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Кіріспе 

 

Көп жағдайда ақпарат электрбайланыс сигналдары электромагнитті 

тербелістер түрінде таратылып өңделеді, олардың параметрлерінің өзгеруінде 

таратылатын ақпарат беріледі. Мысалы, дыбыс қысымының өзгеруімен 

берілетін сөздік хабар микрофонның көмегімен сәйкес түрде өзгерілетін электр 

кернеуге түрлендіріледі. Бұл өзгерістерде бастапқы хабарда болған ақпарат 

сақталады. Берілген жағдайда кернеу уақыт бойынша үздіксіз өзгереді – мұндай 

сигналдар үздіксіз деп аталады. 

Әртүрлі таратылатын ақпараттың унификациясы, бұл өз кезегінде 

ақпаратты тарату, өңдеу және сақтау қондырғыларын унификациялауға 

мүмкіндік береді. 

Телекоммуникациялық қондырғының компьютеризациялау ол аналогты 

сигналды қолданған кезде принципиалды мүмкін болмайды. Ақпараттық 

алмасудың тез өсімі жағдайында компьютеризация болмаса, ақпараттың таралуы 

мен өңделуі қажетті жоғары сапамен қамтамасыз етілмейді. 

Ақпаратты тарату жүйелерін және коммутация жүйелерін интеграциялау 

– толығымен цифрлық телекоммуникациялық желілерді құру. Мұндай жүйелер 

жоғары сапалы және тиімді болады, олар таратудың альтернативті 

маршруттарын ұйымдастыруға және желілік трафикті түзетуге мүмкіндік 

береді. 

Цифрлық тарату жүйелері оптикалық желілер бойынша жұмыс 

кезінде аса тиімді болады, олар аралық станциялардың салыстырмалы 

сирек орналасуымен жоғары жылдамдықты ақпараттар ағынын 

таратылуын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  

Цифрлық пішіндегі сигналдың таратылуы, өңделуі және 

коммутациясы – цифрлық интегралды сұлбаларда кең қолданумен цифрлық 

желінің барлық аппараттық кешенін іске асыруға мүмкіндік береді. Бұл 

қондырғының құнын тұтынатын энергиясын және габариттік өлшемдерін 

айтарлықтай төмендетеді. Бұдан басқа, телекоммуникациялық жүйелердің 

пайдалануы оңайлатылып, қондырғының сенімділігі арттырылады. 

Қазіргі замаңғы біріншілік – көліктік цифрлық байланыс жолдарын 

құру қағидалары, оларды беру әдістері, ақпаратты таратудың цифрлық 

әдістері, цифрлық тарату жүйелерін, негізінен мультиплексирлеу жүйелері; 

құру қағидалары және олардың өзара әрекет етуі қарастырылған. 

Бұл пәнді оқытудың жоспарына 3 кредит бөлінген, барлығы – 135 

сағат, оның ішінде аудиториялық сабақ – 52, өзіндік жұмыстар -  15 сағат. 

 

Курс Семестр Аудит.сабақ Дәрістер Практикалық 

сабақ/Зерт. 

жұмыс 

Курстық 

жұмыс 

Емтихан 

4 7 52 22 15/15 7 7 
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1 Транспорттық желінің көпқабатты архитектурасы  

 

Дәріс мақсаты: транспорттық цифрлық тарату жүйесінің 

дамуымен танысу және олардың дамуының негізгі кезеңдері.  

 

IP технологиясының дамуының тарихи жолы бұл технология әлемі 

әртүрлі және динамикалық екенін көрсетеді. Мұнда әртүрлі концепциялар 

мен технологиялар, тіпті көп жағдайда екі жақты бәсекелес шешім 

кездеседі. Сол себепті осы бөлімде жоспарланған бұл технологияның кысқа 

көрінісін жасау оңай тапсырма емес. IP негізінде желі функциялану 

қағидасын түсінуде бірнеше кілтті қолданған орынды.  

 
 

1.1  сурет - NGN транспорттық желісінің заманауи концепциясы 

 

Бірінші кілт ретінде IP негізінде транспорттық технологияны OSI 

моделіне сәйкес бірнеше деңгейге бөлу қолданылады. NGN транспорттық 

желісін зерттеу үшін OSI моделін қолдану IP желілеріндегі бірнеше 

үрдістерді түсінуді жеңілдететіндіктен әртүрлі деңгейлерде әртүрлі үрдістер 

жүреді және әртүрлі технологиялар қолданылады. Физикалық желіден 

бастап OSI транспорттық деңгейіне дейінгі заманауи технологиялардың 

барлығын қамтитын NGN транспорттық желісінің көпдеңгейлі 

концепциясын қарастырайық (1.1 сурет). Физикалық деңгей талшықты-

оптикалық байланыс жолсы (ТОБЛ) негізінде талшықты-оптикалық тарату 

жүйесімен (ТОТЖ) көрсетілген. Оның үстінен оптикалық мултиплексорлық 

құрылғысы (WDM/DWDM) орнатылады. WDM деңейінен жоғары 

оптикалық коммутация жүйелері бар және бұл жерде арнайы құрылғылар 

көмегімен оптикалық арна коммутацияланады және бұл жерде мәліметтер 

цифрлық сигнал түрінде таратылатындықтан болашақта басқа талшық 

арқылы немесе аналогты-цифрлық түрлену жоқ басқа толқын диапазонында 

таратылады. Физикалық деңгейдің негізгі технологиясы ретінде ТОТЖ 

болуы тиіс. NGN транспорттық деңгейін заманауи радиорелелік жерсеріктік 

және дәстүрлі тарату жүйесінің қай деңгейде қалыптастыра алатыны жайлы 
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ұзақ пікірталас жүргізуге болады, бірақ олардың NGN-ге негізінен рұқсат 

етілген деңгейде енетіні анық. Жұп трафиктің жиберілуінің заманауи 

талаптары 10 Гбит/с жоғары жылдамдықпен мәліметтерді таратуға 

бағдарланған. Мұндай беріліс жылдамдығын тек опто-талшықты 

технология, яғни ТОТЖ қамтамасыз ете алады. WDM/DWDM 

технологиясы бір оптикалық талшықта бірнеше кеңжолақты цифрлық 

тарату арналарын  қалыптастыруға мүмкіндік беретін спектрлі 

мультиплексерлейтін жүйе есебінен оптикалық кәбілді қолдануды тиімді 

етеді. Оптикалық комутация жүйесі бұл жүйені бір толқын ұзындығынан 

басқасына сигналдардың коммутациялануын қамтамасыз ете отырып 

толықтырады. Сол себепті ТОТЖ тиімділігі бірден-бір жоғарғы 

көрсеткіштерге жетеді. Физикалық деңгейде техникалық шешімдердің 

көпнұсқалылығы орын алады. Оператор тең дәрежеде WDM және/немесе 

оптикалық коммутация жүйелері бар ТОБЛ, ТОТЖ негізіндегі тарату 

жүйесі қолданылуы мүмкін. Транспорттық желілердің арналық деңгейінде 

әртүрлі технологиялар қолданылады, және олар физикалық деңгейде 

ТОТЖ-да IP хаттамасы бойынша мәліметтерді жазуға мүмкіндік береді. 1.2 

-суретте көрсетілгендей мүмкін нұсқа ретінде NGSDH технологиялары 

(жаңа буын SDH-і),  Ethernet және Gigabit Ethernet (GE) желілері, уже 

разверну-тые сети ATM және Frame Relay жазылған желілері, сонымен 

қатар ішіне Fiber Channel, FICON, ESCON технологиялары кіретін 

мәліметтерді сақтау технологияларының ағыны (SAN) қолданылуы мүмкін. 

Аталған технологиялардан басқа суретте көрсетілген бүкіл IP 

технологиясының көпдеңгейлі құрылымы тік сызықпен кескінделген 

ТОТЖ-дағы дейтаграммаларды тура жүктеу нұсқасы да қарастырылған. 

Мұндай нұсқа соңғы кездерде өте сирек қолданылады, бірақ теория 

бойынша әбден мүмкін. Барлық шешімдер екі деңгейшесі бар желілік 

деңгейде біріктіріледі. Төменгі деңгейшеде арналық деңгейдің  әртүрлі 

мәліметтері біркелкі IP форматына түрлендіріледі. Жоғарғы деңгейше 

алынған дейтаграммалардың маршрутизациясын ұйымдастыруда әртүрлі 

шешімдерді біріктіреді. Модельді IP дейтаграммалары TCP немесе UDP 

кадрларында біріктірілетін транспорттық деңгей аяқтайды. OSI моделінің 

келесі деңгейлері енді басқару мен қызмет деңгейлері болып табылады 

және келесі бөлімдерде қарастырылады. 1.2-суреттен байқағандарығыздай, 

OSI деңгейлерінің шешімі бойынша нақты бөлу болмайды: кейбір 

технологиялар бір уақытта бірнеше деңгейдің, қалғандары тек жеке 

деңгейлердің, тіпті деңгейшелердің функцияларын атқарады. Барлығы 

мұны транспорттық желі технологияларының сипаттамасына OSI моделін 

қолдану тиімділігін таласты етеді. ТОБЛ, WDM, NGSDH, Ethernet 

магистральді және оптикалық коммутация технологияларын қосатын 

тіректік желі деңгейшелері ретінде физикалық және арнадық деңгейде бар 

көпнұсқалы шешімді жіктеу тиімдірек.  Бұл деңгейшеден жоғарырақ 

дестелік коммутация деңгейшесін енгізген орынды болады.  Оның астына 

маршрутизация деңгейшесін орналастырамыз, ал жоғарыға OSI моделінің 
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транспорттық деңгейіне толығымен сәйкес келетін транспорттық желі 

деңгейшесін бөлеміз. Төрт деңгейшеден алынған модель біздің 

зерттеулерімізде транспорттық желі технологияларында қандай да бір 

қосымша қабат немесе элемент бөлуді қажет етпейтіндіктен OSI моделіне 

қарағанда орынды болып табылады. Болашақта біз дәл осындай технология 

топтастыруларын қолдайтын боламыз. Суреттеу ретінде ТОТЖ-дағы 

коммутацияланатын IP (сұлба бойынша) мәліметтерінің жүктеу тәсілдерінің 

әртүрлі бес әдісін қарастыруға болады : IP -> Ethernet -> ТОТЖ; IP -> 

Ethernet -> WDM -> ТОТЖ; IP —> Оптикалық коммутация -> WDM —> 

ТОТЖ; IP -> WDM -> ТОТЖ; IP -> ТОТЖ. Осылайша транспорттық желі 

технологияларын толық қарастырғанда-ақ біртекті «биомасса» болып 

есептелінеді,  IP деңгейінің астына әртүрлі техникалық шешімдері болуы 

мүмкін қөпнұсқалы архитектура бар, ал транспорттық желі 

архитектурасының өзі көпқабатты болып шығады. Екінші кілтпен 

транспорттық желі технологияларының құрылым қағидасын түсінуде 

Жалпы NGN технологиясына тиесілі демократизм болып табылады.  

Мұның мәні суретте көрсетілген барлық технологиялардың транспорттық 

желі құрылымының қолданылуы үшін тең дәрежелі, тең мүмкіндікті және 

бірдей болып табылады. Сондай-ақ, демократизмнің өзіндік ерекшеліктері 

бар, мысалы, OSI архитектуралық моделінің әртүрлі технологиялық 

деңгейлерінде  өзара теңдей орналасуын ескеру керек. Сонымен, NGSDH 

технологиясы оператор өзінің желісін дәстүрлі біріншілік желіден 

транспорттық NGN желісіне көшіру мәселесін шешкенде ғана тиімді. Егер 

желіні дамыту шарты бойынша жаңа сигменттер тұрғызу керек болса, онда 

Gigabit Ethernet технологиясын қолданған тиімдірек.  Дәл осылай жаңа 

кабель төсеу шартында әртүрлі талшықты SDH және WDM 

технологияларын және т.б. қолдану ыңғайлы болғандықтан, бос талшық 

жетіспеушілігінің шарты кезінде WDM технологиясын қолданған тиімдірек. 

Ақыр соңында, үшінші кілт ретінде NGN-нің осы деңгейінде конвергенция 

технологиясының артықшылығын түсіну болып табылады. Транспорттық 

желі технологиясының конвергенциясында рұқсат желісі 

конвергенциясынан біршама ерекшелік қатары бар. Рұқсат желісі 

конвергенциясында көп ішкі пайда болулар бар, бұл желілер технологиялық 

компоненттер сияқты тәуелсіз дамиды және қолданушы құрылғысының 

қосылу нүктесінде тек NGN қалыптастырудың қорытындылаушы кезеңінде 

ғана біріктіріледі. Конвергенцияның мұндай бағытын ішкі конвергенция 

ретінде қарастыруға болады. Транспорттық желі үшін желі құрылысының 

бастапқы кезеңінде технологияларды біріктіруді қарастыратын ішкі 

конвергенция құбылысы тән. 1.2-суреттен байқағанымыздай, транспорттық 

желі технологиясының бірегей жиектемелерінде тірек желілерінің 

деңгейшелерінде ғана тәуелсіз ене алады. Бұл деңгейшеден жоғары барлық 

технологиялар мәлеметтердің бірдей форматымен жұмыс істейді (IP 

дейтаграммалары) яғни, оларды бірегей транспорттық желі ретінде 

қарастырған жөн. Заманауи транспорттық желі құрылымын түсінудегі 
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соңғы кілт ретінде олардың даму динамикасы болып табылады. Соңғы 10-

15 жылда транспорттық желі арналар коммутациясы бар дәстүрлі желіден 

дестелер коммутациясы бар транспорттық желіге көшу жалауының астында 

дамыды (1.2 сурет). Бұл жолда болашақта NGN демократиялық өміріне 

қосылатын әртүрлі аралық шешімдер пайда болды. Транспорттық желі 

дамуының алғашқы кезеңінде дәстүрлі біріншілік желіден келе жатқан  арна 

түсінігі басым болды.  Нәтижесі бойынша, желі арналарды басқару жүйесі 

ретінде қарастырылды. Дәл осы түрде бұл технология бірнеше тарату 

жолағы бар (арналар мәні бойынша) WDM  жүйесінде және оптикалық 

сигналды WDM толқын (арна) ұзындығын біріншісінен екіншісіне 

ауыстаруға мүмкіндік беретін оптикалық коммутация жүйелерінде 

ұсынылды. Мультисервистік желі концепцияларының пайда болуы ATM 

және Frame Relay транспорттық технологияларының дамуына алып келді. 

Бұл физикалық арна ұғымын қатал емес қылып, одан бас тартуға әкелді. 

Нәтижесінде желінің екі нүктесі арасында дестелік трафик таратылуына 

ыңғайлы виртуалды арна ұғымы пайда болды. Кейінгі даму кезеңі 

қолданушымен бөлінген және бекітілген виртуалды арналары (ATM VPN) 

ретінде  қарастырылған  кездейсоқ виртуалды желінің (VPN)  пайда 

болуына әкеп соқты.  

 
1.2 сурет - Транспорттық желі технологияларының 

тарихи даму кескіні 

 

Ethernet технологиясының дамуы және бұл технологияның локалдық 

желі аймағында қолданылуын MAN қалалық желілеріне ауыстырылуы 

Ethernet трафигінің  бірдей «виртуалды трубада» таратылуына мүмкіндік 

беретін шешімі пайда болуына әкелді.  Мұндай технология Ethernet ptp ( ptp 

point - to-point, немесе «нүкте-нүкте») атауына ие болды. Ethernet 

желісіндегі «виртуалды труба» арна эквиваленттілігін білдіреді, бірақ бұл 

арна толығымен дестелік трафикті таратуға бағдарланған болып табылады. 
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2 Оптикалық транспорттық желі модельдері 

 

Дәріс мақсаты: транспорттық желілердің моделін зерттеу 

 

G.805 ұсынысы талшықты-оптикалық және радиорелелі тарату 

жүйелерін негіздеуде транспорттық желілердің моделдерін сипаттауға 

арналған. Сонымен қатар негізгі рөл талшықты-оптикалық жүйелерге 

беріледі. Транспорттық желі моделін, мультиплексирлеудің технологиялық 

сұлбалары, интерфейстерді, құрылғыларды, басқаруды, синхронизацияны 

және тағы басқаларын сипаттау МСЭ-Т ұсынысының G, Y, I, X және т.б. 

серияларының үлкен дестесінде әкелінеді.  Бұл ұсыныстар құрылғы 

шығарушылары мен жобалау кезінде, қосу және транспорттық желі 

эсплуатациясы кезінде желілік операторда қолданылады.  

Қазіргі кезде транспорттық желілер 2.1 суретте келтірілгендей 

модельдермен бірге құрылады.  

 
 

2.1 сурет - Байланыстың  транспорттық желісінің модельдері 

 

SDH транспорттық желісінің моделі өзінің дербес үш құрылым шарты 

бойынша келтірілген: берілу ортасы, кұре жолтар (ақпарат тарату 

маршруттары), арналар.  

Берілу ортасы деңгейі цифрлық сызықтық сигналдар секцияларының 

регенерациясы және цифрлық мәліметтердің мультиплексирлену 

секциясында пайда болатын  оптоталшықты желілерде (таратылу ортасы) 

айтарлықтай тұрақталады. Берілу ортасы құрамында: әртүрлі кабель 

құрылымындағы талшықты жарық өткізгіш, берілістегі электрооптикалық 

түрлендіргіштер және дисперция компенсаторлары, ажыратылатын және 
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ажыратылмайтын оптикалық байланыстар, сызықтық кодерлер мен 

декодерлер, оптикалық модуляторлар мен оптикалық детекторлар бар.  

Мультипликсирлеу секциясы талшықты-оптикалық тарату жүйесінің 

аймақтарында басталады және аяқталады. Мультиплексирлеу секциясында 

импльстік сигналдардың сызықтық импульстарының бұрмаланулары мен 

олардың формасы мен қуатының қайта қалпына келтірілуі үшін бірден 

бастап бірнеше регенерация аймағы бар. Регенерация мен 

мультиплексорлеу секциясы ретінде проекттік есептеулер, құрылымы мен 

техникалық эксплуатациясы қарастырылады. Бұл үшін SDH 

стандарттауының шеңберінде тұрмыстық қателер бойынша таратылу 

сапасын қадағалайтын қызметтік хабарлар, қызметтік байланыс, басқару 

арналары мен синхронизация қарастырылады. Мультипликсирлеу секциясы 

оған кіретін регенерация секцияларымен бірге бұзылудан кепіл етілген 

қорғау мақсатында дубляждауы мүмкін.  Бұл үшін дубляждаушы 

(қорғалған) секция 50 мс артық ақыт интервалында сигналдарды автоматты 

түрде ауыстырып отырумен жабдықталады. SDH желісінің физикалық орта 

арқылы сигналдар таратылатын модельдері 125 мкс ұзақтықты цикл болып 

саналады және ол  N = 0, 1, 4, 16, 64, 256 ретті  STM-N (Synchronous 

Transport Module) транспорттық модульдерінің синхронизациясы деп 

аталады. Бұл рет иерархиялық деңгейді және сәйкесінше таратылудың 

жылдамдықтық режимін сипаттайды.  

SDH желісінің күрежолдық деңгейі екі деңгейшеге – жоғарғы және 

төменгі бөлінген, бұл деңгейшелер техникалық әдебиеттерде стандартты 

түрде: HOVC (Higher Order Virtual Container) — жоғарғы деңгейдің 

виртуалды контейнері және LOVC (Lower Order Virtual Container) — 

төменгі деңгейдің виртуалды контейнері деп аталады. Жоғарғы және 

төменгі деңгейлердің виртуалды контейнері сәйкес жылдамдықты 

ақпараттық мәліметтер жүктемесімен бейнеленетін цифрлық сы йымдылық 

циклін білдіреді.  Төменгі деңгейдің виртуалды контейнері жоғарғы деңгей 

виртуалды контейнеріне орналастырылу үшін біріктіріледі. «Виртуалдық» 

түсінігі бұл цифрлық блокқа тақырып деп аталатын арнайы мәліметтері 

үшін берілген, оларда: ақпараттың шығысынан қабылдаушыға дейін 

транспорттық желі арқылы әр контейнермен адресстік ауыстыру үшін 

бірден-бір маршруттық идентификатор жазылады; таратылудың «соңынан 

соңына» сапасына бақылау және ауыстырылуды қорғау қажеттілігі 

жүргізіледі; ауыстырылуды қорғау қажеттілігі жайлы хабар беріледі; 

ақпараттық мәліметтердің түрі жайлы хабар беріледі; қызметтік байланыс 

және т.б. қолданылады. Виртуалды контейнерлер стандартқа сай емес 

ақпараттық жүктемелер үшін тіркелуі мүмкін.Үзіліссіз циклдық вертуалды 

контейнерлердің берілісінің арқасында транспорттық қызмет 

қолданушыларының назарындағы өткізушілік қабілетіне сенім артатын бір 

бағытты және екі бағытты транспорттық қосылу – кұре жол немесе 

маршрутты қабылдай алады.  Бұл қосылулар әртүрлі STM-N иерархиялық 

деңгейлері бар әртүрлі SDH тарату жүйесі арқылы өтуі мүмкін.  
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SDH желісінің арналар деңгейі транспорттық желіні қолданушы үшін 

интерфейстермен қамтамасыз ете алады. SDH транспорттық желісінің 

байланыстың біріншілік желісі екенін көре отырып, арналар деңгейінде 

екіншілік желілермен (қолданушылармен) келісім жүргізе алады, мысалы, 

2,048 Мбит/с (Е1) цифрлық мәліметтер ағыны арқылы телефон желісімен, 

10, 100 және 1000 Мбит/с тарату жылдамдықты Ethernet желісімен, 

виртуалдық контейнерлер мен келісу хаттамалары арқылы.    

 

2.1 ATM транспорттық желісінің моделі  

 

ATM транспорттық желісінің моделі өз құрылымы бойынша дербес 

үш деңгеймен көрсетілген: беріліс ортасы, берілістің асинхронды 

режимімен, ATM адаптациясымен. 

ATM транспорттық желісіндегі беріліс ортасының деңгейі кез-келген  

беріліс жүйесімен АТМ стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады, мысалы, 

мултиплексирлеудің плезинхронды  (PDH) немесе синхронды 

мультиплексирлеу жүйесі (SDH). Сонымен біге кез-келген беріліс ортасы 

мен құрылғысын (xDSL  моделі бар мыс сымдар, сәйкес радиожиілікті 

түрлендіргішті радиоарналар, сәйкес кернеулік құрылғылы ауалық 

оптикалық арналар,  талшықты-оптикалық жүйелер) қолдануға болады. 

АТМ деңгейін виртуалды арна және виртуалды жол деңгейшелеріне 

бөлейік. АТМ деңгейінің бұл түрлендірілулері 53 байт сыйымдылықты 

ұяшық деп аталынатын мәліметті көрсету бірліктерімен байланысты.  Бұл 

сыйымдылық  тақырып өрісінде 5 байт ұзындыққа және жүктеме өрісінде 

(қолданушы сегменті) 48 байт ұзындыққа бөлінген. Тақырып өрісі VPI 

(Virtual Path Identifier) виртуалды жол мен и VCI (Virtual Circuit Identifier) 

виртуалды арнасына тиесілі ұяшық идентификаторларынан тұтынады. Осы 

ұяшық идентификаторларының арқасында жалпы ағында да 

мультипликсирлеу мен коммутация кезінде ажыратылады.  

Коммутаторларда коммутация орындалуы үшін кіріс ұяшықтар 

идентификацияланып және керек шығысқа жаңа желі ағынының аймағында 

трансляцияланады, кейін мультиплексирлену арқылы барлық 

идентификаторлар маршрутизациялық кесте түрінде жазылады.  

АТМ адаптациясының  деңгейі виртуалды қосылысты АТМ 

трансляция желісі мен көлік қызметінің қолданушылары (екіншілік 

байланыс желісі) арасында интерфейс функциясын атқарады, мысалы, 

телефон желілері, интернет желілері, Ethernet локалдық желілері және т.б.  

Сонымен қатар, трафиктін әртүрлі түрімен қолданушы жүктемесін 

қалыптастыруды қарастыратын деңгейлік адаптацияның AAL (ATM 

Adaptation Level , AAL-1, AAL-2, AAL-3/4, AAL-5) әртүрлі типтері 

анықталады.  
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2.2 OTN-OTH транспорттық желісінің моделі 

 

OTN-OTH транспорттық желісінің моделі өзінің құрылымы бойынша 

екі дербес деңгейден тұрады: OTN желісі мен қолданушы.  

OTN желісінің деңгейі үш физикалық және логикалық байланысқан 

деңгейшелерден тұрады: толқын ұзындығы бойынша (WDM) бөлінген 

беріліс сигналының ортасы; OTS (Optical Transmission Section) оптикалық 

ретрансляция және OMS (Optical Multiplex Section) мультипликсирлеу 

секциялары; OTUk (Optical Transport Unit-k) оптикалық транспорттық блок 

түріндегі OCh (Optical Channel) оптикалық арналар мәліметтер блогы бар 

және оларға қоса өз кезегінде құрамына OPUk (Optical Channel Payload Unit-

k) оптикалық арналардың тиімді жүктеме блогы кіретін OTUk (Optical 

Transport Unit-k) оптикалық арналары. k индексі ОТН {к -1,2,3) 

иерархиялық баспалдағына және әртүрлі ұзындықтар, сыйымдылықтар мен 

беріліс циклінің жылдамдығына сәйкес.   

Осы оптикалық арнасы оптикалық желіде 3R типті цифрлық сигнал 

регенерациясы терминдеу функциясы кезінде оптикалық желіде 

орындайды, яғни, импульстер амплитудасын (1R) қалпына келтіреді, 

олардың пішінін (2R) және жинақталған фазалық қымбаттауды (3R) жояды 

Сондай-ақ, оптикалық модуляция және детекторлеу, цифрлық 

мәліметтердің OTUk и ODUk блоктарына жіберілу сапасы және т.б. 

жүргізіледі.  

Оптикалық OTN-OTH транспорттық желісінің  қолданушы деңгейі 

транспорттық желі мен транспорттық қызмет қолданушыларының желісі 

арасында интерфейс функциясын орындайды, оларға SDH, ATM, Ethernet 

және т.б. желілер жатады. Желілер арасындағы нәтижелі келісім үшін 

оптикалық арналарда қолданушы мәліметтері орналасқан әртүрлі шешім 

хатаммалары қолданылады. Бұл хатаммалар: GFP (Generic Framing 

Procedure) кадрларды қалыптастырудың жалпы процедурасы, қорғалатын 

дестелік сақина хатаммасы немесе RPR (Resilient Packet Ring) өздігінен 

қалпына келтіру функциясы бар дестелік сақина, және тағы да басқа кейбір 

келесі тарауда қарастырылатын хатаммалар.  Хатаммалар қолданушыдан 

әртүрлі сыйымдылықты мәліметтер дестесін таратудың кездейсоқ уақыты 

оптикалық арналарда мәліметтерді циклдық таратуға мүмкіндік береді, 

мысалы MPLS немесе Ethernet дестелері. 
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3 Плезиохронды сандық иерархиялы байланыс желісінің сандық 

тасымалдау жүйелері (PDH) 

 

Дәрістің мақсаты: сандық тасымалдау жүйесінің негізгі 

ерекшеліктері, терминдерді және анықтамаларды оқыту. Сандық 

тасымалдау жүйесінің құрылғылары. СТЖ жіктелуі.  

 

3.1 АУБ-мен тасымалдау жүйесінің жұмыс істеу қағидасы. АУБ-

мен МТЖ құрылуының қағидасы 

 

АУБ әдісі дискретті жән аналогты сигналдарды жіберу кезінде 

қолданылады. Үздіксіз периодикалық сигналды жеке мәндерімен жіберу 

мүмкіндігі айқындалған уақыт сәтінен алынған В.А.Котельников 

теоремасына негізделеді. АУБ арқылы ақпаратты тасымалдау кезінде 

қабылдаушы және таратушы стансасына генератор құрылғысының 

синхрондық жұмысын қамтамасыз ету керек. Қабылдау кезінде  

сәйкестендірілген арна кілттері осы арна импульсі келіп түсу сәтінде 

ашылуы керек. 

 
 

3.1сурет – АУБ-ты көпарналы тасымалдау жүйесі  

 

Шығыс сигналы С(t) оның спектрін шектеу үшін ТЖС арқылы өтеді. 

Одан соң сигнал, қысқа тұйықталу АИБ сигналы арқылы іске асатын 

электронды кілтке беріледі және бұл арна импульстің уақыт ұзақтығымен 

сызықты кұре жолына қосылады. Нәтижесинде кілттің қысқы уақыттық 

тұйықталуы кезінде өз сигналымызбен модулденген АИМ сигналын 

аламыз.  

АИБ кідіріс жолы көмегімен ұйымдастырылады. Негізгі элементі -  

қалдықты кідіріс жолы (КЖ) болып табылады. Арнаға сәйкес 

қабылдағыштағы кілт таратушының кілтімен синхронды жұмыс жасауы 

керек. Синхрондылықты қамтамасыз ету үшін  жолға (жол) синхросигнал 

беріледі яғни, арналық сигнал импульсынан қандай-да бір параметрімен 

ерекшеленетін импульс. 
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3.2 сурет – Тасымалдау циклының сұлбасы 

 
3.3сурет –  Арна импульсінің бөлгіші (АИБ) 

 

АИБ кідіріс жолы көмегімен ұйымдастырылады. Негізгі элементі -  

қалдықты кідіріс жолы (КЖ) болып табылады. Арнаға сәйкес 

қабылдағыштағы кілт таратушының кілтімен синхронды жұмыс жасауы 

керек. Синхрондылықты қамтамасыз ету үшін  жолға (жол) синхросигнал 

беріледі, яғни арналық сигнал импульсынан қандай-да бір параметрімен 

ерекшеленетін импульс. 

Импульсты-кодалық модуляция. Аналогты-сандық түрлендіргіштің ең 

кең таралған әдісі - бұл импульсті-кодалық модуляция (ИКМ). Аналогты 

сигналдың ИКМ-га түрленуі үш этап арқылы жүзеге асады:  

1) Дискретизация. Аналогты сигнал Котельников теоремасына сәйкес 

уақыт бойынша дискреттеледі, осы кезде сигналдың тізбектелген нәтижесі 

түзіледі. Аналогты және дискретті сигналдардың спектралды тығыздығы 29 

суретте көрсетілген. Қабылдағышта шығыс сигналы төменгі жиілікті 

сүзгімен айқындалған. 

Қабылдағышта шығыс сигналы төменгі жиілікті сүзгімен 

айқындалады. Сүзгінің сүзгілеуінің қатысты ені:  

 
Бұл тек (FД - FВ) үлкен   FВ жағдайында ғана мүмкін.  

Дискретизациялау нәтижесінде уақыт бойынша дискреттелген және 

амплитудасы бойынша үздіксіз сигналды аламыз. FД аз есе 2 FВ -дан үлкен 

болуы керек. Сондықтанда FД= (2,2 ÷2,4) FВ. Сандық тасымалдау жүйесі 

үшін FД= 8 кГц - стандартты жиілік.   

2) Деңгей бойынша квантталу. Екінші этапта амплитуда бойынша 

АИМ сигналы квантталады. Бұл кезекте сигналдың барлық мәндік 



 

14 

 

диапазоны рұқсат етілген квантталу деңгейіне бөлінеді. Жақын орналасқан 

екі квантталу деңгейінің арасындағы аралық квантталу қадамы деп 

аталады және  белгіленді. Қазіргі этаптағы уақыт бойынша квантталған 

АИМ сигналының импульсы  жақын орналасқан рұқсат етілген квантталу 

деңгейіне амплитудасы сәйкес келетін импульспен ауыстырылады.     

Амплитудасы бойынша квантталған сигналды шартты бірлікте 

(кванттау қадамында) осы сигналдық импульс биіктігін сипаттайтын 

сандық тізбекпен жазуға болады. Сигналдардың квантталуының квантталу 

қадамы аз болған сайын аз болатын белгілі-бір қателікпен жүргізіледі. 

Бастапқы және квантталған сигнал арасындағы айырмашылық квантталу 

шуылы (ξкв) деп аталады.  

. 

Квантталудың максималды қателігі квантталу қадамының 

жартысынан аспауы керек.  

. 

3) Кодалау Үшінші кезеңде көп деңгейлі цифрлық сигналдың көп 

разрядты екілік сигналға яғни ИКМ сигналына, түрленуі жүргізіледі.  

Сонымен бірге оның амплитудасына байланысты әр көп деңгейлі сигнал 

импульсіне сәйкесінше m разрядтарынан тұратын кодалық комбинация 

беріледі. Екілік код разрядының саны М амплитудалық градация санымен 

анықталады.  Егер кодаланатын сигналдың максималды мәні Uс max  тең 

болса, онда: 

. 

Мұндағы k=2 екі өрісті сигнал үшін немесе бірөрісті сигнал үшін 1-ге 

тең.   

Мысалы, m=1 бір өрістік екілік санмен тек екі жағдайды ғана жазу 

мүмкін, 0 немесе 1, ал екіөрістімен м m=2 – төрт жағдайды, яғни М = 4 

жазуға болады. m разрядтар саны мен М мүмкін жағдай саны арасындағы 

байланыс келесі өрнекпен анықталады: 

M=2
m 

, (1.5), 

. 

Біздің мысалымызда кванттаудың 8 деңгейі (0,1,2,3,4,5,6,7) 

қолданылады (30 сурет), демек, разрядтардың минималды саны   3 

(m=log28=3) тең болуы керек.  

Қолданыстағы көптеген кодалық комбинация код деп аталады. 

Қарапайым кодқа екілік санау жүйесінде кванттау деңгейінің нөмірін 

жазатын кодалық комбинация болып табылатын табиғи екілік код жатады. 

Бұл келесідей түрге ие 
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мұндағы а 0 және 1 мәндерін ғана қабылдайды, m – кодалық топтағы 

разрядтар саны.  

Мұндай код бір өрісті сигналдарды кодалау кезінде  қолданылады. 

Мысалы, біздің жағдайымызда (30 сурет) бірінші есеп келесі түрде 

кодаланған:  

2 = 0·2
2
 + 1·2

1
+0·2

0
=2. 

Сәйкес келетін кодалық комбинация 010 түріне ие. 

Келесі есепті кодаласақ: 5 = 1·2
2
 + 0·2

1
+1·2

0
=4+1. Кодалық 

комбинация: 101. Жане тағы сол сияқты. Екі өрісті сигнал үшін үлкен 

разряд белгісі белгі жайлы ақпарат таситындықтан симметриялы код 

қолданылады.  

Плезиохронды сандық иерархия (PDH). Арналардың көп саны 

қолданылатын беріліс жүйесі цифрлық ағындардың уақыттық қағидасы 

бойынша құрылады. Осы кезде арналардың көп саны қолданылатын жүйе 

(жоғары деңгей жүйе) азырақ арнасы бар (төменгі деңгей жүйесі) бірнеше 

жүйе негізінде, қосылудың бірнеше сатысын қолдану жолымен құрылады. 

Ол әртүрлі арнады типтік түрлендіргіш құралғылы ИКМ бар СП-да 

қолдануға мүмкіндік береді.  

Жүйенің цифрлық тасқынының жіберілуінің (берілісінің) 

жылдамдығы қатал реттеледі. Топтық дабылдың берілісінің жылдамдығы 

анықталады:  

В = fд· m·N, 

мұндағы  fд – дискретизацияның (ТЧ арнасы үшін - 8 кГц) жиілігі;  

N - арнаның ара қашықтығының саны циклде (есептерде ол ТЧ 

арнасының санына тең деп саналады);  

m - кодтық сөздің разрядтылығы.  

Формуладан көріп тұрғанымыздай, бір арнаның берілісінің 

жылдамдығы  В1к = fд· m деп анықталады, егер m = 8, В1к = 64 кБит/с болса. 

 
3.3 сурет – Еуропалық плезиохронды иерархия 

 

Плезиохронды цифрлық иерархияның негізі алғашқы цифрлық 

ағындары(ПЦП) болып келеді. Біздің елімізде алғашқысы болып  ИКМ- 

30(30 - арнаның санының) СП қабылданған, берілісінің жылдамдығы 2048 

кБит/с. 

Екілік цифрлық тасқынның (ВЦП) жылдамдығы 8448 кБит/с., 

сәйкесінше 120 арнасы бар. 

Үштік цифрлық ағынның (ТЦП) жылдамдығы 34,368 Мбит/с тең. 480 

арнасы бар. 

Төрттік цифрлық ағынның жылдамдығы 139,264 Мбит/с тең.  
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4 Синхронды цифрлық иерархиялы тарату жүйесі (SDH) 

 

Дәріс мақсаты: синхронды цифрлық иерархияның  (SDH) негізгі 

ерекшіліктерін оқу. 

 

SDH жаңа цифрлық иерархиясы – бұл синхронды транспорт модулі 

(STM ) деп аталатын, осы модульді байланыс сызығы арқылы беру 

мақсатында,  әртүрлі цифрлық  деректерді бір блокқа мультиплекстеудің 

амалы. STM оңайлатылған құрылымы 4.1 - суретте  көрсетілген: 

 

 
 

4.1 сурет – STM-1 синхронды транспорт модулінің құрылымы 

 

Модуль дегеніміз 9∙270 = 2430 байт фрейм (рама). Жіберілетін 

ақпараттан (әдебиетте пайдалы жүк деп аталатын) басқа, онда пайдалы 

жүктің жазбасының  басталуын анықтайтын,  4-ші жолда сілтегіш (Pointer, 

PTR) бар.   

Транспорттык модульдың жол бағдарын анықтау үшін, циклдың сол 

бөлігінде секция тақырыптамасы (SectionOverHead - SOH) жазылады. 

Төменірек 5∙9 = 45 байт (сілтегіштен кейін) ақпаратты баратын жеріне, 

транспорттык модуль қайта құрылуға арналған мультиплексорға жеткізу 

үшін  жауап береді. Тақырыптаманың аталмыш бөлігі де солай  аталады : 

мультиплексордың (MSOH) секциялык тақырыптамасы. Жоғарғы 3∙9 = 27 

байт (сілтегішке дейін) кедергілермен «бұзылған» тасқынды қайта қалпына 

келтіретін жане қатені түзететін регенератордың секция тақырыптамасы 

(RSOH) болып табылады. 

Берілістің бір циклы мынадай тіктөртбұрышты кестесінің сызық 

болып есептелуін іске асырады. Байттың берілісінің тәртібі –  солдан оңға, 
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жоғарыдан төмен. 

STM-1 циклдық берілісінің ұзақтығы  125 мкс болып келеді яғни, ол 8 

кГц жиілікпен қайталанады. Әрбір желі берілісінңң жылдамдығы 8 бит ∙ 8 

кГц = 64 кБит/с сәйкес келеді. Демек, егер тіктөртбұрышты рамканың 

сызыққа  берілуіне 125 мкс жұмсақ, онда секунд ішінде сызыққа  9∙270∙64 

кБит/бер = 155520 Кбит/мен беріледі, яғни 155 Мбит/с. 

 

4.1 кесте –  Ілеспелі цифрлық иерархия сипаттамасы 

Иерархия сатысы 

Транспорттық 

синхрондық модулдің 

түрі 

Береілістің 

жылдамдығы, Мбит/с 

1 STM-1 155,520 

2 STM-4 622,080 

3 STM-16 2488,320 

4 STM-64 9953,280 

 

SDH - жүйелерінде мықтырақ цифрлық тасқын жасау үшін  

жылдамдықтың иерархиясы калыптасады (5.4 кесте) : STM- 1-дің 4 модулі 

622,080 Мбит/с жылдамдықпен берілетін  STM-4 модуліне байттық  

мультиплексирлеу жолымен бірігеді; сонан соң STM-4-тің 4 модулі 

2488,320 Мбит/с жылдамдығымен STM-16 модуліне бірігеді; ақыры STM- 

16 –ның  4 модулі жоғары жылдамдықты  STM-64 (9953,280 Мбит/с) 

модуліне біріге алады. 

4.2 - суретінде STM-16 модулінің құрылымы көрсетілген. Алғашында 

STM-1-дің  әрбір  4 модулі  төрт кірісі бар мультиплексорлардың көмегімен 

STM-4 модуліне бірігеді, кейін STM-4-тің төрт модулі осындай төрт кірісі 

бар мультиплексорлармен STM-16  модуліне бірігеді. Алайда бір уақытта 

16 STM-1 модулін  STM-16 модуліне біріктіретін, 16 кірісті 

мультиплексорларда болады. 
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4.2 сурет –  STM-16 ілеспе транспорт модулінің құралымы 

 

STM-1 модулінің  құрылымы. SDH желісінде контейнерлік 

тасымалдың ұстанымдары қолданылған. Тасуға карасты сигналдар алдын 

ала стандартты контейнерлерде (Container - С) жайғастырылады. 

Контейнерлермен барлық операциялар олардын ішкі құрылысынан тәуелсіз 

өндіріледі және SDH желісінің ашықтығынада осы арқылы жетеді, ягни 

әртүрлі сигналдарды тасымалдау, дербес жағдайда PDH сигналдары. 

Жылдамдыгы бойынша иерархиясының SDH (155,520 Мбит/с)  бірінші 

деңгейіне ең жақын ИКМ- 1920 плезиохрондык цифрлық иерархиясының 

аппаратурасының шыға берісінде  жылдамдығы 139,264 Мбит/с болатын 

цифрлық тасқын болып табылады. Оны STM-1 модулінде орналастырған 

оңай. Ол үшін түскен цифрлық сигналды С- 4 болып көрсетілген, бірінші 

контейнерге тиейді (яғни, оны циклінің айқын позициясына 

орналастырады). С- 4 контейнерінің жиегі 9 жолды және 260 бірбайтты 

бағандарды камтиды. Сол жағына тағы бір бағанның қосылуы - бағдарлы 

немесе күрежолдық тақырыптаманың (PathOverHead - Рон) - осы контейнер 

VC-4 виртуалды контейнеріне айналады. Ақыры, VC- 4 виртуалды 

контейнерін STM-1 модулине орналастыру ушин, оны сілтегішпен(PTR) 

жабдықтайды, ақырында AU-4 әкімшілік болігі (Administrative Unit) пайда 

болады, ал соңғысын SOH секция тақырыптамасымен STM-1 модуліне 

орналастырады (4.3 сурет). 

STM-1 ілеспе транспорт модулін  жылдамдықтары 2,048 Мбит/с 

плезиохронды тасқынмен жүктеуге болады. Мұндай тасқындар ИКМ- 30 

аппаратурасымен калыптасады, олар қазіргі заманғы желілірде кеңінен 

тараған. Алғашқы ораушы үшін С12 контейнері пайдаланылады. Цифрлық 
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сигнал осы контейнердің айқын позицияларында жайғастырылады. 

Бағыттын немесе транспорт тақырыптамасын косу аркылы VC-12 

виртуалды контейнері пайда болады. Виртуалды контейнерлер күре 

жолдың біту нүктелерде калыптасады және тарайды (ажырайды). 

 
4.3 сурет – Контейнердің STM-1модулінде орналасуы 

 

STM-1 модулінде 63 VC-12 виртуалды контейнерін орналастыруға 

болады. Бұл ретте келесі амалдарды жасайды. VC-12 виртуалды 

контейнерін сілтегішпен (PTR) жабдықтайды және осы аркылы TU-12 

транспортты болігі (TributaryUnit) пайда болады. Енді әртүрлі транспорттык 

бөліктердің цифрлық тасқындарын  155,520 Мбит/с  цифрлық тасқынға 

біріктіруге болады. Алғашында үш TU-12 транспорт бөлігі 

мультиплексирлену жолымен TUG-2 деген транспорт бөлігі тобына 

біріктіреді (TributaryUnitGroup), кейін TUG-2-нің  жеті тобын TUG-3 

транспорт болігіне  мультиплексирленеді, ал TUG-3-тің үш тобын біріктіріп 

бір VC-4 виртуалды контейнеріне орналастырады. Бұдан әрі өзгерістің 

жолы белгілі. 
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5 SONET/SDH мультиплексирленуінің сұлбасы және базалық 

элементтері  

 

Дәрістің мақсаты:  SONET/SDH мультиплексирленуінің сұлбасы 

және базалық элементтерін оқып үйрену. 

 

5.1 - суретте  N=1,4,16 әртүрлі цифрлық ағындар плезиохронды 

цифрлық сатылы апаратурадан, сонымен қатар STM-N-де орналастыру әдісі 

көрсетілген. 

Плезиохронды цифрлық ағындар барлық деңгейлерде орналасады, С 

контейнерлерде жылдамдықтардың тегістелу процедурасының 

қолданылуымен жүзеге асырылады (қалыпты,теріс және екіжақты). 

Бағыттаушы үлкен сан (PTR) STM-N модулінде 2,048; 34,368 және 

139,264 Мбит/с жылдамдықтардағы кез келген цифрлық ағынның қай жерде 

орналасқанын нақты түрде көрсетеді.  

 Ойлап табылған мультиплексорлардың кіріс-шығысы (Add/Drop 

Multiplexer ADM) кез келген цифрлық ағынды қосуға, тармақтандыруға 

көмек береді.    

 

 
 

5.1 сурет –  STM-N транспорттық синхронды модуліндегі 

плезиохрондық цифрлық ағындардың   шығысы 

 

SDH апаратурасының маңызды өзгешелігімен, күре жолдық және 

желілік тақырыптамаларда басқа бағдарлы ақпараттың, қадағалауды және 

басқарманы барлық желіменен арада бүтіндікте қамсыздандыру көп ақпарат 

болып табылатын құрал, мультиплексорда клиенттің дистанциялық 

ауыстырып қосу талаптарын жүзеге асырады, жаңа - тексеріс және 
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диагностика, ақауды дер кезінде анықтап және одан қорғануды желінің 

эффективті эксплуатацияны және ұсынылатын қызметтің жоғары сапасын 

сақтауды жүзеге асырады.  

PDH және SDH сатылары SDH жүйелерінде PDH ағынындағы 

мультиплексирлену және демультиплексирлену рәсімдері арқылы 

әрекеттеседі. 

SDH жүйесінің PDH жүйесінен негізгі айырмашылығы 

мультиплексирленудің жаңа міндетіне өтуі. PDH арналарына тікелей рұқсат 

алуды ұйымдастыру, SDH желісіне  берілетін, SDH жүйесінде синхронды  

мультиплексирлену/демультиплексирлену өндіріледі.  

Коммутация блоктарына интерфейстің 4 тобы (ИГ А,В,С D) тіркеседі. 

Олардың екеуі (ИГ А және ИГ В) жалпы синхрондық ағымдардың 

интерфейстің блоктарымен топтасады, ал қалған екеуінің (ИГ С және ИГ D) 

қызметі интерфейстік блоктағы сигналдың қосылуы.  

 
 

5.2 сурет – Мультиплексордың құрылымдық сұлбасы 

 

NG SDH компоненттері. SDH жүйесікелесі компоненттерді өзіне 

қолдау ретінде қосып алса, онда жаңа ұрпаққа жатады: 

- бөліктеудің ортақ рәсімі кадрларға (General Framing Procedure, GFP), 

деректердің асинхронды трафигінің бейімделуін бас негіз айнымалы 

ұзындықтың кадрларының  байт SDH ыңғайланған трафикке ең төмен 

кідіріс және тақырыптаманың артығымен қамсыздандырады ITU-T G.7041;  
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- виртуалды конкатенция (Virtual Concatenation, VCAT), бірлестіктің 

мүмкіндігін VC кейбір контейнерінің логикалық деңгейінде - 12 

қамсыздандырады, VC - 3 немесе VC - 4 деректердің берілісінің бір 

арнасына ITU-T G.707, G.783; 

- арна сыйымдылығының реттеулік (Link Capacity Adjustment Scheme, 

LCAS) — кез келген өткізгіш қабілетті тоқтатылмайтын деректер берілісін 

ақиқат етеді ITU-T G.7042/ . 

Хаттамалық шешім GFP. GFP технологиясы МСЭ-Т анықтамасы 

бойынша реалды емес уақыттағы деректердің жеткізілуін транспорттық 

желілердің эффективті қолданылуымен қамтамасыз етеді.  Ол АТМ-мен бір 

қатарда орналасады,бірақ кадрлар жіберілуін ауыспалы сыйымдылықпен 

қолдайды (5.2 сурет). 

 
5.3 сурет – GFP кадрының форматы 

 

Формат кадра GFP әртүрлі тағайымдарға көрсетілуі мүмкін: 

- қолданбалы трафик берілісі және  и пайдаланушының ара мүдделер  

басқарылымы; 

- техникалық кадрлардың қызмет көрсету басқарылымы, басқару, 

эксплуатация (ОАМ, Operation, Administration, Maintenance), 

пайдаланушыдан жасырын атқаратын қызметтері және бос кадрлар. 

Одан басқа, GFP кадры үлестіру үшін таратудың екі мүмкіндігі 

қарастырылады: түссіз GFP-T (Transparented) және пайдаланушының 

кадрының кескінімен  GFP-F (Frame mapped). 
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5.4 сурет – GFP процессінің қалыптасуы 

 

GFP кадры екі түрге бөлінеді: GFP-F, GFP-T (5.5 сурет). GFP-F 

кадрлары әртүрлі ұзындықпен және әртүрлі түрмен берілетін мәліметтер 

дестелеріне  қолданылады. GFP-F кадрлары 8В10В форматындағы 

сигналдарды тарату үшін кодалауды қарастырады. Жүктеме мысалы 

ретінде GFP-F-ге ГР/РРР дестелерімен және GbE кадрлары қызмет етуі 

мүмкін.  

 
5.5 сурет - GFP және GFP-T айырмашылық белгілері 

 

GFP кадрларының - T бір пайдаланушының деректерлерімен тиімді 

суперблокты өзгерісімен тиеледі,  Л'хбУ-байт суперблоктармен ұсынылады, 

әрқайсысына 65-байт  CRC кодына 16 кодаланады. 5.5 суретте GFP 

кадрының жүгінің құрылымы - F және GFP - T келтірілген. 

Қолданбалы деректердің кодалауы үшін  GFP - T 64В/65В коды 

қолданылады, і-ші деректерді 8В10В кодынан өндіріп алады. Жүктеме 

биттік өлшем бірлікте ұсынылады. 
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6 ATM желісінің құрылуының негізгі ұстанымдары 

 

Дәрістің мақсаты: АТМ желісінің құрылуының  негізгі қағидаларын 

оқып үйрену. 

 

Тарихи ATM ұстанымының зерттемесі берілістің (Asynchronous 

TransferMode) асинхронды режимінің ISDN дамуымен тығыз байланыста 

болды. Мұндай даму кесімді қолданбалы мақсаттың дамуымен тығыз 

байланыста болды, айталық жоғары жылдамдықты жергілікті желі (LAN) 

және жоғары сапалы теледидар, яғни өте жоғары деңгейлі жылдамдықты 

талап еткен, ISDN қызметтерін жіберді. Бірақ кеңжолақты цифрлық желінің 

интегралдық қызметі  (Broadband ISDN — BISDN) таратқыштың келуіне 

үлкен серпін қосты, таржолақты ISDN (Narrow ISDN — NISDN) бірден 

артықшылығы көрінетін, танымал асинхронды таратқыш жүйесі 

(Asynchronous Transfer Mode). ATM технологияның екі мүмкіндігін қосуға 

мүмкіндік береді — дестелер коммутациясы мен арналар 

коммутациясы. ATM   53 байтты ұзындықтағы  ұяшықтар (cell) ағынындағы 

жүктеменің барлық түрін түрлендіреді. 6.1 суреттінде көрсетілгендей, 

пайдалы жүктемедегі ұяшықтар 48 байттан және  5 байт тақырыптамаға 

тиесілі, яғни осы арқылы ұяшықтарды желі бойынша таратуға болады. 

ATM  әдісі дестелік коммутацияның  байланысымен сәйкестелген, (QoS -

Quality of Service) сапа қызметімен қамтамасыз етіледі. ATM жоғары 

жылдамдықты таратқыш болып есептелінеді, сондай-ақ  жүктеменің әртүрлі 

болуына байланысты түрлері: тепе-теңдік ағыны, бумалық жүктеме және  

басқа кезеңдік үлгілер. 

BISDN хаттамасының эталондық моделі. 6.1  - суретте BISDN 

хаттамасының эталондық моделі көрсетілген. 

Модель үш жазықтықты қамтамасыз етеді: қолданушының 

жазықтығы (Uplane), басқару жазықтығы (C-plane) және менеджменттің 

жазықтығы — әкімшілік басқарылу (M-plane). Қолданушының 

жазықтығы  (U-plane), өзіне мәліметтердің барлық түрлерін  тарату және 

қабылдауды, ағынды басқару және қателерден қорғануды қамтамасыз етеді. 

Ол деңгейлік құрылымда болады. 

Басқару жазықтығы (C-plane) байланысты ажырату және қадағалау, 

орнату кезінде сигнализациялау үшін қолданылатын хаттамалардың 

құрамын құрайды.  Ол деңгейлік құрылымда болады. 

Менеджменттің жазықтығы (M-plane) өзіне мынадай екі 

жазықтықты кіргізеді: жазықтықтарды әкімшілік  деңгейінде басқару  және 

жазықтықтарды басқару. 

Деңгейді  басқару функциясы координатталынатын хаттамалардың 

құрамын құрайды: 

- C-U жазықтығының жұмысын; 

- желілік ресурстардың орналастырылуы; 
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- келіп түсуші жүктемелердің параметрлерімен олардың  сәйкес 

келуі; 

- эксплуатациялық ақпаратты және техникалық қызмет етуді өңдеуде 

жұмыстардың координаттылығы. 

 
6.1 сурет –  BISDN хаттамасының эталондық моделі 

 

Қолданушының жазықтығының қосымша қолданушыларды қолдау 

үшін үш негізгі деңгейі бар: физическалық, ATM адаптациясы, ATM деңгейі. 

ATM  адаптация деңгейінің (ATM Adaptation Layer — AAL) қолданушының  

жүктеме класымен анықталатын функциясының бірнеше түрі бар. 

Адаптация деңгейі қолданушының SDU — Service Data Unite) мәліметтер 

блоктарын АТМ - ұяшықтарын тасымалдайтын 48-байтты блоктарына 

түрлендіреді. 6.2 - суретте әр түрлі қосымшалармен генерацияланатын 

ақпарат көрсетілген: сөздің берілуі, мәліметтердің берілуі, бейненің берілуі. 

Суретте жүктеменің әр түрлі түрлерін тудыратын қорек көздері 

көрсетілген: 

- аналогты ақпарат түрлендіргіштен  цифрлы нәтижелерге түсетін  

қалыпты ағын (A/D); 

- сығудан кейін өз алдына  әр түрлі ұзындықты дестелерді  

көрсететін суреттердің кадрлары; 

- өз алдына пульсті ұзындықтағы дестелер ағынын көрсететін 

мәліметтер ағыны. 

AAL құрылғы деңгейінің тапсырмасы: белгіленген қосымшаның 

барлық ерекшелігі бар сипаттамаларын жүйеге беруге мүмкіндік беретін 

АТМ деңгейі арқылы ақпаратты түрлендіруге, блоктарға бөлуге және осы 

деңгеймен тасымалдауды қамтамасыз етеді (мысалы, тактілік тізбектілік). 
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6.3 сурет – AAL деңгейінде әр түрлі ақпараттың түрленуі 

 

Сол сияқты AAL  функциясын шеткі құрылғыларда да орналасуы 

мүмкін, ал басқа функциялар 6.3 - суретте көрсетілгендей  желі арқылы 

орындалады. 

 
 

6.4 сурет - Қолданушы жазықтығында деңгейлердің орналастырылуы 

 

ATM- деңгейі тек AAL деңгейінен алынған АТМ ұяшықтарының 

орнатылған желі байланысы арқылы тізбектей берілуімен айналысады 

(байланысты орнатумен басқару жазықтығы айналысады). ATM-деңгейі  

 AAL  деңгейінен  48-байтты ақпарат блоктарын қабылдайды және оларды 

ұяшықтарға реттей отырып (АТМ) 5-байтты тақырыпшалармен 

толықтырады. Тақырыпшалар орнатылып жатқан байланыстың құрамын 

анықтайтын және жолдың келесі бөліктерін анықтайтын коммутатор 

ретінде қолданылатын белгіні құрайды. 
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ATM  әр түрлі байланыс түрімен түрлі қызмет көрсетуді қамтамасыз 

ете алады. Бұл қолданушы мен қызмет ұсынушы арасындағы қызметтерге 

арналған келісім  шарт деп аталатын арнайы келісіммен қызмет 

көрсетілгенге дейін айтылады. (service contract). Қолданушы байланысты 

орнату кезінде ұсынылып отырған жүктеме және сапалық коэффицентімен 

(QoS)  анықталатын талаптарын өңдейді.  Егер желі талап етіліп отырған 

сапаны ұсына алатын болса, онда қолданушы орнатылып жатқан трафиктің 

барлық сипаттамаларын орындап жатқанда QoS кепілдендірілген келісім 

шартты орнатады. ATM-коммутаторындағы кезектерді енгізу механизмі мен 

жазылуы  берілген QoS-пен ақпаратты тұрғызу мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді.QoS жазылуымен ақпаратты жеткізу үшін АТМ-желісінде бақылау 

механизмі қолданылады. Ол алдағы уақытта қарастырылады. 

Қосылушылар санына байланысты  ATM режимі екі байланыс түрін 

қарастырады: «нүкте-нүкте» және «нүкте — көпнүкте». «Нүкте-нүкте» 

байланыс бірбағытталған немесе екібағытталған болуы мүмкін. Соңғы 

жағдайда әрбір бағыт үшін өзінің QoS орнатылуы мүмкін. «Нүкте — көп 

нүкте» байланыс әрдайым бірбағытталған және бір қолданушыдан басқа 

қолданушыларға орнатылады. ATM байланысының уақыт бойынша 

тоқтатылуы тұрақты виртуальді байланысты (Permanent Virtual 

Connection — PVC) коммутацияланған виртуальді байланысты 

(Switch Virtual Connection — SVC) қамтамасыз етеді. PVC 

қолданушылардың жоллары жақтары арасында тұрақты жалданылған 

ретінде жұмыс істейді.  Байланыс нүктесі желілік менеджермен 

орнатылады. SVC кезінде шеткі нүктелер қолданушы сұранысының 

қоңырау инициализация мезетінде беріледі.   

SVC  сигналдардың ауысу әдісімен орнатылады. Шығушы қолданушы  

«қолданушы – желі» интерфейстің көмегімен желімен өзараәрекеттесуі 

керек (User-Network Interface — UNI) Байланысты орнату сұранысы желі 

бойынша таралады және нәтижесінде  UNI хаттамасының алмасуымен желі 

арасы және белгіленген терминал жерін өзіне қосып алады. Бір желінің 

қарамағында станциялар «желі-желі» интерфейсіне сәйкес өзара 

әрекеттеседі (network-network interface NNI). Әр түрлі желіге жататын 

станциялар интерфейс бойынша кеңжолақты желі аралық байланысты өзара 

әрекеттеседі (Broad Band Intercarrier Interface — B-ICI). Шығушы терминал 

және шеткі жердің терминалы желі бойынша байланыста қатысатын 

станциялар тәрізді өзінің байланыс қызмет көрсету сапасымен қамтамасыз 

етеді (QoS). Басқару жазықтығы сигнализация функцияларын және 

қосымшаларды басқару желілерін қамтамасыз етеді. Сигнализацияны шеткі 

құрылғы және станса байланысты орнатуға қажетті жоғары деңгейде 

хабарлармен алмасатын қосымша қосылған тапсырма ретінде қарастыруға 

болады. Басқару жазықтығы қолданушы жазықтығы сияқты үш негізігі 

базалық деңгейден тұрады. Басқару жазықтығы үшін сигнализациядағы 

адаптация деңгейі АТМ-жүйелеріндегі хабарлармен алмасуды сенімді түрде 

қамтамасыз етуге арналған.  
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7 Оптикалық транспорттық желілер  

 

Дәріс мақсаты: оптикалық транспорттық желілерді зерттеу. 

 

Арналық жоспар негізіндегі WDM классификациясы. 

Кеңейтілген арналық жоспар сызбасы келесі классификацияның 

сызбасын, қазіргі заманғы көзқарастар мен тенденцияның үш түрін көрсете 

алады: 

- қарапайым WDM – МРДВ;  

- тығыз WDM (DWDM) – ПМРДВ; 

- өте тығыз WDM (HDWDM) – ВПМРДВ.  

Дегенмен, бұл түрлердің әлі де нақты шегі жоқ, бірақ Alcatel 

компаниясының  мамандарынан кейін кейбір шектері WDM –ң бұрын 

ұсынылған жүйесі мен жоғарыда көрсетілген G.692 стандартында оның 

арнадық жоспармен, «толқындық жоспар» немесе «жиілік жоспар» аталады. 

WDM жүйесі ретінде –  200 ГГц-тан төмен емес арнаны жиілікпен 

тасушы, 16арнадан артық мультиплексирлейтін жүйе,  DWDM жүйелері –  

100 ГГц-тан төмен емес арнаны жиілікпен тасушы, 64 арнадан артық 

мультиплексирлейтін жүйе, HDWDM жүйелері – 50 ГГц-тан төмен емес 

арнаны жиілікпен тасушы,  64 арнадан артық мультиплексирлейтін жүйе. 

OTN-OTH оптикалық транспорттық желілер технологиясы. 

Оптикалық транспорттық желілер OTN (Optical Transport Network) 

оптикалық транспорттық  иерархия негізінде ОТН ондаған Тбит/с. өткізетін 

транспорттық магистраль салынуға арналған. 

Бұл бір жағынан  стандартты циклдік блоктардың иілгіш цифрлы 

мультиплексирленудің, басқаша жағынан, басқарылатын оптикалық 

модульдермен иілгіш оптикалық арналардың құрылуы және 

мультиплексирленумен сәйкестігі болғанда жүзеге асады. 

OTN-OTH мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін,  G.709 және G.798 

ұсынылған МСЭ-Т иерархиялық интерфейс құрылымы көрсетілген (7.1 

сурет), OTN-OTHтранспорттық желі моделін қайталайды. 

 
7.1 сурет – OTN-OTH интерфейсінің құрылымы 
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Интерфейс құрылымында ОТN желісін құрайтын барлық деңгейлерге 

арналған технологиялық шешімдері көрсетілген, сонымен қатар ОТМ-ң  

оптикалық транспорттық модулінің толық және жеңілдетілген интерфейс 

қызметтері көрсетілген. 

Интерфейстің қызметтері орындалу үшін электронды және оптикалық 

құрал-жабдықтар  қолданылады (7.2 сурет), оптикалық R ретрансляция, 

оптикалық блоктар (ОМХ)  және (TPD) транспордерімен қосылған. 

OCh (Optical Channel) оптикалық арнаның қызметтері транспондерлі 

блоктар арқылы жүзеге асады. 

 
7.2 сурет –  OTN-OTH желісінде жалғау құрылымы 

 

OCh деңгейі қолданушылардың  OPU, ODU, OTU ақпараттарын 

жинақтау үшін блоктар генерациясы арқылы оптикалық транспортты 

иерархияның цифрлы транспорттық қалыптастыруын қамтамасыз етеді.  

Сонымен қатар OCh деңгейі жібергенде электрлік сигналды 

оптикалыққа түрлендіруді және қабылдауда регенерациялау импульсті 

сигналдың амлитудасын формасын және ұзақтығын қамтамасыз етеді. 

(функциялар 3R). 7.2 суретте көрсетілген құрылымның құраушыларын 

қарастырамыз. 
OPUk (Optical channel Payload Unit-k) – к  ретіндегі оптикалық 

арнаның жүктеме блогы, мұнда к ~  1, 2, 3. 

Бұл циклдық ақпараттық құрылым оптикалық арнада қолданушының 

ақпаратының транспортировкасына адаптациясы үшін қолданылады.  

OPUk блогы ақпараттық жүктеме мен тақырыпшадан тұрады. 

к  ретіндегі оптикалық арнаның жүктеме блогы, мұнда к ~  1, 2, 3. 

ODUk (Optical Data Unit-k) - к  ретіндегі оптикалық арнаның 

мәліметтер блогы, мұнда к ~  1, 2, 3. Бұл ақпараттық құрылым OPUk 

ақпаратынан және тақырыпшадан құралған. 
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 ODUk-P (ODUk Path – к ретіндегі оптикалық арнаның мәліметтер 

болгы, OTN желісінің күре жолын басынан соңына дейін қолдаушы. 

ODUk-T (ODUk-TCM, ODUk Tandem Connection Monitoring) — 

оптикалық арнаның мәліметтер блогы, OTN желісінің жұптық бақылауын 

қолдайды. 

ODUk-T-ң бір блогы алты тандемдік байланысқа дейін мониторингтің 

қолдауын қабылдайды. 

OTUk (Optical Transport Unit-k) — к ретінде оптикалық транспорттық 

блок, мұнда к =1,2, 3. Бұл ақпараттық құрылым ODUk-ң бір немесе 

бірнеше оптикалық арналар байланысының транспортировкасы үшін 

қолданылады. 

OTUk блогының екі түрі белгілі — OTUk-V және OTUk. Ол  

жергілікті бөлімдерде толық және жеңілдетілген қалпында орындалу үшін 

ұсынылған. 

 OTUk-V жартылай стандартталған құрылым ретінде сипатталған, 

ОТМ оптикалық транспорттық модулінің толық түрде орындалуын қолдану 

ұсынылған. 

 OTUk-V оптикалық арнаның мәліметтер блогынан, FEC қателерін 

түзеу мен оптикалық арнаны басқаратын тақырыпшалардан тұрады (7.3 

сурет). 

 OTUk блогы  оптикалық модуляторға бағытталып, анықталған сәуле 

шығару толқынында импульстік оптикалық тасымалдау қалыптасады. 

Әр OCh сәуле шығару толқыны мультиплексирлеудің OMS (Optical 

Multiplex Section) оптикалық секциясымен бірігеді. 

 

7.3 сурет – OTUk блогының құрылымы 

 

OMS-n-ң мультиплексирлеудің оптикалық секция деңгейінде п 

оптикалық арналарының мультиплексирлеу/демультиплексирлеуі жүреді. 

1 <п< 16 оптикалық жиілік санын көрсетеді, 1260-1675 нм 

диапазонында талшықты-оптикалық сызықтар арқылы сигналдар берілу 

үшін ұсынылған. 

Бұл диапазонда п оптикалық блогынан ОТМ модуліне оның келесі  

ОТS (Optical Transmission Section) оптикалық секциясына дейінгі 
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трансляциясының топтасуы мүмкін. 

OTM-n.m, OTM-nr.m, OTM-O.m (Optical Transport Module) оптикалық 

транспорттық модульдері OTS-n  оптикалық секциясын жіберу  деңгейінде 

қалыптасады және қайта қалыптасады. 

ОТМ индексі интерфейстің  әр түрлі қалпы қалыптасу үшін 

анықталған. 

«п» индексі толқынның максималды берілу санын көрсетеді, егер п=0, 

онда ол бір толқынды жіберілімді білдіреді. 

 «г» индексі жеңілдетілген қызметтерін белгілеу үшін қолданылады, 

сонымен қатар ОТМ бөлек толқындық тақырыпша тасымалдау  қызмет 

көрсету арнасы жоқ. 

 «т» индексі ОТН біріктірілген жылдамдық нұсқасындағы 

жылдамдықты тасымалдауға сәйкестірілген.Ол «к»  индексіне қарағанда 

кеңейтілген болып саналады. (m = 1, 2, 3, 12, 123,23). 

 «ь» индексі ОТН иерархиялық жылдамдығының тірегін білдіреді. 

(7.1 кесте). к = 1  2,7 Гбит/с жылдамдығына сәйкес келеді, к=2   10.7 Гбит/с 

cәйкес келеді, к = 3  41.2 Гбит/с жылдамдығына сәйкес келеді. 

 

7.1 кесте - OTUk циклдері және иерархиялық жылдамдықтары 

OTUk жылдамдықтары, кБит/с Жылдам 

ажырауы 

Цикл ұзындықтары, мкс 

OTU1 255/238×2 488 320  

±20×10
-5 

48,971 

OTU2 255/237×9 953 280 12,191 

OTU3 255/236×39 813 120 3,035 

 

Мультиплексирлеудің кезеңдерінде OTUk қалыптасуы ODTUGk 

топтасқан блогындағы ODU k ақпараттық мәліметтердің ілеспе байттық 

бірігуі қолданылады, мұнда  к= 1, 2, 3.  

OTUk, ODUk и OPUk қалыптасуы сонымен бірге ОН (Overhead) 

тақырыпшасымен және жылдамдықтың  үйлестіруімен байланысты. 

OTUk  циклі FAOH тақырыпшасынан 7 байт сыйымдылығымен басты 

бөлімнен басталады.  

Цикл соңында 4x256 блогы Рид-Соломон (RS, Reed-Solomon)  кодымен 

толтырылуы, FEC қателіктерін түзеу мумкін және нөлдік балластық  

толтырудан тұра алады. OTUk байт блогын тасымалдау  солдан оңға және 

жоғарыдан төмен қарай өндіріледі. 

Мультиплексирлеудің сұлбасының орындалуының нәтижесі ОТМ 

оптикалық транспорттық модулінің үш түрі болып табылады: ОТМ-O.m; 

ОТМ-nr.m и ОТМ-n.m. 

OPU2, ODU2, OTU2 цифрлық блоктарының қалыптасу 

операцияларының техникалық реті көрсетілген. Әр блоктың қлыптасу реті 

келесі бөлімдерде көрсетілген. 

 

 



 

32 

 

 8 Оптикалық транспорттықжелілердегі желілік элементтер 
 

Дәрістің мақсаты:оптикалық транспорттық желілердегі желілік 

элементтерді оқып үйрену. 

 

Оптикалық транспорттық желілердегі желілік элементтер желілік 

түйіндерде және желілік станциялар құрамында қолданылатын орындары, 

интерфейстері және функцияларының алуан түрлілігімен айтарлықтай 

ерекшеленеді. 

Сонымен қатар желілік элемент негізінде байланыс желісінде 

байланысты ұйымдастыру үшін, олардың қорғалуын, тестілеуін, 

басқарылуын және тағы басқа да аналогтық құрылғылармен желілік 

байланысын өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін функциялар жинақтығы 

ретінде қарастырады. 8.1 суретте желілік элементтің жалпы құрылымы 

және желілік элементтің құрамына кіретін компоненттердің мысалы 

көрсетілген. 

 
 

8.1 сурет - Транспорттық желінің элементтерінің желілік ортақ 

құрылымы 

 

Желілік элемент өз алдына оптикалық интерфейсті электронды 

регенераторды, оптикалық күшейткішті, SDH, ОТН мультиплексорлардың 

кіріс-шығысын, OADM (Optical Add-Drop Multiplexer)  көптолқынды сигнал 

мультиплексоры және т.б. ретінде өзін таныта алады. Желілік элементте әр 

түрлі сызықты соңғылармен қатар (порты STM-N, WDM), оптикалық және 

электрлі терминалдау қолданушы интерфейстері (Е1, ЕЗ, Е4, STM-N, 

Ethernet 1000, ATM және т.б.) болуы мүмкін. Желілік элементтің желідегі 

эффектті және сенімді өзара әрекеті үшін ол басқару және синхронизация 

әдістерімен түрленеді. Әрине, желілік элементтің сонымен қатар сенімді 

электрқоры, қызметтік байланысы және сигнализациясы болуы керек. 

Төменде желілік элементтің желі  және қорек көзі/қабылдаушының 

ақпараттық жүктемесімен өзара әрекеті үшін мүмкін болатын 

функциональді орындаулары қарастырылады. Сонымен қатар әрбір 
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физикалық конфигурацияның орындалатын функцияларды қолдайтын 

программалық қамтамасыз етуі болады. 

Регенератор және оптикалықкүшейткіш. Сызықтық регенератор 

SDH желісінде желі түйіндері арасындағы сигналдардың берілу 

қашықтығын ұлғайту үшін қолданылады. Регенератор бір кіріс және бір 

шығыс порты бар SDH мультиплексоры ретінде қарастырылады және 

цифрлық сигналдарды бір бағытта тасымалдау құрылғысы болып табылады. 

Регенераторда бөгеуілдер мен дисперсия нәтижесінде пайда болған цифрлы 

сызықты сигналдардың бір-біріне араласуы жойылады. Екі жақты 

тасымалдау үшін екі регенератор қолданылады (8.2 сурет). 

 
8.2 сурет - SDH желісі  STM-1 деңгейінің регенераторын  

анықтайтын үлгісі 

 

Регенераторларда В1 байты бойынша қателерді бақылау үшін RSOH 

тақырыпшасының қызмет сигналдары, El, F1, байты арқылы қызметтік 

байланыс, DCCr D1...D3 байттары арқылы DCCr басқару арнасы және басқа 

да берілетін функциялары қолжетімді болады. 

STM-16, STM-64, STM-256 регенератор деңгейінде 5.8 дБ –ге дейін 

энергетикалық потенциалды көтеретін және байланыс ұзақтығын 

ұлғайтатын (бөлік регенерациясы) FEC қателер коррекция функциялары 

қолданылуы мүмкін. SDH регенераторында MSOH тақырыпшасының 

байттарына және STM-N жүктемесінің алқабына рұқсат жоқ. 

Оптикалық күшейткіш — транспорттық желі техникасында 

қолданылатын оптикалық сигналдың қуатын ұлғайтатын құрылғы ретінде 

сонымен қатар интерфейс құрамында сияқты бөлек желілік элемент ретінде 

де қолданылады.Регенераторға қарағанда оптикалық күшейткіштің 

айырмашылығы ол оптикалық сигналды электрлікке түрлендіру 

функциясы, оның регенерациялануы және келесі электрооптикалық 

түрленуі болмайды. Оптикалық күшейткіш бір немесе екі қарсы бағыттағы 

сигналдарды күшейте алады. 

Терминалды мультиплексорлар. Транспорттық желідегі терминальді 

мультиплексорлар функцияларының үлкен айырмашылығымен 

ерекшеленеді. Олар әр түрлі транспорттық технологияларды өзіне 

кірістіреді: SDH, ATM, OTH-OTN, Ethernet, T-MPLS және басқалар. 

PDH порттары функциялы терминальді мультиплексор — SDH 

технологиясындағы  мультиплексирлеудің ең үздік түрлерінің бірі болып 

табылады. Бұл түрдің желілік элементі мультиплексирлеу функциясының 

толық немесе бөліктік жүзеге асуын қамтамасыз етеді.  

Мультиплексирлеудің қысқартылған функциялары 

мультиплексирлеудің бір тізбегін қарастырады. Мультиплексирлеудің 
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толық функциясы әмбебап түрдің қоржынында жүзеге асады. 

Қысқартылған функциялар «мини» - немесе «микро» - мультиплексорлар 

қызметін атқарады.. 

Терминальді мультиплексорлар таратуда біріктіреді де ал қабылдауда 

цифрлық ағындарды плезиохронды иерархиямен бөледі: Е1, ЕЗ, Е4. Сол 

кезде олардың саны  STM-N  агрегатты портының мүмкіндігіне тәуелді 

болады. Мысалы, STM-1-ге 63-ке дейін Е1 немесе3 ЕЗ, немесе1 Е4. Өз 

кезегінде агрегатты STM-N портыкепілдендірілген 50-миллисекундты 

жұмысшыдан резервтіге  STM-N  қорғаушы ауысуымен 100 %  қорғанумен 

орындалуы мүмкін. Бұл жағдайда мультиплексорға 4 талшықты жолдар 

жалғанады (екі жұмыс талшығы және екі резервті талшық). 

Мультиплексорды кросс-коммутациондық матрицалармен  толтырған 

кезде ол PDH локальді кроссты коммутациялық ағынның түйіні ретінде 

жұмыс жасай алады, мысалы Е1 ағыны, жергілікті  байланыс 

операторларының қызығушылығын танытады. Сонымен қатар терминальды 

түрдегі мультиплексорлар Fнемесе Q  интерфейстері арқылы басқару 

әдісімен қызмет байланысын және сигнализацияны жүзеге асырады. 

Терминальды мультиплексор арқылы SDH желінің ішкі 

синхронизациясы болуы мүмкін. Ол үшін мынадай порттар орындалуы 

мүмкін: ТЗ -  ерекше жол арқылы біріншіден (ПЭГ) немесе синхросигналды 

беруші екінші генератордан енгізу (ВЗГ); Е1 қолданушы порты - 

синхросигналды тарнсляциялау үшін мысалы, электронды автоматтық 

қалааралық телефондық станция (ЭАМТС).  Сонымен қатар мынаны ескеру 

қажет, Е1 портын түйінді ресинхрондаушы ретінде де қызмет ете алады 

яғни Е1 ағынындағы фазалық дірілдерді алып тастау әдісін жүзеге асырады. 

Ethernet портты функциялары бар терминалды мультиплексор. 

Ethernet портты функциясы бар SDH мультиплексоры - бұл 

мультисервистік желі байланысында жаңа техникалық ұрпақтың пайда 

болуы. 

GFP-F әдісін қолдану VC-X-Xv виртуальді контейнермен ұсынылған 

SDH циклындағы Ethernet 100, Ethernet 1000 мәліметтерді тасымалдаумен 

тығыз байланысуға мүмкіндік береді, мысалы, 1 Гбит/с Ethernet GFP-F-те 

және VC-4-7v-те, яғни виртуальды жабысқан VC-4 жеті контейнеріне 

тасымалдауды қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда LCAS арнасындағы 

сыйымдылықты реттеу функциясы жүзеге асуы мүмкін. 

SDH аппаратурасының құрамындағы Ethernet интерфейстері дара 

немесе топпен орындалады ( 4, 8, 12 аяқталғанға  дейін). Топпен қосылу жиі 

Ethernet коммутатор дестелерінің функциясын іске асырады. Бұл «нүкте-

нүкте» байланысу түрін және жалпы қолжетімді дестелік сақинаны 

қолданады. Сонымен қатар Ethernet интерфейсі белгіленген сапа 

көрсеткішті IP дестелі маршрутизатор функцияларын қолдана алады.  

Осылайша, Ethernet портымен түрленген SDH терминальды 

мультиплексорды мультисервистік транспорттық желінің желілік элементі 

деуге болады.    
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ATM портты функциялары бар терминальды мультиплексор. ATM 

асинхронды тасымалдау режимі негізіндегі мультисервистік желі 

дестелерінің функциясын қолдау үшін  SDH мультиплексордың құрамына 

АТМ арналары мен виртуальді жолдарды қолдау және сервис-

адаптерлердің құрылуы  интегралданған модульдерді қолдану мүмкіндігін 

туғызады. Модульдердің құрамына мыналар кіреді: бірнеше портты ATM 

адаптеры, мысалы, 16 портты, 32 портты; кросс-матрица  виртуалды 

байланысты қолдаушы ATM матрицасы мысалы, 8192 VP/VC-

байланыстары; белгіленген сападағы тұрақты, айнымалы және 

спецификацияланбаған жылдамдықта ақпараттық мәліметтердің берілуі 

әдісін қолдау. Порттар арқылы 2 Мбит/с-тан 622 Мбит/с-ке дейін 

жылдамдықта мәліметтер енгізілуі-шығарылуы мүмкін.1.432 МСЭ-Т 

рекомендацияға сәйкес  SDH циклындағы АТМ мәліметтері ұяшық түрінде 

53 байттан бірінен кейін бірі VC-12, VC-3, VC-4 орналасады. Бұл жағдайда 

АТМ желісі үшін кез келген конфигурация сәйкес келуі мүмкін (нүкте-

нүкте, жұлдызша, сақина). 

ATM коммутаторы мен портындағы функциялары бар SDH желілік 

элементінің белгіленуі 8.3 суретте көрсетілген. 

 
 

8.3 сурет -  SDH желілік элементінің АТМ функцияларымен 

анықталатын үлгісі 

 

Айта кететін жайт, ATM коммутаторындағы SDH  интерфейстері 

(STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) көп жағдайда мультисервистік желі үшін 

қолданылады. ATM интерфейстерінің  SDH желілік элемент құрамына 

енгізу нұсқасы қолжетімділікті  және АТМ ұяшықтары түрінде жүктеме 

ағынының қоспасы үшін қолданылады. 

Мультиплексирлеудің кезеңдерінде OTUk қалыптасуы ODTUGk 

топтасқан блогындағы ODU k ақпараттық мәліметтердің ілеспе байттық 

бірігуі қолданылады, мұнда  к= 1, 2, 3.  

OTUk, ODUk и OPUk қалыптасуы сонымен бірге ОН (Overhead) 

тақырыпшасымен және жылдамдықтың  үйлестіруімен байланысты. 

OTUk  циклі FAOH тақырыпшасынан 7 байт сыйымдылығымен басты 

бөлімнен басталады.  
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9 Синхронизация, транспорттық байланыс желілеріндегі 

қорғаныс және басқару 

 

Дәріс мақсаты: оптикалық транспорттық желілерді оқу. 

 

Транспорттық желідегі синхронизация. Әр түрлі жүйелерде цифрлық 

сигналдарды өңдеу (коммутация таратылымы, мультиплексрлеу және т.б.) 

синхронды және уақыт бойынша қатаң ретпен орындалу керек. Цифрлық 

сигналдың қабылдағышы таратқышпен  үнемі синхронды жұмыс істеу 

керек. Осы шарт толықтай орындалғанда ғана цифрлы ақпараттың қатесіз 

таратылуы жүзеге асады. Сондықтан таратқышпен туындайтын импульсті 

таратудың  такттері қабылдағыш жұмысын синхрондап отырады. 

Синхронизация такттерінің проблемасы жекелеген тактілік механизмдері 

бар цифрлық жүйе  торабында анықталады (тарату және коммутация 

жүйесі). Өзара әрекеттесетін цифрлық жүйелердің торабында келіп түсетін 

мәліметтердің тактілік жиілігі, ал саналатын жиілігі болатын буферлі жады 

орнатылады. Жиілігі 10 Гц-тан жоғары болатын фаза өзгерісін джиттер деп 

атайды. Жиілігі 10 Гц-тан төмен болатын фаза өзгерісін адасу немесе 

вандер деп атайды.        

Буферлі жадыдағы жазылу және санау такттерінің фазасы мен 

жиіліктері әр түрлі болғандықтан буферді толтырып және жоғалатын артық 

уақыттық жіберу пайда болады, ол буфердегі белгісіз жіберулерді қате 

есептеуге әкеледі. Соңында ол цифрлық өңдеудің жоғары деңгейінде 

жаңылуға әкелуі мүмкін. Мысалы цикл, шамадан тыс цикл бойынша 

берілген сөздердің синхронизациясының реті бұзылуы мүмкін, желінің 

ATM, Ethernet  және т.б. сияқты дестелік мәліметтерінің синхронизациялық 

реті бұзылады. Жүйе торабындағы цифрлық сигналдың буферында 

саналатын биттердің жоғалуы немесе қайталануы  сырғанау (Slip) атына ие 

болды. Сырғанау екіге бөлінеді: 

- басқарылатын, циклдық синхронизмнің жаңылуына әкелмейді, бұл 

жағдайда жоғалулары бар сигналды синхронизм қалпына келтіреді; 

-  басқарылмайтын, циклдық синхронизмнің жоғалуына алып келеді 

және цифрлық сигнал жоғалуын қайта қалпына келтіре алмайды. 

Транспорттық желіде жұмыс істейтін синхронизация аппаратурасы 

неге маңызды? 

Мысалы, SDH аппаратурасында С-х, VC-x, TU-n/m, AU-n, STM-N, 

цифрлық блоктары құрылады, олар желіде таратқыштан қабылдағышқа 

қарай бір биттен кейін келесі бит таратылады. Жекелеген биттердің 

жоғалуы STM-N-дағы циклдік синхронизмнің жаңылуына, PTR сілтемесі 

мәнінің бұзылуына, SDXC синхронды кросстық байланысының бұзылуына 

және т.б. алып келеді. Соңында SDH транспорттық тарату ортасының 

бұзылуы Е1 циклінің және телефондық қосылудың бұзылуына, бейне 

байланыс және теледидарлық программалардың трансляциясы кезінде 

суреттердің жоғалуына және т.б. әкеледі.  
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Уақыт бірлігі ішінде сырғанау санын нормалау байланыс 

операторының пайдаланушыға жеткізетін қажетті қызмет сапасына 

негізделген. Қызмет сапасының негізгі талаптары ұзындығы 27500 к 

болатын цифрлық байланыстың халықаралық құрылымы үшін G.801 МСЭ-

Т кепілдемесінде анықталған (9.1 сурет). Бұл байланыста G.822 

кепілдемесіне сәйкес болу керек: 

а) жалпы байланыс жұмыс уақытының 98,9% құрайтын 24 сағат 

ішінде 5 сырғудан артық болмау керек; 

б) жалпы байланыс жұмыс уақытының 1% құрайтын 1 сағат ішінде 

30-дан аз болатын, 24 сағат ішінде 5 сырғудан артық; 

в) жалпы байланыс жұмыс уақытының 0,1% құрайтын 1 сағат ішінде 

30 сырғуға рұқсат беріледі.  

ЖБ - жергілікті бекет; КБО - коммутацияның біріншілік орталығы; КЕО – 

коммутацияның екіншілік орталығы; КҮО- коммутацияның үшіншілік 

орталығы. 

9.1 сурет  - Халықаралық эталондық сандвқ байланыс құрылымы 

 

Сонымен қатар байланыс уақытының жалпы саны 1 жылдан аз 

болмау керек деп қабылданған. (а) категориялы сапа нормалы режим деп 

есептеледі. Халықаралық және ұлттық деңгейде  (б) төмен сапа мен 

қанағаттандырылмайтын (в) сапасының жұмыс істеу уақытының ұзақтығын 

үлестіргенде келесі қабылданған: 

1) Халықаралық транзит -  жұмыс ұзақтығынан 8% (б және в 

режимдері ). 

2) Әр ұлттық желіге (аймақтық+ұлттық транзит) — 46%, оның  40% 

аймақтық желіге бөлінген. 

Сырғу санын анықтау үшін келесі [52] қатынас қолданылады: 

Бір тәуліктегі сырғу саны = (1 секундтағы циклдер саны) х (бір 

тәуліктегі секунд саны) X (Af/f), 

Мұндағы X (Af/f) –тактілі  синхронизация дәлдігі.  

Цикл ұзақтығы 125 мкс болатын, жиілігі  8 кГц, тәуліктегі 

секунд саны 86400, формула түрі келесідей болады: 
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Бір тәуліктегі сырғу саны=6,9 х 10
8
 х (Af/f). 

Осылайша, буферлік жадыдағы мәліметтерді жазу және санау 

жиілігінің айырымы Af  көп болған сайын сырғу жиілігі де көп болады. 

Мысалы, 70 тәулік ішінде  бір ғана сырғуды қамтамасыз ету үшін Af/f 

анықтау керек. Басқаша айтқанда, өзара әрекеттесетін цифрлық жүйелердің 

арасында атомдық стандарттар генератор жиілігінің тұрақтылығы сақталу 

керек (рубидті, цезийлі немесе сутекті). 

N түйіндер саны  бар сырғулардың нормасын үлестіру үшін мына 

формула қолданылады ( 9.1 - суретте  N=13): 

     

 

 

N= 13 болғанда бір сырғу, әр түйіннің жеке тактілік механизмі 5,8 

тәулік болады. 

Цифрлық кұре жолдарының нормалау үшін сырғулар саны мен 

фазалық дірілдеулер арасында МСЭ ұсынысына сәйкес байланыс 

орнатылады ( 9.2 сурет). Бұл кезде джиттер мен вандер нормаланады. 

G.801 қызметінің сапасы. G.822 сырғуының нормалары. G.803 

синхронизациясының тізбек моделі. SDH G.957,G.958 құрылғыларының 

нормалары. Генераторлар (G.811,G.812,G.813) нормалары. Джиттер және 

вандер (G.823,G.825) нормалары. 

Қазіргі кездегі тәжірибе және зерттеулер нәтижесі желідегі 

синхронизация бұзылуы цифрлық желідегі байланыс қызметінің 

айтарлықтай нашарлауына әкелетінін көрсетті. Қызмет түріне байланысты 

бұл әсер ету әр түрлі болады: кейбір қызметтер синхронизация бұзылуына 

көбірек тұрақты, кейбірі азырақ. Сонда да синхронизация бұзылуы қызмет 

сапасының деградациясы мен желі жұмысында айтарлықтай жаңылуға 

әкеледі. 

Тарату жылдамдығын бірдейлеу үшін   тораптарда буферлі жадыға 

құрылғылар кіріс ақпаратты  келген сигнал жылдамдығымен буфер 

жадысына жазу, ал өшіру аймақтық генератор жылдамдығымен жазу 

арқылы жүзеге асырады  ( 9.2 сурет).  

Тактілік желілік синхронизация желісінің жұмыс режимі. 

МСЭ-Т G.803 ұсынысымен синхронизация желісінің төрт жұмыс 

режимі анықталған: 

- синхронды; 

- псевдосинхронды; 

- плезиохронды; 

- асинхронды 

Синхронды режим цифрлық желінің нормалы режимі болып 

табылады, бұнда сырғу тек кездейсоқ түрде болады. Көп жағдайда бұл 

режим айтарлықтай ауқымды географиялық аймақтарда 

қолданылады,олардың шекаралары көбіне орта ауқымды ұлттық цифрлық 

желі шекараларымен сәйкес келеді. 
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9.2 сурет - Сырғудың пайда болу механизмі 

 

-  

9.2сурет - Синхронизация режимдері 

Транспорттық желідегі басқару. Транспорттық желіні басқару 

электробайланыс желілерін басқарудың жалпы концепциясымен анықталып 

TMN (Telecommunications Management Network) телекоммункация желісін 

басқарған атауға ие болған мәселе болып табылады. Бұл халықаралық 

электробайланыс ұйымы концепциясында байланыс желісін басқару 

жүйесінің стандарттары жасалған. Басқару стандарттары МСЭ-Т М.Зххх 

сериялы ұсынысы ретінде жасалған. 
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10 MPLS транспорттық технологиясы 

 

Дәріс мақсаты: белгісі бар мультихаттамалы коммутация (MPLS - 

Multi-Protocol Label Switching) архитектурасын оқу. 

 

MPLS архитектурасы IETF «Multiprotocol Label Switching 

Architecture» (RFC3031) құжатында регламенттелген. 

IP дәстүрлі желілерінде жалпы жағдайда дестелер маршрутизациясы 

тағайындау IP адресінің (destination IP address)  негізінде жүзеге асырады. 

Желідегі әрбір маршрутизаторда келген IP-дестені қандай интерфейс 

арқылы және қай көршіге жіберу туралы ақпарат болады. 

Белгі бойынша мультихаттамалы коммутация басқа әдіс ұсынады. 

Әрбір IP-дестеге бір белгі тағайындалады. Белгіге байланысты 

маршрутизаторлар дестені келесі құрылғыға жіберу туралы шешім 

қабылдайды. Белгі MPLS тақырыпшасының құрамына қосылады, ол 

тақырыпша кадрлар тақырыпшасы (OSI екінші деңгейі) мен десте 

тақырыпшасының (OSI үшінші деңгейі) арасына қосылады. 10.1 -.суретте 

мысал көрсетілген. 

 
10.1сурет – Кадрдағы MPLS тақырыпшасының орны 

 
10.2 сурет  - MPLS-белгісінің форматы 

 

MPLS - тақырыпшасы жазықтығының сипаттамасы: 

Белгі – коммутация іске асатын белгі; 

CoS – дестеге қызмет көрсету классын сипаттайтын жазықтық ( IP 

precedence аналогы). 

E-LSR әрбір LSP үшін сәйкесінше кейбір көпшілік желіасты 

тағайындайды. Желіастыға бекітілген дестелер, E-LSR-ден LSP-ге бір-

бірден жіберіледі. Мысалы, жоғары сипаттасақ, 10.2.1.0/24 желіасты LSP: 

E-LSR, LSR1, LSR2, E-LSR сәйкес келеді. Сондай-ақ,  E - LSR-де сол кезден 

бірден қандай бағдармен десте коммутацияланатыны түсінікті болған, LSP -

де сәйкесінше нақты қондырылған көпшілік желіасты Forwarding 

Equivalence Classes (FEC) деп аталады. 

E-LSR/LSR архитектурасы. 



 

41 

 

LSR екі қызмет атқарады:белгі бойынша маршрутизациялау және  

коммутациялау. Маршрутизации қызметі  маршрутизацияның хаттамасын 

базада функционирлейді. Маршрутизация үдерісі бағдарлық ақпаратты 

көршіден алады және маршрутизация кестесін тазалайды. 

Коммутация қыметі хаттама базасында көршілес айырбас белгілерді 

функцияналайды (Label Distribution Protocol). Хаттаманың айырбасы  

белгілермен белгінің нақты мағыналарын коммутацияның біртұтас жол 

бағдарының түгелі үшін белгілерге тиісті (LSP). Коммутацияның үдерісінің 

тығыз байланысы белгі бойынша және бағдарлауы IP- 10.2 суретте 

көрсетілген, қызметінің сипаттамасы - LSR/LSR кестe келтірілген. 

 

10.1кесте -  E-LSR/LSR-мен негізгі функцилардың орындалуы 
Функциясы Ағылшын 

тіліндегі 

аталуы 

Анықтамасы 

 

IP-дестелердің 

дәстүрлі 

маршрутизациясы 

IP routing Кіріс IP-дестелер маршрутизация кестесінің 

негізінде маршрутизацияланады  

Белгінің мақсаты label 

imposing 

 Егер құрылғы E-LSR сапасында функционирлесе, 

IP-дестенің кірісі  IP-маршрутизация кестесінде 

белгі бойынша анықталады,  десте жіберілуі 

жөнінде шығыс интерфейсі тағайындалуы керек 

пакет (1) 

Белгі бойынша 

коммутация 

 

label 

swapping 

1) Кіріс IP-дестелер белгісі белгісі бойынша 

коммутациямен ұйымдастырылады, 

коммутацияның кестесінің  белгілері бойынша 

анықтайды, келесі  әрекеттерден орындалады 

2)  Кезекті белгі арқылы десте жіберілуі 

анықталған нақты интерфейс  (label swapping). Бұл 

операция кезінде «стек» белгісінде қосымша 

тағайымдар болуы мүмкін. Белгінің түсуі келесі іс-

қимылдан тұрады 

3)  Егер белгі стегінің соңында болса, онда десте 

маршрутизация үрдісінің IP-дестесіне(2) (дәстүрлі 

коммутация) немесе нақты анықталған интерфейсі 

(РНР-дағы коммутациямен) (3) арқылы жіберіледі 

4)  Ал егерде белгі стегінің соңында болмаса, онда 

десте нақты анықталған интерфейс арқылы 

жіберіледі. 

Белгіні алу 

 

label poping 

Белгіні алу (PHP) Label  poping 

with PHP 

Ескерту: шығыс  интерфейс белгі бойынша коммутация кестесінде анықаталады. 

 

Маршрутизациялар мен коммутациялар кестелеріне мысалдар. 

IP-маршрутизациясына және MPLS-коммутациясына мысалдар                             

10.2 - кестесінде келтірілген: 
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10.2 кесте –  E-LSR-ға IP-маршрутизацияның мысал кестесі 

Ішкі желі 

адресі 

next-

hop 

адресі 

Шығыс  

интерфейсі 

Белгі Түсініктеме 

10.1.2.0/24 10.1.3.1 Serial1 нет Дәстүрлі IP-маршрутизация үшін 

жазба 

10.1.4.0/24 10.1.5.1 Serial2 100 Жазбалар, 10.1.4.0/24 желісіне сәйкес 

бекітілген дестеге  немесе 10.3.0.0/16 

100 белгіге тағайындалынатын 

болады. Белгісі бар десте Serial1 

(label imposing) интерфейс арқылы 

жіберілетін болады. 10.1.4.0/24 

желіастында және 10.3.0.0/16-да 

біртұтас FEC құралатынын 

байқаймыз 

10.3.0.0/16 10.1.5.1 Serial2 100 

10.1.6.0/24 10.1.7.1 Serial3 300/2

00 

бекітілген десте үшін 10.1.6.0/24 

желісі сәйкесінше 200 стекте 300-де 

екі белгіге жазба, және белгісі бар 

десте Serial1-ға интерфейс арқылы 

жіберіледі (label imposing) 

  

Міндетті деп айтатын болсақ, белгінің бірегейлігі интерфейстің 

деңгейінде қамтамасыз етіледі. Яғни, екі әртүрлі кіріс интерфейсі үшін 

белгінің бірдей белгісі кездесуі мүмкін.  

Осылайша, Serial1 интерфейсынан 100 с белгімен келген десте және 

Ethernet 2 интерфейсынен 100 с белгісімен келген десте әр түрлі  LSP 

бойынша жүреді. Кіріс интерфейс пен белгі идеалды комбинация болып 

табылады. Және сол идеалды комбинаця үшін әрине кіріс интерфейс және  

белгі алдында орындалу қажет операция анықталады. Мұндай жол LSP 

между E-LSR-ам арасында толық LSP орнату мүмкіндігін береді. 

Ескерту: әр түрлі құрастырушылар LSR/E-LSR архитектурасын алуан 

түрлі құруы мүмкін. Мысалы, IP-маршрутизация және MPLS-

коммутацияның біріккен кестесін қолдануға болады. Немесе үш кестені 

қолдануға  болады: біреуі  тек ұлттық IP-маршрутизация үшін, басқасы 

белгі тағайындау үшін, үшіншісі MPLS-коммутациясы үшін. Құжатта 

көрсетілген LSR/E-LSR  архитектурасы тек оның  күре жол моделі. 

MPLS-тің  Frame Relay-ден және ATM-нан айырмашылығы.  

MPLS архитектурасының сипаттамасынан не түсінуге болады, егер 

оның бәрі, Frame Relay немесе ATM – ды ескере түсіреді. Шындығында, 

MPLS кейбір мағынада бұл ойлардың негізінде жасалған. MPLS 

архитектурасы  Frame Relay немесе ATM - ды (LDP) белгі 
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тағайындалуының соңғы  протоколын қолдаған жағдайда LSR 

коммутаторлар ретінде қолданыла алады. Бірақ ATM және  Frame Relay 

коммутаторлары  LSR классикаға қарағанда кілттік айырмашылықтары 

болады. Оның негізгі мағынасы мынада: LSR-лар белгінің алмасуы кезінде  

бір шығыста екі әр түрлі кіріс белгілері кескінделуі мүмкін (label swapping). 

Әрі қарай LSR классикалық коммутацияның және Frame Relay 

коммутаторының ( 10.3 кесте) кестесінің мысалы көрсетілген. 

 

10.3 кесте - LSR классикалық MPLS-коммутациясының кестесі 

Кіріс интерфейсі Кіріс белгісі Шығыстағы 

интерфейсі 

Шығыстағы 

белгісі 

Serial1 1000 Serial3 4000 

Serial2 2000 Serial3 4000 

 

10.4 кесте - FrameRalay коммутаторы үшін MPLS-коммутациясының 

кестесі 

Кіріс интерфейсі Кіріс белгісі 

(DLCI) 

Шығыстағы 

интерфейсі 

Шығыстағы 

белгі(DLCI) 

Serial1 1000 Serial3 3000 

Serial2 2000 Serial3 4000 

 

Мысалдан көргендей классикалық LSR екі  LSP – ді бір орталыққа 

біріктіреді, ал Frame Relay коммутаторы екі бірдей  LSP-ді  жалғастырады. 

Мұндай Frame Relay/ATM коммутаторларының әдісі олардың MPLS 

архитектурасының айналасындағы мүмкіндіктерін аздап азайтады, алайда 

оны жасауға да тиым салмайды. Классикалық LSR-ді (белгі бойынша 

коммутацияны жүзеге асыратын) merge capatible LSR деп атайды, ал LSR-ді  

Frame Relay базасында немесе  ATM коммутациясында  non-merge capatible 

LSR деп атайды. 

Сонымен қатар әдебиеттерде мынадай түсініктер кездеседі: frame-

based LSR – бұл қарапайым LSR және cell-based LSR – бұл мына non-merge 

capatible LSR туралы болып келеді (яғни ATM/FrameRelay). 

Ұзақтық оның болашағымен тығыз байланысты болғандықтан merge 

capatible LSR-де фокусталған болады. Non-merge capatible LSR,  барлығы 

бағытындағы реверанстардың барлығы менің көзқарасын бойынша олар 

негізі қаланған ATM және FrameRelay желілерімен бірігу жетістігі үшін 

жасалады. 
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11 Пассивті оптическалық желілер (PON) 

 

Дәріс мақсаты:пассивті оптикалық желілерді оқып үйрену (PON). 

 

Internet желісінің дамуы сонымен қатар жаңа байланыс қызметтерінің 

пайда болуы желі бойынша таратылатын мәліметтер ағынының өсу 

қарқынын іске асырады және операторлардың  транспорттық желілерде 

өткізу қабілетін кеңейту жолдарын іздеуге жүктейді. Шешімді таңдау кезде 

мынаны ескеру қажет: 

- абоненттердің талғамдарының алуан түрлілігі; 

- желіні дамыту үшін потенциалдың болуы; 

- экономикалық жағынан тиімді болуы. 

Қарқынды дамып келе жатқан телекоммуникациялық нарықта жаңа  

дамыған технологияны күткен сияқты тез шешім қабылдау қауіпті 

шешімдер болып табылады. Сондай-ақ авторлардың  айтуынша мұндай 

технология  осыған дейін пайда болған – бұл пассивті оптикалық желілер 

технологиясы PON (passive optical network). Сонымен қатар PON 

архитектурасы желілердің түйіндерін ұзарту эффектісі сияқты 

абоненттердің қазіргі және болашақтағы талаптарына сәйкес өткізу 

жолағын қамтамасыз ете алады. 

Қолжетімділік желідегі талшық. Қазіргі уақытта қолжетімді 

желілердің құрылуы негізігі төрт бағытта жүргізіледі:  

- xDSL технологиясы және қазіргі таңда мысты телефондық жұп 

негізіндегі желілер; 

- гибритті коаксиальді-талшықты желілер; 

- сымсыз желілер; 

- оптикалық-талшықты желілер. 

Әрдайым дамытуын шарықтатып тұрған xDSL технологиясының 

қолданылуы – бұл медті қос жұп негізіндегі бар кәбілдік жүйенің өткізу 

қабілетін ұлғайтатын өте қарапайым және қымбат емес әдісі болып 

табылады. Операторлар үшін 1 Мбит/с-ке дейін жылдамдықты қамтамасыз 

ету қажет болған жағдайда бұл экономикалық жағынан тиімді болып келеді. 

Бірақ үлкен қашықтықты және медтің төмен сапасын ескере отырып, 

кәбілдік жүйелерде тарату жылдамдығы  он мегабит секундына болуы оңай 

емес және салыстырмалы қымбат шешім болып табылады. 

Тағы да бір ұлттық шешім – ол гибридті оптикалық-талшықты желі 

HFC (hybrid fiber-coaxial). Бірнеше кәбілдік модемдердің бір коаксальді 

сегментке жалғануы бір абонентке есептегенде желілердің 

инфрақұрылымына кететін орташа жұмсалулардың азаюына алып келеді 

және қызығушылықты тудыратын шешімдердің біріне айналады. Жалпы 

мұнда өткізу жолағының конструктивті шектеулігі сақталады. 

Сымсыз қолжетімді желілер кәбілді инфрақұрылымдарды қолдану 

үшін техникалық қиындықтар пайда болғанда қолдану эффекті және тиімді 

болып келеді. Соңғы жылдары ұлттық шешім бойынша  Ethernet  оптикалық 
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қолжетімді және радио негізіндегі өте көп қолданысқа ие болып отырған  

жалпы 10 Мбит/с-қа дейін және дамыған жерлерде 50 Мбит/с-ке дейін 

жолақты қамтамасыз ете алатын WiFi технологиясы болып табылады . 

Ескеретін жайт, барлық аталған 3 бағыт үшін алдағы уақытта өткізу 

қабілетін ұлғайту талшық тәрізді  тасымалдау ортасын қолданғанда 

болмайтын үлкен қиындықтармен тығыз байланысты. 

Сондықтан тасымалдаудың үлкен жылдамдығын қажет ететін желінің  

жаңа қосымшалармен жұмыс жасай алу қабілетін енгізетін бірден бір 

жолдың бірі ол орталық ғимараттан үйге дейін немесе корпоративті 

тұтынушыға дейін оптикалық кәбілдің (ОК) салынуы болып табылады. Бұл 

өте тиімді радикальді шешім. Қазіргі күнде қолжетімді желілерді 

ұйымдастыру үшін оптикалық кәбілдерді жүргізу  және бұрынғыларын 

жаңартқан жағдайда, жаңа қолжетімді желілерді құрастырғанда да тиімді 

болып табылады. Сонымен қатар қолжетімді талшықты-оптикалық 

технологияны таңдаудың бірнеше нұсқалары бар.  

Келесі қолжетімді оптикалық желілердің топологиясын ерекшелеуге 

болады: нүкте-нүкте, сақина, белсенді түйіндері бар ағаштар, оптикалық 

пассивті элементтері бар ағаштар (11.1 сурет). 

 

11.1 сурет –  Оптикалық желілердің топологиясы 
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Өте қарапайым құрылым. Негізгі кемшілігі кәбілдік жүйенің төменгі 

эффектімен байланысты. Ол үшін орталық офистан әрбір ғимаратқа немесе 

әрбір корпоративті абонентке өз алдына жеке талшықты оптикалық кәбіл 

жүргізу қажет. Бұл жол егер  бөлінген кәбілдік жол салынған абоненттік 

түйін (ғимарат, ұйым) осы жолды тиімді қолданатын болса  ғана жүзеге 

асуы мүмкін. 

Бұл көзқараста қауіпсіздік және таратылатын ақпараттың  P2P қосылу 

құралымы абоненттің түйінінің  ең көп қорғалған  қамсыздандыру торабы 

болып табылады. Әрбір абоненттің жекеше жүргізілуінде  ОК неғұрлым коп 

басу керек, осы амалды табу ең жаксы жолы  болып табылады, және оған 

қарамастан ол арада негізгі корпоративтік клиенттердің  бөліктерінің 

пішіндері болып табылады . 

Сақина топологиясының бас негізінде SDH қалалық 

телекоммуникациялық желілері ұсынылады. 

Алайда желілер барлық кезде  бирдей жаксы. Егер қалалық жолдың 

құрылысында түйіннің  жайылуы бас кезеңде  жобаланып жоспарланса, сол 

кездің өзінде рұқсатпен алынған  желілер  болмайды, қайда, қашан және 

неше абоненттің түйіндері тағайындалғандары белгілі болады. Кей 

жағдайларда аймақтарда және уақытша қосылулары бар пайдаланушылар 

сақина топологиясымен аударуы мүмкін  яғни,  қисық сақина тарамдары  

арқылы,жаңа абоненттердің пайда болуы сақинаның ажырауына және 

қосымша сегменттердің  қосылуына әкеледі. Практикада мұндай сымдар 

көп кездеседи, бір кәбілге сәйкес келеді, сақинаның пайда болуына әкеледи, 

көбінесе сынық сақиналарға келеді (collapsed rings),  айтарлықтай  желі 

төмендеуі болмайды. Және мұнда ең бастысы сақина топологиясы айрықша  

минималды тежеледі. 

Стандарт IEEE 802.3 Ethernet желісі корпоративті желілерде 

шектелген болып табылады. Оптикалық желілерде  Ethernet қосулы, 

көбінесе қолданылатын бұл топология  біршама  арзан. Ең басты келесі 

жетіспеушілік активті құрылғының екі арадағы байланысына, жеке 

қосылуына  байланысты. 

PON торы «нүкте - көпнүкте» топологиясында қолданылады P2MP 

(point-to-multipoint). Бір орталық сымдардан таралуыда мүмкін немесе бүкіл 

талшықты оптикалық сегменттерденде ағаш тәрізді архитектурасынан  

ондаған абоненттер таралуы. Бұл жағдайда оптикалық тармақталу ағаш 

тәрізді сымдар аралығында  орнатылады, бүкіл пассивті және қосылу көзін 

қажет етеді және арнайы орындалады. 

P2MP топологиясында кәбілді инфоқұрылым оптикалық экономиямен 

орындалады. Абоненттік сымдар жұмыста желінің орындалуына әсер. 

PON айрықша архитектуралы: 

- экономикалық талшықтар активті сымдардын арасында бөлініп 

тұрады; 

- орталық сымдардан оптикалық экономия таратып отырады; 
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- жаңа абонент жеңіл түрде іске қосылады және қолайлы жұмыс. 

Оптикалық тармақталу – бұл пассивті оптикалық көп 

қосымшаларды береді және оптикалық сәулеленуді бір жаққа бағыттайды 

және көптеген кері бағыттауларды береді. Кей жағдайларда  M шығарылу 

немесе N шығару нүктесі болуы мүмкін  PON желісі 1xN кіріс портта 

орындалуы мүмкін. PON желісіне арналған екі тармақ орындалады. 

Көрсетілген жұмыс  сипаттамасы тұрақты орындалып отыру қажет. 

PON-ның  орындалу қағидасы. PON негізгі құрылым идеясы – OLT 

таратқыш модульі арқылы таратылады яғни ақпаратты тарату оны көптеген 

құрылғылар тарататын ONU қабылдағышы арқылы таратуға болады  

Тікелей ағым. Тікелей ағым оптикалық сигналдардың  жоғары 

жиіліктерінде болады. Әрбір ONU, ағым деп есептейміз және соған 

байланысты ақпарат ағымы деп қарастырамыз (11.2 сурет). 

Демультиплексорді  фактілермен бөліп қарастырамыз.  

Кері ағым. ONU барлық абоненттік сымдар кері байланысқа беріледі 

және сол қалпында толқын ұзындығы сақталады сонымен қатар 

уақыттармен бөлініп отырады  TDMA (time division multiple access). ONU 

барлығына  индивидуалды тізімде орындалады және ONU OLT-қа ауысады. 

Бұл TDMA MAC шешімін шешеді. 

 

 

11.2 сурет – PON архитектурасының негізгі элементтері және ісәрекетену 

қағидалары 
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Қысқартылған сөздер 

 
Ағылшын тілінде Қазақ тілінде Орыс тілінде 

OSI- Open system 

interconnection 

Эталонды базалық модель Базовая эталонная модель 

NGN- New generation 

networks 

Жаңа буын желісі Сети нового поколения 

IP-Internet protocol Желіаралық хаттама Межсетевой протокол 

WDM – Walendht-division 

multiplexing 

Спектірлік тығыздау 

арнасы 

Спектральное уплотнение 

каналов 

NGSDH –Next generation 

synchronous digital hierarchy 

Жаңа буын синхронды 

цифрлық иерархиясы 

Синхроннная цифровая 

иерархия нового поколения 

FICON –Fiber connection Мәліметтерді таратудың 

тізбектелген арнасы  

Последовательный канал 

передачи данных 

ESCON – Enterprise systems 

connection 

Талшықты арналық 

интерфейс 

Волоконный канальный 

интерфейс 

TCP  - Transmission control 

protocol 

Берілуді басқаратын 

хаттама  

Протокол управление 

передачей 

UDP – User datagram 

protocol 

Қолданушы 

датаграммаларының 

хаттамасы 

Протокол пользовательских 

датаграмм 

VPN – Virtual private 

network 

Кездейсоқ виртуалбды желі Виртуальная частная сеть 

PTP – Point-to-point Нүкте - нүкте Точка -точка 

HOVC – Higher order virtual 

container 

Жоғарғы деңгейдің 

виртуалды контейнері 

Виртуальный контейнер 

верхнего уровня 

LOVC – Lower order virtual 

container 

Төменгі деңгейдің 

виртуалды контейнері 
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OTS – Optical transmission 

section  

Оптикалық ретрансляция  Оптическая ретрансляция 

OMS – Optical multiplex 

section 

Оптикалық 

мультиплесирлеу секциясы 

Секция оптического 

мультиплексирования 

OTUk – Optical transport unit 

– k 

Оптикалық транспорттық 

блок 

Оптический транспортный 

блок 

OCH- Optical channel Оптикалық арналық 

мәліметтер блогы 

Блок оптических каналов 

данных 

AU – Administrative unit Әкімшілік блогы Административный блок 

TU – Tributary unit Қатынау блогы Трибутарный блок 
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