. COM порт терезесінде 
ресивер қосылған портты таңдаңыз (әдетте COM1)



265

Сурет. 4.95 7400 ToDvb бағдарламасының жұмыс интерфейсі

Файл мәзірінде select опциясы қабылдағышқа жүктелген 
микробағдарлама файлын таңдайды. (Оның кеңейтімі болуы керек *.bin.) 
Жүктеу процесін "оң" белгішесін басу арқылы іске қосыңыз. Компьютер 
COM порты арқылы қабылдағышпен байланыс орнатуға тырысады. Алдыңғы 
панельдегі қабылдағышты қосу түймесін басып, оны ұстап тұрып, 
қабылдағышты желіге қосыңыз. Бұл жазу процесін бастайды, оның барысын 
жүктеуші көрсетеді. Микробағдарламаны ресивердің жедел жадына жүктеу 
аяқталғаннан кейін FLASH жады жанып кетеді. Деректерді беру және 
микробағдарлама кезінде ресивер мен компьютерді өшіруге тыйым 
салынғанын есте ұстаған жөн. Микробағдарламадан кейін оның аяқталғаны 
туралы хабарлама беріледі. Олай болмаған жағдайда, егер микробағдарлама 
кезінде қате туралы хабарлама берілсе немесе сериялық интерфейс арқылы 
байланыс орнатылмаса, олар ресивердің аппараттық құралын жөндеуге 
көшеді.

Аппараттық ақаулар және оларды жою
Ресивер кезекші режимге қосылмайды, алдыңғы панельдегі 

индикаторлар жанбайды. Ресиверді желіге қосқан кезде F1 сақтандырғышы 
жанады. Ақаулық қуат көзінің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді және 
бастапқы тізбектердегі жартылай өткізгіш элементтердің бұзылуына 
байланысты пайда болады (№5 қосымшаны қараңыз).

Ақаулықты жою D1–D4, C1, U1 және Q1 элементтерінің 
жарамдылығын тексеруден басталады. Барлық көрсетілген элементтерді 
тексеру қажет, өйткені олардың бір уақытта істен шығуы мүмкін. Ақаулы 
элементтерді ауыстырғаннан кейін қорек көзінің шығу кернеуін бақылайды 
және Q1 қызып кетудің жоқтығына көз жеткізеді.
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Ресивер кезекші режимге қосылмайды, алдыңғы панельдегі 
индикаторлар жанбайды. F1 сақтандырғышы жұмыс істейді. Негізгі тізбек 
ажыратылған кезде Шығыс кернеулерін өлшеңіз. Егер олар жоқ болса, IMS 
U1 ауыстырыңыз. Сондай-ақ, бұл ақау қайталама тізбектердегі Schottki 
түзеткіш диодтарының бірінің бұзылуына ықпал етеді. Әдетте, dz1 зенер 
диодының және U2, U3 элементтерінің бұзылуына байланысты ақау пайда 
болады.
Сондай – ақ, ақаулық бастапқы іске қосу тізбегінің ақаулығы кезінде пайда 
болуы мүмкін-U1 қуаты. Бұл r3a, R3B, R20 үзілісі, C3 сыйымдылығын 
жоғалту және D7 сынуы немесе сынуы кезінде мүмкін.

Ресивер кезекші режимге қосылмайды, алдыңғы панельдегі 
индикаторлар жанбайды. Негізгі тақта ажыратылған кезде қуат көзі қажетті 
кернеуді береді. Ақаулық қуат көзі мен негізгі тақтаның ақаулығы кезінде 
пайда болуы мүмкін. Тексеру қуат көзі өшірілген кезде құрылғының 
корпусына негізгі тақтаның қуат желілерінің қысқа тұйықталуын анықтаудан 
басталады. Егер корпуста қуат желілерінің тұйықталуы болмаса, ESR –
метрмен немесе ауыстыру арқылы қуат көзінің екінші тізбектеріндегі сүзгі 
электролиттік ыдыстардың сапасын тексеріңіз. Бір уақытта бірнеше шығыс 
контейнерлерінің істен шығуы мүмкін.

Негізгі тақтаның IC7 тұрақтандырғышының АМС жұмысқа 
қабілеттілігіне көз жеткізіңіз (№6 қосымшаны қараңыз). Ақаулы электр 
тізбегіне бірнеше элементтер қосылуы мүмкін болғандықтан, ақаулы 
элементті анықтау керек. 

Айта кету керек, элементтің істен шығуының жанама белгілері оның 
кебуі, күйдіру, корпустың жойылуы болуы мүмкін. Сыртқы белгілер 
болмаған кезде олар қуат тізбегі мен корпус арасындағы қарсылықты 
бақылайды және осы сызықтан қоректенетін элементтерді дәйекті түрде 
ішеді.

Ең қиыны - +3,3 в тізбегін тексеру, өйткені ол қабылдағыш 
элементтерінің көп бөлігін тамақтандырады. Анықталған ақаулы элемент 
ауыстырылады. Бір сызықтан қоректенетін екі немесе одан да көп 
элементтердің бір уақытта істен шығуы мүмкін екенін атап өткен жөн.

Ресивер кезекші режимге қосылмайды, алдыңғы панельдегі 
индикаторлар жыпылықтайды. Қуат көзінің істен шығуына байланысты өте 
жиі кездесетін ақау. Әдетте C15, C16 элементтерінің сыйымдылығын 
жоғалту нәтижесінде пайда болады. Қуат көзінің Шығыс кернеулерін 
бақылаңыз. Егер олар ретсіз өзгерсе немесе өте төмен бағаланса, U2, U3, C6, 
C15–C17 элементтерін тексеру керек. Көбінесе, бұл ақау C1, C3 
сыйымдылығының жоғалуымен көрінеді.

Ресивер кезекші режимнен шықпайды, қуат көзі жұмыс істейді. Әдетте 
ақаулық негізгі тақтаның схемасындағы ақаулыққа байланысты. Ақаулықты 
жою Аппараттық қалпына келтіру тізбегін тексеруден және үлгілі жиілікті 
шығарудан басталады. Жұмысын тексереді тізбектерін формирователя ағызу. 
17 және 18 XP1 тұжырымдары қысқа тұйықталады, ал 130-шы IC2 
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тұжырымында теріс полярлықтың бір импульсі қалыптасуы керек. Жоғары 
жиілікті осциллограф 139 IC2 терминалында 27 МГц жиіліктегі сағат 
импульстарының болуын тексереді. Егер импульстар болмаса немесе 
жиілікте өте өзгеше болса (жиілік өлшегішпен өлшенеді), X1 кварц 
резонаторын ауыстырыңыз.

Қалпына келтіру тізбектерінің қалыпты жұмыс істеуі және сағат 
жиілігін осциллографпен қалыптастыру кезінде 26 IC6 істікшесіндегі CE 
Flash жадының кристалын таңдау сигналдары және 38 U3 терминалындағы 
динамикалық жедел жадты өлшеу тексеріледі. Егер олар қалыпты болса, 
ыстық ауамен IC2, IC6 және U3 дәнекерлейді. Ақаулықты сақтай отырып, 
IC6 оны бағдарламашыдағы анықтамалық микробағдарламамен алдын-ала 
бағдарламалайды.

Ақаулықты қайталаған кезде IC2 ауыстырылады, оның арасындағы 
жолдардың, жедел жадтың және FLASH жадының тұтастығын алдын-ала 
тексереді.

Ресивер қосылады, OSD графикасы бар, дыбыс пен сурет жоқ. 
Қабылданған сигнал деңгейінің бағдарламалық индикаторы оның жоқтығын 
немесе ретсіз өзгеретінін көрсетеді. Ақаулық қабылдағыштың кіріс 
тізбектерінің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді. Tuner1 nim Модулінің қуат 
кернеуін өлшеңіз. Көбінесе ақаулық CD2, CT4 контейнерлерінің жоғалуына 
немесе ағып кетуіне байланысты пайда болады. Сыртқы түрлендіргіштің 
кернеуі 2 DA1 терминалында өлшенеді. Егер ол өте төмен немесе +19...22 В-
қа тең болса, DA1 ауыстырыңыз. Осциллограф 8 және 9 NIM Модулінің 
терминалдарында SDA және SCL сигналдарын тексереді. Егер олар қалыпты 
болса, ICL4 шығысындағы TS сигналдарын басқарады. Егер олар болмаса 
немесе сызықтар жоғары логикалық деңгейде болса, NIM Модулінің қуатын 
3,3 және 2,5 в желілері бойынша тексеріңіз. Оның нормасымен nim модулі 
жөнделеді немесе ауыстырылады.

Ресивер қосылады, OSD графикасы бар, дыбыс пен сурет жоқ. 
Қабылданған сигнал деңгейінің бағдарламалық индикаторы оның болуын, ал 
сапа индикаторы жоқтығын көрсетеді. Ақау әдетте nim модулі мен IC2 IC 
байланысының бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Осциллограф TS 
сигналдарының модульден IC2 кірісіне өтуін бақылайды. RT1–RT5 ток 
шектегіш резисторларының дәнекерлеу сапасы мұқият тексеріледі. Сондай-
ақ, анықталуы және жойылуы қажет көрсетілген элементтер арасындағы 
Электр тізбектерінің бұзылуы мүмкін.

Ресивер бағдарламаларды ауыстырады, алдыңғы панельдегі 
қабылданған бағдарлама нөмірі көрсетіледі.

Қалыпты дыбыстық сүйемелдеу кезінде сурет жоқ. Осциллограф 18 
IMS IC2 тұжырымындағы бейне сигналды тексеруі керек. Егер ол болмаса, 
мультиметр осы шығыс пен ресивердің жалпы сымы арасындағы 
қарсылықты өлшейді. Қысқа тұйықталу кезінде ІС2 ауыстырылады.

Егер 18 ics1 терминалында сигнал болса, оның IC5 коммутаторы, qv1, 
QV4 транзисторларындағы Шығыс буферлік бейне күшейткіш арқылы өтуін 
тексеру қажет. Әдетте IC2, IC5, QV1 және QV4 бір мезгілде істен шығады.



268

Телекоммуникациялық жабдықтар.
Осы типтегі жабдықтың негізгі мақсаты әртүрлі типтегі құрылғылар 

арасында байланыс қалыптастыру үшін бейне және дыбыстық сигнал немесе 
басқа ақпаратты беру болып табылады. Оларды пайдалану арқылы кабельдік, 
радиорелелік желілер, сондай-ақ жергілікті және магистральдық желілердің 
талшықты-оптикалық арналары бойынша ақпаратты қамтитын 
материалдарды беру желілері қалыптасады [37].

Телекоммуникациялық жабдық келесі құрылғы түрлеріне жіктеледі:
- абоненттік;
- спутниктік байланыс жүйелері;
- пассивті желілік қондырғылар;
- коммутация жүйелері.

Мұндай құрылғылардың пайдаланушылары қалааралық, халықаралық 
және ұялы байланыс операторлары, интернет-провайдерлер болып табылады.

Ақпаратты берудің қазіргі әдістері оларға мәтіндік, дауыстық, 
графикалық форматта мәліметтер алмасуға мүмкіндік береді.

Телекоммуникациялық жабдықты осындай типтегі деректерді беру 
желілері белсенді қолданады:

Құрылымдалған кабельдік жүйе (ҚКЖ) бейнебақылау учаскелерін, 
сондай-ақ телефон және локальдық желілерді біріктіреді. Оған коаксиалды 
және оптикалық кабельдер мен коннекторлар, патчкордтар, бұралған жұптар, 
талшықты-оптикалық жабдықтар, дистрибьюторлар кіреді. Төменде 4.96-
суретте СКС графикалық түрде көрсетілген.

Сурет. 4.96 Құрылымдалған кабельдік жүйе
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Талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) – ақпарат беру 
жүйесі ретінде әрекет етеді. Ақпараттық ағындар диэлектрлік Жарық 
талшығымен таратылады [41].

ТОБЖ құрамына белсенді және пассивті түрдегі жабдықтар кіреді.
Бірінші түрге мыналар жатады:

коммутаторлар-компьютерлерді бір желіге біріктіруге арналған;
маршрутизаторлар-желілік сегменттер арасында пакеттерді жіберу 
қажеттілігі туралы шешім қабылдайды;
Желілік адаптерлер-аспапты жергілікті желіге қосуды жүзеге асырады.

Ақпаратты беру процестерін жүргізу үшін белсенді желілік жабдық 
қолданылады. Орнатулар жадта алгоритмдерді қамтиды, олар арқылы сигнал 
басқарылады, сонымен қатар ақпарат пакеті таратылатын жолдарды өлшейді. 
Осы типтегі жабдық Қосымша беру арналарын жобалау функциясын 
орындайды және жүктемелерді қондырғыларға бөлумен айналысады.

Пассивті жабдықтар оған көп жағынан төмен. Мұндай құрылғылар 
электр желісінен қоректенеді, бұл оларды белсенді жабдықтан 
ерекшелендіреді. Шартты түрде ол қондырғылардың 2 тобына бөлінеді: 
кабельдер үшін жол ретінде әрекет ететін құрылғылар және ақпарат беру 
жолы ретінде қолданылатын компоненттер.

Бұралған жұп Кабель тек бір-біріне бұралып қана қоймай, сол 
жұптардың қалған бөліктеріне бұралған жұп өткізгіштерден тұрады. Әр 
жұптың өзіндік түс схемасы бар, мысалы, біріншісі – көк, екіншісі – ақ-көк. 
Түс айырмашылығынан басқа, әр жұптың өз нөмірі мен атауы бар.

Желіні құру кезінде кабельдің екі түрі қолданылады-экрандалған 
(қалқаланған Twisted-Pair, STP) және экрандалмаған (бөлінбеген Twisted-Pair, 
UTP). Сонымен қатар, бұралған жұп кабельдер алты санатқа бөлінеді, 
олардың әрқайсысы белгілі бір қасиеттерге ие. Санат неғұрлым жоғары 
болса, кабельдің сипаттамалары соғұрлым жақсы болады. Мысалы, 
деректерді беру жылдамдығы 100 Мбит/с болатын желіні ұйымдастыру үшін 
бесінші санаттағы кабель қолданылады.

Бұралған жұпты қыспас бұрын қолыңызда келесі керек-жарақтар мен 
құралдар болуы керек (сурет. 4.97):
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Сурет. 4.97 Бұралған жұпты қысуға арналған құралдар мен жиынтықтар

Кабельдің өзі бұралған жұп. Егер сіз өзіңіздің қолыңызбен патч сымын 
жасауды жоспарласаңыз, онда қажетті ұзындықтағы кабельдің қажетті 
бөлігін дайындаңыз. Егер бұралған жұп кабель қабырғаға, юбка тақтасына 
немесе монтаж қорабына орнатылса, онда ыңғайлы қысу үшін жеткілікті 
ұзындықтағы кабель сегменттерін жасауға, сондай-ақ қате мен қайта қысу 
жағдайына назар аударыңыз [40].

Кабельді өзі сығуға арналған коннекторлар бұралған жұп, ол RJ-45
коннекторы деп аталады, мүмкін 8P8C атауы кездеседі, бұл коннектордың 
дұрыс таңбалануы.

Ең маңызды құрал, онсыз сіз бұралған жұпты дұрыс қыса алмайсыз, 
бұл, әрине, бұралған жұп немесе криптерге арналған қысқыш кенелер.

Бұралған жұпты қысу схемасы 4.98-суретте көрсетілген.

Сурет. 4.98 Кроссовермен тікелей қысу және қысу схемасы
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Кабельдерді қысудың екі негізгі схемасы бар: T568A және T568B, бірақ 
T568B жиі қолданылады. Коммутатор немесе хаб компьютерін қосу үшін екі 
жағынан бірдей қысылған тікелей кабель қолданылады, компьютер-
компьютер немесе коммутатор-коммутатор (хаб-хаб) бір жағынан T568A, ал 
екінші жағынан T568B кабелін пайдаланады.

Бұралған жұпты қысыңыз:
Кабельдің ұшын алыңыз да, қысқыш құралдың кескішін (кримпер) 

немесе қарапайым бүйір кескіштерді пайдаланып мұқият кесіңіз. Бұл кесу 
орнындағы барлық сымдар бір деңгейде, бір-бірімен және сыртқы 
оқшаулауға қатысты болуы үшін қажет.

Осыдан кейін біз сыртқы оқшаулауды кабельден мұқият алып 
тастаймыз, ұзындығы шамамен 12-15 мм, мұны қысқыштармен немесе кеңсе 
пышақтарымен жасауға болады. Өткізгіштердің жұптарын бір-бірінен бөліп, 
оларды бөліп, туралап, әрқайсысын бөлек тартыңыз.

Өткізгіштерді ең танымал EIA/TIA-568B стандартына сәйкес 
орналастырыңыз

Егер сіз тым ұзын өткізгіштерді алсаңыз, онда артық құралды кескіш 
кескішпен кесіңіз. Өткізгіштердің ұзындығын 12-15 мм-ге қалдыруға 
тырысыңыз. Ұзындығы қалыпты болса да, өткізгіштерді кесу керек, 
сондықтан олардың бәрі бірдей ұзындыққа (биіктікке) сәйкес келеді.
• Коннекторды пластикалық Ысырма төменнен болатындай етіп 

орналастырыңыз.
• Өткізгіштерді бір қолдың екі саусағымен мықтап қысыңыз. Содан кейін 
өткізгіштердің ұштарын коннектор терезесіне баяу салыңыз, сонда олар ені 
бойынша біркелкі бөлінеді.
• Өткізгіштерді коннекторға итеріп, олардың бір-біріне қатысты орнын
өзгертпейтініне көз жеткізіңіз.
• Өткізгіштерді бөлімге жеткенше жылжытыңыз. Олардың барлығы 
қабырғаға демалғанына көз жеткізіңіз. Егер ауытқу болса, өткізгіштерді 
алыңыз, оларды туралаңыз және жоғарыда сипатталған әрекеттерді 
қайталаңыз. Өткізгіштер коннекторға мықтап салынған кезде, олардың дұрыс 
орналасқанына тағы бір рет көз жеткізіңіз. 
• Егер бәрі дұрыс болса, коннекторды тиісті қысқыш құралдың ұясына 
салыңыз да, соңғысын мықтап қысыңыз.

Кабель қысылған. Енді оны хабқа (немесе компьютерлерді желіге қосу 
үшін қолданылатын басқа белсенді жабдыққа) және компьютерге қосып, 
тексеру керек. Ең оңай жолы – Желіге қосылу индикаторы хабарландыру 
аймағында пайда болғанына көз жеткізу. Егер бұл орын алса, онда бәрі дұрыс 
жасалды, әйтпесе қосқыштарды қайтадан қысу керек.

Сондай-ақ, кабельдің жұмысын тексеру үшін тестерді қолдануға 
болады (сурет. 4.99).
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Сурет. 4.99 Желілік кабельді сынаушы

Кабельдік тестерлер келесі түрде келеді:
- қарапайым-тек механикалық зақымданудың болуын (жабу немесе 
жыртылу), қосылыстың дұрыстығын анықтай алады. Олар жарықдиодты 
индикатормен сипатталады;
- жетілдірілген мүмкіндіктері бар құралдар-кірістірілген тоналды 
генераторлардың арқасында бөлінген өткізгіштерді анықтай алады;
- СК-дисплейі бар модельдер-барлық қателерді ғана емес, сонымен қатар 
үзілуге немесе жабылуға дейінгі қашықтықты, розетканың түрін, сымның 
ұзындығын анықтауға мүмкіндік беретін заманауи көп функциялы құрал.

Құрылғы түрін таңдау көбінесе қажеттіліктерге байланысты. Мысалы, 
кәсіби пайдалану үшін көп функциялы модельдерді таңдаған дұрыс, бірақ 
қарапайым қажеттіліктер үшін тек функция өзекті — кабель қоңырауы.

Бұралған жұп үшін тестерді қалай қолдануға болады:
Жұмыс принципі көбінесе өнімнің түріне байланысты. Қарапайым 

модельдер екі блоктан тұрады — орнату және жауап беру. Біріншісінде 
режимдер мен индикаторлар қосқышы бар. Екіншісінде Жарық 
индикаторлары бар, бұл қоңырау өткізгішті анықтауға мүмкіндік береді. 
Әдетте, RJ11 және RJ45 қосқыштары әр блокқа орнатылады.
Осындай құралмен бұралған сымның жұмысын тексеру үшін келесі 
әрекеттерді орындау керек:

Кабельдің коннекторлармен қысылғанына және пайдалануға дайын 
екеніне көз жеткізіңіз.

Бір ұшы сымның вставляем да задающий блок, ал екіншісі — қарымта.
Ы құралы.
Егер бәрі тәртіппен болса, онда сигнал өтеді және модульдердің 

әрқайсысында индикаторлар жанады.
Жарық сигналының болмауы желінің жұмысындағы бұзылуды 

көрсетеді. Кейбір жағдайларда тексерілетін сым бөлігін ауыстыру қажет.
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Интернет орталығының мысалында белсенді желілік жабдықты қосу 
және конфигурациялау (сурет. 100).

Телефон желісіне қосылу үшін модемді жеткізу жиынтығына кіретін 
сплиттер қолданылады. Ол интернет-орталықты телефондарды жоғары 
жиілікті модем сигналдарынан қорғап, желідегі телефон тудыратын 
кедергілерден оқшаулайды. Сплиттер телефонның жұмысына әсер етпейді 
және дұрыс қосылған кезде телефон оларды орнатқанға дейін жұмыс істеуі 
керек.

Сурет. 4.100 Телекоммуникациялық интернет орталығының артқы 
панелі

Интернет-орталықты қосу алгоритмі:
1. Жұмысты бастамас бұрын компьютердің өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
2. Интернет орталығын телефон желісіне қосыңыз. Модемнің "ADSL" 
қосқышын сплиттердің "MODEM" (немесе "DSL") қосқышына қосыңыз.
3. Телефонды сплиттердің "телефон" (немесе "тел") ұясына қосыңыз.
4. Сплиттердің "LINE" розеткасын телефон розеткасына қосыңыз. Ол үшін 
телефон кабельдерін пайдаланыңыз.
5. Интернет орталығын компьютерге қосыңыз. Ол үшін модемдегі "LAN1" 
қосқышын Ethernet кабелін пайдаланып компьютердегі тиісті Ethernet 
қосқышымен қосыңыз.
6. Ethenet кабелін пайдаланып SIP жабдығын модемдегі 3 портқа (LAN3) 
қосыңыз.
7. ETHENET кабелін пайдаланып iD TV приставкасын (STB) модемдегі 4 
портқа (LAN4) қосыңыз.
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8. Интернет-орталықты жеткізу жинағына кіретін адаптердің көмегімен 
электрмен қоректендіру желісіне қосыңыз және "ON/OFF"батырмасымен 
қуатты қосыңыз. Модемнің "POWER" индикаторы үнемі жасыл түспен 
жанғанша күтіңіз.
9. Компьютерді қосыңыз және амалдық жүйенің жүктелуін күтіңіз. 
Қосылымдардың дұрыстығын және провайдермен қосылудың болуын 
тексеріңіз. Егер модем жұмыс істеп тұрса, "POWER" индикаторы үнемі 
жасыл түспен жанады. Провайдермен ADSL қосылымын орнату кезінде 
"DSL" индикаторы баяу жыпылықтайды. Егер ADSL- провайдермен 
Байланыс сәтті орнатылса, "DSL" индикаторы үнемі жасыл түспен жанып 
тұрады. Егер модем компьютерге Ethernet порты арқылы дұрыс қосылса, 
«ETHERNET» индикаторы жасыл түспен жанады.

Модемді конфигурациялау:
1. Компьютерде Google Chrome сияқты шолғышты ашыңыз.
2. Мекен-жай жолында 192.168.1.1 теріңіз (сурет. 4.101).

Сурет. 4.101 Параметр параметрлері бетіне өту

3. Модем мәзіріне кіру үшін пайдаланушы аты мен парольді енгізуге шақыру 
пайда болады. (Сурет. 4.102) пайдаланушы атын енгізіңіз: admin және 
Пароль: admin.

Сурет. 4.102 Әдепкі логин мен парольді енгізу
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4. Осыдан кейін сіз модемнің веб-конфигураторының негізгі бетін көресіз 
(сурет. 4.103).

Сурет. 4.103 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

5. Интернетті және қосымша арналарды орнату үшін network > WAN 
Settings бөліміне өтіп, Add түймесін басыңыз (сурет. 4.104)

Сурет. 4.104 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті
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Біріншіден, біз интернет байланысын орнатамыз (сурет. 4.105)

Сурет. 4.105 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Енгіземіз :
VPI : 0
VCI: 40
wan қосылу түрі : PPPoE
PPP Username : интернетке кіру, password : интернеттен 
Пароль, confirm
құпия сөзі : интернеттен Пароль
Параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін басыңыз
Әрі қарай, біз тағы да «Add» түймесін басып, PVC 0/41 арқылы ID Phone sip 
жабдығын қосу үшін параметрлерді енгіземіз (сурет. 4.106).
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Сурет. 4.106 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Енгізу:
VPI: 0
VCI: 41
Wan қосылу түрі: көпір
Параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін басыңыз
Әрі қарай, біз тағы да "Қосу" түймесін басып, PVC 0/42 арқылы ID TV 
консолін қосу үшін параметрлерді енгіземіз (сурет. 4.107).
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Сурет. 4.107 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Енгізу:
VPI: 0
VCI: 42
Wan қосылу түрі: көпір
Параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін басыңыз
Төмендегі суретте көрсетілгендей сізде 3 ереже болуы керек (сурет. 4.108).
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Сурет. 4.108 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Әрі қарай, ережелерді порттармен біріктіру үшін Interface Grouping
мәзіріне өтіңіз. Басамыз Add (Сурет. 4.109)

Сурет. 4.109 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті
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Group Name өрісіне ID Phone енгізіңіз. PVC 0/41 ережесін LAN3
портымен біріктіріңіз. Ол үшін Available Lan өрісінде LAN3 таңдап, 
"көрсеткі" түймесін басыңыз, содан кейін Available WAN өрісінде br_0_41_1
таңдап, "көрсеткі" түймесін басыңыз (сурет. 4.110)

Сурет. 4.110 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін басыңыз
Енді ID TV үшін топ жасаңыз, ол үшін Add түймесін қайтадан басыңыз 
(сурет. 4.111)

Сурет. 4.111 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті



281

Group Name өрісіне ID TV енгіземіз. PVC 0/41 ережесін LAN4 портымен 
біріктіріңіз. Ол үшін Available Lan өрісінде LAN4 таңдаңыз және "көрсеткі" 
түймесін басыңыз, содан кейін Available WAN өрісінде br_0_42_2 таңдап, 
"көрсеткі" түймесін басыңыз»
Параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін басыңыз.
Сіз мыналарды алуыңыз керек: (сурет. 4.112)

Сурет. 4.112 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

6. Әрі қарай, ID Phone (LAN3) және ID TV (LAN4) порттары үшін DHCP 
функциясын өшіру керек. Ол үшін біз LAN Settings мәзіріне өтіп, ID Phone-ға 
қарама-қарсы Edit түймесін басамыз. (Сурет. 4.113)

Сурет. 4.113 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Ашылған терезеде DHCP Server элементінде Disable таңдаңыз және 
параметрлерді сақтау үшін Save түймесін басыңыз (сурет. 4.114)
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Сурет. 4.114 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Енді ID TV порты үшін DHCP функциясын өшіру керек . Ол үшін біз ID TV-
ге қарама-қарсы Edit (сурет. 4.115)

Сурет. 4.115 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Ашылған терезеде DHCP Server элементінде Disable таңдаңыз және 
параметрлерді сақтау үшін Save түймесін басыңыз (сурет. 4.116)

Сурет. 4.116 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті
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WiFi қосылымын орнату үшін келесі параметрлерді жасау керек: 
"Wireless" бөліміне кіріп, "Basic Settings"тармағын нұқыңыз. (Сурет. 4.117)

Сурет. 4.117 Телекоммуникациялық жабдықты баптау бет

SSID өрісінде сіз өзіңіздің интернет қосылымыңыздың атын көрсете аласыз. 
Region өрісінде "Kazakhstan"
тармағын көрсетіңіз және параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін 
басыңыз.
Бұдан әрі кіріңіз тармақ "Wireless Security"(Сурет. 4.118).

Сурет. 4.118 Телекоммуникациялық жабдықты баптау беті

Егер сіз WiFi қосылымыңызға кіруді ашық қалдырғыңыз келсе, Disable 
Wireless Security тармағын таңдап, осы бөлімдегі параметрлерді өзгертпеңіз.
Егер сіз WiFi қосылымыңызға пароль орнатқыңыз келсе, WPA-PSK/WPA2-
PSK тармағын таңдаңыз, Authentication type өрісінде WPA2 тармағын 
көрсетіңіз және PSK Password өрісінде WiFi қосылымыңыз үшін қажетті 
парольді көрсетіңіз.
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Құпия сөзді енгізгеннен кейін параметрлерді сақтау үшін "Save" түймесін 
басыңыз.
Интернет орталығында Интернетке қосылу үшін 1 және 2 кірістірілген 
Ethernet коммутатор порттары, сондай-ақ сымсыз желі адаптері (WiFi); IP 
телефонын немесе VoIP адаптерін қосу үшін-кіріктірілген Ethernet 
коммутаторының 3 порты, ал Set – Top-Box консолін қосу үшін-кіріктірілген 
Ethernet коммутаторының 4 порты (сандық теледидар осы портта жұмыс 
істейді).

Телекоммуникациялық жабдықтың негізгі ақауларына мыналар 
жатады:
Оларды жөндеу әдістемесі 4.2-тарауда қарастырылған қуат көздерінің істен 
шығуы, қуат көздерін жөндеу және реттеу.
Сондай-ақ қарастырылған коммутация тораптарының ақаулары 4.1-тарауда 
радиоэлектрондық құрылғылар мен коммутациялық жабдықтарды 
монтаждау.
Көбінесе ғимараттардың төбесіне салынған телекоммуникация желісіне 
найзағай кезінде найзағай түскен кезде белсенді жабдықтың істен шығуы 
орын алады. Сондықтан, "Қазақтелеком"отандық провайдері тәжірибе жасап 
отырғандай, жер астында телекоммуникация желісін салу ұсынылады.
Ақаулы компоненттер белсенді радио компоненттеріндегі кернеу картасын 
алып тастау арқылы ізделеді. Қуат өшірілген кезде радиоэлементтер бөлек 
аталады. Сол тізбектердегі ақаулық тұрғысынан. Кернеу картасын алу 
кезінде номиналдан ауытқулар анықталған жерде. Анықталған ақаулы 
компоненттер – әдейі жарамды болып өзгереді.

4.8 Теледидар жабдықтарын жөндеу және реттеу

Әдістемесі жөндеу түрлі-түсті теледидар 3УСЦТ-4УСЦТ [12].
Теледидар қабылдағыштарын жөндеудің жалпы тәртібі келесідей.

1. Ақаулықты талдау. Сыртқы белгілерге талдау жасалады, олардың 
әртүрлі комбинациясы ақаулы блокты (модуль, субмодуль, түйін) орнатуға 
көмектеседі. Пайдалану шарттары тексеріледі, сурет немесе дыбыс 
сапасының ақаулары неге байланысты екендігі анықталады: теледидар 
қабылдағышының ақауларына немесе сыртқы себептерге (кедергі, нашар 
қабылдау шарттары, қуат желісінің тұрақсыздығы, антенна жүйесінің, 
фидердің және т. б.) байланысты.)
2. Сыртқы тексеру. Теледидар өшірілген кезде модульдерді, қосалқы 
модульдерді Мұқият сыртқы тексеру жүргізіледі. Теледидар қосулы кезде, 
қосқыштардың түйіспелерінің сенімділігіне, радиоэлементтерге механикалық 
зақым келмеуіне көз жеткізу керек.
3. Блоктарды (модульдерді, қосалқы модульдерді, тораптарды) 
сигналдардың өтуіне тексеру. Қажетті өлшеулер жүргізіледі және алынған 
нәтижелер техникалық құжаттамадағы нәтижелермен салыстырылады.
4. Ақаулықтарды жою. Ақаулықтарды табу кезінде Модульдер, 
субмодулдар, теледидар тораптары арасындағы функционалдық 
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байланыстарды нақты көрсету; Бақылау-өлшеу аппаратурасын (ҚАА) 
пайдалана білу қажет. КИА негізгі тізіміне мыналар кіреді: сынақшы, 
электронды вольтметрлер, осциллограф, теледидарлық сигнал генераторы.

ZUSCT, 4usct теледидарларын жөндеу кезінде бірқатар ерекшеліктерді, 
ең алдымен құрылымдық ерекшеліктерді ескеру қажет. Модульдер, осы 
теледидардың қосалқы модульдері бөлек тақталарда жасалады. Оларды 
көрінеу дұрыс теледидармен ауыстыруға немесе көрінеу дұрыс 
(технологиялық) теледидарда тексеруге болады. Тағы бір ерекшелігі —
коммутациялық қуат көзі, оны жүктемесіз қосуға болмайды. МП-ны тексеру 
кезінде 130 в (125 В) тізбегін жүктемемен жүктеу керек (қуаты 25 Вт электр 
қыздыру шамымен мүмкін). ZUSCT, 4usct теледидарларын жөндеу 
ерекшеліктері көптеген қуат кернеулері MP-де өндірілмейтіндігін (мысалы, 
бейне күшейткіштерді қосу үшін 220 В қыздыру кернеуі және т.б.), сондай-ақ 
жарық сигналдары мен түс сигналдарының болуы.

Ақаулы модульді, қосалқы модульді, торапты, кассетаны анықтау. 
Теледидарларды жөндеу кезінде ақаулы түйінді, модульді, субмодульді, 
кассетаны анықтау өте маңызды [12].

Модульдердегі, субмодулдардағы, кассеталардағы ақауларды іздеу 
әдістемесі. Теледидарды жөндеу кезінде ақаулықтарды анықтауда дұрыс 
бағытты таңдау өте маңызды, әсіресе бірнеше функционалды түйіндерді 
тексеру қажет болған жағдайда. Әдістемесін қарастырайық кінәраттарды 
іздеу модульдер, кассеталар, субмодулях, тораптарында, сүйенген 
"хезбаллах" негізінен типтік ақаулары теледидар ЗУСЦТ, 4УСЦТ.

Қуат модулі МП-3-3, МП-405. 
1. Теледидарды қосқан кезде желілік сақтандырғыштар жанады.
Тексеру тәртібі: транзистор vt4 (VT6) — тиристор BS1 (VS1) - диодтар 

VD4 - VD7 (VD3 - VD6). Бұл көбінесе ақаулы бөлшектер. Vt4 (VT6) 
транзисторын тескен кезде мыналарды тексеру қажет: тиристор BS1 (VS1); 
транзисторлар VT1, VT2 (VT1, VT2); зенер диодтары VD3, VD1 (VD1); 
резисторлар R14, R16 (R27, R29); р-n-өтпелі үзіліс VD2, VD8 (VD2) 
диодтары; конденсатор с14 (С9).

2. Қуат модулі іске қосылмайды.
Тексеру тәртібі: XI (XI) қосқышында 220 В айнымалы кернеудің болуы 

— іске қосу схемасы — C16, C19, C20, VD3, VT3 элементтері (R18, R38, C9, 
L2) - vt2 қорғаныс схемасы (VT3, VT4, SZ). R18 резисторының, C7 
конденсаторының, VD3 зенер диодының, vt2, VT3 транзисторларының (vt3, 
VT4, SZ, R18, R38, C9 элементтерінің) ақауларының жанама белгісі-C19 
(C11)конденсаторының заряды таусылғанда саңырау шертпе.

3. Теледидарды қосқан кезде қорғаныс іске қосылады.
Ең алдымен, ақаулықтың орны анықталады: МП немесе 130 В (125 В), 28 В, 
12 В, 15 в электр тізбегі. Ол үшін x2 (AZ) қосқышын ажыратыңыз және 
суретте көрсетілгендей 130 в (125 В) тізбегі бойынша жүктемеге МП 
қосыңыз. 4.119.
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Сурет. 4.119 Оны тексеру кезінде қуат модулін қосу схемасы

Қорғаныс іске қосылған кезде МП ақаулы болып табылады. Тексеруге 
мыналар жатады: vt4 Транзисторы (VT6); vs1 Тиристоры (VS1); Vt1, VD1 
тұрақтандыру схемасы (VT2, VD1); vt2 қорғау схемасы (VT1, VT3, VT4).

Егер бұл жағдайда Қорғаныс жұмыс істемесе, онда 130 В (125 В), 28 В, 
12 В, 18 в электр тізбектерін МП-ға кезекпен қосу арқылы тексеріңіз. Әрі 
қарай, модульдерді, қосалқы модульдерді, түйіндерді тексеріңіз, олар МП-да 
қорғаныс жұмысын тудыруы мүмкін.

1. Сурет пен дыбыс жоқ, растр бар.
Мүмкіндігінше СК-М, СМРК түзулігін оларды көрінеу ақаусыз 

теледидарға ауыстыру немесе технологиялық (ақаусыз) теледидарға орнату 
арқылы кезекпен тексереді.

Теледидарларда ZUSCT тексеріледі:
- СМРК 12 В кернеудің болуы. Мысалы, СМРК-2-байланыс 8 XI 
коннекторы;
- БУ-да 12 В кернеудің болуы. Мысалы, БУ-3-те-8 коннектор X6 (AZ) және 1 
коннектор X4 контактісі, содан кейін УВП-да 12 В кернеудің өтуі;
- БУ-да 220 В кернеудің болуы. Мысалы, БУ-3 үшін-220В кернеуі МС-3 бар 
PS арқылы беріледі;
- БУ-да 30 В кернеудің болуы және оны ІСБ-ға беру. Мысалы, bu-3 — 4
Байланыс X4 коннекторы;
- УВП-дан МРК-ға берілетін 12 В диапазондарын ауыстырып қосу 
кернеуінің болуы (х2 қосқышының 2, 3, 5 түйіспелерінің бірінде, сондай-ақ 
СК-М (Х4) және СК-Д (Х7) қосқыштарында осы кернеудің болуы);
- УВП-дан МРК-ға берілетін баптау кернеуінің болуы.

Осы тексерулерден кейін ақаулы түйін анықталады, ақаулық жойылады 
(немесе түйін өзгереді).

4ct (синтезаторсыз) теледидар ақауларын іздеу тізбегі жоғарыда 
сипатталғандай бірдей.

4ct теледидарларында синтезатор тексеріледі:
- СМРК, СК-М, МСН — 405-көрінеу дұрыс теледидарға ауыстырумен 
немесе технологиялық теледидарға орнатумен;
- КТҚ-да 12 В кернеудің болуы (КР-дан Хб қосқышының 7 түйіспесі), 
сондай-ақ СМРК-де (СМРК1-5, XI қосқышының 8 түйіспесі));
- МСН - 405 12 В кернеуінің болуы (11 қосқыш х2 байланысы);
- МСН-405 31 В кернеуінің болуы (10 қосқыш х2 байланысы);
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- МСН-405 және КТҚ (Х2 жалғағыштың 6 түйіспесі) баптау кернеуінің және 
МСН-405 және КТҚ диапазондарын ауыстырып қосу кернеулерінің (Х2 
жалғағыштың 3-5 түйіспелерінің бірінде) болуы, сондай-ақ осы кернеулердің 
СК-М және СК-Д болуы.

Сурет пен дыбыс болмаған және растр болған кезде ақаулықтарды жою 
құрылымы (№7 қосымшаны қараңыз).

2. Дыбыс жоқ, сурет бар.
Ақаулықтарды жою кезінде бейнесигналды және дыбыс сигналын 

(екінші ӨСБ) бөлу СМРК-да жүретінін есте сақтау қажет.
ZUSCT (ХНО жоқ 4USCT) теледидарларының ақауларын іздеу тәртібі 

тексеруді қамтиды:
- СМРК (ақаусыз теледидарға ауыстыру немесе технологиялық теледидарда 
тексеру);
- Bu-да орналасқан UZCH (UZCH кіріс бұрағышын түрту арқылы, мысалы, 
bu-3 үшін X9 қосқышының 3 істікшесі);
- СМРК 12 В кернеудің болуы;
- БУ-да 15 В кернеудің болуы (x9 қосқышы);
- СМРК қосқышындағы дыбысты реттеу үшін БУ бар кернеудің болуы (XI 
қосқышының 2 істікшесі).

МСН-405 бар 4усцт теледидар үшін ақаулықтарды іздеу тәртібі 
жоғарыда сипатталғандай (СМРК, УЗЧ, қоректендіретін кернеулерді 
тексеру), тек қосымша МСН-405 тексереді. Синтезаторда дыбыс деңгейін 
реттеу кернеуі тексеріледі (1 X10 коннекторының контактісі.

3. Сурет жоқ, растр және дыбыс бар.
Бұл жағдайда бейне сигнал (ПЦТС) СМРК-да пайда болатындығын 

есте ұстаған жөн, ол жерден тексеруді бастау керек.
ZUSCT (4USCT) теледидарларының ақауларын іздеу тәртібі тексеруді 

қамтиды:
- Ақаусыз немесе технологиялық теледидарға ауыстыру арқылы СМРК;
- ПЦТС өтуі, жарықтық сигналын қалыптастыру және жарықтық 
сигналының жолы. МЦ-31 үшін: байланыс 1 қосқыш X6 → 
транзисторлардағы күшейткіш Vt1, VT3 → C6, C28, C37, VT5, VT6 
элементтеріндегі резекция схемасы → dl2 кідірту сызығы → XN14
технологиялық секіргіш → 15 DA2 чипінің шығысы. Cos 406d үшін: 7 XI 
коннекторының байланысы → XN2 технологиялық секіргіш → vt16 эмиттер 
қайталағышы → dt2 кідіріс сызығы → DA2 чипінің 13 шығысы;
- СМРК-да, МО-да (КОС), МО-да (КОС) жарықтық арна элементтерінде 12В 
қоректендіру кернеуі.

СМРК-де ПЦТС болмауы СМРК-2, D2, L3, L4, VT4, R41 немесе 
СМРК-1-5, DAI, VT2, R15 элементтерінің ақаулығынан туындауы мүмкін. 

Осылайша, осы элементтерді тексеру үшін белсенді элементтердің 
жұмыс режимдерін өлшеу, әртүрлі тізбектерді тексеру арқылы тестерді 
қолдануға болады. Егер теледидарлық сигнал генераторы мен осциллограф 
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болса, ақау табу процесі бақылау нүктелерінде осциллограммаларды тексеру 
арқылы едәуір жеделдетіледі.

Түрлі түсті кескіннің ақауларына әкелетін ақауларды табу әдісін 
қарастырыңыз.

1. Түрлі-түсті сурет жоқ, қара-ақ.
Ақауды іздеген кезде түс сигналдары мен негізгі түстердің 

сигналдарының пайда болуы Mc және CMC (ZUSCT теледидарларында) 
немесе cos және түс сигналдарының декодерлерінде болатындығын есте 
ұстаған жөн.

ZUSCT теледидарларының ақауларын іздеу тәртібі (MСН жоқ 4USCT, 
түрлі-түсті, кескін SECAM және PAL жүйелерінде жоқ) тексеруді қамтиды:
- 4 x8 қосқышының және 10 x9 қосқышының контактілерінде 12 В қуат 
кернеуінің болуы;
- D2 чипінің 16 істікшесіндегі қанықтылықты реттеу кернеуінің және D1 
чипінің 7 істікшесіндегі түс қосу-өшіру кернеуінің болуы. CD-41, CD-44
декодерлерінің субмодулдары көрінеу дұрыс кодталғандарға ауыстырумен 
немесе технологиялық теледидарға орнатумен тексеріледі;
- БУ-да қанығу кернеуінің болуы;
- D1 чипінің 12 терминалында үш деңгейлі импульстің болуы, x8 
коннекторының 9 байланысы және x9 коннекторының 6 байланысы;
- DA2 чиптері.

ХНО-мен бірге 4 ГЦT теледидарларының ақауларын іздеу тәртібі 
жоғарыда сипатталғандай, қанықтылық ХНО-мен реттелетінін есте ұстаған 
жөн (7 коннектор X10, 33 микросхеманың D1 шығысы).

2. Кинескоп экраны негізгі түстердің бірімен жарқырайды (сурет жоқ 
немесе сәл байқалады).

Ақауды табу кезінде МО немесе КОС, ДК және кинескопты тексеру 
қажет. Ақауларды анықтау тәртібі тексеруді қамтиды:
- шығыс бейне күшейткіштері және олардың тізбектері. MC - 31
транзисторлары үшін VT7 - VT12 (cos-406D үшін, vt7 - VT9 транзисторлары, 
VT11 - VT13), vt10 - VT12 (VT11 - VT13) транзисторлары үзілісте болуы 
мүмкін, ал vt7 - VT9 (VT7 - VT9) транзисторлары сынықта болуы мүмкін;
- ДК саңылаулы ажыратқыштарда тұйықталудың, түйіспелердің 
бұзылуының болмауына;
- кинескоп, егер жарықтың жарықтығы үдеткіш электродтағы кернеудің 
өзгеруімен реттелмесе, онда модулятор мен тиісті ЭОП катоды арасында 
қысқа тұйықталуды болжауға болады.

3. Кинескоптың экранында негізгі түстердің бірі жоқ, кескін басқа екі 
түспен қалыптасады.

Бұл жағдайда ақауды матрицалық Схемадан кейін, E'R_Y, E'G_Y, E'B_Y үш 
түсті сигнал пайда болған кезде іздеу керек.

Тексеру тәртібі: MC-31 - де жоқ түстің арнасы, ең алдымен C40, C42, 
C44, C47, C48, C49, D2 элементтері, VT7-VT12 бейне күшейткіштері және 
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олардың элементтері (cos - 406d, C40 - C42, C44 - C46, DA2 элементтері, vt7 -
VT9, VT11-VT13 бейне күшейткіштері және олардың элементтері).

4. Түсті кескіннің мерзімді немесе өздігінен жоғалуы.
Ақауды іздеген кезде келесі тәртіпті сақтай отырып, түстерді синхрондау 
схемасының жұмысын тексеру керек:
- МЦ - 31 үшін-L5 катушкасымен реттелетін D1 микросхемасының 6-шы 
терминалында кемінде 2В кернеудің болуы, ал КОС-406д, CD-41 үшін-5-ші 
терминалда 4 В кернеудің және DA1 микросхемасының 6-шы терминалында 
4 В-тан аспайтын кернеудің болуы;
- МЦ — 31-L5, С11, С12, С15, D1, в КОС - 406д-С26, С29, L3, С15, DA1 
түстік синхрондау элементтері.

Түрлі-түсті бейнемен байланысты ақауларды анықтау кезінде 
теледидар кірісіне генератордан түрлі-түсті жолақтар сигналын берген және 
бақылау нүктелерінде осциллограммаларды тексерген жағдайда ақауларды 
іздеу жеңілдетіледі.

Растрдың болмауына және оның бұрмалануына, синхрондаудың 
бұзылуына байланысты ақауларды жою әдісін қарастырыңыз. Растрдың 
болмауына байланысты ақаулық өте жиі кездеседі. Бұл ретте, егер ол МС 
(КР) шығу каскадының транзисторының өтулерін тесуге байланысты болса, 
МП-да 130 В (125 В) кернеу бойынша қорғаныс іске қосылады. ZUSCT 
(4usct) теледидарларында растрдың болмауы MS (KR), PC, MC (cos), USR 
(cos), кинескоптағы ақауларға байланысты болуы мүмкін.

1. Растр жоқ, дыбыс бар, Қосымша ақпарат — кинескоптың жіптері 
жанбайды. Жөн деп болжауға емес, жұмыс істейді, жол бағанындағы 
развертка.

Ақауды іздеу тәртібі тексеруді қамтиды:
- кіші қанат жаю схемасында 130 В (125 В) қорек кернеуінің болуы, МС — 3
үшін-ХЗ қосқышының 12 түйіспесінде және тұрақты ток бойынша VT1, VT2 
транзисторларының жұмыс режимінің болуы (КР-401 үшін, х6 қосқышының 
12 түйіспесінде 125 В кернеуінің, сондай-ақ х6 қосқышының 10 түйіспесінде 
28 в кернеуінің, х6 қосқышының түйіспесінде Vt1 және VT2 
транзисторларының тұрақты ток бойынша жұмыс режимі);
- болуы импульстар іске қосу, олар қалыптасады УСР, МС - 3-болуы Сисап

байланыста 13 қосқыш ХЗ бақылау нүктелерінде XN1, XN2, коллекторда Vt1 
және базасында VT2, импульстар коллекторында VT2 (КР - 401, болуы Сисап
байланыста 1 қосқыш Х6, бақылау нүктелерінде XN2, XN3, коллекторда Vt1, 
базасында және коллекторда VT2);
- T2 Шығыс жол трансформаторы, R11, R12 резисторлары, кинескоп 
филаменті, ДК.

2. Растр жоқ, дыбыс бар, Қосымша ақпарат — кинескоптың қызуы 
байқалады. Кіші сканерлеу жұмыс істейді, бірақ растрдың болмауы MC (cos), 
PC, кинескоптағы ақаулардан туындауы мүмкін.
Ақаулықтарды жою тәртібі тексеруді қамтиды:
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- кіші қанат жаю схемасында 220 В кернеудің болуы, ХЗ қосқышының х5 
түйісуінде (МС-3-те), х6 қосқышының 16 түйіспесінде (КР-401-де) және х4 
қосқышының 1 түйіспесінде (МЦ-31-де), х6 қосқышының 16 түйіспесінде 
(КОС-406д-да) бейне күшейткіштер схемасында);
- МС-3 үшін көбейткіштің кірісінде кері жүрістің импульстарының болуы; 
көзбен R19 резисторы, ол серіппе арқылы Е1 көбейткіштің кірісіне 
қосылады;
- Е1 көбейткіш, Жоғары кернеу болмаған кезде оны көрінеу жарамды деп 
ауыстыру;
- х4 жалғағыштың 1 түйіспесінде МС-3-те және ПК-3-1-де, КР-401-де х4 
жалғағыштың 1 түйіспесінде және ПК-4-те үдеткіш кернеудің болуы;
- МЦ (КТҚ) 12 В қоректендіру кернеуінің болуы);
- үш деңгейлі импульстің болуы, MC— 31 үшін-X4 қосқышының 4 
түйіспесінде және D2 чипінің 10 терминалында (cos - 406D үшін, ИӘ2 
чипінің 10 терминалында);
- Д2 микросхемасының 20 және 19 шықпаларында тиісінше 1— ЗВ және 2-4в 
кернеулерінің болуы (КОС-406Д үшін, ДА2 микросхемасының 20 және 19 
шықпаларында 1-З В және 2-4в кернеулерінің болуы), сондай-ақ қажет 
болған кезде БУ (БУ немесе МСН-405) жарықтығын, контрастылығын реттеу 
тізбектері.

Растр болмаған кезде ақаулықтарды жою құрылымы (№8 қосымшаны 
қараңыз).
3. Экранның ортасында жарқын көлденең жолақ көрінеді.
Бұл ақаулық Кадрлық сканерлеудегі ақауларға байланысты, оны іздеу 
тексеруді қамтиды:
- МК үшін кадрлық қанат жаю схемасында 28В, 12В қоректендіруші 
кернеулердің болуы-1-1— XI қосқышының 6 түйіспесінде 12В және XI 
қосқышының 4 түйіспесінде 28В кернеуінің болуы (КР-401 үшін, XI 
субмодулының ХЗ қосқышының 1 түйіспесінде 8 және 12В кернеудің болуы 
СК1);
- үзіліске Кадрлық ауытқитын катушкалар тізбегі;
- МК үшін бақылау нүктелеріндегі тұрақты ток бойынша транзисторлардың 
жұмыс режимдерін, осциллограммаларды, Кадрлық қашаудың каскадты 
схемалары-1-1 — Vt1, VT2 генераторы, vt3 эмиттер қайталағышы, vt4, VT6, 
VT7 күшейткіші, vt8, VT9 шығу сатысы (КР-401, SC-1 субмодульі, Vt1, VT2 
генераторының каскадтары, vt3, VT4, VT5 күшейткіші, vt7, VT8 шығу 
сатысы үшін).

4. Суретті синхрондау жоқ.
Бұл ақаулық OSR, Кадрлық сканерлеу тізбегінің, сондай-ақ 

радиоарнаның трактінің ақауларынан туындауы мүмкін. Сондай-ақ, кадрлық, 
кіші және жалпы синхрондаудың бұзылуы мүмкін.

Егер кадр синхронизациясы бұзылса және ZUSCT теледидарының R14 
ішкі резисторымен немесе R7 ішкі резисторымен қысқа мерзімді 
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синхронизацияға қол жеткізу мүмкін болмаса, 4usct Теледидарлары 
генераторды және оның тізбегін тексереді, MK 1-1 үшін — VT1, SZ, C6, R. 
14, R2 элементтері, ал KR-401 үшін — Vt1, SZ, C1, C5, VD1, R. 6, R. 7, R. 5, 
R8 элементтері.

Егер MK 1-1 - дегі R14 тізбектегі резистор (немесе R7 KR - 401
түзеткіш резисторы) кескінді қысқа уақыт синхрондауға болатын болса, онда 
тексеріңіз:
- МК-1-1 — де, XI қосқышының 7 контактісінде және Vt1 эмитентінде, ал 
КР-401 үшін-ХЗ қосқышының 5 контактісінде және Vt1 эмитентінде Кадрлық 
синхроимпульстердің болуы;
- XI қосқышының 8 түйіспесінде, D1 чипінің 8 түйіспесінде, ал cos — 406D 
үшін-X6 қосқышының 5 түйіспесінде және DA1 микросхемасының 8 
түйіспесінде рамалық синхроимпульстердің болуы;
- ОСР к174х11 микросхемасы.

Жолдар бойынша синхронизация бұзылған жағдайда, ОЖЖ тексеруді 
келесі тәртіпте жүргізу қажет:
- DA1 микросхемасының 9-түйінінде синхроимпульстердің болуы;
- DA1 чипінің 6-шы терминалында СИОХТЫҢ болуы;
- Vt1 транзисторындағы күшейткіштің және оның тізбегінің жарамдылығы; 
- кіші синхрондау элементтері мен DA1 чипінің жарамдылығы.

Жалпы синхрондау бұзылған жағдайда, ОСР да осы тәртіппен 
тексеріледі:
- DA1 микросхемасының 9-терминалында синхроимпульстер қоспасының 
болуы;
- Vt1 транзисторындағы күшейткіштің және оның тізбегінің жарамдылығы;
- DA1 микросхемасының жарамдылығы.

Синхронизацияның бұзылуына байланысты ақаулықтарды жою үшін 
осциллограф қажет, ал кейбір жағдайларда теледидарлық сигнал генераторы 
қажет [25].

Шетелде шығарылған теледидарларды жөндеу.
C НЕДЕН БАСТАУ КЕРЕК:

Теледидар қабылдағыштарын жөндеу кезінде теледидар қосылмайтын 
және өмірдің белгілері жоқ жағдайлар болады. Бұл ақаудың локализациясын 
едәуір қиындатады, әсіресе импортталған жабдықты жиі схемасыз жөндеу 
қажет деп санасаңыз. Шебердің алдында ақаулықты анықтау және оны ең аз 
уақыт пен күш жұмсау арқылы жою міндеті тұр. Ол үшін ақаулықтарды 
табудың белгілі бір әдісін ұстану керек [24].

Егер шеберхана немесе жеке шебер өзінің беделін бағалайтын болса, 
құрылғыны тазалаудан бастау керек. Жұмсақ щеткамен және шаңсорғышпен 
қаруланған кезде корпустың ішкі бетін, кинескоптың бетін және теледидар 
қабылдағышының тақтасын тазалау керек. Мұқият тазалаудан кейін тақтаны 
және ондағы элементтерді сыртқы тексеру жүргізіледі. Кейде сіз ақаулық 
орнын ісінген немесе жарылған конденсаторлардан, күйдірілген 
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резисторлардан немесе жанып кеткен Транзисторлар мен чиптерден бірден 
анықтай аласыз. Кинескопты шаңнан тазартқаннан кейін, мөлдір шамның 
орнына сүтті-ақ ішкі бетті көреміз (вакуумның жоғалуы).

Көбінесе визуалды тексеру ақаулы бөліктердің сыртқы белгілерін 
анықтамайды. Содан кейін сұрақ туындайды-неден бастау керек?

БЛОК ПИТАНИЯ:
Неғұрлым мақсатқа сай бастау керек, жөндеу және жұмыс істеу 

қабілеттілігін тексеру блок питания. Мұны істеу үшін жүктемені өшіріңіз 
(кіші сканерлеудің шығу сатысы) және оның орнына 220 В, 60 қыздыру 
шамын қосыңыз...100 Вт.

Әдетте, кіші сканерлеу кернеуі 110 құрайды...150 Ғ. Екінші тізбектерді 
қарап шыққаннан кейін, қуат көзінің импульстік трансформаторының 
жанындағы тақтада біз 47 сыйымдылығы бар сүзгі конденсаторын 
табамыз...100 мкФ және жұмыс кернеуі шамамен 160 в құрайды. Сүзгінің 
жанында Кіші сканерлеу кернеуінің түзеткіші орналасқан. Сүзгіден кейін 
кернеу Шығыс сатысына дроссель, шектеу резисторы немесе сақтандырғыш 
арқылы түседі, кейде тақтада жай секіргіш болады. Бұл элементті дәнекерлеу 
арқылы біз қуат көзінің шығу сатысын кіші сыпыру сатысынан ажыратамыз. 
Конденсаторға параллель, біз қыздыру шамын қосамыз - жүктеме имитаторы.

Бірінші рет қосылған кезде қуат көзі Транзисторы байлау 
элементтерінің дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты істен шығуы мүмкін. 
Бұған жол бермеу үшін қуат көзін тағы бір 100 қыздыру шамы арқылы 
қосқан дұрыс...Сақтандырғыш ретінде пайдаланылатын және дәнекерленген 
компоненттің орнына қосылған 150 Вт. Егер схемада ақаулы элементтер 
болса және тұтыну тогы үлкен болса, шам жанады және оған барлық кернеу 
түседі. Мұндай жағдайда, ең алдымен, кіріс тізбектерін, желілік түзеткішті, 
сүзгі конденсаторын және қуатты электрмен жабдықтау транзисторын 
тексеру қажет. Егер сіз қосқан кезде шам жанып, дереу сөніп қалса немесе 
аздап жарқырай бастаса, онда қуат көзі жұмыс істейді деп болжауға болады, 
әрі қарай шамсыз реттеу жақсы.

Таратылған қоректендіру блогы, замерьте кернеу жүктеме. Мұқият 
қараңызшы ақысы бар ма, жоқ па шамамен қорек блогының резистора реттеу 
кернеуінің. Әдетте оның жанында кернеу мәнін көрсететін жазба бар 
(110...150 В).

Егер тақтада мұндай элементтер болмаса, бақылау нүктелерінің 
болуына назар аударыңыз. Кейде қуат кернеуінің мәні кіші 
трансформатордың бастапқы орамасының терминалының жанында 
көрсетіледі. Егер кинескоптың диагоналы 20 болса...21", кернеу 110 
диапазонында болуы керек...130 В, ал кинескоптың өлшемі 25...29 " қуат 
кернеуінің диапазоны әдетте 130 құрайды...150В.

Егер қуат кернеуі көрсетілген мәндерден жоғары болса, қуат көзінің 
бастапқы тізбегі элементтерінің тұтастығын және шығу кернеуін орнатуға 
және тұрақтандыруға қызмет ететін кері байланыс тізбегін тексеру қажет. 
Электролиттік конденсаторларды да тексеру керек. Кептіру кезінде олардың 
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сыйымдылығы айтарлықтай төмендейді, бұл тізбектің дұрыс жұмыс 
істемеуіне және қайталама кернеулердің жоғарылауына әкеледі.

Мысалы, Akai ct2107d теледидарында электролиттік конденсатор C911 
(47 мкФ, 50 В) құрғаған кезде, 115 В орнына қайталама тізбектегі кернеу 210 
в дейін көтерілуі мүмкін.
Егер кернеулер азайса, екінші реттік тізбектерді тұйықталу немесе үлкен 
ағып кету, r2k, R2M қорғаныс диодтарының тұтастығы және 33 В қорғаныс 
диодтары Кадрлық сканерлеу тізбегінде тексерілуі керек.

Мысалы, Gold Star ckt 2190 теледидарында 33 мкФ, 160 В кіші 
сканерлеу қуат сүзгісінің ақаулы конденсаторы бар, жоғары ағып кету тогы 
бар, 115 в орнына шығыс кернеуі шамамен 30 в болды.

Funai TV-2000A Mk7 теледидарында r2m қорғаныс диоды тесіліп, 
қорғаныс іске қосылды және теледидар қосылмады; Funai TV-де-1400 MK10 
33v қорғаныс диодының сынамасы Кадрлық реамердің қуат тізбегінде де 
қорғаныс іске қосылды.

ЖОЛ БАҒАНЫНДАҒЫ РАЗВЕРТКА:
Разобравшись қоректендіру блогы бар және көз, ол жөнделген, 

восстанавливаем біріктіру қоректену тізбегінде строчной қашау, убрав алдын 
ала шам, оны пайдаланды орнына жүктеме.

Теледидарды бірінші рет қосу үшін сақтандырғыштың орнына 
қолданылатын қыздыру шамын орнатқан жөн.
Кіші сыпырудың жұмыс істеп тұрған шығу сатысымен шам қосылған кезде 
бірнеше секундқа жанады және сөнеді немесе аздап жарқырайды.

Егер қосылғанда шам вспыхнула және әлі жанып жатыр, керек 
жарамдылығына көз жеткізуі выходного транзистордың строчной қашау. 
Егер транзистор жұмыс істеп тұрса және жоғары кернеу болмаса, кіші 
сканерлеу транзисторының негізінде басқару импульстарының болуын 
тексеріңіз. Егер импульстар болса және барлық кернеулер қалыпты болса, 
кіші трансформатор ақаулы деп болжауға болады.

Кейде бұл соңғысының қатты қызуымен бірден түсінікті, бірақ TDKS 
жұмыс істейтінін сенімді түрде айту өте қиын. Мұны дәл анықтау үшін 
келесі әдісті қолдануға болады. Трансформатордың коллекторлық орамасына 
біз 1 жиілігі бар тікбұрышты импульстарды береміз...10 кГц шағын 
амплитудасы (осциллографты калибрлеу сигналының шығуын пайдалануға 
болады). Онда біз осциллографтың кірісін қосамыз.

Трансформатор жұмыс істеп тұрған кезде алынған сараланған 
импульстардың максималды амплитудасы бастапқы тікбұрышты 
импульстардың амплитудасынан кем болмауы керек.
Егер ТДКС-де қысқа тұйықталған бұрылыстар болса, біз амплитудасы 
бойынша бастапқы тіктөртбұрыштардан екі немесе одан да көп есе қысқа 
сараланған импульстарды көреміз. Бұл әдіс сонымен қатар желілік 
коммутациялық қуат беру трансформаторларының ақауларын анықтай 
алады.
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Бұл әдіс трансформаторды қайнатпай жұмыс істейді (әрине, екінші 
реттік тізбектерде қысқа тұйықталудың жоқтығына көз жеткізу керек).
Қуат көзі қосылмаған және сақтандырғыштың орнына қосылған шам жанған
тағы бір ақаулық - кіші ауытқу катушкаларының бұзылуы. Бұл ақаулықты 
катушкаларды ажырату арқылы анықтауға болады. Егер осыдан кейін 
теледидар қалыпты түрде қосылса, онда ауытқу жүйесі (ОЖ) ақаулы болуы 
мүмкін. Бұған көз жеткізу үшін ауытқу жүйесін әдейі жұмыс істейтін жүйеге 
ауыстырыңыз. Кинескоптың күйіп қалуын болдырмас үшін теледидарды өте 
қысқа уақытқа қосу керек. Девиантты жүйені ауыстыру қиын емес. Бірдей 
өлшемдегі диагоналі бар ұқсас кинескоптан араны қолданған дұрыс.

КАДРЛЫҚ СКАНЕРЛЕУ:
Егер кіші сканерлеу жұмыс істесе, онда экранда, кем дегенде, көлденең 

жолақ жарқырауы керек, ал дұрыс Кадрлық сканерлеу кезінде - толық растр. 
Егер растр болмаса және экранда жарқын көлденең жолақ көрінсе, сіз TDKS-
тегі үдеткіш кернеуді (экран) реттеп, экранның жарықтығын төмендетуіңіз 
керек. Бұл кинескоптың фосфорын күйдіріп алмау үшін қажет, содан кейін 
ғана Кадрлық сканерлеудегі ақаулықты іздеу керек.

Кадрлық сканерлеу блогындағы диагностиканы генератордың қуатын 
және шығу сатысын тексеруден бастау керек. Көбінесе қуат кіші 
трансформатордың орамасынан алынады. Бұл каскадтардың қуат кернеуі 24 
құрайды...28 Ғ. Кернеу шектеуші резистор арқылы беріледі, оны алдымен 
тексеру керек. Кадрлық сканерлеудегі жиі ақаулар түзеткіш диодтың 
бұзылуы немесе бұзылуы және кадрлық сканерлеу чипінің істен шығуы 
болып табылады. Сирек, бірақ әлі де айналмалы катушкаларда аралық жабу 
бар.
Егер сіз ауытқу жүйесіне күмәндансаңыз, оны әдейі жұмыс істейтін 
катушканы уақытша қосу арқылы тексерген дұрыс. Бақылауды 
осциллографпен, импульстарды тікелей Кадрлық катушкаларда бақылау 
керек.

КИНЕСКОПТЫҢ ҚУАТ ТІЗБЕГІ:
Бұл блок питания және блок разверток ақаусыз, экран, теледидардың 

светится. Бұл жағдайда сіз қыздыру кернеуін, ал егер ол болса, кинескоптың 
жіптерінің тұтастығын тексеруіңіз керек.
Автордың тәжірибесінде кіші трансформатордың орамасы сынған кезде екі 
жағдай болды (Sony және Waltham теледидары). Жол трансформаторын 
өзгертуге асығыңыз. Бастау үшін оны мұқият суарып, шаңнан тазартып, 
қыздыру орамасының тұжырымдарын мұқият тексеру керек.

Кейде үзіліс эпоксидті қабат астындағы терминалдың жанында болады. 
Ыстық дәнекерлеу үтігімен шайырдың бір бөлігін мұқият алып тастаңыз, 
егер үзіліс табылса, оны жойыңыз, содан кейін жөндеу орнын эпоксидпен 
толтырған жөн.

Егер үзіліс табылмаса, сол трансформатордың өзегіне қыздыру 
орамасын орауға болады. Бұрылыстардың саны эмпирикалық түрде 
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таңдалады (әдетте бұл 3...5 бұрылыс, мгтф сымы 0,14]. Ораманың ұштарын 
желіммен немесе мастикамен бекітуге болады.

РАДИОАРНА, ТҮСТІЛІК БЛОГЫ, БЕЙНЕ КҮШЕЙТКІШ:
Егер сканерлеу қалыпты болса, экран жарқырайды және сурет жоқ 

болса, ақаулы блокты келесі белгілер бойынша анықтауға болады.
Дыбыс пен кескін болмаған жағдайда, ақаулықты радиоарнадан іздеу керек 
(тюнер және бейне процессор).

Дыбыс болған кезде және кескін болмаған кезде, ақаулықты бейне 
күшейткіште немесе хром блогында іздеу керек.

Егер сурет болса және дыбыс болмаса, бейне процессор немесе төмен 
жиілікті күшейткіш ақаулы болуы мүмкін.

Радиоарнаның қуат кернеуін тексергеннен кейін бейне және аудио 
сигналдарды төмен жиілікті кіріс арқылы жіберу керек (сіз теледидар сигнал 
генераторын немесе кәдімгі бейне жазғышты пайдалана аласыз).

Егер сурет немесе дыбыс болмаса, осциллографтың көмегімен сигнал 
берілген көзден кинескоп катодтарына дейін немесе дыбыс арнасы ақаулы 
болса, дауыс зорайтқыштарға дейін сигналдың өтуін қадағалау керек және 
қажет болған жағдайда ақаулы элементті ауыстыру керек.

Егер төмен жиілікті кіріске сигнал бергеннен кейін сурет пен дыбыс 
пайда болса, онда ақаулықты алдыңғы сатыларда іздеу керек.
Бейне процессорды тексеру кезінде генератордан немесе басқа теледидардың 
тюнерінің шығуынан FSS кірісіне PF сигналын беру керек.

Егер сурет пен дыбыс шықпаса, біз осциллографтың көмегімен сигнал 
жолын тексеріп, қажет болған жағдайда бейне процессорды өзгертеміз (чипті 
ауыстырған кезде панельді дереу дәнекерлеген дұрыс).
Егер сурет пен дыбыс болса, онда ақаулықты тюнерде немесе оның 
байламында іздеу керек. Ең алдымен, тюнерге тамақ бар-жоғын тексеру 
керек.
Диапазондарды ауыстыру кезінде тюнерге кернеу түсетін негізгі 
транзисторлардың жұмысын тексеріңіз. Осы транзисторлардың негізіне 
басқару процессорынан сигнал түсетіндігін қадағалаңыз, 0 шегінде өзгеруі 
керек параметр кернеуінің өзгеру шамасы мен диапазонын тексеріңіз...31 Ғ.

Тюнердің ақауларын диагностикалау кезінде антеннадан РЖ 
күшейткішінің каскадтарын айналып өтіп, араластырғышқа сигнал беру 
керек. Бұл үшін ыңғайлы пайдалануға қуыс бұрғымен, қалай дайындауы бірі-
бір реттік шприц қашықтағы поршнем. Шприцтің жоғарғы бөлігінде антенна 
ұясын орнату керек және 470 пФ конденсатор арқылы Орталық контактіні 
инемен жалғау керек. Біз жерді кәдімгі сыммен алып тастаймыз; ыңғайлы 
болу үшін «крокодил» қысқышын жер сымына дәнекерлеген дұрыс. Зонд 
антенналық штепсельге қосылып, тюнер каскадтарына сигнал береді.

Осындай зондтың көмегімен Grundig T55-640 oirt теледидарының 
тюнеріндегі ақаулықты анықтауға болады. Бұл құрылғыда UHF бірінші 
каскады ақаулы болды. Ақаулық 10 пФ конденсаторы арқылы бірінші 
транзисторды айналып өтіп, антенна ұясынан келесі тюнер каскадына сигнал 



296

беру арқылы жойылады. Мұндай өзгерістен кейін сурет сапасы мен 
теледидардың сезімталдығы өте жоғары болып қалды және тіпті телемәтін 
жұмысына әсер етпеді.

БАСҚАРУ БЛОГЫ:
Әсіресе Теледидарды басқару блогының диагнозына тоқталу керек.
Оны жөндеу кезінде басқару процессорына схеманы немесе 

анықтамалық деректерді қолданған жөн. Егер сіз осындай деректерді таба 
алмасаңыз, оларды осы компоненттерді өндірушінің веб-сайтынан жүктеп 
алуға болады.

Блоктағы ақаулық келесідей көрінуі мүмкін: теледидар қосылмайды,
теледидар қашықтан басқару пультіндегі немесе алдыңғы панельдегі басқару 
түймелеріндегі сигналдарға жауап бермейді, дыбыс деңгейін, жарықтығын, 
контрастын, қанықтылығын және басқа параметрлерін реттемейді, теледидар 
бағдарламаларында параметрлер жоқ, жадта параметрлер сақталмайды, 
басқару параметрлері көрсетілмейді.

Егер теледидар қосылмаса, ең алдымен процессорда қуат бар-жоғын 
және сағат генераторының жұмысын тексереміз. Содан кейін сигнал басқару 
процессорынан қуат тізбегіне түсетінін анықтау керек. Ол үшін Теледидарды 
қосу принципін білу керек.
Теледидарды қуат көзін іске қосатын басқару сигналы арқылы немесе кіші 
іске қосу импульстарының негізгі генератордан кіші сканерлеу блогына 
өтуінен құлыпты алып тастау арқылы қосуға болады.

Басқару процессорында қосу сигналы Power немесе Stand-by деп 
белгіленетінін атап өткен жөн. Егер процессордан сигнал түссе, онда 
ақаулықты қуат тізбегінен іздеу керек, ал егер сигнал болмаса, процессорды 
өзгерту керек болады.

Егер теледидар қосылса, бірақ қашықтан басқару пультіндегі 
сигналдарға жауап бермесе, алдымен қашықтан басқару құралының өзін 
тексеру керек. Сіз оны сол модельдің басқа теледидарында тексере аласыз.

Қашықтан басқару құралын тексеру үшін СР-50 коннекторына 
қосылған фотодиодтан тұратын қарапайым құрылғыны жасауға болады. 
Құрылғы осциллографқа қосылады, осциллографтың сезімталдығы 2 шегінде 
орнатылады...5 мВ. Пульт бағыттаған жөн светодиод арақашықтығы 1...5 см. 
Осциллограф экранында пульт жұмыс істеп тұрған кезде импульстар пакеті 
көрінетін болады. Егер импульстар болмаса, қашықтан басқару құралын 
анықтаңыз.

Біз қуат көзін, байланыс жолдарының күйін және басқару 
түймелеріндегі байланыс алаңдарының күйін, қашықтан басқару пультінің 
шығысында импульстардың болуын, транзистордың немесе 
транзисторлардың жарамдылығын және жарық диодтарының жарамдылығын 
тексереміз.

Көбінесе қашықтан басқару пульті құлағаннан кейін кварц резонаторы 
істен шығады. Қажет болса, біз ақаулы элементті өзгертеміз немесе байланыс 
алаңдарын және түймелердің жабынын қалпына келтіреміз (мұны графитті 
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қолдану арқылы жасауға болады, мысалы, жұмсақ қарындашпен немесе 
түймелерге металл пленканы желімдеу арқылы).

Егер пульт жөнделген керек бақылауға өту сигнал фотоприемника 
дейін процессор. Егер сигнал процессорға жетсе және оның шығысында 
ештеңе өзгермесе, процессор ақаулы деп болжауға болады.

Егер теледидар алдыңғы панельдегі түймелерден басқарылмаса, 
алдымен түймелердің дұрыстығын тексеріп, содан кейін сұрау 
импульстарының болуын және оларды басқару шинасына беруді бақылау 
керек.

Егер теледидар қашықтан басқару құралынан қосылып, импульстар 
басқару шинасына түссе және жедел реттеу жұмыс істемесе, микропроцессор 
қандай да бір реттеуді (дыбыс деңгейі, жарықтылық, контраст, қанықтылық) 
басқаратынын білуіңіз керек. Әрі қарай, осы түзетулердің жолдарын, 
атқарушы құрылғыларға дейін тексеріңіз.

Микропроцессор сызықтық өзгеретін ұңғымасы бар басқару 
сигналдарын шығарады, ал жетектерге келгенде бұл сигналдар сызықтық 
өзгеретін кернеуге айналады.

Егер сигнал атқарушы құрылғыға түссе және құрылғының осы 
сигналға реакциясы болмаса, онда бұл құрылғы жөнделеді, ал басқару 
сигналы болмаса, басқару процессоры ауыстырылады.

Егер теледидар бағдарламаларында параметрлер болмаса, алдымен ішкі 
диапазонды таңдау түйінін тексеріңіз. Әдетте кернеу тюнердің 
терминалдарына (0 немесе 12 В) транзисторларда жүзеге асырылатын 
буферлер арқылы беріледі. Көбінесе бұл транзисторлар сәтсіздікке 
ұшырайды. Бірақ процессордан қосалқы диапазонды ауыстыру сигналдары 
жоқ. Бұл жағдайда процессорды өзгерту керек.

Әрі қарай, кернеу қондырғысын тексеріңіз. Қуат кернеуі әдетте кіші 
трансформатордан екінші түзеткіштен келеді және 100 құрайды...130 Ғ. Осы 
кернеуден тұрақтандырғыштың көмегімен 30 пайда болады...31 Ғ.

Микропроцессор 0 кернеуді құрайтын кілтті басқарады...31 В сызықты 
өзгеретін ұңғымасы бар сигналды қолдана отырып, сүзгілерден кейін 
сызықты өзгеретін кернеуге айналады.

Көбінесе тұрақтандырғыш 30 істен шығады...33 Ғ. Егер параметрлер 
теледидарда жадта сақталмаса, кез-келген параметрде басқару процессоры 
мен CS, CLK, D1, DO шиналары бойынша жад микросхемасы арасындағы 
мәліметтер алмасуды тексеру қажет. Егер алмасу болса және жадтағы 
параметрлер мәндері сақталмаса, жад микросхемасын ауыстырыңыз.

Егер теледидарда басқару параметрлерінің индикациясы болмаса, R, G, 
В тізбектері бойынша басқару процессорында қызметтік ақпараттың бейне 
импульстері бумаларының болуын және жарықтық сигналын, сондай-ақ осы 
сигналдардың буферлер арқылы бейне күшейткіштерге өтуін индикациялау 
режимінде тексеру қажет.

Плазмалық панелі бар теледидарлар.
Плазмалық панель-бұл газ толтырылған жасушалардың матрицасы 

(сурет. 4.120), екі параллель шыны пластиналар арасында жасалған, олардың 
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ішінде сканерлеу, жарықтандыру және адрестеу шиналарын құрайтын мөлдір 
электродтар орналасқан. Газдағы Разряд экранның алдыңғы жағындағы 
разрядтық электродтар (сканерлеу және жарықтандыру) мен артқы 
жағындағы адрестік электродтар арасында өтеді.
Дизайн ерекшеліктері
плазмалық панельдің қосалқы пикселі келесі өлшемдерге ие 200 мкм×200 
мкм ×100 мкм;
алдыңғы электрод индий оксиді мен қалайыдан жасалады, өйткені ол ток 
өткізеді және мүмкіндігінше мөлдір болады.
үлкен токтар өте үлкен плазмалық экран арқылы ағып жатқанда, 
өткізгіштердің кедергісіне байланысты кернеудің айтарлықтай төмендеуі 
байқалады, бұл сигналдың бұрмалануына әкеледі, осыған байланысты 
хромнан аралық өткізгіштер оның мөлдірлігіне қарамастан қосылады.
плазма жасау үшін жасушалар әдетте неон немесе ксенон газымен 
толтырылады.

Сурет. 4.120 Ұяшықтардағы плазмалық панельдің құрылымы

Миллиондаған пиксельдерді бағыттаудағы қазіргі проблема жолдар 
түрінде (сканерлеу және жарықтандыру шиналары) және әр артқы жолды 
бағандар түрінде (адрестік автобус) орналастыру арқылы шешіледі. 
Плазмалық экрандардың ішкі электроникасы автоматты түрде қажетті 
пикселдерді таңдайды. Бұл операция CRT мониторларындағы сәулені 
сканерлеуге қарағанда тезірек. Соңғы PDP модельдерінде экранды жаңарту 
400-600 Гц жиілікте жүреді, бұл адамның көзіне экранның жыпылықтағанын 
байқауға мүмкіндік бермейді.

Монитордың жұмыс принципі плазмалық технологияға негізделген: 
электр энергиясының әсерінен инертті газдың жарқыл әсері қолданылады 
(неон шамдары сияқты).
Плазмалық панельдің жұмысы үш кезеңнен тұрады:
1. Инициализация, оның барысында Қоршаған орта зарядтарының 
орналасуы реттеледі және оны келесі кезеңге (адресацияға) дайындайды. Бұл 
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жағдайда адрестік электродта кернеу болмайды, ал артқы жарық электродына 
қатысты сканерлеу электродына сатылы көрінісі бар инициализация 
импульсі беріледі. Бұл импульстің бірінші кезеңінде иондық газ ортасының 
орналасуы реттеледі, екінші сатыда газдағы разряд, ал үшінші сатыда -
тапсырыс беру аяқталады.
2. Адрестеу, оның барысында пиксель бөлектеуге дайындалады. Адрестік 
шинаға оң импульс (+75 В), ал сканерлеу шинасына теріс (-75 В) беріледі. 
Артқы жарық шинасында кернеу +150 В-қа тең орнатылады.
3. Артқы жарық, оның барысында сканерлеу шинасына оң, ал артқы 
жарық шинасына 190 В-қа тең теріс импульс беріледі. Әр шинадағы иондар 
потенциалдарының және қосымша импульстардың қосындысы шекті 
потенциалдың жоғарылауына және газ ортасында разрядқа әкеледі. 
Разрядтан кейін Сканерлеу және жарықтандыру шиналарында иондар қайта 
бөлінеді. Импульстардың полярлығының өзгеруі плазмада қайта разрядқа 
әкеледі. Осылайша, импульстардың полярлығын өзгерту арқылы жасушаның 
бірнеше рет шығуы қамтамасыз етіледі. 

Бір "инициализация-адресация-артқы жарық" циклі кескіннің бір ішкі 
аймағының қалыптасуын құрайды. Ала қалыптасқан бірнеше подполей 
болады қамтамасыз етуге бейнесі берілген жарықтығын және керісінше. 
Стандартты дизайнда плазмалық панельдің әр жақтауы сегіз ішкі аймақты 
қосу арқылы қалыптасады.

Осылайша, электродтарға жоғары жиілікті кернеу қосылған кезде 
газдың иондалуы немесе плазманың пайда болуы жүреді. Плазмада жоғары 
жиілікті разряд пайда болады, нәтижесінде ультракүлгін сәуле пайда болады, 
ол фосфордың жарқылын тудырады: қызыл, жасыл немесе көк. Алдыңғы 
шыны пластинадан өтетін бұл жарқыл көрерменнің көзіне түседі.

Плазмалық мониторлардың жұмысы төмен қысымды инертті газбен 
толтырылған түтік түрінде жасалған неон шамдарының жұмысына өте ұқсас. 
Түтіктің ішіне электрод жұбы орналастырылған, олардың арасында электр 
разряды жанып, жарқыл пайда болады. Плазмалық экрандар екі әйнек бетінің 
арасындағы кеңістікті инертті газбен, мысалы аргонмен немесе неонмен 
толтыру арқылы жасалады. Содан кейін шыны бетіне жоғары жиілікті кернеу 
қолданылатын кішкентай мөлдір электродтар қойылады. Осы кернеудің 
әсерінен электродқа іргелес газ аймағында электр разряды пайда болады. Газ 
разрядының плазмасы ультракүлгін диапазонда жарық шығарады, бұл адам 
көретін диапазонда фосфор бөлшектерінің жарқылын тудырады.

Шын мәнінде, экрандағы әр пиксель қарапайым флуоресцентті шам 
сияқты жұмыс істейді (басқаша айтқанда, Люминесцентті шам). Плазмалық 
панельдің негізгі жұмыс принципі иондалған күйдегі (суық плазма) сирек 
кездесетін газдың (ксенон немесе неон) басқарылатын суық разрядынан 
тұрады. 

Кескіннің жеке нүктесін құрайтын жұмыс элементі (пиксель) 
сәйкесінше үш негізгі түске жауап беретін үш субпиксель тобы болып 
табылады. Әрбір субпиксель-бұл жеке микрокамера, оның қабырғаларында 
негізгі түстердің бірінің флуоресцентті заты бар (сурет. 4.121). Пиксельдер 
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тікбұрышты торды құрайтын хром-мыс-хром электродтарының мөлдір 
басқарушыларының қиылысу нүктелерінде орналасқан.

Сурет. 4.121 Плазмалық панель құрылғысы
Үшін «жағу» pixel жүреді шамамен мынадай. Қиылысу нүктесінде 

қажетті пиксель орналасқан бір-біріне ортогональды қуат беретін және 
басқаратын электродтарға тікбұрышты пішіндегі жоғары басқарылатын 
айнымалы кернеу қолданылады. Жасушадағы Газ валенттілік 
электрондарының көп бөлігін береді және плазма күйіне өтеді. 

Иондар мен электрондар бақылау кернеуінің фазасына байланысты 
камераның әртүрлі жағында электродтарда кезекпен жиналады. "Өртеу" үшін 
сканерлеу электродына импульс беріледі, сол атаудағы потенциалдар 
қосылады және электростатикалық өріс векторы оның мәнін екі есе 
арттырады. 

Разряд жүреді-зарядталған иондардың бір бөлігі ультракүлгін 
диапазондағы (газға байланысты) жарық кванттарының сәулеленуі түрінде 
энергия береді. Өз кезегінде, разряд аймағында орналасқан флуоресцентті 
жабын жарық шығара бастайды (сурет. 4.122) бақылаушы қабылдайтын 
көрінетін диапазонда. Көзге зиянды ультракүлгін сәулеленудің 97% сыртқы 
әйнекпен сіңеді. Фосфор жарқылының жарықтығы басқару кернеуінің 
шамасымен анықталады.
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Сурет. 4.122 Айнымалы токтың түрлі-түсті газ разрядты панелінің ұяшық 
құрылғысы

Жоғары жарықтылық (650 кд/м2 дейін) және контраст (3000 дейін:) 
дірілдің болмауымен қатар, мұндай мониторлардың үлкен артықшылығы 
болып табылады (салыстыру үшін: кәсіби CRT мониторында жарықтылық 
шамамен 350 кд/м2, ал теледидарда-200 - ден 270 кд/м2 дейін 150: 1-ден 
200:). Кескіннің жоғары айқындылығы экранның бүкіл жұмыс бетінде 
сақталады. Сонымен қатар, плазмалық мониторларда қалыпты кескінді көру 
үшін қалыпты бұрышқа қатысты бұрыш LCD мониторларына қарағанда 
едәуір үлкен. Сонымен қатар, плазмалық панельдер магнит өрістерін 
жасамайды (бұл олардың денсаулыққа зиянсыздығының кепілі болады), CRT 
мониторлары сияқты дірілден зардап шекпейді және олардың аз қалпына 
келу уақыты оларды бейне және теледидар сигналдарын көрсету үшін 
пайдалануға мүмкіндік береді. Электрондық сәулелердің бұрмалануы мен 
проблемаларының болмауы және олардың фокусталуы барлық жалпақ 
панельді дисплейлерге тән. PDP мониторларының электромагниттік 
өрістерге төзімділігін атап өту керек, бұл оларды өнеркәсіптік жағдайда 
пайдалануға мүмкіндік береді - тіпті мұндай дисплейдің жанына 
орналастырылған қуатты магнит кескін сапасына әсер етпейді. Үйде экранда 
түрлі-түсті дақтардың пайда болуынан қорықпай, мониторға кез-келген 
динамиктерді қоюға болады.

Мониторлардың бұл түрінің негізгі кемшіліктері-бұл монитордың 
диагоналі ұлғайған кезде және кескін элементінің үлкен мөлшеріне 
байланысты төмен ажыратымдылық кезінде жоғары қуат тұтыну. Сонымен 
қатар, фосфор элементтерінің қасиеттері тез нашарлайды және экран аз 
жарқырайды. Сондықтан плазмалық мониторлардың қызмет ету мерзімі 10 
000 сағатпен шектеледі (кеңседе қолданған кезде шамамен 5 жыл). Осы 
шектеулерге байланысты мұндай мониторлар тек конференциялар, 
презентациялар, ақпараттық тақталар үшін қолданылады, яғни ақпаратты 
көрсету үшін үлкен экран өлшемдері қажет.

- Сурет. 4.123 плазмалық PDP теледидарының негізгі блоктарының 
орналасуын көрсетеді.
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PDP теледидарының негізгі ақаулары
1. Егер теледидар панелі жанбаса. Экран бірден немесе бірнеше 
секундтан кейін жыпылықтайды және сөнеді. Демек срабатывает қорғау 
блогында тамақтану. Мүмкін болатын ақаулар-X, Z-Board, Y-Board, Main 
Board, Power Supply Unit немесе Control Board блоктарындағы қысқа 
тұйықталу, қысқа тұйықталу орын алатын блокты анықтау оңай, бұл 
жоғарыда аталған блоктардың жүйелі түрде өшірілуі (егер, әрине, "Power 
Supply Unit" қуат блогында қысқа тұйықталу анықталмаса ")

Сурет. 4.123 PDP теледидар блоктарын орналастыру

Сурет. 4.124 Теледидар панелі жанбайды
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2. Теледидар экранында тік сызықтар немесе көлденең жолақтар пайда 
болады.

Мұндай ақаулар негізінен Y-DRVR және X-DRVR блоктарымен 
байланысты, атап айтқанда, жолдардың үзілуімен немесе мекен-жай 
драйверлерінің шығысындағы қысқа ТҰЙЫҚТАЛУМЕН, сонымен қатар бір 
адрестік электродқа берілетін кернеу көрші электродқа түсіп, екіншісінің 
барлық жұмысын толығымен бұзады, сайып келгенде, егер сізге белгілі бір 
ұяшықтан көк түс алу керек болса, онда қысқа тұйықталу салдарынан біз 
мүлдем ойламаймыз, бірақ егер бұл үзіліс болса, онда үзіліс орнына қосылған 
ұяшықтар мүлдем жарқырамайды., бірақ y-board және control board 
блоктарында мүмкін болатын ақаулар алынып тасталмайды, сонымен қатар 
Y және X драйверлерінің шлейфтерінің плазмалық экранның өзімен 
байланысын тексерген жөн.
(сурет. 4.125) тік сызықтар (сурет. 4.126) көлденең жолақтар
3. кескіннің жартысы жоқ.
сол жағдайда y-Board және Y-Driver-тегі ақаулық, мүмкін y-Drvr блогындағы 
ақаулық, бірақ Y-Board блогын да жоққа шығаруға болмайды, өйткені Y-Drvr 
тақтасының жартысы жиі істен шықпайды, бірақ кез-келген жағдайда бұл 
блоктарды жөндеу мүмкін емес, сондықтан ақаулы блокты есептеу және оны 
ауыстыру оңайырақ (сурет. 4.127) кескіннің жартысы жоқ.

Сурет. 4.125 Тік жолақтар

Сурет. 4.126 Көлденең жолақтар
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Сурет. 4.127 Суреттің жартысы жоқ

4. Сурет бар, дыбыс жоқ. Мүмкін, теледидардың барлық түрлеріне 
қолданылатын ең қарапайым ақаулық, өйткені фильмді немесе кез-келген 
танымдық бағдарламаны дыбыссыз көру өте жағымды емес, және бұл Main 
Board блогындағы ақаулық, дәлірек айтсақ, дыбыс арнасында, ең алдымен, 
УМЗЧ, бұл жағдайда Main Board жөндеу және оны ауыстыру мүмкін.
5. Ақаулы плазмалық панель. Бұл мәселе панельдің жұмыс істемеуіне 
немесе кескіннің ішінара болмауына әкеледі. Бұл мәселенің бір түрі-
матрицаның пиксельдерінің, дәлірек айтқанда фосфор қабатының күйіп 
кетуі. Бұл әсіресе экран ұзақ уақыт бойы статикалық кескінді көрсетсе 
байқалады-сурет кадр өзгерген кезде де қалады. Бұл жағдайда панель 
теледидарды жөндеуге мамандандырылған қызмет көрсету орталығында 
ауыстырылады.
6. Электр тізбектерінің, тюнердің, ресивердің, бейне процессордың 
ақаулары. Тюнердің, ресивердің ақаулығы жағдайында экранға ақ шу 
шығады. Егер мәселе басқа электроникада болса-сыртқы белгілер әртүрлі 
болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда кескін жоғалады немесе бұрмаланады. 
Тақталарды ақауларға байланысты олардың ақаулы бөліктерін дәнекерлеу 
арқылы жөндеуге немесе жаңаларына ауыстыруға болады. Электрлік 
компоненттердің бұзылуы плазмалық құрылғылар үшін сирек емес, өйткені 
олар экраннан үлкен жүктеме алады. Оның жұмысы үшін сізге үлкен кернеу 
қажет және ол өте көп электр энергиясын тұтынады. Шамадан тыс токтан 
қорғау механизмдеріне қарамастан, мұндай бұзылулар сирек емес.
7. Ұялардың, ажыратқыштардың, жалғағыш шлейфтер мен сымдардың 
ақаулары. Барлық қосқыштар, сымдар мен ілмектер оларды дұрыс ұстамаған 
кезде зақымдалуы мүмкін. Сонымен қатар, пайдалану кезінде олар уақыт өте 
келе өздігінен босатылып, жарамсыз болып қалуы мүмкін. Ақаулы 
коннекторларды жөндеуге немесе жаңаларына ауыстыруға болады, егер олар 
қатты зақымдалған болса. Сымдар мен ілмектер әдетте жаңаларына ауысады.
-8 Корпустың ішіндегі шаңның жиналуы және салқындату жүйесінің 
бұзылуы. Бұл өте жағымсыз ақаулар. Олар ішкі компоненттердің қызып 
кетуіне әкеледі және бұл өз кезегінде электрониканың бұзылуына әкелуі 
мүмкін. Егер сізде салқындатқыш қатты шу шығара бастаса немесе 
теледидар біртүрлі әрекет ете бастаса (ол өздігінен өшіріле бастады және 
т.б.).

Сұйық кристалды теледидарлар (LCD).
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LCD (LCD) теледидарының құрылғысы және жұмыс принципі:
LCD TFT (ағылш. Thin film transistor-жұқа пленкалы транзистор) - жұқа 

пленкалы транзисторлармен басқарылатын белсенді матрицаны қолданатын 
сұйық кристалды дисплейдің бір түрі. Әрбір қосалқы пиксельге арналған 
күшейткіш (матрица элементі) дисплей кескінінің жылдамдығын, контрастын 
және айқындылығын арттыру үшін қолданылады.

LCD панелінің схемасы қарапайым кинескоп теледидарларына (CRT) 
қарағанда әлдеқайда күрделі: миниатюралық бөлшектер, көп қабатты 
тақталар, қымбат блоктар.

- Сурет. 4.128 теледидардың LCD ішкі компоненттерін көрсетеді.

Сурет. 4.128 Артқы қақпағы бар LCD теледидары
Қуат қуат модулі-инвертор сол жақта, main-PCB негізгі тақтасы орталықта

СКД панелінің жұмысы жарық ағынының поляризация құбылысына 
негізделген. Поляроид кристалдары электромагниттік индукция векторы 
поляроидтің оптикалық жазықтығына параллель жазықтықта орналасқан 
жарықтың құрамдас бөлігін ғана өткізе алатындығы белгілі. Жарық 
ағынының қалған бөлігі үшін поляроид мөлдір болмайды. Бұл әсер 
жарықтың поляризациясы деп аталады.

Кішкентай дөңгелек шарлар түрінде "жарықты" елестетіп көріңіз, егер 
оның жолында бойлық ойықтары бар тор (поляризатор) салынса, онда одан 
кейін "шарлардан" тек жалпақ (поляризацияланған жарық) қалады. Енді, егер 
екінші тор бірдей бойлық ойықтармен болса, поляризацияланған жарық ол 
арқылы «өтіп», одан әрі «жарқырай» алады, егер екінші торда тік саңылаулар 
болса, онда көлденең поляризацияланған жарық ол арқылы өте алмайды.

Ұзын молекулалары электростатикалық және электромагниттік өріске 
сезімтал және жарықты полярлауға қабілетті сұйық заттар зерттелгенде, 
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поляризацияны басқаруға мүмкіндік туды. Бұл элементтер электрооптикалық 
қасиеттері бойынша кристалды заттармен ұқсастығы үшін, сондай-ақ кеме 
пішінін алу қабілеті үшін сұйық кристалдар деп аталды.

Құрылымдық жағынан дисплей СК-матрицадан тұрады (сурет. 4.129) 
(қабаттары арасында сұйық кристалдар орналасқан шыны пластина), 
жарықтандыруға арналған жарық көздері, контактілі турникет және жақтау 
(корпус), көбінесе пластиктен, металл қаттылықпен.

Сурет. 4.129 LCD панелі жобалау

LCD матрицасының әр пикселі екі мөлдір электрод арасындағы 
молекулалар қабатынан және поляризация жазықтықтары (әдетте) 
перпендикуляр болатын екі поляризация сүзгісінен тұрады. Сұйық 
кристалдар болмаған кезде бірінші сүзгі арқылы өтетін жарық екінші 
жағынан толығымен жабылады.

Сұйық кристалдармен жанасатын электродтардың беті 
молекулалардың бір бағытта бастапқы бағыты үшін арнайы өңделген. TN 
матрицасында (сурет. 4.130) бұл бағыттар өзара перпендикуляр, сондықтан 
молекулалар кернеу болмаған кезде бұрандалы құрылымға енеді. Бұл 
құрылым жарықты екінші сүзгіге дейін поляризация жазықтығы айналады 
және ол арқылы жарық жоғалмай өтеді. Поляризацияланбаған жарықтың 
бірінші сүзгісінің сіңуін есептемегенде, ұяшықты Мөлдір деп санауға 
болады, дегенмен шығын деңгейі айтарлықтай.
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Егер электродтарға кернеу қолданылса (сурет. 4.131), содан кейін 
молекулалар электр өрісі бағытында түзілуге бейім, бұл бұрандалы 
құрылымды бұрмалайды (сурет. 4.132). Бұл жағдайда серпімді күштер бұған 
қарсы тұрады, ал кернеу өшірілген кезде молекулалар бастапқы күйіне 
оралады. Өрістің жеткілікті мөлшерімен барлық молекулалар параллель 
болады, бұл құрылымның мөлдірлігіне әкеледі, мөлдірлік дәрежесін 
қолданылатын кернеуді өзгерту арқылы басқаруға болады.

Сурет. 4.130 LCD панелі құрылғы

Сурет. 4.131 Кернеуді қолдану кезіндегі молекулалар
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Сурет. 4.132 Кернеу ажыратылған кезде молекулалар

Жарық көзі ретінде (LCD матрицасының артқы жарығы) флуоресцентті 
лампалар қолданылады (сурет. 4.133) суық катодпен (олар осылай аталады, 
өйткені шамның ішіндегі электрондарды шығаратын катодты (теріс 
электрод) шамның жануы үшін қоршаған температурадан жоғары 
қыздырудың қажеті жоқ).

Сурет. 4.133 СК теледидарлардағы люминесцентті жарықтандыру шамдары

Рефлектордың артындағы жарық ағынының жоғалуын азайту үшін 
арнайы құлыптарда шамдар (ақ жарқыл) орналасқан. Экранның алдында 
диффузор бар (сурет. 4.134), матрицаның біркелкі жарқырауы үшін қажет, ол 
бүкіл жарық ағынын матрицаның бүкіл аймағына таратады. Өкінішке орай, 
диффузордың арқасында шамдардың жарқылының «жарықтығы» жоғалады.
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Сурет. 4.134 CCFL-LCD матрицасының дизайны (LCD)

Қазіргі заманғы СК-матрицаларда кескін сапасын (түстер, 
жарықтылық) жоғалтпай өте жақсы көру бұрышы бар (шамамен 160 градус), 
оларды көруге болатын ең жағымсыз нәрсе - бұл сынған пикселдер (сурет. 
4.135), алайда, олардың мөлшері өте кішкентай екенін ескере отырып, 
мұндай «күйдірілген» пикселдердің біреуі немесе екеуі фильмдер мен 
бағдарламаларды көруге кедергі келтірмейді, бірақ монитор экранында-бұл 
айтарлықтай байқалады.

Сурет. 4.135 «Сынған» пиксельдер

СКД панельдерінің қызмет ету мерзімі ұқсас мөлшердегі плазмалық 
теледидарларға қарағанда ұзағырақ. Кейбір фирмалар, егер олар дұрыс 
жұмыс істесе, олардың СК панельдерінің қызмет ету мерзімі 80 000 сағатқа 
жетуі мүмкін деп мәлімдейді (яғни, стандартты жарығы бар бөлмеде және 
температурасы 77°-тан аспайды). Рас, бұл мәлімдемелердің өзектілігі қазіргі 
әлемде сенім тудырмайды. Сондай-ақ, LCD панелінің қызмет ету мерзіміне 
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әсер ететін маңызды фактор-бұл жарық көзі (флуоресцентті шамдар). Бұл 
қажетті АҚ тепе-теңдікті сақтау үшін маңызды. Уақыт өте келе бұл тепе-
теңдік бұзылады, бұл көк сияқты үш негізгі түстердің біреуінің тым көп 
шоғырлануына әкеледі. Сондықтан танымал брендтің СК панелін сатып 
алған дұрыс. Sharp, LG, Toshiba, JVC немесе Sony сияқты өндірушілердің 
өнімдері қытайлық жалғаннан гөрі қымбат, бірақ сіз теледидарда тек жоғары 
сапалы шамдар қолданылатынына және түс балансы ұзақ уақыт 
сақталатынына сенімді боласыз. Кейбір жағдайларда жарық көздерінің 
кепілдік мерзімі теледидардың өзінен аз болуы мүмкін. Бұл дегеніміз, осы 
кезеңнен кейін флуоресцентті шамдар дұрыс жұмыс істемеген жағдайда жаңа 
теледидар сатып алу керек болады. Сонымен қатар, кейбір шамдарды 
ауыстыруға болады, ал қалғандары құрылғыға салынған. Сондықтан,
панельді сатып алмас бұрын, жарықтандыру жүйесінің кепілдігі мен 
конфигурациясы үшін техникалық сипаттамаларды мұқият зерделеу керек.

Негізгі ақаулар:
Ең негізгі ақаулар: қуат көзінің істен шығуы, матрица мен аналық 

платаның зақымдануы. 
Блок питания. Әдетте Электрмен жабдықтаудың істен шығуы 

кернеудің жоғарылауына байланысты болады, сондықтан сарапшылар 
тұрақтандырғыш құрылғыны сатып алуды ұсынады. Жөндеу процесі өте 
күрделі болғандықтан, дәнекерлеу және ИҚ станциясы қолданылады.

Матрицаның бұзылуының негізгі себебі-сыртқы әсер (теледидардың 
құлауы, экранға соққы, судың түсуі). 80% жағдайда матрицаны қалпына 
келтіру мүмкін емес, бұл оның толық ауыстырылуына әкеледі. 
Матрицалардың басқа да ақаулары бар, мысалы, кескін суреті екі есе немесе 
өте бұлтты болған кезде.

LCD матрицасы-бұл матрицалық тор түрінде орналасқан LCD 
кристалдарының жиынтығы. LCD ұяшықтарының ашылуы мен жабылуын 
басқаратын жұқа пленкалы транзистор (TFT) матрицаның әр ұяшығына 
қосылған. Шын мәнінде, біз өткізгіштердің матрицасын аламыз. Оның 
артында шағылысатын қабат және шеттерінде-суық катоды бар 2 немесе 3 
жұп шамдардан тұратын матрицаның жарықтандыру жүйесі орналасқан. 
Шамдардың бірі жарқылдауды тоқтатқан кезде, жарық біркелкі болмайды, 
СКД панелінің жарықтығы айтарлықтай төмендейді. Егер барлық шамдар 
сөніп қалса, экран күңгірт болады. Экран шамдардың кінәсінен де, шамдарды 
басқарудың электр тізбегінің дұрыс жұмыс істемеуінен де толығымен сөнуі 
мүмкін.

Жанып тұрған шамды ауыстыру қиын. Біріншіден, оларға жету үшін 
бүкіл теледидарды бөлшектеуге тура келеді. Екіншіден, олар нәзік және кез-
келген абайсыз қозғалыста жарылып кетуі мүмкін. Үшіншіден, шамдарға 
шамамен 1000 V Жоғары кернеу беріледі, бұл шамдарды басқару тізбегінен 
статикалық кернеуді алып тастауды қажет етеді. Төртіншіден, ұқсас 
күйдірілген шамдарды табу өте қиын, негізінен оларға Интернет арқылы 
тапсырыс беру керек.
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Көбінесе монитордың электронды бөлігі, дәлірек айтқанда инвертор 
тақтасы істен шығады. Бұл тақтада артқы жарық шамдарына Жоғары кернеу 
беруді қамтамасыз ететін күшейткіш трансформаторлар мен басқару 
транзисторлары бар.

Шамдар сапасыз зауыттық дәнекерлеу жағдайында да жұмысын 
тоқтатуы мүмкін. Атап айтқанда, мұндай ақау аппараттың белгілі бір 
кезеңінде көрінеді. Әдетте екі шам бірден істен шығады, бұл оларды схема 
бойынша қосудың жеке басына байланысты.

Монитор жұмыс істеп тұрған кезде электронды элементтер қызады, ал 
егер дәнекерлеу ақаулары болса, микрокректер осыған байланысты байланыс 
"өзгермелі" болады бұл элементтердің температуралық айырмашылығына 
байланысты болады. Көбінесе контактілердің бұзылуы немесе тотығуы, 
элементтердің қызып кетуі, сондай-ақ сапасыз зауыттық дәнекерлеу, 
коррозиялық дәнекерлеу бар мониторлар мен теледидарларда ақаулар бар.

Қазіргі заманғы дәнекерлеу процесінде" белсенді ағын " қолданылады, 
оны дәнекерлеуден кейін міндетті түрде алып тастау керек. Кейбір 
зауыттарда технологиялық процесс бұзылады-егер ағын тақтадан 
шығарылмаса, онда біраз уақыттан кейін ол дәнекерлеу элементтерін бүлдіре 
бастайды. Нәтижесінде 1,5-3 жылдан кейін монитор істен шығады. 

Басқару тақтасының процессорының ақаулары да кездеседі. Бұл 
жөндеудің ең қиын жағдайлары. Кейде дымқыл болмаған жағдайда 
контактілерді, процессорды немесе тақтаны дәнекерлеу шаш кептіргішпен 
жылытуға көмектеседі. Атап айтқанда, бұл Samsung және LG 
мониторларының кейбір желілерінде орнатылған "қате" Micom 
процессорларымен танымал. Егер процессор қызып кетсе немесе істен 
шықса, оны дәл ауыстыру керек, кейде бұл өте қиын.

Уақыт контроллері сурет. 4.136 негізгі тақтадан матрицаға түсінікті 
сигналдарға түсетін сигналдарды түрлендірумен айналысады, бұл 
матрицадағы кескінді алуға мүмкіндік береді. 

Сурет. 4.136 Тайминг-контроллер
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Түрлі жолақтар, "қаздар", түстердің бұзылуы, сұр немесе ақ экран -
уақыт контроллерінің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетуі мүмкін. 
Негізгі төлем (main board)

Негізгі (аналық) тақта теледидардың барлық негізгі түйіндерін, соның 
ішінде қуат көзін, Инверторды, тайминг контроллерін басқарады. Негізгі 
тақтада орталық процессор, тюнер, DC-Dc түрлендіргіштері, бағдарламалық 
жасақтамасы бар уақытша және тұрақты жад бар. 

Негізгі тақтаның ақаулары: суреттегі кедергілер, Теледидарды басқару 
проблемалары, кейбір кірістер, Теледидарды орнату мәселелері және т. б.

Жарықдиодты Теледидарлар LCD теледидарларына ұқсас, бірақ 
флуоресцентті шамдардың орнына жарық диодты шамдар қолданылады.

Соңғы уақытта матрицалардың көптеген түрлері ойлап табылды. 
Барлық теледидарлар бірдей қасиетке ие. Сұйық кристалдардың өздері-бұл 
электр тогының әсерінен пиксель құрылымын реттей алатын арнайы 
сұйықтықтар. Мұндай реттелген кристалдар жарықдиодты жарықтандырудан 
шыққан жарық сәулелерін іріктеп бере бастайды, атап айтқанда оның 
поляризациясын тудырады. Яғни, СКД матрицасы электр өрісін басқаратын 
поляризатор ретінде жұмыс істейді. Егер сіз оған басқа, тұрақты қоссаңыз, 
онда сіз матрицаның мөлдірлігін басқара аласыз. Бұл өтіп жатқан жарықты 
бояу үшін түрлі-түсті сүзгілерді қосу үшін қалады, жарықдиодты 
жарықтандыру және LCD теледидары пайдалануға дайын. 

СК артықшылықтары мен кемшіліктері: бұл теледидар қуатты аз 
тұтынатындығының артықшылығы, ең маңызды тұтынушы — матрицаның 
өзі. Тағы бір артықшылығы - пиксель мөлшерін азайтудың кең 
мүмкіндіктері: қазіргі уақытта экранның диагоналы 26 дюйм болатын Full 
HD Теледидарлары кең сатылымда, сонымен қатар 22 дюйм де бар. IPS alpha-
ның басты ерекшелігі (сурет. 4.137) - бұл молекулалар көлденең орналасқан. 
Сұйық кристалды молекулалардың көлденең орналасуына байланысты IPS 
көру бұрышына 170°жетті,                

Сурет. 4.137 IPS матрицалық құрылғысы

Коммутацияның жоғары жылдамдығының арқасында олар 3D 
бейнесінің жақсы сапасына қол жеткізді, оң және сол жақ көздер үшін 
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ауыспалы жақтауды ауыстырған кезде, бір-бірінің үстіне сурет салған кезде 
(бұл көзілдірік кескінді оң көзге ауыстырып, көрсетсе, сол жақ сурет 
қабаттасады), содан кейін кескіннің бұлдырлығы алынады. IPS alpha 
жылдамдығы жоғары болғандықтан, кадрлар бір-бірінен сенімді 
оқшауланған. 2008 ауданында LED-панельдер (LED-жарық диоды) жаппай 
сұранысты қолдана бастады. Теледидардың құрамдас бөлігі-артқы жарық.

Бұл жарықтандырудың маңызды артықшылығы-оны өндірудің 
қарапайымдылығы. Егер сіз шамдардың артқы жарығын Жарық диодтарымен 
алмастырсаңыз, онда біз көп электр энергиясын үнемдей аламыз және жарық 
диодтарының жарықтығын басқаруға, күңгірт бөлігін жарықтандыруға және 
тым ашық түстерді күңгірттеуге мүмкіндік аламыз, осылайша контрастты 
кескінге қол жеткіземіз. Сондай-ақ, жарық диодтары шамдарға қарағанда 
кішірек өлшемдерге ие. Шамдармен салыстырғанда матрицалық 
жарықтандырудың бұл түрі теледидардың қалыңдығын азайтуға және кескін 
сапасын максимумға дейін жақсартуға мүмкіндік берді.

4.138-суретте салыстыру үшін CCFL және EDGE-LED 
матрицаларының құрылғысы көрсетілген.

Сурет. 4.138 CCFL және EDGE-LED жарықтандыру салыстыру

Сондай-ақ, матрицалық жарықдиодты жарықтандырудың бірнеше түрі 
бар (сурет. 4.139): кілем (Direct-LED) және жиек-соңы (Edge-LED).

Кілем түрі жарық диодтары теледидардың бүкіл жазықтығында 
орналасқан. Бұл ең жақсы кескінге қол жеткізуге мүмкіндік беретін жарық 
диодтарының өздері. Direct-LED жарықтандырылған Теледидарлар 
жарықтылық пен Контрасттың жақсы деңгейіне ие.



314

Сурет. 4.139 Жарықтандыру түрлері сол жақта және оң жақта кілем

Артқы жарықтың жиек түрі, оның оң және теріс жақтары бар. Жарық 
диодтары панельдің шетінде, кейде матрицаның бүкіл периметрі бойынша 
орналасқандығына байланысты. Диодтар шығаратын жарық 
шағылыстырғышқа, содан кейін диффузорға, содан кейін экранның өзіне 
түседі. Өкінішке орай, жарықдиодты шамдардың бұл орналасуы экранның 
жекелеген бөліктерінде толық Жергілікті қараңғылықты және жақсы 
контрастты ауысуды қамтамасыз етпейді. Соңғы дизайнның арқасында сіз 
бүкіл теледидардың қалыңдығын азайта аласыз және бұл, әрине, оның 
салдары болады. Жарық диодтарының периметрдің айналасында 
орналасуына байланысты, ал диодтардың саны аз емес, яғни матрица өте 
жарқын емес. Екіншіден, жұқа корпуста жарықтың жақсы таралуын алу өте 
қиын. Жұқа диффузор оған жүктелген тапсырманы дұрыс шеше алмайды 
және шығу кезінде біз экранның қараңғы бөліктерінде жарық аламыз.

Негізгі ақаулар:
Ең маңыздысы-бұзылу: қуат көзі, матрица және аналық плата 

проблемалары.
- Қуат көзі

Теледидардағы ең маңызды блок-бұл қуат көзі, теледидарды қалыпты 
жұмыс істеуі үшін қажетті кернеумен қамтамасыз етеді.

Ақаулар белгілері бойынша анықталуы мүмкін:
1) экран қосылмайды;
2) теледидар индикаторы ешқандай белгілерді бермейді;
3) теледидар қосылады, бірақ біраз уақыттан кейін суреттер жоғалады.

Әдетте қуат көзі кернеудің кернеуіне байланысты істен шығады. Бұған 
жол бермеу үшін үздіксіз қуат көзін салған жөн. Қуат көзінің ақауларын тек 
уәкілетті қызмет көрсету орталығының мамандары немесе радиомеханиктер 
дербес жоя алады. Жөндеу қиын болғандықтан, оған арнайы құралдар қажет.
- Теледидар матрицасы

Матрицаның бұзылуының негізгі себебі-механикалық (соққылар) 
(сурет. 4.140) бұл жағдайда матрицаны қалпына келтіру мүмкін емес, тек 
анық жұмыс істейтін матрицаға ауыстыруға көмектеседі.
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Сурет. 4.140 Матрицаның механикалық зақымдануы

Бірақ кескін екі немесе бұлтты болған кезде матрицалардың басқа да 
ақаулары бар.

Жабдықты сатып алу кезеңінде проблемалар туындауы мүмкін, өйткені 
матрицаны еркін сатылымда сатып алу мүмкін емес, қызмет көрсету 
орталықтарында немесе мамандандырылған дүкендерде тапсырыс беру 
керек.
- Төлем: барлық жұмыс процестері, соның ішінде қуат адаптері негізгі 
(аналық) тақтаға байланысты. Тақтаның жұмысындағы ақаулар келесі 
белгілермен көрсетіледі:
1) теледидар жұмыс істеп тұрған кезде жиі кедергі;
2) басқарудағы қиындықтар (теледидар кейбір командаларға жауап 
бермейді);
3) қосқыштар жұмыс істемейді;
4) жабдықты орнату кезінде проблемалар туындайды.
5) DС қайталама түрлендіргіші істен шықты.
6) бағдарламалық қамтылымның істен шығуы орын алды.

Сондай-ақ, теледидардағы проблемалар келесі бұзылуларға 
байланысты туындауы мүмкін:               
1) Антенна және қабылдағыш – бұл жағдайда экран толығымен жұмыс 
істейді, қосымша жабдықтағы проблемалар. Кейбір жағдайларда сіз жай ғана 
мықтап, контактіні бекітіп немесе антеннаны қайта конфигурациялауыңыз 
керек, кедергілер мен проблемалар жойылады.
2) теледидарда сурет жоқ

Егер сіздің теледидарыңызда сурет болмаса, бірақ бұл ақаулықтың 
мүмкін кінәлілері – LED драйвері, қуат көзі, жарық диодтары немесе 
матрицалар болса. Қуат көзі ақаулы болған кезде теледидарда сурет жоқ, 
сонымен қатар қашықтан басқару құралына немесе теледидардағы 
түймелерге реакция жоқ. Сондай-ақ, қараңғы экран артқы жарық Модулінің 
немесе артқы жарық шамдарының бұзылуын көрсетуі мүмкін. Жаңа 
қосылған жаңа теледидар дұрыс қосылмағандықтан немесе қосылым 
кабелінің дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты суретті көрсетпеуі мүмкін.
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3) бейне процессор – Егер бейне процессор сәтсіз болса, онда экранда 
жолақтар пайда болады. Жөндеу алдында диагностика әдетте арнайы 
жабдықтың көмегімен жүзеге асырылады.

LG теледидарын пайдаланушыларда келесі проблемалар жиі кездеседі:
1) Экран автоматты түрде кезекші режимге өтеді – әдетте бұл құрылғы 
процесінің ақауларына байланысты болады. Жөндеуді тек маман орындайды.
2) мониторда тар жолақтар пайда болады – бұл конденсатордың істен 
шыққанын білдіреді.
3) теледидар параметрлерді сақтамайды – құрылғы басқа режимде жұмыс 
істейді, сіз бұл мәселені өзіңіз шешуге тырысуға болады – интернет арқылы 
теледидардың микробағдарламасын жаңарту арқылы.

LED жарығы бар теледидарларды жөндеу бойынша жалпы ұсыныстар:
Әдетте жабдықты жөндеу оны сыртқы тексеруден және ақаулықты 

анықтаудан басталады. Сондай-ақ, теледидар мен оның корпусындағы 
барлық компоненттерді тексеру керек. Кейде оның сыртқы белгілері 
бойынша қандай бұзылу туралы қорытынды жасауға болады, сонымен қатар 
болашақта ақаулықты қайда іздеу керектігін білуге болады. ПХД-да 
сақиналы жарықтарды анықтаған кезде оларды мұқият дәнекерлеу керек, 
сонымен қатар ісінген конденсаторлар мен өртенген резисторлар осының 
бәрі құрылғының бұзылуының белгісі болуы мүмкін. Теледидар мүлдем 
қосылмайды (теледидардың алдыңғы жағында жарықдиодты реакция жоқ) 
және өмірдің белгілері жоқ. Бұл жағдайда сіз қуат көзіне күнә жасай аласыз 
және егер сіз кенеттен қуат көзі жұмыс істеп тұрса және барлық қуат 
кернеулерін шығарса, онда ақаулықты іздей аласыз, процессордың қуатын 
тексеру керек. Қуат блогын жөндеуді сақтандырғыштар мен желілік 
штепсельдің өзін тексеруден бастау керек, сонымен қатар қуат блогын 
ісінген конденсаторлар мен күйген резисторлар немесе диодтарға тексеру 
керек, егер ісінген конденсаторлар табылса, оларды жаңаларына ауыстыру 
керек. Егер сақтандырғыш жанса, диод көпірі мен түзеткіш конденсаторды 
тексеру керек. Қуат көздеріндегі кілт әдетте сенімді және өте сирек істен 
шығуы мүмкін. PWM контроллері тек белгілі бір жұмысқа ауыстыру арқылы 
тексеріледі. Егер теледидарда дыбыс болса, бірақ сурет болмаса, матрицаның 
артқы жарығындағы жарық диодтарының денсаулығын тексеру керек, 
сондай-ақ, әдетте қуат көзінің бортында орналасқан LED драйверінің өзін 
тексеру керек. Жарық диодтарының өздерін тексеру тесілген p-n арнасын 
анықтау арқылы жүзеге асырылады, сонымен қатар коннекторлардың сенімді 
жалғанғанын тексеру керек. Сынағыштың немесе құрылғының көмегімен 
бөлшектемей, сызғыштағы жарық диодының үзілуін анықтау мүмкін емес, 
барлық жарық диодтарын жарықтандыру үшін бірнеше ондаған вольт кернеу 
қажет. Егер MV тақтасында оны жиі өзгерту үшін ақаулықты табу мүмкін 
болмаса. Кейде MV ақаулары қазіргі заманғы BGA дәнекерлеуіне 
байланысты пайда болады (процессорлардың айналуы), мұндай ақаулықты 
процессорды жылыту (чип) арқылы анықтауға болады. Егер теледидарда 
арналарды орнату болмаса, тюнерді өзгертуге асықпаңыз.  Тюнердің тиісті 
аяқтарындағы кернеуді өлшеу керек, ол бар немесе жоқ. Теледидар 
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қосылмайды және индикатор жанбайды, ақаулы, ең алдымен, қуат көзі, 
ақаулық желінің үлкен айырмашылығынан туындауы мүмкін, сондай-ақ 
мұндай теледидарларда кернеудің төмендеуінен қорғау сирек емес. Егер 
айырмашылық жоқ екеніне сенімді болсаңыз, онда розетканың дұрыс жұмыс 
істемейтініне көз жеткізіңіз, онда ақаулық болуы мүмкін, сонымен қатар 
ұзартқышты (егер теледидар ол арқылы қосылған болса) тексеріңіз, егер 
теледидар розеткаға тікелей қосылса, бірақ ұзартқыш сым арқылы жұмыс 
істемесе, бірақ ұзартқыштың өзінде ақаулықты мультиметр немесе 
индикатор бұрағышының көмегімен тексеруге болады. 

Теледидарда av PC режимдерінің бірі немесе ресивер экраны қара түске 
айналуы немесе тіпті ұйқы режиміне енуі мүмкін. Теледидар режимін таңдап, 
сурет пайда болады. Сондай-ақ, қуат индикаторының жыпылықтауы 
бойынша ол ақаулық диагнозын жасайды, сіз нұсқаулықты ашып, қандай 
ақаулық пайда болғанын оқып шығуыңыз керек. Индикатор қанша 
жыпылықтайтынына сүйене отырып, әрекет жасаңыз, теледидар мониторға 
қосылған кезде, Егер компьютер қашықтан басқару пультінен қосылған кезде 
ұйқы режиміне кірсе, жарық диоды біраз уақыт жыпылықтайды.

Теледидар экранындағы шу (кедергі), ең алдымен, осы ақаулықтың 
пайда болуын түсініп, анықтау керек. Экрандағы барлық шуыл мұның бәріне 
түсініктеме береді. Тексеру қажет жақсы ма сіз келтірдік арнасы кезде орнату 
қолмен жүзеге асырылады, онда параметрді жеткізуге болады неғұрлым 
нақты сурет нәтижесінде кедергілер жоғалып " кетті. Теледидарда бұл өте 
қарапайым және кез-келген адам оны жеңе алады. Егер Арналарды орнату 
жақсы жүргізілсе және оған күмән болмаса және шу әлі де жоғалмаса, 
сигналдың қалай пайда болатынын білу керек, егер сіз алынбалы антеннаны 
қолдансаңыз, онда оның себебі болуы мүмкін. Егер сіз 100% кедергінің 
антеннасына байланысты емес екеніне көз жеткізгіңіз келсе, оны басқа 
жұмыс істейтін теледидарға қосу керек. Антеннаның өзі туралы аздап, 
көбінесе пәтерлерде теледидар антеннасы жалпы антеннаға қосылған. Кабель 
кез-келген жерде бұралып, бүгіліп немесе сынуы мүмкін.

Құрылғының ішіндегі бұзылулар сынған кабельмен салыстырғанда өте 
күрделі. Теледидардың ішінен сынуды іздеу сирек емес. Ішкі бұзылулардың 
себептері келесі блоктарды, бөлшектерді және чиптерді қамтиды. Егер сіз 
құлап кетпеген болсаңыз және ешқандай механикалық зақым болмаса, онда 
шаңның көп жиналуы мүмкін, ал шаңның өткізгіштігі бар екені белгілі. 
Дегенмен, ішкі сынуды тек маман ғана жоя алады.

Басқару тақтасына реакция жоқ, көбінесе мұндай ақаулық қашықтан 
басқару пультінің өзіне тікелей байланысты. Мүмкін, соққылар немесе оған 
сұйықтық төгіліп, қашықтан басқару пульті контактілердің жабысып қалуына 
байланысты жауап беруді тоқтатқан шығар, батареяларды да тексеру керек, 
мүмкін олар таусылып қалған шығар. Бірақ бұл жерде қашықтан басқару 
құралы мүлдем жоқ, ал ақаулық сигнал қабылдағыштың өзінде немесе 
процессормен бір нәрсе.

LED теледидарларындағы ең көп кездесетін ақаулардың бірі-
дисплейдің жарық диодтарының істен шығуы. Экранды жақын шаммен 
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бөлектеу кезінде суретті көруге болады. Жарық сүзгілері бар жарықдиодты 
панельдің «сэндвичін» бөлшектеп, Жарық диодтарына қол жеткізу керек 
(сурет. 4.141) ең көп таралған 3В және 6В жарық диодтары. 

Сурет. 4.141 LED жарық диодтары

Диодтардың белгілі бір желісі жанып кетті. Жарық диодтары 
қосылыстың дәйекті түрімен сипатталады, яғни егер бір элемент жұмысын 
тоқтатса, онда бүкіл компонент істен шығады (сурет. 4.142). 

Сурет. 4.142 Жарық диодтарының «сызғышы»

Сіз жарықдиодты мультиметрмен тексере аласыз, бірақ алдымен 3В 
қателеспеу үшін зертханалық қуат көзінен кернеуді беру оңай және тезірек, 
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содан кейін жарық диоды жұмыс істеп тұрса, кернеуді 6В-қа дейін 
арттырыңыз. Жарық диодтарын ауыстыру қарапайым, бірақ жаттығу керек –
ақаулы жойылады, ал оның орнына анық жұмыс істейді. 

4.143-суретте шашыраңқы линзасы бар бөлек жарық диоды 
көрсетілген.

Сурет. 4.143 Шашырау объективі бар жарық диоды

Бөлшектеу үшін дәнекерлеу станциясын және қарапайым дәнекерлеу 
үтігін пайдалануға болады. Жаңа немесе анық жұмыс істейтін бөлікті 
дәнекерлеу фенін қолдана отырып, белсендірілмеген ағынды пайдаланып 
жасаған дұрыс. Содан кейін күмәнді жерлерді дәнекерлеуші үтікпен 
дәнекерлеуге болады. Дәнекерлейтін феннің температурасы ⁓ 300-320 °с.

Бақылау сұрақтары:
1. Екінші қуат көздерінің түрлері қандай?
2. Сұлбасын салыңыз однополупериодного қорек көзі. Оны іс жүзінде 
орындаңыз. Алып тастаңыз осциллограммы шығу КЕРЕК.
3. Қуат көзінің көпір схемасын сызыңыз. Оны іс жүзінде орындаңыз. Алып 
тастаңыз осциллограммы шығу КЕРЕК.
4. Тұрақсыз қуат көзінен ақаулықты іздеу алгоритмін жасаңыз.
5. Параметрлік тұрақтандырғыштың сызбасын сызыңыз. Оны іс жүзінде 
орындаңыз. Алып тастаңыз осциллограммы шығу КЕРЕК.
6. Компенсациялық тұрақтандырғыштың сызбасын сызыңыз. Оны іс жүзінде 
орындаңыз. Алып тастаңыз осциллограммы шығу КЕРЕК.
7. Коммутациялық қуат көзінің құрылымдық диаграммасын сызыңыз.
8. Қауіпсіздік трансформаторының сызбасын сызыңыз. Оны іс жүзінде 
жинаңыз.
9. UPS жөндеу үшін қандай құрал қажет?
10. BGA терминіне анықтама беріңіз?
11. Монитор инверторының құрылымдық диаграммасын сызыңыз.
12. CCFL аббревиатурасын шешіңіз бе? 
13. CCFL мониторының негізгі ақаулары қандай? 
14. УМЗЧ аббревиатурасын шешіңіз бе?
15. Толық жазу деген аббревиатура УНЧ?
16. Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу үшін қандай құрал қажет?
17. Төмен жиілікті күшейткіштердің ең типтік ақаулары қандай?
18. Толық жазу деген аббревиатура ЛПМ?
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19. LPM-де қозғалтқыштардың қандай түрлері қолданылады? Олардың 
белгілерін атаңыз.
20. Am аббревиатурасын шешіңіз?
21. ӘЧ аббревиатурасын шешіңіз?
22. Вобулоскоп ұғымына анықтама беріңіз?
23. Радио жабдықтарын жөндеу үшін қандай құрал қажет?
24. Радиоаппаратурадағы ақаулықтарды жою кезеңдері қандай?
25. Толық жазу деген аббревиатура САТ?
26. Оптикалық жазу және ойнату құрылғыларының типтік ақаулары қандай?
27. Спутниктік жабдықты жөндеу үшін қандай құрал қажет?
28. Спутниктік жабдықтағы ақауларды жою және жою қадамдары қандай?
29. Теледидар жабдықтарын жөндеу үшін қандай құрал қажет?
30. Теледидар жабдықтарындағы ақауларды жою және жою қадамдары 
қандай?
31. Параметрлік кернеу тұрақтандырғышының тізбегін жасаңыз және 
орындаңыз.
32. Компенсациялық кернеу тұрақтандырғышының тізбегін жасаңыз және 
жинаңыз.
33. Бір транзистордағы күшейткіш тізбегін жасаңыз және орындаңыз.
34. Мультивибратор схемасын жасаңыз және орындаңыз, 
динамикалық/құлаққап басын пайдаланып тізбектің жұмысын тексеріңіз.
35. Жарықдиодты шамдардағы мультивибратор схемасын жасаңыз және 
орындаңыз, визуалды қабылдау органдарының көмегімен тізбектің жұмысын 
тексеріңіз.
36. Мультивибратор схемасын жасаңыз және орындаңыз, осциллографтың 
көмегімен тізбектің жұмысын тексеріңіз.
37. Жарты толқындық түзеткіштің сызбасын орындаңыз, диодтың кіріс / 
шығысындағы осциллограммаларды, қосылған / ажыратылған сүзгі 
конденсаторымен алып тастаңыз, талдаңыз, қорытынды жасаңыз, жазыңыз.
38. Жарты толқындық түзеткіштің сызбасын іс жүзінде орындаңыз, 
диодтардың кіріс / шығысындағы осциллограммаларды, қосылған / 
ажыратылған сүзгі конденсаторымен алып тастаңыз, талдаңыз, қорытынды 
жасаңыз, жазыңыз.
39. Көпір түзеткішінің сызбасын іс жүзінде орындаңыз, диод көпірінің кіріс / 
шығысындағы осциллограммаларды, қосылған / ажыратылған сүзгі 
конденсаторымен алып тастаңыз, талдаңыз, қорытынды жасаңыз, жазыңыз.
40. Бұралған жұп кабельді тікелей қысқышпен қысыңыз.
41. Обожмите кабель вытая жұп бойынша қиылысты схемасы "кроссовером".
42. Бұралған жұптың 4 ядролы қосылысының диаграммасын өзіңіз табыңыз.
43. АТХ формалық факторының компьютерлік қуат блогында ақаулықтарды 
жою алгоритмін жасаңыз.
44. Монитордың ақауларын іздеу алгоритмін жасаңыз.
45. Теледидардың ақауларын іздеу алгоритмін жасаңыз.
46. Жеке компьютердің ақауларын іздеу алгоритмін жасаңыз.
47. Ноутбуктің ақаулық алгоритмін жасаңыз.
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48. Смартфонның ақаулықтарын іздеу алгоритмін жасаңыз.
49. Маршрутизатор/маршрутизатордың ақауларын іздеу алгоритмін жасаңыз.
50. Маршрутизатордың Интернет қосылымын теңшеңіз.
51. Arduino-да графикалық эквалайзер сызбасын орындаңыз. 
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Қысқаша қорытынды
Осы бөліммен танысқаннан кейін студенттер осы бөлімде 

қарастырылған жабдықты жөндеудің барлық түрлерін орындай алады, 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу және 
қызмет көрсету үшін қажетті ұғымдар мен терминдерге ие болады. 
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техниканы жөндеу және 
қызмет көрсетудің практикалық дағдыларын алады. Студенттер схемаларды 
«оқи» алады, аппаратпен бірге жеткізілетін техникалық құжаттама негізінде 
құрылғының мақсаты мен жұмыс принципі туралы түсінікке ие болады және 
Интернетте жоқ ақпаратты іздейді. Жабдықты пайдалану және жөндеу 
технигінің біліктілік жұмыстарын орындау бөлімінде ақауларды жою және 
жою әдістемесі егжей-тегжейлі сипатталған, бұл студенттерге кез-келген 
біліктілік жұмыстарын орындауға ғана емес, сонымен қатар жабдықтар мен 
жабдықтардың барлық түрлерін жөндеу бойынша үлкен тәжірибе алуға 
мүмкіндік береді.

4.10 Негізгі анықтамалар:

BGA (ball grid array — шар массиві, беттік-интегралды схемалардың корпус 
түрі) бөліктері
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — суық катоды бар люминесцентті 
шам.
CD-ықшам диск.
Datasheet-техникалық құжаттама.
ESR-эквивалентті сериялық кедергі.
RF-радио жиілігі.
SMD-бұл бетіне бекіту технологиясын қолдана отырып, ПХД-ға 
қолданылатын компоненттер.
Алгоритм - дәйекті қадамдардың жиынтығы, қажетті нәтижеге әкелетін 
әрекеттер тізбегі.
АМ-амплитудалық модуляция.
ACE-жиілікті автоматты түрде реттеу.
Aru-кірісті автоматты түрде реттеу.
АС-акустикалық жүйе.
АТТ-аттенюатор.
Ах-амплитудалық сипаттама.
АЧХ-амплитудалық жиіліктік сипаттама.
БУ-басқару блогы.
ВАХ-вольт амперлік сипаттамасы.
ВИП-қайталама қуат көздері.
Вобулоскоп-жиілік сипаттамаларының өлшеуіші.
ВОЛС - волоконно-оптические линии связи.
БСО-жерсеріктік хабар тарату қызметі.
ВУ-бейне күшейткіш.
ВФ-бейне сүзгісі.
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Кіріс кернеуі-кіріске берілген сигналдың мәні.
Жж-жоғары жиіліктер.
GV-ойнатылатын бас.
Гетеродин-супергеродинді радиоқабылдағыштарда, тікелей түрлендіру 
қабылдағыштарында, толқын өлшегіштерде және т. б. сигнал жиілігін 
түрлендіру үшін қолданылатын электр тербелістерінің аз қуатты генераторы.
GZ-жазу басы.
GZCH-дыбыстық жиілік генераторы.
ГРЧ - радио жиілік генераторы.
GS-жуылатын бас. 
ГСП-магниттелуді жою генераторы.
DV-ұзын толқындар.
Детонация - жазу және ойнату кезінде магниттік таспаның қозғалыс 
жылдамдығының сәйкес келмеуіне байланысты бұрмаланулар.
Қабылданған жиіліктер диапазоны-бұл радиоқабылдағышты орнатуға 
болатын жиіліктер аймағы.
Дискреттеу дегеніміз-уақыттың сәйкес сәттеріндегі сигналдың лездік 
мәндеріне тең немесе пропорционалды болатын импульстік үлгілердің 
(үлгілердің) тізбегі арқылы үздіксіз сигналдың көрінісі (Котельников-
Найквист теоремасына сәйкес).
DMV-дециметрлік толқындар.
СК-сұйық кристалдар.
И-көрсеткіш.
UPS-коммутациялық қуат көзі.
Радиоқабылдағыштың таңдағыштық қабілеті-пайдалы сигнал 
қабылдауға кедергі келтіретін кедергілердің әсерін әлсірету мүмкіндігі.
ИИП-коммутациялық қуат көзі.
ИҚ-инфрақызыл.
IMS-интегралды схема.
ЖК-қоректендіру көздері.
ИСЗ-Жердің жасанды серігі.
КВ - қысқа толқындар.
ҚТ – қысқа тұйықталу.
КНИ - сызықтық емес бұрмалану коэффициенті.
Коммутаторлар-компьютерлерді бір желіге біріктіруге арналған.
КПД – коэффициент полезного действия.
Кримпер-сымдарды бір-біріне немесе коннекторлардың түйіспелеріне 
дәнекерлеуді немесе дәнекерлеуді қолданбай қосуға арналған электр құралы.
КС-компенсациялық тұрақтандырғыш.
КСН-компенсациялық кернеу тұрақтандырғышы.
ЛАТР-зертханалық трансформатор.
ЛПМ-Ленто-созылмалы механизм.
М-магнитофон кассета.
Маршрутизаторлар-желілік сегменттер арасында пакеттерді жіберу 
қажеттілігі туралы шешім қабылдайды.
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МВ-метрлік толқындар.
МК-катушка магнитофоны.
Mos-металл оксиді-жартылай өткізгіш.
Мосфет-МОП-транзистор.
МП-магнитофон-кассета префиксі.
МПК-магнитофон-катушка префиксі.
МЭС - Халықаралық Электр байланысы одағы.
НИП-тұрақсыз қуат көзі.
НЧ-төмен жиіліктер.
Жедел жад-жедел жад.
ҚОҚ-теріс кері байланыс.
ОС-кері байланыс.
Осциллограмма-осциллограф арқылы жазылған кез-келген электр 
процесінің қисығы.
Сигнал - шу қатынасы-белгілі бір деңгейде жазылған шығыс сигналының 
децибелде көрсетілген сигнал берілместен жүргізілген жазбаның Шығыс 
кернеуіне қатынасы.
ҚБП - Қашықтан басқару пульті.
Бастапқы қуат көздері-айнымалы ток, батареялар, батареялар, жылу және 
фото түрлендіргіштер.
ПОС - оң кері байланыс.
PS-параметрлік тұрақтандырғыш.
PU - алдын-ала күшейткіш.
ПУЗЧ-дыбыстық жиіліктің алдын-ала күшейткіші.
ПЦТС-толық түсті теледидар сигналы.
Радио кешені-әртүрлі бағдарламаларды жазуға және ойнатуға мүмкіндік 
беретін блоктық жабдықты біріктіретін құрылғы.
Реболлинг-BGA шарлы түйреуіштерін қалпына келтіру процесі.
РМ-магнитола.
Рмд-екі кассетті магнитола.
РПУ-радиохабар қабылдағыш құрылғылар.
РПУ-резонанстық жолақты күшейткіш.
Рам-магниторадиол.
РЭҚ-радио электр желілері.
ТО - толқынның ортасы.
Желілік адаптерлер-аспапты жергілікті желіге қосуды жүзеге асырады.
Елек-Өлшеу техникасының құралдары.
ҚКЖ-құрылымдалған кабельдік жүйе.
СН-кернеуді тұрақтандырғыш.
СТВ-спутниктік теледидарлық хабар тарату.
Тюнер-әдетте алдын-ала UZCH-мен аяқталатын және бағдарламаларды бір 
немесе бірнеше диапазонда, көбінесе УКВ диапазонында қабылдауға 
мүмкіндік беретін радиоқабылдағыш (әдетте жоғары сапалы қабылдауды 
қамтамасыз етеді).
УЗЧ-дыбыс жиілігін күшейткіш.
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УҚТ-ультра қысқа толқынды.
ҚК - қуат күшейткіші.
УМЗЧ-дыбыстық жиілік қуатын күшейткіш.
ТЖК - төмен (дыбыстық) жиілікті күшейткіш.
АЖК - аралық жиілікті күшейткіш.
UU-әмбебап күшейткіш.
ТЖС - төмен жиілік сүзгісі.
ФСС-тіркелген жерсеріктік қызмет.
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь.
ЦАП-цифро аналоговый преобразователь.
ӘЧ-жиілік модуляциясы.
Радиоқабылдағыштың сезімталдығы-әлсіз сигналдарды қабылдау 
қабілеті.
PWM-ендік импульсті модуляция.
Импульстік ендік модуляция (PWM) — құрылғыны импульсті қосу және 
өшіру арқылы қуатты басқару процесі.
ШУ-кең жолақты күшейткіш.
ЭП - Эмитент қайталаушысы.
Жиіліктің тиімді диапазоны - жазу және ойнату арнасының АЖС 
белгіленген төзімділік өрісінің шегінен шықпайтын жиіліктер диапазоны.
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Қорытынды

Оқу құралын авторлар ұжымы мемлекеттік стандарт талаптарына
сәйкес "Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет 
көрсету және жөндеу (салалар бойынша)" пм10-13 модульдері бойынша, 
"Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет 
көрсету және жөндеу"мамандығы бойынша әзірлеген. Оқу құралы колледж 
студенттеріне теориялық және практикалық сабақтарға арналған материал 
ретінде арналған.

Оқу құралында ПМ10-13 "жабдықпен жұмыс істеу кезінде кәсіпорында 
қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру"; 
"Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет 
көрсету және жөндеу кезінде технологиялық процесті ұйымдастыру"; 
"орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және көлемін есепке алу"; 
"жабдықты пайдалану және жөндеу бойынша техниктің біліктілік 
жұмыстарын орындау" теориясының жалпы мәселелері қарастырылды, 
ақаулықтарды анықтау және жөндеу әдістемесі, қызмет көрсету, жұмыс істеу 
туралы негізгі ұғымдар берілді.

"Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларға 
(салалар бойынша) қызмет көрсету және жөндеу" оқу құралымен, 
студенттермен танысу болашақ мамандардың терең теориялық білімдерін, 
кәсіби дағдылары мен құзыреттерін қалыптастыруға, сондай-ақ олардың 
қазіргі Қазақстанның жаңа экономикалық және шынайы жағдайында 
өздерінің кәсіби қызметінде қолдану үшін қажетті білім алуына ықпал етуге 
арналған.

Сонымен қатар, оқу құралы шақырылады:
* студенттердің дәрістерде және өзін-өзі дайындау барысында алған 
білімдерін тереңдетуге және бекітуге ықпал ету;
* студенттердің оқу және нормативтік әдебиеттерді Шығармашылық, өз 
бетінше талдау қабілетін дамыту;
* меңгерілген материалды жүйелеу және жалпылау, оны сыни бағалау білігін 
дамыту;
* өз білімін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру және нығайту, 
өз ойларын дәлелді, логикалық және сауатты ұсыну;
* студенттерге ақаулықтарды жою және табу әдістерін қолдану және 
зерттеуге кешенді жүйелік көзқарас дағдыларын үйрету;
* диагностикалық жабдықтың жеке тақырыптарын зерттеу және бекіту 
кезінде өзін-өзі тексеруге арналған материал ретінде қызмет етіңіз.

Оқу құралында бөлімдер бойынша теориялық материалдар бар: 
1. Жабдықпен жұмыс кезінде кәсіпорында қауіпсіздік техникасы мен өрт 
қауіпсіздігін ұйымдастыру.
2. Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларға қызмет 
көрсету және жөндеу кезінде технологиялық процесті ұйымдастыру.
3. Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және көлемін есепке алу.
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4. Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигінің біліктілік жұмыстарын 
орындау.

Оқу құралын әзірлеу кезінде авторлар орнату және жөндеу жұмыстары 
кезінде жиі кездесетін маңызды мәселелерді ашуға тырысты. 
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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.
CD-ықшам диск.
Datasheet-техникалық құжаттама.
ESR-эквивалентті сериялық кедергі.
FTP (Foiled Twisted Pair) - фольгамен бұралған жұп - ортақ фольга экраны 
бар, бірақ әр жұптың жеке қорғанысы жоқ.
RF-радио жиілігі.
S / FTP - бұралған жұп фольга, ортақ фольга экранымен экрандалған, 
сонымен қатар әр жұп экранға қосымша қосылады.
SMD-бұл бетіне бекіту технологиясын қолдана отырып, ПХД-ға 
қолданылатын компоненттер.
STP (shielded twisted pair) - қорғалған бұралған жұп - әр жұптың өз экраны 
бар.
UTP (unshielded twisted pair) - қорғалмаған бұралған жұп жұптардың 
экрандалуы жоқ.
Алгоритм - дәйекті қадамдардың жиынтығы, қажетті нәтижеге әкелетін 
әрекеттер тізбегі.
АМ-амплитудалық модуляция.
ACE-жиілікті автоматты түрде реттеу.
Aru-кірісті автоматты түрде реттеу.
АС-акустикалық жүйе.
Аттенюатор.
Ах-амплитудалық сипаттама.
АЧХ-амплитудалық жиіліктік сипаттама.
БУ-басқару блогы.
ВАХ-вольт амперлік сипаттамасы.
Жарылыс-бұл өте жылдам химиялық (жарылғыш) трансформация, ол энергия 
шығарумен және механикалық жұмыс жасай алатын Сығылған газдардың 
пайда болуымен бірге жүреді.
VIP-қайталама қуат көздері.
Бұралған жұп-Бір-біріне оралған оқшауланған өткізгіштердің бір немесе одан 
да көп жұптарын қамтитын кабель деп аталады.
Вобулоскоп-жиілік сипаттамаларының өлшеуіші.
Жану-тұтану көзінің әсерінен жанудың пайда болуы.
1) талшықты-оптикалық байланыс желілері;
Тұтану-жалынның пайда болуымен бірге жүретін жану.
Жарқыл-Сығылған газдардың пайда болуымен қатар жүрмейтін жанғыш 
қоспаның тез жануы.
БСО-жерсеріктік хабар тарату қызметі.
ВУ-бейне күшейткіш.
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VF бейне сүзгісі.
Кіріс кернеуі-кіріске берілген сигналдың мәні.
Жж-жоғары жиіліктер.
GV-ойнатылатын бас.
Гетеродин-супергеродинді радиоқабылдағыштарда, тікелей түрлендіру 
қабылдағыштарында, толқын өлшегіштерде және т. б. сигнал жиілігін 
түрлендіру үшін қолданылатын электр тербелістерінің аз қуатты генераторы.
GZ-жазу басы.
GZCH-дыбыстық жиілік генераторы.
Жану-бұл жылу мен жарықтың шығарылуымен бірге жүретін химиялық 
тотығу реакциясы.
ГРЧ - радио жиілік генераторы.
GS-жуылатын бас.
ГСП-магниттелуді жою генераторы.
DV-ұзын толқындар.
Қос оқшаулау жұмыс және қосымша оқшаулаудан тұрады [33].
Детонация-жазу және ойнату кезінде магниттік таспаның қозғалыс 
жылдамдығының сәйкес келмеуіне байланысты бұрмаланулар.
Қабылданған жиіліктер диапазоны-бұл радиоқабылдағышты орнатуға 
болатын жиіліктер аймағы.
Дискреттеу дегеніміз-уақыттың сәйкес сәттеріндегі сигналдың лездік 
мәндеріне тең немесе пропорционалды болатын импульстік үлгілердің 
(үлгілердің) тізбегі арқылы үздіксіз сигналдың көрінісі (Котельников-
Найквист теоремасына сәйкес).
DMV-дециметрлік толқындар.
Қосымша-электр тогы зақымданған жағдайда оны зақымданудан қорғау үшін 
жұмысшыға қосымша қарастырылған оқшаулау.
СК-сұйық кристалдар.
Нөлдеу дегеніміз-нөлдік қорғаныс өткізгішімен әдейі электр байланысы.
Қорғаныстық Ажырату-бұл адамның электр тогымен зақымдану қаупі 
туындаған кезде электр қондырғысын автоматты түрде ажыратуды 
қамтамасыз ететін тез әрекет ететін қорғаныс.
Қорғаныс жерге қосу дегеніміз-жермен немесе оның эквивалентімен кернеулі 
болуы мүмкін металл өткізгіш емес бөліктердің әдейі электрлік байланысы.
Және-көрсеткіш.
UPS-коммутациялық қуат көзі.
Радиоқабылдағыштың селективтілігі-пайдалы сигнал қабылдауға кедергі 
келтіретін кедергілердің әсерін әлсірету мүмкіндігі.
ИИП-коммутациялық қуат көзі.
ИҚ-инфрақызыл.
IMS-интегралды схема.
ЖК-қоректендіру көздері.
ИСЗ-Жердің жасанды серігі.
Жасанды жерге қосқыштар-жерге қосу үшін арнайы орнатылған металл 
құрылымдар.
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Жөндеу жұмыстарының сапасы-жөндеу құнына, аппаратураның үнемділігі 
мен ұзақ қызмет етуіне әсер ететін негізгі фактор.
КВ - қысқа толқындар.
ҚТ – қысқа тұйықталу.
Кинематикалық схемалар-өнімнің механикалық бөліктерін және олардың 
өзара әрекеттесуін көрсетеді.
КНИ - сызықтық емес бұрмалану коэффициенті.
Коммутаторлар-компьютерлерді бір желіге біріктіруге арналған.
Пәк-пайдалы әсер коэффициенті
Кримпер-сымдарды бір-біріне немесе коннекторлардың түйіспелеріне 
дәнекерлеуді немесе дәнекерлеуді қолданбай қосуға арналған электр құралы.
КС-компенсациялық тұрақтандырғыш.
КСН-компенсациялық кернеу тұрақтандырғышы.
ЛАТР-зертханалық трансформатор.
Ликвидус-ең төменгі температура, онда қорытпа толығымен сұйық болып 
қалады.
Лицензиялау-бұл ұйымның құзыреттілігін белгілеу және оған тиісті 
қызметпен айналысу құқығын беру, яғни лицензия беру.
ЛПМ-Ленто-созылмалы механизм.
М-магнитофон кассета.
Шағын кернеу-бұл электр тогының соғу қаупін азайту үшін қолданылатын 42 
В аспайтын номиналды кернеу.
Маршрутизаторлар-желілік сегменттер арасында пакеттерді жіберу 
қажеттілігі туралы шешім қабылдайды.
МВ-метрлік толқындар.
МК-катушка магнитофоны.
Mos-металл оксиді-жартылай өткізгіш.
Мосфет-МОП-транзистор.
МП-магнитофон-кассета префиксі.
МПК-магнитофон-катушка префиксі.
МЭС - Халықаралық Электр байланысы одағы.
НИП-тұрақсыз қуат көзі.
НЧ-төмен жиіліктер.
Көлемді монтаждау Әртүрлі электр және Радиоэлементтерді, тораптарды, 
баспа платаларында орындалған телекоммуникациялық жабдық пен 
тұрмыстық техниканың модульдерін монтаждау сымдарының, кабельдердің, 
жгуттардың көмегімен тұтас конструкцияға қосуды қамтамасыз етеді.
Күйік-токтың денеге немесе электр доғасына тікелей әсер етуі.
Жедел жад-жедел жад.
ҚОҚ-теріс кері байланыс.
Талшықты-оптикалық кабель-байланыс желілерінде оптикалық сигналдарды 
фотондар (жарық) түрінде беруге арналған талшықты жарық өткізгіштер 
негізінде, қозғалыстың тікелей еместігіне байланысты жарық 
жылдамдығынан төмен жылдамдықпен.
ОС-кері байланыс.
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Осциллограмма-осциллограф арқылы жазылған кез-келген электр процесінің 
қисығы.
Сигнал - шу қатынасы-белгілі бір деңгейде жазылған шығыс сигналының 
децибелде көрсетілген сигнал берілместен жүргізілген жазбаның Шығыс 
кернеуіне қатынасы.
Еңбекті қорғау-анықтайды және жояды өндірістік қауіптер мен зиянды 
факторлар мен жағдайлар.
Қашықтан басқару пульті.
Бастапқы қуат көздері-айнымалы ток, батареялар, батареялар, жылу және 
фото түрлендіргіштер.
Баспа қондырғысы-оқшаулағыш базаның бетін металдандыру немесе 
фольгамен қапталған (Мыстың жұқа қабатымен жабылған) материалды 
(гетинакс, текстолит, шыны текстолит) өңдеу арқылы алынған баспа 
өткізгіштері бар радиоэлементтердің электрлік байланысы.
Беттік қондырғы-радиоэлементтердің терминалдарын коммутациялық 
тақтаның бетінде орналасқан байланыс алаңына қосу.
ПОС - оң кері байланыс.
Дәнекерлеушілер-дәнекерлеу арқылы металл бөліктерінің бір бөліктен 
тұратын қосылыстарын жасауға арналған түсті металдар мен олардың 
қорытпалары деп аталады.
Қоңырау-электр тізбегінің тұтастығын/үзілуін тексеру.
PS-параметрлік тұрақтандырғыш.
PU - алдын-ала күшейткіш.
ПУЗЧ-дыбыстық жиіліктің алдын-ала күшейткіші.
ПЦТС-толық түсті теледидар сигналы.
Жұмысшы-бұл электр қондырғысының қалыпты жұмысын және электр 
тогының соғуынан қорғауды қамтамасыз ететін ток өткізгіш бөліктерді 
оқшаулау.
Радио кешені-әртүрлі бағдарламаларды жазуға және ойнатуға мүмкіндік 
беретін блоктық жабдықты біріктіретін құрылғы.
Реболлинг-BGA шарлы түйреуіштерін қалпына келтіру процесі.
РМ-магнитола.
Рмд-екі кассетті магнитола.
РПУ-радиохабар қабылдағыш құрылғылар.
РПУ-резонанстық жолақты күшейткіш.
Рам-магниторадиол.
РЭҚ-радио электр желілері.
Өздігінен жану-бұл жану көзі болмаған кезде заттың (материалдың, 
қоспаның) жануына әкелетін экзотермиялық реакциялар жылдамдығының 
күрт өсу құбылысы.
Өздігінен тұтану-жалынның пайда болуымен қатар жүретін өздігінен тұтану.
Толқынның ортасы.
Сертификаттау-өнім сапасының стандарттар немесе басқа нормативтер 
талаптарына сәйкестігін белгілеу жөніндегі қызмет.
Желілік адаптерлер-аспапты жергілікті желіге қосуды жүзеге асырады.
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Елек-Өлшеу техникасының құралдары.
ҚКЖ-құрылымдалған кабельдік жүйе.
СН-кернеуді тұрақтандырғыш.
Солидус-қорытпа толығымен қатайған ең жоғары температура.
СТВ-спутниктік теледидарлық хабар тарату.
Электр қосылымдарының схемасы-жөндеу жұмыстарынан кейін 
параметрлерді бақылау кезінде бақылау-өлшеу аппаратурасын (ҚАА) 
пайдалану кезінде бұйымның сыртқы қосылулары туралы мәліметтерді 
қамтиды.
Электрлік схема-бұл барлық электр-радиоэлементтердің типтері, 
номиналдары және олардың электрлік байланыстары бар шартты графикалық 
белгілері түріндегі сурет.
Электр схемасы-өнімнің құрамдас бөліктерінің өзара орналасуын анықтайды, 
қажет болған жағдайда сымдар, сымдар, кабельдер.
Электрлік құрылымдық Схема-өнімнің негізгі функционалды бөліктерін, 
олардың мақсаты мен өзара байланысын анықтайды.
Электрлік функционалды Схема-өнімнің функционалды бөліктерін, олардың 
өзара әрекеттесуін анықтайды.
Электр қосылыстарының схемасы-күрделі өнімнің құрамдас бөліктерінің 
қосылыстарын көрсетеді және сымдар, сымдар, кабельдер, орнату 
элементтері (тірек тіректері, панельдерді қосу және т.б.), қысқыштар, 
коннекторлар туралы ақпаратты қамтиды. 
Электр схемасы-баспа өткізгіштер, байланыстырушы сымдар, сымдар, 
кабельдер, ПХД жалпы өлшемдері, баспа схемаларына радио элементтерін 
орналастыру.
Схемалар-бұл өнімнің құрамдас бөліктері мен олардың арасындағы байланыс 
шартты графикалық белгілер түрінде көрсетілетін құжаттар.
Тұтану температурасы-жанғыш заттың температурасы, онда ол жанғыш 
булар мен газдарды шығарады, оларды тұтату көзінен тұтатқаннан кейін 
тұрақты жану пайда болады.
Тұтанудың температуралық шектері-заттың қаныққан буы осы тотығу 
ортасында сұйықтықтардың тұтануының төменгі және жоғарғы 
концентрациялық шектеріне сәйкес келетін концентрацияны құрайтын 
температура.
Қауіпсіздік техникасы-бұл қызметкерлердің қауіпсіздігін және денсаулығын 
сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар мен ұйымдастырушылық іс-
шаралар кешені.
Тюнер-әдетте алдын-ала UZCH-мен аяқталатын және бағдарламаларды бір 
немесе бірнеше диапазонда, көбінесе УКВ диапазонында қабылдауға 
мүмкіндік беретін радиоқабылдағыш (әдетте жоғары сапалы қабылдауды 
қамтамасыз етеді).
УЗЧ-дыбыс жиілігін күшейткіш.
УҚТ-ультра қысқа толқынды.
Ақыл-қуат күшейткіші.
УМЗЧ-дыбыстық жиілік қуатын күшейткіш.
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Төмен (дыбыстық) жиілікті күшейткіш.
Ақу-аралық жиілікті күшейткіш.
Күшейтілген-бұл қосарланған қорғаныс дәрежесін қамтамасыз ететін 
жақсартылған жұмыс оқшаулауы.
UU-әмбебап күшейткіш.
Ағындар-бұл салыстырмалы түрде төмен температурада сұйық немесе газ 
тәрізді қорғаныс ортасын құрайтын, біріктірілген металдардың бетінен 
оксидтерді ерітіп, алып тастайтын, оларды дәнекерлеу кезінде тотығудан 
қорғайтын және дәнекерлердің сулануын жақсартатын заттар.
Төмен өту сүзгісі.
ФСС-тіркелген жерсеріктік қызмет.
DAC-сандық аналогты түрлендіргіш
DAC - сандық аналогты түрлендіргіш.
ӘЧ-жиілік модуляциясы.
Радиоқабылдағыштың сезімталдығы-әлсіз сигналдарды қабылдау қабілеті.
PWM-ендік импульсті модуляция.
Импульстік ендік модуляция (PWM) — құрылғыны импульсті қосу және 
өшіру арқылы қуатты басқару процесі.
ШУ-кең жолақты күшейткіш.
Электр айдау-бұл кернеулі жөнделген аппаратты тексеру.
Электр жарақаттары - бұл дененің жергілікті зақымдануы (күйік, теріні 
металдандыру, дененің механикалық зақымдануы).
ЭП - Эмитент қайталаушысы.
Жиіліктің тиімді диапазоны-жазу және ойнату арнасының АЖС белгіленген 
төзімділік өрісінің шегінен шықпайтын жиіліктер диапазоны.
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№1 қосымша беткі монтаждаудың үлгілік схемалары
Таза ПМ Аралас орнату
Пісіру пастасы

Баспа платасы
Тақтаның бетіне
дәнекерленген 
пастаны экранды 
басып шығару

                                 Желім
Желімді қолдану
бетіне 
           В

                                                     
А

                         В
Кірістіру
құрамдас
қорытындылармен
на                       
а беті басылған                                                   
Бұл плата

PM компоненті

Компоненттерді 
орнату

                          PM 
компоненті

Монтаждау
құрамдас
Б бетіндегі ПМ үшін

                                 Желім
Жағу 
желім 
а беті

ИК

Балқытып 
дәнекерлеу

IR желімінің қатаюы Монтаждау 
құрамдас
үшін ӨМ
Беттер А

                Фреон 
                   
Ерітінділер

Жуу

                  Пісіру пастасы
Жағу 
дәнекерлеуші 
пасталар
а беті

                                            
ИК

Қатаю
желім

Монтаждау 
құрамдас
а бетінде

Толқынмен дәнекерлеу
дәнекерді

ИҚ дәнекерлеу
Құрамдас                                               
ПМ балқыту
а бетінде

Компонентті кірістіру
қорытындылармен

Жуу 
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бетіне 
А
Толқынмен дәнекерлеу
дәнекерлеуші 
беттер

Жуу

Бір жақты ПМ Шығарылмайтын 
элементтерді екі жақты 
монтаждау және бір жақты 
шығару кезінде аралас 
монтаждау

Тақтаның бір жағынан 
шығарылмайтын 
элементтерді және екінші 
жағынан 
шығарылатындарды 
монтаждау кезіндегі 
аралас монтаждау
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№2 қосымша Кейбір түйіндердің шартты – графикалық белгіленуі
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№3 қосымша Lg_flatron_l1919s мониторының қуат көзі
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№4 қосымша UZCH кіріс коммутаторының схемалық схемасы
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№5 қосымша Қуат көзінің схемалық электр схемасы
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№6 қосымша BMSQ202 негізгі тақтасының электрлік схемасы (басталуы)
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№6 қосымша BMSQ202 негізгі тақтасының электрлік схемасы (жалғасы)
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№6 қосымша BMSQ202 негізгі тақтасының электрлік схемасы (аяқталуы)
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№7 қосымша Дыбыс, сурет және растр болмаған кезде ақаулықтарды жою 
әдістемесі
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№8 қосымша  Растр болмаған кезде ақаулықтарды жою әдістемесі
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№9 қосымша  Графикалық эквалайзер сұлбасына арналған Скетч

Код:
#define STROBE_PIN 11 // MSGEQ7 PIN 4
#define RESET_PIN 12 // MSGEQ7 PIN 7
#define PWM_PIN 10 / / жарықтылықты басқару
# define SOUND_PIN A7 // сигнал деңгейін талдау
byte band_pins[7]={2,3,5,6,7,8,9}; // баған порттары
byte band_bright[7]={40,100,0,180,230,130,10}; // әр түс үшін жарықтық 
деңгейлері
byte band_analys[7]; // деңгейлерді талдауға арналған МАССИВ
byte band_counter;
void setup(){
TCCR1B& = ~7; / / PWM жиілігін 64KHZ орнатыңыз
TCCR1B|=2;  // ...
for(int i=2; i<13; i++) pinMode(i,OUTPUT);
pinMode(SOUND_PIN,INPUT);

}
void loop(){
MSGEQ7();

}
void MSGEQ7(){
digitalWrite(RESET_PIN,HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(RESET_PIN,LOW);
delayMicroseconds(72); 
for (int i=0; i<7; i++)
{
band_counter=0;
analogWrite(PWM_PIN, band_bright[i]);
digitalWrite(STROBE_PIN,LOW);
delayMicroseconds(36); 
band_analys[i]=map(analogRead(SOUND_PIN),5,1023,0,255);
if (band_analys[i]>4)

      {
      for (int j=0; j<7; j++)
        if ((j!=i) && (band_analys[j]>4)) band_counter++;
      }

if (band_counter>2) digitalWrite(band_pins[i],LOW);
delayMicroseconds(1600);
digitalWrite(band_pins[i],HIGH);
digitalWrite(STROBE_PIN,HIGH);
delayMicroseconds(36);
}

}




