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Күшейткіш – белігіл бір жиіліктер 

диапазонында электрлік тербелістерді күшейтуге 

арналған құрылғы болып табылады. Электронды 

кұшейткіш жартылай өткізгіш немесе 

электровакуумды элементтермен реттелетін 

электрлік сигналдарының күшейткіші болып 

табылады. Оларды өте көп ерекшеліктері бойынша 

классификациялауға болады. Атқаратын қызметіне, 

және осы қызметті атқару сапасы немесе атқару 

әдісіне байланысты топтастырылады [1]: 

 күшейту сигналының түріне байланысты;  

 тұрақты және айнымалы сигналдарды 

күшейту мүмкіндігіне байланысты; 

 жиілік диапазонына байланысты; 

 жұмыстық сигналдың жиіліктік жолағында 

амплитуда-жиіліктік сипаттамасының түріне 

байланысты; 

 амплитудалы – жиіліктік сипаттаманың 

формасына байланысты; 

 электрлік көрсеткіші бойынша күшейтілетін 

күшейткіштер. 

Сонымен қатар күшейткіштердің негізгі 

айырмашылығы класстарға бөліну болып табылады 

[2]. Электронды күшейткіштер классы мен 

күшейткіш приборлардың белсенді жұмыс 

режимдері әдетте латын алфавитінің әріптерімен 

белігленеді. Кластарды әріптермен белгілеу сигнал 

(АВ1, АВ2 тағы басқа) және жүктеме (F1, F2, F3) 

көзімен қуаттық каскадпен сәйкестендіру режимін 

беліглеу жұрнақпен белгіленеді. Бір әріптес 

кластардың екі қасиеттерін біріктіретін құрылғылар 

әріптермен белгіленетін (AB, BD, DE, BC) ерекше 

класқа топтастырылады [3]. 

Аса жоғары жиілікті (АЖЖ) Шуы аз болатын 

күшейткіштеріне тоқтала кететін болсақ, олардың 

АЖЖ әлсіз сигналдарын қабылдау және өлшеу 

кезінде шу коэффициенті төмен немесе Шуы аз 

болатынкүшейткіштер болып табылады. Қазіргі 

таңда күшейткіштерді Шуы аз болатынжәне 

қарапайым деп нақты бөлектемейді. Жалпы 

шамамен Шуы аз болатын ретінде шу коэффициенті 

3 дБ аспайтын, шу температурасы 300 К сәйкес 

келетін күшейткіштер жатады. Шуы аз 

болатынкүшейткіштер деп берілеген жиіліктер 

диапазонындағы сериялық шығарылатын 

күшейткіштердің шу коэффициентінің мәнінен 

аспайтын күшейткіштерді атайды. Бұл мәндер 

жиіліктің және жұмыстық жиіліктер диапазонының 

кеңдігінің өсуіне қарай артады. 

Шуы аз болатын АЖЖ күшейткіштерге бірқатар 

қатал талаптар кешені қойылады. Олар өте аз шу 

коэффициентіне ие болып, күшейту коэффициенті 

жоғары, кең динамикалық диапазонды және біртекті 

амплитудалы-жиіліктік сипаттамаға ие болуы тиіс. 

Күшейтілетін жиіліктер жолағы айтарлықтай 

кең жасалынады, себебеі күшейткіштің қайта 

бапталу қажеттілігінен арыламыз. Қазіргі таңда 

радиобайланыс, радиотарату және телекөрсетілім 

саласында бұл талаптарды қанағаттандыратын Шуы 

аз болатынтранзисторлық күшейткіштер болып 

табылады. Жобалау барысында көбінесе 7 ГГц 

жиілікке дейінгі биполярлы АЖЖ транзисторлары 

немесе милиметрлік диапазон үшін Шоттки тиегіне 

ие болған транзисторлар қолданылады [4]. 

Шуы аз болатын АЖЖ күшейткіштер үшін 

негізгі рөлді шу параметрлері ойнайды. 10-20% 

жұмыстық жиілік диапазонды күшейткіштер үшін 

техниканың деңгейі бойынша шу коэффициентінің 

ең жақсы нәтижесі 1ГГц жиілікте 0,3 дБ, 40 ГГц 

жиілікте 4-5 дБ дейін болып табылады. Айта кететін 

жай, зертханалық жағдайларда жасалынған 

күшейткіштер макеті 2 дБ төмен шу 

коэффициентіне ие 43-46 ГГц диапазонында және 

92-96 ГГц кезінде 4,4 дБ тең. Көрсетілген 

параметрлерді өз ішіне алатын АЖЖ қуат 

күшейткішінің сыртқы көрінісі сурет 1 - де 

келтірілген. 
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Сурет 1. Дайын АЖЖ қуат күшейткішінің 

сыртқы көрінісі [4] 

 

Транзисторлы күшейткіштер жоғары 

сезімталдылық, аз энергия тұтыну, кіші габаридтер 

және салыстырмалы жоғары бағамен ерекшеленеді. 

Күшейткіштің белсенді элементтері – биполярлы 

немесе өрістік транзисторлар таспалық тарату 

желілерімен, резонанстық құрылғылармен және 

интегралды микросұлбалардың элементтерімен тез 

қосылып кетеді. Шуы аз болатынкүшейткіштің ең 

маңызды параметрі шу коэффициенті болып 

табылады. Сонымен қатар, Шуы аз 

болатынкүшейткіштің күшейту коэффициенті 

тізбекті каскадтар мен шеткі құрылғының әсерінен 

жеткілікті болуы тиіс. Шуы аз 

болатынкүшейткіштер шу мен сигналдың 

өзгерісінің кең диапазонында сызықтықты біріктіре 

білуі тиіс. 

Ұялы байланыс сигналының күшейткішін дұрыс 

таңдау үшін аталмыш жүйелердің негізгі 

техникалық сипаттамаларымен танысқан жөн: 

– ұялы байланыс стандарты GSM негізгі екі 

жиіліктер диапазонына бөлінеді: GSM 900 МГц 

және GSM 1800 МГц. Базалық станциялар 900 МГц 

диапазонында 1800 МГц қарағанда алыс аралыққа 

тарайды, бірақ каналдар саны аз. Сондықтан 900 

МГц БС областық көлемде қолданылады да, 1800 

МГц қала ішінде қолданылады. Сәйкесінше, 

қаланың сыртқы аумақтары үшін 1 ГГц жиілікке 

жақын күшейткіштер қажет; 

– GSM-сигналының күшейткішінің күшейту 

коэффициенті жүйені таңдаудың негізгі параметрі 

болып табылады, себебі қабылданатын желі 

қамтамасыз етілетін деңгейіне тікелей әсер етеді. 

Түсініктірек айтқанда, егер сіздің ұялы 

телефоныңыз ғимарат ішінде сигналды әлсіз 

ұстайтын болса, ал далада максималды деңгейде 

ұстайтын болса, онда сізге 70-75 дБ күшейту 

коэффициентіне ие күшейткіш жеткілікті. Егер ұялы 

байланыс сигналын қабылдау үйдің жанында да 

нақты емес болса, онда 75-90 дБ күшейту 

коэффициентіне ие күшейткішті қарастырған жөн. 

65 дБ күшейту коэффициентінен төмен ұялы 

байланыс репитерін алу мүлде қажет емес, себебі 

қойылған тапсырманы шеше алмайтыны анық; 

– ұялы байланыстың күшейту жүйесіндегі 

ретранслятордың шығыс қуаты. Бұл параметр ұялы 

байланыс сигналын күшейту модулі ғимараттың 

қанша бөлігін қамти алатынын анықтауға әсер етеді. 

Мысалы, 100 мВт қуатты ұялы байланыс жүйесінің 

күшейткіші 200 шаршы метр ауданды қамти алады, 

ал қуаты 320 мВт ұялы байланыс репитері 800 

шаршы метрге дейінгі аудандағы ғимаратты қамти 

алады. Алайда, репитердің қуаты мен ғимараттың 

ауданының арасында тікелей тәуелділік жоқ, тек 

корреляция түсінігі бар. Ұялы байланыс репитері 

ғимараттың ауданын қамту кезінде әртүрлі 

факторлар әсер етулері мүмкін. Мысалы, кіріс 

сигналының деңгейі ұялы байланыстың бағанасына, 

сыртқы антеннадан кабель ұзындығы күшейткішке 

дейін, күшейту коэффициенті, сонымен қатар 

қондырғының толық дұрыс монтаждау [5]. 

Қала сыртындағы тұрғын жайларға, офистарға, 

коттедждерге немесе бақшалы аймақтарға арналған 

репитерлер ішінде Picocell 900 SXL және Picocell 

900 SXM моделдері сұранысқа ие. 

– Picocell 900 SXL GSM 900 диапазонында 

жұмыс жасайды. Күшейту коэффициенті 80 Дб тең, 

ал ретранслятордың шығыс қуаты – 320 мВт. 900 

SXL күшейту жүйесі ғимараттың ішінде қондыруға 

арналған. 

Picocell 900 SXM параметрлері ұқсас, алайда 

бұл жүйе суыққа және ылғалға төзімді етіп 

жасалынған. Бұл қондырғы сымдарды ғимараттың 

ішіне жүргізу қолжетімсіз кезде, далада орнату 

мүмкінділігіне ие болады. [6]. 
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