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Кіріспе 

 

Соңғы уақытта  ӛндіріске оптикалық талшық кеңінен еніп келеді . 2015 

жылды алып қарасақ  дүние жүзінде  2000 шаршы метрге дейін талшық 

ӛндіріске қосылып, тӛселіп жұмыс жасалуда десек артық айтпағанымыз. Бұл 

инфокоммуникацияның басты негізі. Қазіргі кезде оған бәсекелес болатын 

басқа талшық түрі жоқ десек болады. 

Оптикалық талшық — жердегі заманауи байланыс жүйелерінде 

қолданылатын тарату ортасы. Ол елеулі ақпарат кӛлемін тасымалдауға 

мүмкіндік береді. Егер оның ӛткізу жолағы мен байланыс арнасының 

сыйымдылығын 1 бит/с ӛткізу жолағының 1 герціне сәйкес деп есептеп 

салыстырсақ, мұндай арнаның сыйымдылығы шексіздікке жақын деген 

қорытындыға келеміз.  Былайша, қолданыстағы бүкіл радиожиіліктік спектр 

(3 кГц — 200 ГГц) бір талшық бойынша жіберілуі мүмкін. 

Оптикалық талшық сандық таратудың  сұлбасына тамаша 

сәйкестендіріледі. Мысалы, коаксиалды кабель және бірнеше ӛткізгіш 

бойынша таратылу оптикалық талшық бойынша таратылған қайталағышпен 

салыстырғанда шартты ұзындық бірлігіне қарағанда әлдеқайда үлкен. Бұл 

қатынас  20:1-дан  100:1-ға дейін. 

Талшық сыйымдылығы бір биттік ағымға есептегенде 10 Гбит/с-қа 

жетуі мүмкін. Оған қоса, толқынды мультиплекстеу технологиясын қолдана 

отырып, бір талшық бойынша мұндай ағымдардың 320 таратуға болады. 

Елестетейік, талшықты оптикалық талшық(ТОТ) 24 талшықтан тұрады, оның 

4-уі резервте. Онда, қалған 20-сы 10 симметриялық толықдуплексті арна 

құрастыруға мүмкіндік береді. Осылайша, талшыққа 3,2 Тбит/с 

сыйымдылықта, жалпы сыйымдылық 32 Тбит/с аламыз. Бұл сыйымдылық 

қазіргі таңдағы байланыс арнасының сыйымдылығына қатысты талаптарды 

біраз уақытқа қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 

Бұл оқу құралы 5В071900- Радиотехника, электроника және  

телекоммуникациялар мамандығында оқитын студенттерге  арналған. 

 

 

1 Талшықты-оптикалық тарату жүйелері классификациясы және 

түрлері 

1 кестедегі 1 суретте блоктарға сәйкес салыстыру келтірілген. Онда 

жоғарыда берілген үлгіні тізбектей түзетін блоктар кӛрсетілген. Бұл 

салыстыру бойынша кӛп кезеңде ТОТЖ мыс-сымды жүйе мен таратудың 

радиожүйелерінен айтарлықтай айырмашылық жасамайтынын аңғарамыз. 

Блоктардағы операциялар аналогты немесе сандық болуы мүмкін. 

Кӛптеген кабельді телевизиялық жүйелер аналогты форматты қолданады, 

алайда уақыт ӛте келе сандыққа ауысады. Блок-сұлбадағы әрбір блоктың 

қызметін сипаттай кетсек. Электрооптикалық түрлендіргіш (ЭОТ) сандық 

электрлік сигналды оптикалық NRZ- немесе RZ-сигнал немесе манчестерлік 

кодты қолданатын сигналға түрлендіреді. 
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1 сурет -Талшықты оптикалық тарату жүйесінің қарапайым үлгісі 

Оған қоса ол кіріс импульстарының тұрақты ығысуын қажет ететін 

талапты деңгейді орнатады. 

 

1 кесте - Оптикалық және радиотарату жүйелерінің блоктарын салыстыру 
Талшықты-оптикалық 

тарату жүйелері 

Радио/сымсыз/ сымды байланыс 

желісі 

Түсіндірме 

 

Электрооптикалық 

түрлендіргіш 

Сигналды түзгіш немесе 

модулятор 

Барлық үш жағдай да 

сигналдың пішінінің ӛзгерісін 

қажет етеді, мыс., AMI-ны 

NRZ-ке 

Оптикалық сигнал кӛзі Сигнал кӛзі (таратқыш немесе 

модем) 

Тӛмен деңгей секілді сигнал 

кӛзінің шығысы 

Талшықты-оптикалық 

тарату ортасы 

 

Радиосигналды атмосфера немесе 

радио-аудио сигналды мыс 

ӛткізгіштер бойымен жіберу. 

 

Оптикалық сигналдың 

детекторы 

 

Модемнің қабылдағышы немесе 

демодуляторы 

 

Қабылдағыштың жұмыс істеу 

шектері 3 жағдайда да қате 

кӛрсеткішін анықтайды. 

Шығыс сигналын түзу 

сұлбасы 

Қабылдағыштың және модемнің 

шығысы және сигнал түзушісі 

 

Жарықтың практикада кеңінен қолданылатын екі кӛзі бар: 

жарықшығарғыш диод — ЖШД (LED) және лазерлі диод — ЛД (LD). Екі 

жарық кӛзі де -10 дБМ нен +6 дБМ-ге дейінгі диапазонда жататын 

салыстырмалы түрде тӛмен шығыс деңгейіне қатысты. 

Бұл жарық кӛзі жарықтық сигналының алыстатылған шетінде бір 

оптикалық талшықтармен жалғанады (басқа талшықтар ӛзге мақсаттар үшін 

қолданылады). Кабель ішіндегі оптикалық талшықтар бірмодалы және 

кӛпмодалы болады. 

ТОК ұзындығы 2,4,8,10 км болатын бір кабелді секция болатын 

катушкаларда таралады (нақты құрылыс сымдарымен де анықталуы мүмкін). 

Қосылатын оптикалық айырмалар белгіленген жарық кӛзі мен 

детектормен байланыс орнату үшін кабельдердің соңында қолданылады. Ұзын 

желілерге ТОТЖ осындай катушкалардың бірнешеуі қажет болуы мүмкін. 

Құрылыс ұзындықтары ӛсіру жолымен бірігеді. Осыған байланысты, әдетте, 

ең керекті екі параметр қарастырылады: енгізілетін жоғалулар мен 
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қайтарылатын жоғалулар. Ӛсіндінің болуы арқылы шақырылған енгізілетін 

жоғалулар 0,1 дБ-дан тӛмен болуы керек, ал оптикалық айырумен болған 

аналогты жоғалулар 1 дБ-дан тӛмен болуы керек. Ӛсінді мен кабель 

арасындағы импеданстардың келісу деңгейін анықтайтын қайтарылатын 

жоғалулар 30 дБ-дан тӛмен болмауы керек. 

Қабылдағыш немесе жарық сәулеленгіш детекторды талшықты 

оптикалық желінің соңында қолданылады. Кӛптеген ТОТЖ-да қазіргі таңда 

қабылдағыштың екі типін қолданылады: PIN-duod және лавиналық фотодиод 

(ЛФД). PIN-диод, толықтай қоршаған ортаның ӛзгерісіне оңай немесе одан да 

аз сезімтал болады, алайда 10-20 дБ қосымша күшейтуді қамтамасыз етуі 

мүмкін. ЛФД — қоршаған ортаның ӛзгерісіне әлдеқайда сезімтал болып 

келеді және 10-20 дБ қосымша күшейтуді қамтамасыз етеді. ТОТЖ 

жобалаушысы қабылдағыштың шегін белгіленген бит бойынша қателер 

коэффициенті деңгейіне сүйене отырып таңдайды — BER. 

Қабылдағыш шегі  — дБм теріс ӛлшемімен берілген және келесідей 

факторлардан тәуелді: қабылдағыш типінен, оның құрылымынан, тарату 

жылдамдығынан және ВЕR деңгейінен тәуелді қуат деңгейі. Жүйені 

жобалауда қабылдағыштың кірісіндегі сигнал деңгейі шектен тыс болмауы 

қажет. Қысқа секцияларда жиі кіріс сигналдың деңгейін қажетті диапазонға 

ығыстыру үшін оптикалық аттенюаторды қабылдағышпен тізбектей жалғайды 

[1.1]. 1 кестеде түрлі жүйелердің кӛрсеткіштерінің нашарлауына ықпалының 

салыстырмалы ТОТЖ, радиожүйелердің, сымсыз және сымды тарату 

жүйелерінің мәліметтері  келтірілген. 

 

 

1.1 Тарату ортасы ретінде талшықты-оптикалық толқынжол 

ОТ сымын оптикалық жарықжол деп атауға болады. Бұл терминді 

радисттерден алған, атауы аналогты – толқынжол. 2 суретте талшықтың сымы 

және оның құраушылары кӛрсетілген. ОТ сымы ортасындағы жүрекше мен 

оны қоршайтын қаптамадан тұрады. Кез-келген қосымша қоршаулар 

қорғаушы болуы мүмкін. 2 суретте пластикалық қоршау келтірілген. 

Әдетте, ӛзекшенің сыну кӛрсеткішін n1 деп белгілейді, ал қаптаманың 

сыну кӛрсеткішін n2. ОТ-ның сымы жобасы n1n2 болса, ӛзекше-қаптама 

құрылымы ӛзін толқынжол секілді жұмыс жасайтынын кӛрсетеді.Кварцтық 

шыны (SiO2) ӛзекшеге де, қаптамаға да негізгі материал болады. Керекті 

мәндерді келтіру үшін легірленетін қоспалар қолданылады олар бор немесе 

германий. 

Жарықтың талшықты-оптикалық жарықжол бойынша таралуы. 

Оптикалық талшық бойынша жарықтың таралуын түсіндіру үшін 

геометриялық оптика мен Снеллиус заңы арқылы іске асатынын айтуға 

болады. Оңайлата айтсақ, жарық үлкен сыну кӛрсеткіші бар ортадан аз сыну 

кӛрсеткіші бар ортаға ӛткенде сынған сәуле қалыптыдан ауытқиды. 
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2 сурет - Оптикалық талшықтың негізгі құрылымы. 

 

Бӛліну шегіне түсу бұрышы неғұрлым үлкен болса, сынған сәуле 

қалыптыдан соғұрлым қатты ауытқиды, қалыптыға қарағанда 90 градусқа 

жетпейінше және бӛліну шегімен жылжи бастайды.5 суретте түрлі түсу 

бұрыштары келтірілген. 3 а суретте сынған сәуленің толықтай басқа 

кеңістікке ӛтуі келтірілген. 3(б) суретте критикалық сыну бұрышы, бӛліну 

шегі бойынша сынған сәуленің сырғанауы келтірілген. 

Бұл жағдай түсу бұрышы критикалықтан асып түскенде болады. 

Жарықты таратуға арналған шыны ОТ толықтай ішкі шағылуды қажет етеді. 

Белгілі бір толқын ұзындығына қатысты басқа ОТ құрылғысы, бұл 

қалыптандырылған жиілік V: 

2 2

1 2 1

2
2

a
V n n n




   

.
    (1.1) 

Мұндағы а —жүрекшенің радиусы, n2ОТ үшін қаптамасыз = 1, 

 1 2 1/n n n  
.
 

2 2

1 2n n мүшесі  (1.1) теңдігінде сандық аппертура деп аталады (NA). 

Негізінде, сандық аппертура оптоталшықтың жарықжинағыш қабілетін 

сипаттауға қолданылады. Шын мәнінде, ОТ қабылдайтын оптикалық қуаттың 

мӛлшері NA квадратына пропорционал. Байқағанымыздай, ОТ сандық 

аппертурасы оның физикалық ӛлшемдерінен тәуелді. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где n1и п2 — показатели преломления двух различных сред 

 

 

3 сурет - Бірнеше тұсу бұрыштарына арналған сәуле жолдары, n1n2 
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Сандық аппертураны жақсырақ түсіну үшін  4 суретті қарастырайық, 

онда талшық қабылдайтын жарық конусын бейнелейді. Ол суреттен тӛмен 

орналасқан формулада кӛрсетілгендей ол конустың бұрышы келесідей 

теңдікпен анықталады sinqA = NA. NA мен бейнеленген талшықтың 

жарықжинағыш қабілетінің концепциясы осы қабылдағыш конуспен сызбалай 

жақсы бейнеленген. 

3 суретте келтірілгендей, ТОТЖ-ның негізгі үш элементі бар: негізгі 

кӛзі, талшықты оптикалық байланыс желісі (ТОБЖ) және оптикалық 

детектор. ТОТЖ-ға келер болсақ оның ұзындығын және екі қайталағыш 

арасындағы секция ұзындығы қайталағыштарды қолданбай шектейтін екі 

негізгі параметр бар. Бұл маңызды параметрлер болып жоғалуларды 

есептейміз,  дБ/км –мен ӛлшенетін және жолақтың кеңдігінің ұзындыққа 

эквивалентті  туындысымен берілетін дисперсия -МГцкм. (бұл туынды 

әдетте кеңжолақтылық коэффициенті деп аталады, ол тек кӛпмодалы ОТ 

немесе ТПК ғана қолданылады). Желінің ұзындығы қуатпен шектелуі мүмкін 

(қуат бюджетімен), демек, жоғалулармен шектеледі немесе дисперсиямен 

шектеледі (жинақталған дисперсиямен). 

Алыстатылған соңында бейнеленетін символаралық интерференция 

түрінде бейнеленетін дисперсия екі фактормен шақырылады. Оның бірі — 

материалды дисперсия, ал екіншісі — модалық дисперсия. Материалды 

дисперсия сыну кӛрсеткіші жиілікпен бірдей ӛзгереді. Модалық дисперсия 

оптоталшықты толқынжол бірнеше моданы қолдайтын болса туындайды. Бұл 

жағдайда түрлі модалар түрлі фазалық және топтық жылдамдықтарға ие және 

олардың энергия максимумдары детекторға уақыттың түрлі мезеттерінде 

жетеді.  Кӛптеген оптика кӛздері кӛптеген модалар қозатынын есептейтін 

болсақ, олар оптоталшықты толқынжол арқылы түрлі кідіріспен тасымалдана 

отырып,  бұрмалануларға әкеледі деген тоқтамға келеміз.Бұрмаланулар 

деңгейі түрлі модалардың қандай мӛлшері уақыттың белгілі бір мезетінде 

детектор кірісіне жететінінене тәуелді болып келеді. 

Талшықта таралатын модалардың санын азайтудың бір жолы болып 

толқынжолдың құрылымы мен ӛлшемдерін ӛзгерту табылады. Қайтадан  (1.1) 

теңдігіне келер болсақ,  ал n2/n1қатынасын мүмкіндігінше кем қылып сақтауға 

болса, мысалы 1,01 немесе одан аз болса, талшықта таралатын модалар саны 

радиусты кеміту арқылы шектеуге болатынын аңғаруға болады. 

Біз талшық қолдайтын модалар санын N(1.6) формуласын қолдана 

отырып есептей аламыз. Егер V =2,405, болса, онда тек бір (НЕ11) мода ғана 

таралады. Егер V 2,405-дан үлкен болса, бір модадан да кӛп тарала алады. 

Салыстырмалы түрде үлкен таралатын модалар санына қарай келесі бағаны 

алуға болады: 

N=V 
2
/2 .                                         (1.2) 

 

1.2  Жарық көздері 

1 суретке қайта келер болсақ, талшықты-оптикалық байланыс желісі 

жарық кӛзінен, немесе жарық детекторымен немесе қабылдағышпен 

байланысқан таратқыштан, оптикалық бӛлінділер мен ӛсінділер арқылы 
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қосылған оптоталшықты кабель секцияларынан тұратынын байқауға болады. 

Заманауи жарық кӛздері немесе таратқыштары интегралды сұлбалар 

мен лазерлі диодтардан (ЛД) немесе сәулелендіргіш диодтардан (СД) тұрады. 

Олардың сәулеленуі қазіргі таңда бұрын қолданылатын дискретті электрлік 

компоненттер мен электрооптикалық құрылғылардан оптикалық 

таратқыштарды алмастырған бӛлек интегралды сұлбалар кӛмегімен 

модуляцияланады. 4 суретте опто-талшықты таратқыштың жеңілдетілген 

блок-сұлбасы  келтірілген. 

 
4 сурет - Опто-талшықты таратқыштың жеңілдетілген блок-сұлбасы 

 

Сәулелендіргіш диодтар. 

Сәулелендіргіш диодтар СД — байланыста қолданылатын 

сәулелендіргіш диодтарИҚ облыста сәулеленеді. Олар кӛптеген лазермен 

салыстырғанда қымбат емес. Алғашында СД-тар кӛпмодалы талшықпен 

қолданылады, олар үлкен сандық аппертурасы бар кӛпмодалы талшықпен 

ғана кең конуста сәулеленетінәсерлі қамдануы мүмкін. 

СД р-п ауысуы бар диод болып табылады. Электрон-тесік жұбының 

рекомбинациясы кедейленген аймақта жарықты генерацияланады. Оның 

бӛлігі диодтан шығады және жинақталып, оптоталшыққа бағытталады. 

Сәулеленетін жарық когерентті емес, жеткілікті кең спектрге ие (30-60 нм) 

және конуста салыстырмалы түрде үлкен бұрышпен сәулеленеді. 

СД-ның құрылысы сәулеленетін беткейден немесе сәулеленетін 

кесіндісі бар құрылым сияқты сипатталады, ол СД бетінен, ауысудың 

параллель жазықтығынан ннемесе ауысу облысының кесіндісімен сәулелену 

деңгейінен тәуелді. 5-суретте осы екі СД-ның құрылымы келтірілген. Екі тип 

те р-п гомоауысу арқылы немесе белсенді облыс р- және n-типті гетероауысу 

арқылы түзілуі мүмкін. Гетероқұрылыс негізіндегі диод жақсы 

сипаттамаларға ие. Ол бүкіл облыста эмиссияны басқаруға және ішкі 

абсоррбцияны  қойылманың қабаттарының мӛлдірлігінің арқасында жоюға 

мүмкіндік береді. Мұндай СД ӛте тиімсіз. Қажетті жобалану кезінде де диод 

оптоталшықта іштей генерацияланатын қуаттың   1%-дан астамын да бере 

алмайды. 
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5 сурет - Сәулеленетін беті бар СД-ның кӛлденең қимасы (а) және 

сәулеленетін кесіндісі бар СД(б) 

 

 

Сәулеленетін диодтардың (СД)-ның негізгі параметрлері. 

СД-ның шығыс қуаты құрылымы мен ӛндірушіден тәуелді 0,01 және 0,1 

мВт аралығында жатады (20-дан 10-ға дейін дБм). 

СД-ның екі керексіз ерекшелігі бар, жүйенің жобалаушысы оны елеуі 

қажет: 

1)сәулеленетін түйіннің бұрыштық кеңдігі: 

а) сәулеленетін беткейі бар СД— шамамен 120°; 

б) сәулеленетін кесіндісі бар СД— шамамен 30°. 

2)сәулелену спектрінің кеңдігі: 30-80 нм. 

СД-лар үш мӛлдірлік терезелері үшін жасалады:850, 1310 және 1550 нм. 

Алайда олар бірінші екі терезеде жиі қолданылады: 850 және 1310 нм. 

ЛД-ға қарағанда СД ӛндірісте елеулі түрде арзан,олар әлдеқайда үлкен 

қызмет ету мерзіміне ие және қалыпты жағдайда жұмыс жасағанда 

температураны қалыптандыруды қажет етпейді. Сәулелену тасымалына келер 

болсақ, олардың тиімділігі аз. Алайда екі белгіленген типтен сәулеленетін 

кесіндісі бар СД сәулеленетін беткейі бар СД-ға қарағанда тиімді. Олардың 

қолдануы әдетте жылдамдығы 155 Мбит/с және одан тӛмен жүйелермен 

шектелген. 2-кестеде сәулеленетін кесіндісі бар СД-лардың негізгі 

параметрлерінің қосымшасы келтірілген. 

 

2 кесте  -Сәулеленетін кесіндісі бар СД-лардың негізгі параметрлерінің 

қосымшасы 

Параметр Мәні 

Бірмодалы талшықта сәулеленетін шығыс қуат (25°С) 

Сандық  апертура (NA) 

Тӛмендеу /импульс түсу уақыты 

Жарты қуат деңгейіндегі сәулеленудің жолақ кеңдігі 

2-50 мкВт 

0,1 - 0,6 

3 нс (максимум) 

30-60 нм 
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Қуаттың типтік коэффициенті 

Орталық толқын ұзындығының температурамен 

ӛзгеруі 

Спектралды кеңею 

1,2%/°С (типтік) 

0,5-0,8 нм/°С 

0,4 нм/°С (типтік) 

 

Бастамасы.Ақпарат, [4.2, 4.4, 4.5] келтірілген. 

 

Лазерлік диодтар. 

Лазерлік диодтар әдетте үлкен ұзындықта және жоғары 

жылдамдықтағы (155 Мбит/с-тен жоғары) байланыс желілерінде 

қолданылады. ЛД-тың бірнеше түрі бар : 

- кӛпмодалы (MLM) немесе Фабри—Перо резонаторларымен; 

- бірмодалы (SLM); 

- таратылған кері байланысы бар бірмодалы (DFB), жиі кездеседі кейде 

оларды DFB-лазерлер деп те атайды; 

- сыртқы модуляторы бар DFB-лазерлер; 

-сәулелендіргіш беткейі бар және вертикалды резонаторлы 

жазықтықпен лазерлер (VCSEL). 

Лазерлердің түрлері олардың жасалу кезеңінде келтірілген. 

 

Көпмодалы лазерлер (MLM)немесе Фабри—Перо резонаторлары бар 

лазерлер. 

Кӛпмодалы(MLM) немесе Фабри—Перо резонаторларымен лазерлер 

бірнеше модалармен сәулеленеді, олардың спектрі 6 суретте келтірілген. 

Спектрдің кескіні  қалайтын толқын ұзындығы мен тӛменгі амплитуданың 

шеткі модаларының болуы басым моданың болуын бейнелейді, аралықтармен 

шамамен 1 нм болып бӛлінген. Лазердің сәулелену модуляциясы кезінде тек 

қана негізгі мода ғана емес, бүйір  модалары да модуляцияланады. Оптикалық 

сәулеленудің толық кеңдігі максимумның жартысының деңгейінде (FWHM)  

модуляция бар кезінде 4-5 нм-ге тең. 

Лазер спектрінің одан да толығырақ зерттелуі бойынша байқайтынымыз 

толық шығыс қуаттың салыстырмалы тұрақтылығына қарамастан әрбір бӛлек 

моданың қуаты елеулі түрде ӛзгеруі мүмкін. Бұл құбылыс қуаттың мода 

бойынша таралуы деген атқа ие болған, маңызды практикалық мәнге ие. 

Лазерлі сигнал талшық бойынша таратылғанда, толқын ұзындығынан тәуелді 

топтық кідірісті есептегенде қуаттың мода бойынша таралуы шығыс 

сигналдағы шуыл деңгейінің ӛсуіне әкеліп соғады. Нәтижесінде жүйенің 

сипаттамасында қуаттан тәуелсіз  жүйенің бюджетінде қосымша қуатты 

бӛлектеу жолымен тӛмендетуге болмайтын қателер деңгейі пайда болады. 

Бірнеше жүз Мбит/с –тен асатын жылдамдықтарда жұмыс жасайтын 

жүйелерде, аз жоғалулары бар талшықта бұл құбылыс секцияның жүру 

ұзақтығын шектейтін негізгі фактор болуы мүмкін. Оған қоса, тіпті оптикалық 

кесінді  беткейінен  кішігірім шағылулар қуат бойынша жүйенің 

сипаттамасында,  модалардың таралуы кезінде елеулі ӛзгерулерге әкелуі 

мүмкін. 
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6 сурет - Кӛпмодалы(MLM) немесе Фабри—Перо резонаторларымен 

лазерлерінің спектрі 

 

Байқағанымыздай, жалпы қуаттың бірнеше пайызын құрайтын жұп 

модалардың деңгейі жалпы қуаттын жартысынан кӛп болуы мүмкін.  Бұл 

мағынада лазердің тиімді спектр кеңдігін, орташа есеппен жалпы қуаттың 1 

немесе одан кӛп пайызын тасымалдай алатын спектрал диапазон деп 

анықтауға болады. 

 

Бірмодалы (SLM) лазерлер. 

SLM-лазерлер резонатордағы жоғалтулар оның түрлі кӛлденең 

модаларына әр түрлі болып келетіндей етіп құрылған жоғалтулары 

модалардан тәуелсіз жоғалтуларға ие MLMкеңінен орын алады.MLM-

кесіндіде минимал резонаторлық жоғалтулары бар кӛлденең мода біріншінің 

кірісіне жетеді және басым мода болады. Ӛзге кӛрші модалар ол кезде келте 

сәулеленуден қуаттың ӛсуін ұстап тұратын ӛздерінің жоғары  жоғалтулары 

арқасында  дискриминацияланады. Бұл жағдайда осы екіншілік модалармен 

тасымалданатын қуат, әдетте тӛмен деңгейлі толық сәулеленетін қуаттың 1%-

нан кем. Егер SLM-лазер дұрыс бағытталған болса, бірінші бүйір мода кем 

дегенде 30дБ-ге басым модадан кем болады деген болжам жасауға болады. 

 

Таратылған кері байланысы бар жартылайөткізгіш лазер (DFB). 

DFB-лазердің құрылысы толқын ұзындығын таңдауға мүмкіндік береді. 

Кері байланыс бір орында локализацияланбаған, керісінше резонаторлық 

жазықтық бойынша таратылған. Лазердің бұл типі лазерлік құрылыстың екі 

қабатының арасында периодикалық дифркациялық торларға ие. 

Бұл моданың сыну кӛрсеткішінің ӛзгеруіне сай. 

DFB-лазер оптикалық кері байланысқа ӛте қатты сезімтал, жекелей 

келгенде негізгі байланыс желісінің  талшығы мен лазер арасындағы 

интерфейс болып қызмет жасайтын оптикалық кесінділерден ерекшеленеді. 

Тіпті салыстырмалы түрдегі мардымсыз кері байланыс  (деңгейі бойынша  

0,1%-ден кем) лазерді дестабилизация жасап және жүйенің сипаттамаларына 
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әсер етуі мүмкін. Осылайша, мысалы, егер желінің кеңдігі үлкейсе, моданың 

секіріс типті ӛзгерісі және салыстырмалы интенсивтілік шуылы (RIN) ӛсуі 

мүмкін. Кері байланыс интенсивтілігін кеміту үшін және оның әсерінен 

болатын эффектіні бәсеңдету үшін бірнеше қадамдар жасауға болады. 

Осындай қадамдардың бірі – кері шағылатын беткейлерді қолдану. Кері 

байланысты талшықтың ұшын мұндай лазердің белсенді облысына шағылған 

сәуле түспейтіндей кішігірім бұрышпен біріктіру әдісімен де кішірейтуге 

болады.  Оған қоса одан да радикалды қадам болып оптикалық кесіндінің 

интерфейсі мен лазері арасында изолятор орналастырып қоюда. 

DFB-лазердің маңызды параметрі болып моданы бәсеңдету 

коэффициенті (MSR) жатады. Мұндай жартылайӛткізгіш лазерлерді 

жобалағанда негізгі мақсаты болып күшейткіш кӛлденең модаларды кеміту 

мен басым моданың максималды мүмкін қуатын алуда жатыр.  MSR  мәнін 

деңгейде күтуге болады > 30 дБ үздіксіз сәулелену DFB-лазері үшін. Мұндағы 

біздің қызығушылығымыз – жалғыз және тар спектрал желімен лазермен 

жарықтық сигналды таратуда. Идеал жағдайлар кезінде мұндай лазерлерден 

жолақтың кеңдігін  жартылай қуат деңгейінде (FWHM) шамамен  0,2 нм 

күтуге болады (шамамен 25 ГГц). Егер DFB-құрылым лазермен 

генерацияланатын желі кеңдігін жақсарту үшін  MQW құрылымымен 

коминацияланса,  (кӛптеген кванттық шұқырлары бар құрылым), онда 

жолақтың кеңдігі жүздеген кГц-ке дейін кемітілуі мүмкін.  Егер де жолақтың 

кеңдігі үлкейе берсе хроматикалық дисперсия ӛседі. Ол жоғарғы деңгейде 

тарату жылдамдықтары 1 Гбит/с-дан асатын жүйелер үшін тиімсіз.  DFB-

лазерлер саудадағы танымал лазерлер арасында ең тӛмен спектрал сәулелену 

желісіне ие. Олар барлық жағдайда секциялардың ұзын және ӛте ұзын 

проекцияларында жұмыс жасайды. 

DFB-лазер — ӛте қымбат құрылғы, алайда ТОТЖ үшін ӛте маңызды.  

DFB-лазердің оптималды жұмысында сенімді болу үшін оны бақылау керек, 

оны жинауда бірнеше компоненттер қосуға да болады. Мысалы, фотодиод 

(PIN-диодты қабылдағыш) оның шығысын бақылауға лазердің интеграл 

сұлбасын; температурасын басқаратын термоэлектр салқындатқыш (ТЕС); 

оның шығысын басқаратын және қажетті жиілікті ұстап тұратын кері 

байланыс сұлбасын қосуға болады.  

DFB-лазер сұлбасы 7-суретте келтірілген. 

 
7 сурет  -DFB-лазер сұлбасы 
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Сыртқы модуляторы бар DFB-лазер. 

Соңғы жылдарға дейін біз модуляциясы бар, интенсивтілік 

модуляциясы деп аталатын, оптикалық кӛздер туралы айтып ӛттік. Іс жүзінде, 

біз жасайтынның барлығы тек – лазерді қосып ӛшіру, мұндағы екілік жүйедегі 

1 қосуға сәйкес, ал ӛшіру екілік санау жүйесіндегі 0-ге тең. Нақтылай келсек 

лазер ешқашан толықтай ӛшпеген. Мұндай ӛшудің эквиваленті – кірістен сәл 

жоғарырақ келетін лазердің жұмыс аймағындағы нүкте. 

Екілік 1 және 0-ді түзудегі басқа жолы  - оптикалық модуляторды 

қолдану болып табылады. Модуляция мен оптикалық модуляторды 

қолданудың негіздері 8-суретте келтірілген. Байқасаңыздар, оптикалық 

модулятор тасушы толқын (CW) мен талшықтың интерфейсі арасында 

орналасқан. 

CW-кӛзі  - бұл әрдайым қосылып тұрған жарық кӛзі, демек ол жұмыс 

жағдайында орналасады, шығысында берілген қуат деңгейі бар. 

Оптикалық модуляторлар оптикалық толқынжол бойынша таратылатын 

үздіксіз оптикалық қуатты басқаруға жобаланған интегралдық құрылғылар 

болып табылады. Олар түйін секілді жұмыс жасайды; екілік 0-ге жабық, ал 

екілік 1-ге ашық. Әдетте модулятордың үш типін ерекшелейді: 

1 - Мах-Цендер (M-Z); 

2 – электр рефракцияны пайдалану; 

3– электр абсорбцияны пайдалана отырып (жартылайӛткізгіш) MQW. 

Мах-Цендер Модуляторы (М—Z) LiNbO3литий ниобаты негізінде 

толқынжолдады пайдаланатын интерферометр болып келеді. M-Z-

модулятордың толқынжолдары  Y-таратқыш құрылымына ие. Мұндай  

LiNbO3секілді материалдың сыну коэффициенті сырттай қойылған қуат 

әсерімен ӛзгеруі мүмкін. Сырттай қуат болмағанда, оптикалық/электромагнит-

тік ӛріс екі жеңінде  М—Z-модулятор (модулятор шығысында) бірдей фазалар 

ығысуына ие және интерференция синфазалы. Қосымша қосымша қуат 

шақырған сыну кӛрсеткішінің ӛзгеруі есебінен болатын фаза ығысуы осы 

синфазалылықты бұзады және таратқыштың шығысындағы қуатын кемітеді. 

Жекелей келгенде егер екі жең арасындағы енгізілетін фаза ығысуы р-ға тең 

болса, интерференцияның керіфазалық сипатын есептегенде жарықтың 

толықтай болмауы байқалады. Мұндай әрекет механизм нәтижесінде 

модуляторға берілген биттердің электр ағыны шығысында биттердің 

оптикалық ағынының кӛшірмесін жасайды. 
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8 сурет –лазерлі таратқыштардың модуляциясы бар концепциялары және 

сыртқы модуляторды қолданатын лазерлердің кескіндері(б) 

 

Сырттай модулятордың сипаттамалары сандық түрде сигналдың 

төмендеу коэффициентімен (ER) — сигнал деңгейлерінің қосылған және 

ӛшірілген кездегі қатынасымен анықталады. Литий ниобатының негізіндегі 

модуляторлар ER шамамен 13 (20) дБ қамтамасыз етеді және ағынның 

модуляция жылдамдығы 75 Гбит/с-ке дейін ӛседі. 

Модуляторлар электрооптикалық полимерлерден жасалады. Оларда 

ағындардың модуляциясы шекті жылдамдығы шамамен 60 Гбит/с. Мұндай 

модуляторлар жиі модулятордың кіріс сұлбаларымен интеграцияланады. 

Модулятордың ӛзге типі жартылай ӛткізгіштер негізінде жасалады. 

Оларға электроабсорбцияны пайдаланатын модуляторлар жатады. Бұл 

технология Франц-Келдыш әсерін қолданады, оған сәйкес жартылай 

ӛткізгіштің тыйым салынған аймағы  оған кӛлденең электр ӛрісін 

жақындатқанда кішірейеді. Бұл жағдайда мӛлдір жартылай ӛткізгіш қабат 

қойылған сыртқы қуат әсерімен оның тыйым салынған аймағы кеңдігі 

кішірейгенде жарықты жұта бастайды. Ол фотон энергиясы тыйым салынған 

аймақтың энергетикалық қоршауынан асқанда болатын жағдай. Электр 

жұтылу эффектісі MQW-құрылымдағылардан қаттырақ байқалатынан 

ескерсек олар тек осындай модуляторларда қолдану үшін пайдаланылады. 

Олар үшін сигналдың ER бәсеңдеу коэффициенті 15 дБ және ығысу қуатының 

2 В, ал осы кездегі жылдамдығы бірнеше  Гбит/с құрайды. Осылайша, 

жылдамдығы 5 Гбит/с кезінде «чирп» тӛмен деңгейінде тасымал орын алған. 

Модуляторлардың бұл типі ТОТЖ-да тарату жылдамдығы шамамен  20 Гбит/с 

кезінде қолданылады, ал кейбір тәжірибелерде тіпті 60 Гбит/с жылдамдыққа 

да жеткен. 

 

Вертикал резонаторлық жазықтығы бар және сәулеленгіш қабаты бар 

лазер (VCSEL). 

MLM, SLM және DFB типіндегі лазердің жұмыс жасауы үшін (Фабри—

Перо) бірнеше ондаған милиампер мӛлшеріндегі ток қажет. Оған қоса, оның 
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түйіскен жерге  домалақ оптоталшық кейпінде таратылатын шығыс сәулесі 

кӛлденең қимасында сығылу коэффициенті 3:1 болатын эллипс болып келеді. 

Мұндай сәуле оптоталшықтың жүрекшесі қабылдай алатын сәуленің 

цилиндрлік пішінімен нашар түйіседі.  Цилинрлік сәуле жиі кезде оны 

оптоталшықтың жүрекшесінің кӛлденең қимасын түйістіру үшін қосымша 

оптика қажет етеді. VCSEL типіндегі лазер қажетті домалақ сәулені 

шығарады. Осы екі сәулелену түрінің түйіндерінің геометриясы 9-суретте 

келтірілген. 

 
 

 

9 сурет - СД-тың эллиптикалық шығыс сәулесі мен MLM, SLM және 

DFB типіндегі лазерлерді VCSEL типіндегі лазерге  

тән шығыс сәулемен салыстыру 

 

VCSEL типіндегі p-типті қабаттар қатарымен, белсенді аймақ және n-

типті қабаттар қатардан тұратын вертикал құрылым болып келеді. Қабаттар 

саны қаланған сәулелену толқын ұзындығынан тәуелді. Берілген қабаттар 

жиынтығы In+Ga+As+(Al немесе Р) комбинациясынан жасалынатын Брэгг 

шағылыстырғыштарын қамтиды. Мысалы, In+Ga+As+Р комбинациясы  1310-

1550 нм толқын ұзындықтары терезесіндегі лазерлер үшін қолданылады. 

Қажетті қабаттар планарлы технология негізінде эпитаксалді ӛсіру әдісімен 

жасалынады. VCSEL типіндегі лазерлер бірмодалы режимде модалар таралуы 

күшейту жиілігінің жолағынан асатын тек аз толқын ұзындығына ғана 

қолданылатын резонаторды қолдана отырып жұмыс жасайды. 

Олар белсенді қабат жазықтығына перпендикуляр бағытта жарық 

шығарады, сәулеленгіш беткейі бар СД-та жасайтындай аналогты түрде 

болады.  Мұндай лазердің жұмысы бірмодалы режимде VCSEL диаметрін 2-3 

мкм-ге дейін кішірейту арқылы жүзеге асады. VCSEL типіндегі лазерлердің 

шығыс қуаты мен жолақ кеңдігі DFB-лазерлердің аналогты кӛрсеткіштерінен 

кішіжәне  VCSEL ТОТЖ-да және жергілікті желілерде де қолданысқа ие. 

Олардың бағасы салыстырмалы түрде DFB-лазерлерден кіші, мысалы VCSEL 

–дің басқа қолданысы болып, WDM-жүйелердегі идеал түрде сай келетін 

лазерлі массивтер ӛзінің толқын ұзындығында жұмыс жасайтын жатады. 
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VCSEL-лазердің құрылысының сұлбасы 10- суретте келтірілген  [4.1, 

4.3]. 

 

 
10 сурет - VCSEL-лазер құрылымының сұлбасы 

 

1.3 Жиілікті-модуляцияланған импульс 

 

ЖМ импульс түсінігі. 

ЖМ  импульснемесе чирптарату жүйелерінің сипаттамаларын 1550 нм 

толқын ұзындығында тіпті DFB-лазерді  үлкен (порядка 40 дБ) мәнді  MSR-

мен (моданы басу коэффициенті) шектеуі мүмкін. Ертеде байқағанымыздай 

жартылайӛткізгіш лазерлердегі қарқындылық модуляциясы біздің қалауымсыз 

спектрал желісінің кеңею коэффициентін басқаратын фаза модуляциясымен 

бірге жүреді. 

Фаза ығысуымен жүретін уақыттан тәуелді оптикалық импульстар чирп-

импульстар деп аталады.Осындай оптикалық импульске қабаттасқан 

жиіліктік чирп нәтижесінде оның спектрі кеңейеді. Ол спектрал кеңею 

талшықтың дисперсиясын ескере отырып талшықтағы импульске әсерін 

тигізеді және жүйедегі  BER кӛрсеткішінің нашарлауына әкеліп соғады  [4.1]. 

 

 ЖМ ығысуын нақтылай талқылау. 

Білетініміздей, импульс ЖМ ығысуға бейім келеді, демек егер оның 

тасушы жиілігі уақыт бойынша ӛзгеретін болса, ол чирп-импульс деп аталады. 

Осы жиіліктік ӛзгерістер фазаның уақыт бойынша туындысымен қатынасады. 

Уақыттан тәуелді жиіліктік ығысу чирп деп аталады. Әдебиеттен С 

параметрі жайында оқуға болады. Бұл параметр осындай импульсқа 

қабаттасқан сызықтық жиіліктік чирпті реттейді. Импульстің кеңеюі, әрине, 

дисперсия сипаттамаларын назарымызға ала отырып қалаусыз болып 

табылады. Чирп-импульстар кеңеюі де, сығылуы да мүмкін. Импульстің 

кеңеюі импульс энергиясының келесі биттік қалыпқа таралуына әкеледі және 
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егер мұндай кеңею жеткілікті түрде үлкен болса, ол қате 1 биттің туындауына 

әкеледі, ал ол ӛз кезегінде  0 биті болатын орын болса, қатеге әкеледі. 

С параметрі теріс мәндермен қатар, оң мәндерге де ие бола алады. 

BL көрстекіші — қашықтыққа жиіліктер жолағының туындысы 

(ӛлшемділігі Гцм) –С-ның теріс мәндерінде елеулі түрде кемуі мүмкін. Бұл 

лазерлік диодтың үлкен кеңеюі әсерінен болады. Жартылай ӛткізгіш лазер 

үшін модуляцияны қолданар кезде С параметрі әдетте теріс, 1550 нм толқын 

ұзындығына -6-ға тең. Бұл шартта BL көрсеткіші<100 (Гбит/ с), және 

талшықтың дисперсиясы тарату жылдамдығын  2 Мбит/с –ке дейін шектейді. 

Бұл мәселені дисперсияны ығыстыру арқылы шешуге болады, және де 

дисперсияны алмастыру сұлбасын қолдана отырып. Жиіліктік чирп елеулі 

деңгейде сыртқы модуляторды қолдана отырып жойылады. Себебі, жарық 

кӛзі, ал ол әдетте  DFB-лазер, үнемі қосулы. Нәтижесінде модуляция кезінде 

чирптің әсері байқалатындай, оған қоса деструктивті болады [4.1]. 

 

 ЖМ ығысу әсерін сипаттайтын импульс параметрлері 

Жартылай ӛткізгіш лазер  импульсінің шығысында келтірілген.  у осі 

бойыменимпульс амплитудасы салынған, хосі бойымен —tуақыты.Бұл суретте 

импульстің екі негізгі параметрлері келтірілген: импульстің бастапқы ӛсуі мен 

шыңындағы тӛгіліс (чирппен шарттастырылған). Келесі импульстің шыңының 

сипаттамасы бастапқы импульс шыңының сипаттамаларынан ерекшеленетіні 

де чирп әрекетімен шарттастырылған. Әрбір келесі импульстің шыңы 

алдыңғысынан кездейсоқ түрде ерекшеленеді. 

Тарату жүйелерінде маңызды параметр болып импульстің өсу уақыты 

жатады. Ол таратудың максимал жылдамдығының шегін анықтайды. Жүйе 

үшін шектеуші деңгей орнату да оның сипаттамаларына әсерін тигізеді. Ол, 

лазердің генерациясын бұзбау үшін мейлінше тӛмен орналасуы мүмкін. 

Бұл сигналдың төмендеу коэффициентіне әсер етеді, ол максимал түрде 

үлкен болуы тиіс. Бұл коэффициент импульс амплитудасының шектеуіш 

деңгейге қатынасын бейнеледі. 

 
11 сурет - Лазер импульсінің параметрлері   [4.2] 
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Лазерлі диодтарөндіріс көздерінің негізгі параметрлері. 

Жартылай ӛткізгіш лазерлі диодтар әдетте, жоғары жылдамдықты (> 155 

Мбит/с) алысқа қатынайтын байланыс жүйелерінде жарық кӛздері ретінде 

қолданылады. Кӛптеген ӛндірушілер лазер кӛздерінің шығыс қуаты шамамен 

+3 - +10 дБм (1-10 мВт) құрайды. Үлкен қуатты лазерлік диодтар нарықта 

пайда бола бастады. Қазіргі таңда лазер кӛзінің шығысында, мысалы EDFA 

типін, оның шығыс қуатын 500 мВт немесе одан да кӛпке үлкейту үшін 

оптикалық күшейткіш орналастырақ жеткілікті. Ӛндірушілердің үлкен қуатты 

лазерлерді шығаруының бір себебі болып DWDM жүйелерінің кең 

қолданылуы табылады (толқын ұзындығы бойынша тығыз мультиплекстеу). 

DWDM жүйесінің сызықтық құраушылары жоғары енгізілетін жоғалуларға 

ие. Мұндай шығыс қуатының жоғары деңгейлерін қолдану DWDM 

жүйелерінде жоғалуларды болдырмауға ықпалын тигізеді. Мұндай қуат 

деңгейлерінде жұмыс жасайтын лазерлер кӛптеген мәселелерді алып келді, 

жекелей келгенде тарату трактінің оптикалық құраушыларына үлкен қуаттың 

әсер етуі. Осындай лазер кӛзінің тұсына қарай шағылысқан жарықтық  

энергияны тӛмендеткіш әмбебап құрылғы  ретінде қолданылатын 

шектеуіштер  кері жоғалуларға ие > 80 дБ, ол ӛз кезегінде шағылысқан қуатты 

тиімді тӛмендетуге мүмкіндік береді. 

Келесідей жағдайды қарастырайық, біз   DFB (мыс., тип Lucent D2500) 

типіндегі ЛД-ты орналастырдық деп есептесек, Мах-Цендер сұлбасымен 

жинақталған сыртқы модулятор  (мыс., тип Lucent Lithium-Niobate) және 

Lucent EDFA  типіндегі күшейткіш 28 дБ күшейтуі бар. Лазерлі диодтың 

шығысы  0,0 дБм деңгейінде болсын, ал енгізілетін жоғалулар 6 дБ құрайды. 

Иоған қоса қуаттың ӛзге де жоғалулары шамамен 2 дБ шектеуіштерді және 

оптикалық кесінділерді қолдану арқасында болуы мүмкін. Мұндай 

комбинацияның шығыс қуаты мынаған тең болады: 

0,0 дБм - 6 дБ - 2 дБ + 28 дБ = +20 дБм. 

Егер Lucent компаниясы ұсынатын дисперсия есебінен болатын қуаттың 

жоғалуларының мәнін қолданар болсақ, шығыс қуаты  + 18 дБм-қа дейін 

тӛмендейді. 

 

СД сипаттамалары мен лазерлік диодтың сипаттамаларын 

салыстыру. 

3 кесте - СДжәне  ЛД сипаттамаларын салыстыру 

 

Параметр ELED типіндегі 

СД 

FP (MLM)-лазер Сыртқы 

модуляторы бар 

DFB-лазер 

VCSEL типіндегі 

лазер 

Толқын 

ұзындығы, нм 

850/1310 1310/1550 1550 850/1310 

ОТ-пен түйісер 

жердегі қуат, 

дБм 

-10 --15 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
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Желінің спектрал кеңдігі максимум жартысынан толық кеңдік 

терминдерінде анықталады (FWHM). Бұл қуаттың шыңындағы мәнінің 

жартысының деңгейінде нанометрмен ӛлшенген оптикалық кӛздің 

сәулеленетін жарық сигналының спектрал кеңдігі. 

Қазіргі таңда бұл мәні 40 Гбит/с-ке дейін кеңеюі мүмкін, бірақ одан кем 

болуы да мүмкін. 

MTBF –тыйымға арналған орташа ӛңдеу уақыты. Қалыпты жағдайда 

жұмыс істеу шартында бұл мән салыстырмалы. 

Көздері.[4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7]. 

 

СД және ЛД сәулелену спектрінің кеңдігін салыстыру. 

13-суретте СД және ЛД-ның спектрал сызықтарының пішіндері 

салыстыруға берілген. 

 

 

 

 
12 сурет – СД және ЛД сәулеленетін қалыпты сызық спектрлері. 

Спектрал сызықтардың амлитудалары қалыптандырылған. Нақтылай келгенде 

ЛД-ның шыңының қарқындылығы СД-ға қарағанда жоғары 

 

Кейбір өндірістік лазерлі диодтардың жұмыс сипаттамалары 

Желінің 

спектрал кеңдігі, 

нм 

30-60 

 

< 3 

 

<0,1 

 

< 3 

 

Максимал 

жылдамдық, 

Гбит/с 

< 0,155 

 

>2 

 

> 10
б)

 

 

2 

 

Талшық типі 

 

кӛпмодалы бірмодалы 

 

Дисперсия 

ығысуымен 

Кӛпмодалы және 

бірмодалы 

Бағасы 

 

Тӛмен 

 

Жоғары Жоғары 

 

Жеткілікті 

 

MTBF
в)

, сағаттар 10
9
 10

8
 10

7
 10

8
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С488 таратқышы 100 нм-дегі лазер, модулятор электржұтылуы мен 

интегралды қалыптандырғыш  негізінде жасалған. Lucent Компаниясының 

айтуы бойынша бұл құрылғы таратуды 360 км және 640 км қашықтыққа 

жылдамдығы 2,5 Гбит/с кезінде тарата алады. Ол DWDM  жүйелерінде 

тасушылардың 50 ГГц және одан тӛмен қадаммен қолданылады. 4-кестеде 

оның негізгі оптикалық параметрлері келтірілген. 

 

4 кесте -SLM (DFB) - лазерлік таратқыштың негізгі оптикалық 

параметрлері 
Параметр Типтік мәні G.957 ұсынысы 

бойынша мәні 

Ӛндірістік мәні Комментарий 

Орташа шығыс 

оптикалық қуаты 

0 дБм +3 дБм +2 - +6 дБм > +20 дБм
1,2)

ОУ-

ды анықтамасы 

бойынша 

қолдану 

Шығыс қуаттың 

флуктуациялары 
0,5 дБ +3 - -2 дБ 0,5 дБ 

Байланыс 

орнының 

бюджетінде 

ескерілген 

Дисперсия 

есебінен 

болатын 

жоғалулар 

1,0 дБ Зерттеу 

сатысында 

Ұзын секцияға 

арналған 2 дБ 

Кеңею  1600
3)

 

Толқындардың 

жұмыс 

диапазоны, нм 

1280-1480; 

1500-1650 

1260-1360; 

1500-1580 

1260-1480; 

1500-1660 

- 

Минималды 

қайтымды 

жоғалулар 

24-30 дБ 24 дБ 24 дБ > 11 дБболуы 

қажет 

Сигналдың 

бәсеңдеу 

коэффициенті 

10 дБ 8,2; 8,3 дБ 11 дБ  

 

Шығыс қуаты қысқа секциялармен жұмыс жасауға мүмкіндікке ие 

болуы үшін басқарылатын болуы тиіс. 

Жоғары шығыс қуаты WDM жүйесінде, құраушылармен енгізілетін 

жоғалуларды ескере отырып, жұмыс істеуі үшін қажет. 

Мӛлдірлік терезесіндегі жұмыс диапазоны EDFA күшейткішінің 1550 

нм жұмыс диапазонымен шектелген. 

Көздері.Ұсыныс ITU-T G.957]. 

 

OKI компаниясына жылдамдығы 10 Гбит/с үшін лазерлі DFB-

таратқыштар. 

Құрылымы.14–суретте OKI компаниясына жылдамдығы 10 Гбит/с үшін 

лазерлі DFB-таратқыштар келтірілген. Барлық кристалдар металдың 

эпитаксия құбылысы негізінде ӛсірілген – органикалық қосылыстар немесе 
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газдық пішіні негізінде (MOVPE). Лазерлі (DFB) аймақ қарапайым  лазерлі рп-

блоктың жасырын құрылымымен келтірілген. Оның белсенді қабаты 

бесқабатты MQW-құрылыммен келтірілген, кванттық шұқырлары бар 

қабаттар InGaAs қабаттары болып табылады, ал шектеуіш қабаттар– InGaAsP 

қабаттары болып табылады. Модулятордың аймағы InGaAsP түйісуі 

ауысудың кеңдігі 1480 нм толқын ұзындығына сай және жұтушы қабаты бар 

жоғары жоталы мегақұрылым болып табылады. Екі жағынан да жота 

полиимидті полимерге тереңдетілген, ол электродтың сыйымдылығын 

кішірейту үшін жасалынады. Модулятордың беткейлігі шағылуға қарсы 

жабынмен жабдықталған. DFB-лазермен модулятор арасындағы оптикалық 

түйісу бүйіржақтардың түйісу әдісімен жасалынған. Қарастырылып отырған 

лазердің лазерлік аймақтың ұзындығы 350 мкм, ал модулятордың аймағының 

ұзындығы 200 мкм құрайды. Осы екі аймақ электродтардың 30 микронды 

бӛліну аймағымен бӛлінген. 

 
 

13 сурет -OKI компаниясының модуляторы бар  DFB-лазердің 

құрылымының сұлбалық кӛрінісі [4.7] 

 

Электродардың бӛліну аймағының кедергісі– 10 - 20 кОм. 

Мұндай лазердің оптикалық қуаты шамамен лазерді қоздырғыш тогы -

100 мА, жарықтық сигналдың бәсеңдеуінің тиімділігі – 10 дБ/В, 3 дБ 

деңгейдегі жиіліктер жолағының кеңдігі- 16 ГГц құрағандағы мәні  – 4 мВт 

(+6 дБм).  Бүйір жолақтарының параметрі 0,3-0,4 құрайды. 

Қоздырғыштың ИС.Қоздырғыштың ИС10 Мбит/с жылдамдықта 

амплитудасы 2В болатын сигнал  кӛмегімен жұмыс істейтін модуляторды іске 

келтіреді. Оның шығысындағы толқынның пішіні тікбұрыштыға жақын. 

Қоздырғыш құрылғы дифференциалды күшейткіштің екікаскадты сұлбасынан 

тұрады. Бұл шығыс сигналының амплитудасы тұрақты деген тоқтамға 

келтіреді. Ӛрістік транзистор осы ИС-ке қолданылатын — InGaAs/GaAs 

Шотки тығынымен және жасырын р-қабатымен жӛнделген (BP-MESFET), 

тығын 0,2 мкм. 
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14 сурет -ИС қозған шығыс сигналының кӛздік диаграммасы, 

жылдамдығы  10 Гбит/с ( [4.7],2 сурет) 

 

14-суретте ИС қоздырғыштың шығыс сигналының кӛздік диаграммасы 

келтірілген, жылдамдығы 10 ГБит/с. Тестілік қолдану ретінде 

псевдокездейсоқ NRZ-сигнал («нӛлге қайта оралмау» форматында  — НҚО, 

0,8 В екілік амплитудамен. Қоздырғыш сигналдың екілік шығыс амплитудасы 

2,7 В (Vpp) құрады, ал ӛсу мен тӛмендеу уақыты, (амплитуданың 20 -80% 

интервалында) - 32 және 30 сәйкесінше. Аз сигналды жиіліктік сипаттама 

үшін 3 дБ деңгейінде 9,5 ГГц, күшейту 15 дБ құрады. Қолданылатын қуат 

шамамен 1,8 Вт.  Бұл шығыс сигнал 10 ГБит/с жылдамдығында жұмыс 

жасайтын модуляторды қоздыру үшін жеткілікті. 

Модуль құрылымы.16-суретте оптикалық таратқыштың үстінен 

қарағандағы сұлбасы келтірілген. Модульде оқшаулағышы бар DFB-лазер, 

қоздырудың ИС-і, монитор үшін фотодиод, термистор, ішкі температураны 

қалыптандыру үшін термоэлектрлік, линза және оптикалық оқшаулағыш 

кіреді. 
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15 сурет - Оптикалық таратқыштың модулінің үстінен қарағандағы сұлбасы. 

(OKI Electric Co. Компаниясының рұқсатымен  [4.7] 

 

Сипаттамалары.Таратқыштың түйістірілген оптикалық тиімділігі 60%-

дан кӛп. Сигналдың бәсеңдеу коэффициенті ИС қоздырудың температурасы 

0,6-ға тең болған жағдайда 12 дБ-ге тең. 16-суретте аз сигналдан алынған 

модульдің жиіліктік сипаттамасы және қайтымды жоғалулар келтірілген. 3 дБ 

деңгейіндегі жолақ 9 ГГЦ құрайды, ал қайтымды жоғалулар – 15 дБ және одан 

жоғары, тіпті 12 ГГц-ке дейін. 

Тәжірибеде модуль шығысына осы модульді қолданумен болатын 10 

ГБит/с таратуда NRZ (БВН) сұлбасы бойынша кодталған псевдокездейсоқ 

сигналдың 10 ГБит/с берілген болатын. Модульдің шығыс сигналы EDFA 

типіндегі ОҚкӛмегімен күшейген және ТОТЖ кірісіне берілетін. Байланыс 

желісінің ұзындығы 80 км құрады, тасушының толқын ұзындығы- 1554 нм, 

тарату ортасы – дисперсияның нӛлін ығыстырумен болатын талшық. 

Жинақталған дисперсияның толық ӛлшемі 54,4 пс/нм құрады. Алыстатылған 

шетіндегі қабылдағыш кіріс оптикалық сигналдарды электрлік эквивалентке 

түрлендіріп отырды. Бұл сигналдар уақыттық тізбектіліктің бӛліну 

сұлбаларымен ӛтіп, логикалық детектрлеу сұлбаларына ӛтеді. 
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16 сурет –аз сигналды жиіліктік сипаттама 

(OKI Electric Co.компаниясының рұқсатымен [4.7]) 

 

 
17 сурет- Таратуға дейінгі және таратудан кейінгі кӛздік диаграмма. 

Дисперсияның ығысуы бар  DSF –талшық 

 (OKI Electric Co.компаниясының рұқсатымен [4.7] 

 

17-суретте таратуға дейінгі және таратудан кейінгі кӛздік диаграммалар 

бейнеленген. 20-суретке ВЕК-тің қабылдағыштың кіріс сигналының деңгейіне 

қатысты нәтижелік сипаттамалары берілген. ВЕК деңгейіне шашамен 10
-9

-ы 

қабылдағыштың кірісіндегі қуаттың деңгейі сәйкес -30,7 дБм. Бұл тәжірибеде 

қандай да бір қуаттың жоғалуы байқалмаған және сипаттамасында тіпті 

таратудан кейін де тӛменгі кірісі тіркелмеген. 



 26 

 
18 сурет- Қабылдағыштың кірісіндегі қуатқа қатысты  ВЕК деңгейі 

 (OKI Electric Co.рұқсатымен,  [4.7] 

 

Жөнделінетін лазерлер. 

Жӛнделінетін лазер  - DWDM оптикалық желілердегі оптикалық 

коммутацияның негізгі қозғаушысы. Ол заманауи кіріс-шығыс оптикалық 

мультиплексорларын қолданатын қосымшаларда да маңызды рӛл ойнайды. 

DWDM оптикалық желілерінің сипаттамаларына негізгі үш талаптар 

бар, атап айтсақ: секіріс ұзындығы, арналарының арасындағы қадамы (мыс., 

100, 50 немесе 25 ГГц) және тарату жылдамдығы (мыс., 2,5; 10 немесе 40 

Гбит/с). Коммутация және кіріс-шығыс мультиплексорларын қолданатын 

түрлі қосымшалар сипаттамаларға деген түрлі талаптардың жиынтығына 

әкеледі. Бұл талаптар шығыс қуатына, жӛндеу уақыты мен жӛндеу 

диапазонына тәуелді. Тӛменде келтірілген тізімде жӛнделетін лазерлердің 

параметрлері. 

Жӛнделінетін лазерлерге тән тӛрт қосымшаның түрлері: 

1)кіріс-шығыс оптикалық мультиплексорлері (OADM); 

2)аймақтық оптикалық желілер (MAN); 

3)оптикалық желінің бӛлігі ретінде ұзын секірістер; 

4)ультраұзын секірістер. 

Жӛнделінетін лазерлердің технологиясын таңдау кӛптеген 

параметрлерге тәуелді, олардың ішінде: 

- шығыс қуаты, 

- сәулелену желісінің кеңдігі; 

- жӛндеу диапазоны; 

- салыстырмалы қарқындылық шуылы; 

- жӛндеу уақыты; 

- тұрақтылық. 

Жӛнделінетін лазерлердің ӛндірісіне арнап таңдалынатын лазерлік 

құрылымдардың қатары бар. Мұндай бес құрылымды ерекшелеуге болады. 
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Әрбір құрылымның артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Осы 

құрылғылардың кейбіреулерін біз жоғарыда қарастырып ӛткенбіз.  

Жөнделінетін DFB-лазер. 

DFB-лазерлер салыстырмалы түрде оңай құрылымға ие, ол жұмыс 

толқын ұзындығын ӛзгерту үшін ішкі дифракциялық торды пайдаланады. 

Идеал түрде жобалаушы бұл лазерлерді  ITU-T сәйкес келетін толқын 

ұзындықтарына тізіп қоюына болады. Мұны қоздырғыш токты немесе 

температуралық-басқарылатын жылулық токты қолдану арқылы асауға 

болады. Жылулық ағын ішкі толқынжолдың сыну коэффициентін ӛзгертеді. 

Заманауи термоэлектрлік салқындатқыштар шығысында тар жиіліктер 

жолағын генерациялау үшін температураны басқара алады. 

 

Таратылған брэггтық шағылыстырушысы бар лазер (DBR). 

DBR-лазер — таратылған брэггтық шағылыстырушысы бар лазер – бір 

немесе одан кӛп секциялардан жасалынады және ең кемінде бір белсенді 

аймақты және пассивті аймақты қолданады, 19-суретте кескінделген. 

Бұл суретте кӛрсетілгендей пассивті аймағында дифракциялық тор 

орналасқан. Лазерлік жазықтықтың әрбір шетінің шағылыстырушы беткейі 

бар. Лазердің толқын ұзындығы пассивті аймақты ӛзгерту арқылы жүзеге 

асады, сыну кӛрсеткішін ӛзгерту үшін. DFB-лазер және BR-лазер 

айырмашылығы белсенді аймақ пен тор орналасқан аймақ бір-бірінен  DBR-

лазерде бӛлінген, ал DFB-лазерде бұл аймақтар біріктірілген. 

 

 
19 сурет - Таратылатын брэггтық шағылыстырғышы бар лазердің 

сұлбасы (Iolon Inc. Компаниясының рұқсатымен  [4.11] 

 

DBR-лазердің жӛндеуінің диапазоны шамамен 40 нм тең, ол ӛте тез 

жӛнделеді. Оның кемшіліктерінің бірі берілген сұлба қанығу тогымен 

шектелген болуы мүмкін. Тағы бір кемшілігі жазықтықтың шеттеріндегі екі 

шағылыстырғыш арасындағы оптикалық жолдың ұзындығын басқару 

қиындығы жатады. Нәтижесінде тұрақсыздық немесе  желінің кеңеюі орын 

алуы мүмкін. 

 

Таңдалған торлары бар DBR-лазерлер (SG-DBR.) 

SG-DBR-лазер резонанстық сипаттаманың биік шектік спектрді 

құрастыру үшін жазықтықтың әрбір шеттеріндегі шағылыстырғыш 

дифракциялық торларды қолданатын басқарылатын лазер болып 
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табылады.Жазықтықтың беті мен бүйіріне таңдалынған торлардың кесіндінің 

біршама ерекшеленетін қадамға ие болуын ескерсек, олардың ӛркештік 

спектрлері сәйкесінше модалық шыңдардың біршама ерекшеленетін 

қалыптарына ие. Осы екі тордың секцияларындағы токты ӛзгерте отырып, 

қажетті толқын ұзындығын алу үшін екі ӛркешті тегістеуге болады. 

Моданың тұрақтылығын жақсарту және шуылды кеміту үшін фазаны 

құрастыруға мүмкіндік беретін тағы бір қосылым қажет. Бұл кезде жартылай 

толқындардың бүтін санының болуы рұқсат етіледі. Толқын ұзындығы 

ӛзгергенде лазер бір толқыннан екіншісіне секіргендей әсер береді. 

SG-DBR-лазеріжӛндеудің кең диапазонына ие. Алайда олар келе-келе 

одан күрделірек болып келеді және тӛмен шығыс қуатына ие, сондай-ақ кең 

спектралды желіге ие болғандығынан зардап шегеді. Мұндай құрылғылардың 

ӛндірісі ӛте күрделі. 

 

VCSEL-лазерлер. 

VCSEL-лазерлер — тік жазықтық пен сәулеленгіш қабаттан тұратын 

лазерлер. Олар жӛнделінетін лазерлер ретінде бірнеше артықшылыққа ие. 

Олардың спектрал желісі тар, олар қуаттың тӛмен пайдалануын бейнелейді 

және модалардың секірісінсіз үздіксіз жӛндетулер үшін қолданылуы мүмкін. 

Олардың қағидалық кемшілігі – шектеулі шығыс қуаты. Тӛмен шығыс қуаты 

осы лазерлердің  құрылыммен шарттастырылған негізгі ерекшелігі екенін 

байқағанымыз жӛн. Осы шектеудің арқасында бір кеңістіктік моданы жұмыс 

модасы ретінде, ӛте кіші белсенді аймақты қолдануға болады. 

 

Сыртқы резонаторлық жазықтығы бар лазерлер. 

ECL-лазерлер — сыртқы резонаторлық беткейі бар лазерлер – атына 

сәйкес құрылымға ие. Сыртқы резонаторлық беткейді қолдана отырып 

беткейдің жӛндеуі есебінен лазер толқынының жӛнделуін механикалық түрде 

жүзеге асыруға болады. Басқа мүмкіндіктері басқа лазер типтеріндегі секілді – 

жартылай ӛткізгіш материалдың температурасы мен токтың ӛзгерісі есебінен 

іске қосуға болады. 

20-суретте ECL-лазердің Литман—Меткалф (Littman-Metcalf) ұсынған 

беткейдің үйлесімін қолдана отырып құрастырылған дифракциялық тор 

негізінде жасалған сұлбасы келтірілген. Мұндай лазер Фабри-Перо 

резонаторы бар ЛД-тың сұлбасын қайталайды. Лазер ӛз кезегінде күшейткіш 

орта мен сыртқы резонатордан тұрады. Ал резонатордың ӛзі бӛлек оптикалық 

түйіндерден құрастырылған, оларға жинақтаудың белгілі бір қадамында 

интеграцияланатын дифракциялық тор мен айна жатады. Жӛндеу үшін 

MEMS, лазерлік диод  белгілі бір дифракцияланатын  толқынды қамту үшін 

айнаны айналдыратын кірісіне қуатты беру жеткілікті болады. 

Лазердің шығысындағы толқын ұзындығы факторлардың жиынтығымен 

диодтың күшейту жолағы, дифракциялық тордың дисперсиясымен және 

сыртқы резонатордың модаларының құрылымымен анықталады. 

ECL-лазерлер оптикалық желілерде және оптикалық 

мультиплексорларда қолданылу үшін кӛптеген қызығушығы мол 
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сипаттамаларға ие.  Олар бізді қызықтыратын диапазонда үздіксіз жӛндетілуге 

мүмкіндігі бар және аз шуылды және жоғары тұрақтылықты спектрал желінің 

тар жолағын бейнелейді. Оларда модалардың мысалыға DBR-лазерлерде 

болатын секірісі байқалмайды. Олардың кемшілігі – үлкен ӛлшемдер мен 

құны. Олар соққылар мен қоршаған ортаның әсерлеріне сезімтал емес. 

MEMS  технологиясын қолдану кӛптеген кемшіліктерді жоюға 

мүмкіндік берді. Мысалы, оптикалық құраушыларды жинағанда MEMS 

қолдану ЕСL-лазердің бағасын әлдеқайда ұтымды етті. 

MEMS негізіндегіт ECL-лазерлердің дамуындағы басты технологиясы 

болып, белсенді иондармен терең басқару (DRIE) табылады. Бұл технология 

бағасы бойынша ұтымды және сенімді жетектің қатты механикалық 

құрылымдарын ӛндіруге мүмкіндік береді. 

 

 
20 сурет -Сыртқы резонаторы бар жӛнделінетін лазер. 

 

Дәл осы құрылғылар жӛнделінетін қабылдағыштарды, поляризация 

басқарушыларды, оптикалық мониторларды, құбылмалы аттенюаторлар, 

оптикалық қайта қосқыштар және жӛнделінетін сүзгілерді түзетіндей қылып 

үйлесімді етіледі. DRIE технологиясын қолданатын MEMS негізіндегі ECL-

лазер шамамен, 1мВт шығыс қуатына және жӛндеу диапазоны 13 нм-ге ие 

болады. Бұл құрылғылар оған қоса шығысында 20 мвт қуатқа және қайта құру 

диапазонын шамамен 40 нм. 

5-кестеде жӛнделінетін лазерлердің артықшылықтар мен кемшіліктерін 

есекере отырып, бес түрін салыстыру келтірілген. 

 

5 кесте  -Жӛнделінетін лазерлердің салыстырмалы сипаттамалары 
Лазер типі 

 

Артықшылығы Кемшілігі Қолданысы 

Таратылған кері 

байланысы бар (DFB) 

 

Сәулелену 

тұрақтылығы; ӛндіріс 

уақытында 

Салыстырмалы 

түрде тӛмен қуат 

диапазоны
1)

; 

шектеулі жӛндеу 

диапазоны 

Жӛндеу 

диапазонының тар 

жолағына; ұзын 

секцияларда кеңінен 

қолданылады 
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Таратылған брэггтық 

шағылыстырғышпен  

(DBR) 

Қайта қосылудың 

жоғары жылдамдығы
)
 

 

Желінің үлкен 

кеңдігі; толқын 

ұзындығының 

тұрақсыздығы 

Рұқсат желілері; 

рұқсат желілерінің 

енгізу-шығару 

оптикалық 

мультиплексорлары 

 

Таңдалған торлары 

бар (DBR) типіндегі 

 

 

Жӛндеудің кең 

дапазоны; 

Қайта қосылудың 

жоғары 

жылдамдығы
2)

 

 

Тӛмен шығыс қуаты; 

желінің кеңдігінің 

үлкендігі; үздіксіз 

жӛндеудің жоқтығы 

Рұқсат желілері; 

аймақтық желілер; 

енгізу-шығару 

оптикалық 

мультиплексорлары 

Вертикал жазықтық 

және сәулеленгіш 

қабатпен 

(VCSEL) 

 

О/Р
3)

 кезіндегі желінің 

ӛте аз кеңдігі; 

Тӛмен қолданысы;   

домалақ сәуле; 

жӛндеудің кең 

диапазоны 

Е/Р
3)

кезіндегі тӛмен 

шығыс қуаты; 

850/1310 нм қысқа 

толқынды 

диапазондармен 

шектелген 

 

Рұқсат желілері; 

аймақтық желілер 

 

 

 

Сыртқы резонансты 

микрожазықтық 

тармен 

 

 

 

 

Жоғары қуат; желінің 

аз кеңдігі; RIN тӛмен 

деңгейі; 

Үздіксіздігі мен 

жӛндеудің кең 

диапазоны 

Жӛндеу 

жылдамдығы 

соққылар мен дірілге 

сезімтал 

 

 

 

 

Ұзын және 

ультраұзын 

секциялары; 

Аймақтық желілерге 

арналған OADM 

коммутациясы бар 

желілер 

 

 

Ескертулер 
1)

тұрақты толқын ұзындығы бар DFB-лазердің шығыс қуаты> 20 мвт, ал 

басқарылатын DFB-лазерлердің  қуаты шектелген; 
2)

термостабилизация қажет болмайтын жағдайда. Термостабилизацияны 

қолданғанда қалыпты жӛндеу уақыты > 25 мс; 
3)

 О/Р — оптикалық толтырумен.  Е/Р — электрлік толтырумен. VCSEL 

әдетте тар спекртал желіге ие және О/Р кезінде жоғары шығыс қуатына және 

керрісінше жоғары спектрал желі мен Е/Ршығысында салыстырмалы тӛмен 

қуатқа ие. 

Көздері.IolinInc., SanJoseКомпаниясы, CA [4.11]. 

 

Модуляцияланған импульстік тізбектер. 

Сандық жүйені жобалағандағы маңызды мәселе болып жарық кӛзіне 

берілетін электрлік сигналдың форматы жатады. Басқалай айтқанда, бүтіндей 

себептердің тізбегі бойынша 1 мен 0 тікелей модуляцияны қолданғанда жарық 

модуляторы мен лазердің кірісіне беріледі. 

Біріншіден, оптоталшықты қабылдағыштарға арналған күшейткіштер 

әдетте айналмалы ток бойынша байланысқан. Мұның нәтижесінде детекторға 

түсетін әрбір жарық импульсі салыстырмалы түрде  үлкен ұзақтығы бар, 

бірақаз амплитудалы шеті бар сызықтық электрлік шығыс жауабын түзеді. 

Жоғары жылдамдықты тасымалда импульстардың тізбектілігін үйірткілері 
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негізгі деңгейдің кездейсоқ адасуы  еп аталатын шарттардың туындауына 

әкеліп, жинақтау қабілетіне ие. Мұндай үйірткілер символаралық 

интерференцияға ие. Егер «қосулы» және «ӛшірулі» жағдайларына сай 

импульстардың саны  үйірткінің ұзындығымен салыстырғанда жеткілікті 

түрде қысқа кезеңде тең болып сақталына алса, онда айнымалы ток бойынша 

байланыс әсері регенератордың шегін орнату жолымен ақтала алатын 

қабылдағыштың сызықтық шығысына тұрақты ығысуға әкеліп соғады. 

Мұндай тепе-теңдікті жасау үшін сызықтық кодтың сәйкес форматын 

таңдауға болады. Бұл таңдау қабылдағыш жағындағы ӛзіндің 

синхронизациясы бар синхрондық жүйелерге маңызды. 

21-суретте екілік форматтың кеңінен қолданылатын бес кодтары 

келтірілген. Олардың әрқайсысы тӛменде қарастырылған. 

1. NRZ-код (НҚК коды — нӛлге қайта келмеу коды). Ақпарат тасымалы 

жүйелерінде жиі қолданылатын форматы. Сигнал пішініне мұқият болу керек, 

себебі ол стандаттарда қолданылатынға қарама-қарсы болуы мүмкін, мысалы 

EIA-232 немесев ITU-T V.10 және V.11. Талшықты оптикалық тарату 

жүйелерінде (ТОТЖ), екілік 1 —белсенді, екілік 0 - пассивтісигналдық 

бӛлшегі. 

NRZ кодында қалыптың ӛзгеруі 1-ден 0-ге тасымалданғанда және 0-ден 

1-ге ауысқанда ғана жүреді. 

Екілік бірліктері бар қатар – ол ―қоcулы‖ жағындағы сәйкес үздіксіз 

импульс, ал екілік нӛлдері бар қатар – ол ―ӛшірулі‖ жағдайына сай келетен 

үздіксіз импульс. NRZ кодында барлық ақпарат синхрондық тізбектілікке 

ауысудың бар немесе жоқтығы мәлімінен шығады, оған қоса сигналдық 

импульс толықтай оған арналған биттік интервалды қамтиды. 

2. RZ-код (НҚ — нӛлге қайтумен). Бұл кодта ауысу әрбір биттің 

тасымалы мысалына орындалады, 22-суретте кӛрсетілгендей 1 немесе 0 

таратылғанына қарамастан. Нәтижесінде импульстің кеңдігі биттік 

интервалдың кеңдігінен кем, себебі  «нӛлге қайта оралуды мүмкін» жағдайға 

келтіру үшін.  (мұқият болайық, «нӛлге қайту» деп айта отырып, біз 0 вольт 

деңгейіне қайта оралатын сигналды ойлаймыз. Әрине, «нӛл вольт»шын 

мәнінде нӛл вольтке сәйкес емес.  

3. Екіөрісті NRZ-код (НҚК екіӛрісті коды). Бұл кодтық формат NRZ 

форматына ұқсас, айырмашылығы екілік 1немесе 0-ге қарама-қарсы ӛріске ие. 

4. Екіөрісті  RZ-код (НК екіӛрісті коды). Бұл кодты формат NRZ 

форматына сай, айырмашылығы- әрбір сигналдық бӛлшек үшін нӛлге қайта 

келу шарттары бар және қайтадан импульстің кеңдігі әрқашан биттік 

интервалдың кеңдігінен кем болады. 

5. Манчестерлік код. Бұл код ТОТЖ тізбегінде қолданылады. Онда 

екілік ақпарат импульстік интервалдың ортасында таратылады. 

Форматты таңдау ТОТЖ-ны жобалағанда ӛте маңызды, ол кезде 

мәмілелік нұсқалар кӛп болады. Мысалға, RZ форматы негізгі деңгейдің 

кездейсоқ ығысуын болдырмауға ықпалын тигізеді. Синхрондық жүйелердегі 

синхронизация сигналын ерекшелеу үшін манчестерлік код пен екіӛрісті RZ 

код қолданысқа олардың ӛзін-ӛзі синхрондау қабілеті арқасында жақсы 
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кандидаттар ретінде қарастыруға болады. Алайда, 22-суреттен кӛріп 

отырғанымыздай олар NRZ кодының бірӛрісті форматына қарағанда екі есе 

үлкен ӛткізу жолағын қажет етеді. Манчестерлік кодалаудың бір 

артықшылығы болып, оның бірӛрісті болу мүмкіндігі табылады, бұл ақпарат 

СД және ЛД кӛздерінің қарқындылығы бойынша тікелей модуляция 

сұлбасына жақсы үйлеседі. 

 

 
 

21 сурет -  Екілік форматтағы кодтың бес мысалы 

 

 

NRZ форма қолдана отырып, бит ақпар есебінде кӛбірек қуатты қолдай 

алуы арқылы келеміз. Деңгейдің кездейсоқ ығысуы орын алады [4.8]мұндай 

қуатқа жетудің ӛзі СД-ны кӛзі ретінде қолднағанда әсіресе жақсы болады. 

Басқалай айтқанда, ЛД-кӛздері жоғары қуат деңгейін қысқа интервал уақытта 

жете алады, ол кезде ЛД-ның жұмысқа тӛзімділігін ұзартып және  RZ 

форматын әлдеқайда ұтымды етіп жасайды. 

 

 

2 Жарықты сәулелену детекторлары 

Бұл бӛлімде біз жарықтық сәулеленудің немесе оларды әдетте 

атайтындай жарықтық сәулелену детекторларының құрылымын, жұмысын 

және қабылдағыштарының сипаттамасын анықтаймыз. 

Біз жұмыс жасайтын жарықтық сәулелену кӛздері бізге шығыс қуатты 

мВТ немесе ДБМ-де және жиіліктер жолағын Гц-те ӛлшеуді қалыпты қылған. 

Жарықтың детекторы түсетін сәулені электр энергиясына түрлендіретін 
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фотондар есептеуіші болып табылады. Жалпы жағдайда біз детекторлардың 

екі түрімен жұмыс жасаймыз: PIN-диодтар және лавиналық фотодиодтар 

(APD). 

 

2.1 Анықтамалар 

Фотоөткізгіш детектор — сәулеленген энергияның түсуі кезінде 

жоғары ӛткізгіштікті кӛрсететін фотондар детекторы. 

Фотогальваникалық детектор— р-п немесеp-i-nӛткелді фотондардың 

детекторы, ол фотодиоддеп аталады. 

Сигнал/шуыл қатынасы(D*) — түрлі детекторлардың детекторлық 

қабілеттерін салыстыру үшін қолданылатын сезімталдылықтың қатыстық 

ӛлшемі. 

Үн қатудың сезімталдылығы — детекторға түсетін шығыс сигналды 

анықтайтын ӛлшем. Бұл ӛлшем спектрал сипаттаманың максимумы маңында 

алынады. 

Эквивалентті шуылдық қуат(NEP) –бір сигнал/шуыл қатынасын алуға 

қажетті детектордың белсенді аймағына түсетін сигналдың сәулелік 

энергиясының кӛлемі. 

СКВ қуаты немесе сигнал тогы — сәулелік энергияның кіріс 

сигналымен толықтай когерентті болатын электрлік шығыс болып табылады. 

Ол электр жиіліктің, қуаттың, спектрал сипаттамалардың және жұмыс 

температурасының функциясы болып табылады. 

СКВ қуаты немесе шуыл тогы — сәулелік энергияның кіріс сигналымен 

толықтай когерентті болатын электрлік шығыс болып табылады, ол әдетте 

детекторлық бӛлшекке түсетін сәулелену сигналының жоқ кезінде ӛлшенеді. 

Темптік кедергі- детектордағы тұрақты токтың ол арқылы ӛтетін 

тұрақты токтың қуатына қатынасы, шарты-сәуле детекторға түспейді. 

Темптік ток  — сәуле детекторлық бӛлшекке түседі деген шарт 

орындалса, жұмыс режиміндегі детектор тізбегінде ӛлшенген ток. 

Ығысу қуаты — әдетте тұрақты токтың қуатының, детектор тізбегіне 

қосымшаланған қуат. Кейде ол қуатты оптималды ығысу деп атаймыз. Кейде 

ол кері ығысу деп аталады. 

Фондық температура — кӛздің сигналын есептемегендегі детектор 

бақылайтын барлық радиация кӛздерінің әсерлі температурасы. 

Спектрал сипаттама — кӛп кезде ол түрдің ӛзгеруі ретінде келтірілген, 

жиі кезде түсетін сәулелік энергияның сигнал деңгейінің толқын 

ұзындығынан тәуелділігін кӛрсететін қисық ретінде келтірілген. 

Жүктеменің кедергісі— детекторлық элементпен және ығысу 

кернеуімен тізбектей қосылған кедергі бӛлшегі әдетте детектордың 

кӛлеңкелік кедергісімен мақұлданған. 

Алшақтатылған тізбектің кернеуі — жоғары импедансты жүктемеге 

түскен кездегі гальваникалық детектормен генерацияланатын тұрақты токтың 

кернеуі. 

Уақыт тұрақтысы - детектордың жауап қату жылдамдығының 

детекторға тікбұрышты сәулелену импульстерінің тізбегі берілген жағдайдағы 
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ӛлшемі. Өсу уақытың тұрақтысы — сигналдың ассимптотикалық мәнінен 

0,63 деңгейге жетуге қажетті уақыт. Түсу уақытың тұрақтысы  — сигналдың 

ассимтотикалық мәнінен 0,37 деңгейге жетуге қажетті уақыт. 

Өсу мен төмендеу уақыты— сигнал амплитудасын 10-90 пайызға 

үлкейту немесе 30-нан 10 пайызға дейін тӛмендету үшін қажетті уақыт. 

Кесіндінің толқын ұзындығын — жауап қатудың шыңдық 

сезімталдылығының белгілі бір деңгейіне түсетін ұзын толқындардың  

қатарынан түсетін нүкте. 

Барлық жоғарыда айтылған анықтамалар «1998 New England 

Photoconductor» басылымынан алынды, [5.2] қараңыз. 

Шуыл коэффициенті(F немесе f) — f = S/Nin /S/Noutбағалауыш құрылғы 

үшін мұндағы f — ӛлшемсіз сан. Шуыл коэффициенті жиі кезде дБ-мен 

беріледі  және келесі формуламен анықталадыFdB= 10 log(f). 

Кванттық шегі — белгілі бір байланыс желісіне жететін шегі. Әдетте 

битке келетін минималды фотондар саны терминдерінде орнатылады. 

Джонсон шуылы–жылулық шуыл. 

Маңызды тұрақтылар 

Джоуль: 1 Дж = 1 Втс. 

Электрон заряды(q):1,610
-19

 (Кл). 

Больцман тұрақтысы: 1,3810
-23

  (Дж/°К), [5.4], немесе -228,6 дБВт, 

немесе -198,6 дБм . 

Планк тұрақтысы: (h) 6,62610
-34 

 (Джс). 

Планк тұрақтысын қолдана отырып, келесі формуланы алуға болады: 

1 мВт = 7,510
15

 фотон/с. 

 

2.2 Қажетті қатынастар 

 

ТОТЖ үшін жиі кезде PIN-фотодиодтар мен лавиналық фотодиодтар 

қоданылады (APD). 

Фотодиод фотондар есептеуіші ретінде қарастырылады. Фотон 

энергиясы жиіліктен тәуелді және келесі формуламан анықталады: 

E = hv,(2.1) 

мұндағы h — Планк тұрақтысы; 

v —жиілік, Гц; 

Е —Втс немесе кВтсағ болып ӛлшенеді. 

Оптикалық аймақта қабылданған қуат жарық детекторының секундына 

қабылдайтын фотондар санын санаумен есептелінеді. Вт қуатты осы санды 

фотон энергиясына кӛбейте отырып табуға болады. 

Кванттық тиімділік— оптикалық қуатты электрлікке түрлендірудің 

тиімділігі, әрбір түсетін фотонмен босатылған электрондардың орташа 

мәнінің ӛлшемі болып табылатын фотодиодтың кванттық тиімділігімен  

өлшенеді. Фотодиодтың сезімталдылығы тағы да практикалық бірліктермен 

белгіленуі мүмкін: түсетін сәулеленудің ватына фотодиодты токтың 

амперлерімен: 
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5(%) 1,24 10 /R   ,    (2.2) 

мұндағы R — жауап қатудың ваттқа амперлердің сезімталдылығы  

(А/Вт); 

 — нм берілген жарықтық сигналдың толқын ұзындығы. 

Шағылудың, кристалдық құрылымның және ішкі кедергінің идеал 

жағдайларында жұмыс жасайтын оптималды жобаланған жоғары сапалы 

кремний фотодиодтары шашамен 80% кванттық тиімділікке жетуі мүмкін. 

100% кванттық тиімділігі –мүмкін емес. 

Көзі: Web-сайт www.west.net/centro/tech2.htm ( [5.7]). 

ТОТЖ инженері үшін жауап қатудың сезімталдылығы фотодиодты 

детекторлармен жұмыс жасағандағы ең маңызды параметр. Жауап қатудың 

сезімталдылығы А/Вт немесе В/Вт-пен ӛлшенеді және кейде жай 

сезімталдылық деп аталады. 

Басқалай айтқанда, жауап қатудың сезімталдылығы фотодиодтың 

шығысында күтетін электрлік қуаттың ӛлшемі болып табылады. Фотодиод 

үшін жауап қатудың сезімталдылығы R жарық ағынының толқын 

ұзындығымен  және кванттық тиімділікпен  анықталады. Сәйкесінше, 

/1234R  (A/Вт) ,   (2.3) 

мұндағы  — нм-мен ӛлшенеді. 

Жауап қатудың сезімталдылығы электрон зарядымен q келесі 

формуламен беріледі: 
/R q hv ,     (2.4) 

мұндағы hv — фотон энергиясы (2.1); 

q–электрон заряды, 1,610
-19

 (Кл). 

Эквивалентті шуыл қуаты(NEP) — фотодиодтың детектрленетін 

жарықтық қуатының минимал мәні болып табылады. Бұл минимал мән 

фототокты генерациялау үшін қажетті және фотодиодтың шуылдық тогының 

жартысына тең, эквивалентті шуыл қуаты ретінде анықталады. NEP келесі 

қатынаспен анықталады: 

NEP = шуыл тогы (А)/жауап қату сезімталдылығы (А/Вт).(2.5) 

NEP ӛлшеуіш жүйенің ӛткізу жолағынан тәуелді. Бұл тәуелділікті жою 

үшін  NEP ӛлшемі ӛткізу жолағының квадрат түбіріне бӛлінеді. Бұл Вт/Гц
-1/2

 

бірлігіндегі NEP ӛлшемін береді. Жарық фотодиодының токқа түрленуі 

сәулеленудің толқын ұзындығынан тәуелді екенін ескерсек, NEP қуаты белгілі 

бір толқын ұзындығының берілуімен алынады. Жауап қату сезімталдылығы 

секілді  NEP толқын ұзындықтарының сызықсыз функциясы болып табылады. 

Шуыл.Біз шуыл әлеміне енбестен бұрын тоқтам ретінде, фотоағын Ip — 

түсетін оптикалық қуатқа Pinтура пропорционал болса, келесідей әдіспен 

білдіруге болады: 

p inI RP
,
     (2.6) 

мұндағы R — жауап қату сезімталдылығы (2.3). 

Шуылдың негізгі екі механизмі бар, біз олармен APD және  PIN-

диодтармен жұмыс жасау кезінде әсерге ие боламыз, нақтылай келсек: 
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1) бытыралы шуыл; 

2) жылулық шуыл (Джонсон шуылы деп те аталады). 

(2.6) мәні жүйеде шуыл бар екендігін ескермейді. Барлық сұлбалалар 

бар екендігі анық. Жарық детекторлары бар жағдайда қабылдағыштың 

сипаттамаларына әсер ететін ток флуктуациясымен шақырылуы мүмкін.  

Алайда (2.6) мәні әділ болып қалады, егер Ipтогын токтың орташа мәні ретінде 

қарастырсақ. 

Бытыралы шуылды есептеу ӛлшемі (): 
2 2 ( )s p dq I I f   

.
     (2.7) 

Мұндағы q — электрон заряды; 

Id — кӛлеңкелік ток шуылы; 

f  — қабылдағыштың жиіліктер жолағы. 

(2.7) формуласынан бытырал шуылды есептеуге қатынас алуға болады 

(Is): 

 
1/2

2s dI qI f 
.
     (2.8) 

 

Мұндағы Id — жылулық токтың жоғалуы (А) [5.7]. 

Жылулық шуыл шунтталатын, тізбекті және жүктемелік кедергілер 

есебіне ӛз үлесін тигізеді. Itжылулық шуыл келесі формуламен анықталуы 

мүмкін: 

 
1/ 2

4 /t esI kT f R 
.
     (2.9) 

Мұндағы k —Больцман тұрақтысы; 

Т —°К абсолют температура; 

 Res Ом-мен берілетін кедергі; 

f — жиіліктер жолағы [5.7]. 

Жылулық шуылды анықтау үшін формула 

 2 4 /T B L nk T R f f  
.
    (2.10) 

Мұндағы T — Вт/Гц берілетін жылулық шуыл; 

fn– жылулық шуыл RL–ға әсерін есептеуге мүмкіндік беретін 

коэффициент. 

Сигнал/шуыл қатынасы(S/N немес SNR). Тӛменде біз SNR-ді ғана PIN-

диодтарда қарастырамыз. Кез келген құрылғы үшін 

 

SNR = сигналдың орташа қуаты/ шуыл қуаты.      (2.11) 

 

Электр қуаты токтың квадратынан тәуелді екені белгілі. (2.6) 

формуладан алатынымыз 
p inI RP . 

Бұл ӛлшем (2.11) формулады алымы ретінде қолданылуы мүмкін. (2.7) 

және (2.10) формулаларын қоса отырып, бӛлімін түзуге болады (2.11). 

Нәтижесінде алатынымыз: 

   2 2 / 2 4 /in in d B L nSNR R P q RP I f k T R f f       ,
 (2.12) 
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мұндағы /R q hv —PIN-диод үшін жауап қату сезімталдылығы. 

Кӛп кезде жылулық шуылдың әсері бытыралық шуылдан үлкен мәнге ие 

болғанда қабылдағыштың сипаттамасында басым болады. Бұл жағдайда 

бытыралық шуылға жауапты мүшені алып тастасақ, (2.12) формуладан тек 

жылулық шуылдан тәуелді SNR қатынасын аламыз: 

 
2 2 / 4L in B nSNR R R P k Tf f  .   (2.13) 

 

Жауап қату уақыты.Біз білетіндей, заманауи ТОТЖ ақпаратты екілік 1-

ді жарықтық импульстің бар екендігі ретінде, ал екілік 0-ді оның жоқтығы 

ретінде тарататыны анық.  Бұл құбылыстағы маңызды параметрлер болып өсу 

уақыты мен импульстің төмендеу уақыты жатады (1 сурет). Ӛсу уақыты 

бұл құрылғыға болатын тарату жылдамдығын анықтайды. Ӛсу уақытын келесі 

формуламен анықтауға болады: 

 

 ln9r tr RCT            (2.14) 

 

Мұндағы tr  — ӛту уақыты; 

RC  - эквивалентті RC-тізбектің уақыт тұрақтысы. 

Формулада RC уақыт тұрақтысы қолданылатын болғандықтан, маңызды 

әсерді сәйкесінше құрылғының сыйымдылығы береді. Ішкі сыйымдылығы 

кедейленген қабаттың қалыңдығына кері пропоционал [5.6]. фотодиодтардың 

құрылысшылары әдетте кванттық тиімділікті максимум мәніне жеткізу үшін 

кедейленген қабатты мейлінше қалың етіп жасауға ұмтылады, алайда ол 

тасушыларға осы қабат арқылы ӛту уақытын үлкейтеді. Егер тасушылар 

кедейленген қабатта бірнеше киловольт кернеуі бар ӛріс әсерінде болса, 

олардың максимал жылдамдығы шамамен 810
6 

см/с электрондарға, және 

кемтіктерге екі есе кем болады [5.6]. 

Шамамен 1 Гбит/с жылдамдықта RC уақыт тұрақтысына әсер ететін 

паразитті электр құраушылары генерациялануы мүмкін, ол ӛз кезегінде 

максималды қолдамалы тарату жалдымдағын шектейді. 

tr және RC сандық мәндері детектор құрылымынан тәуелді және кең 

шектерде ӛзгеруі мүмкін. Жолақтың кеңдігі осы екі параметрмен келесідей 

формуламен анықталады [5.1]: 

 

 
1

2 tr RCf   


     .
   (2.15) 

 

Ығысу қуатын орнату ӛсу уақытына әсерін тигізеді. Қуат неғұрлым кӛп 

болған сайын, ӛсу уақыты соғұрлым тӛмен болады. Жақсы фотодиод үшін ӛсу 

уақыты наносекундтың ондаған бӛлшегі диапазоныда жатуы тиіс. 

Құрылымына байланысты ол кремнийліктері үшін 0,2-1 нc және жақсы 

жобаланған InGaAs типіндегі фотодетекторлар үшін 0,04-0,5. 
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2.3 PIN-фотодиодтары 

 

ТОТЖ-да жарық қабылдағыштары ретінде қолданылатын 

фотодетекторлардың бірнеше типі бар. Алайда олардың ішінен екеуі ғана 

ТОТЖ жобалаушылары үшін қызықты болуы мүмкін. Ол кремнийлік PIN-

диодтар мен  InGaAs PIN-диодтары. 22,а-суретте жауап қатудың 

сезімталдылығының толқын ұзындығына тәуелділігінің қисығы кӛрсетілген. 

суреттерден байқайтынымыздай кремнийлік фотодиодтар қысқа толқын 

ұзындықтары диапазондарында жұмыс жасайтын қосымшаларда қолданылуы 

мүмкін екендігін аңғаруға болатынын, ал InGaAs типіндегі фотодиодтарда 

толқын ұзындықтарының 1310-1550 нм диапазонында жұмыс жасайды. 

 

 
22 – сурет.а)жауап қату сезімталдылығының толқын ұзындығынан 

тәуелділігі, кремнийлік фотодиодтар үшін; 

 

 
 

 

23- сурет. б) жауап қатудың толқын ұзындығынан тәуелділігі, InGaAs 

типіндегі фотодиодтар үшін[5.8]. 
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Кремнийлік фотодиод негізіндегі детектордың құрылымы. 

Кремнийлік фотодиодтар ИС технологиясы аналогты  технологиямен 

жасалынады. Кремнийлік фотодиод әлдеқайда жоғары тазалықтағы кремнийді 

қажет етеді, себебі оның тазалығы оның бӛлшектік кедергісін 

анықтайды(бӛлшектік кедергі ӛткізгіштікке кері ӛлшем, Сименс/см бірлігінде 

ӛлшенеді, бұл параметр жайында [5.3]. 

Негізгі материал болып п-типті кремний табылады. Оған қоса р-типті 

жұқа қабаты құрылғының беткейлік жағында орналасқан. Оның түзілуі 

жылулық диффузия мен сәйкесінше легитимдік материалдың иондық 

имплантациясы жолымен анықталады. Осындай материал болып әдетте бор 

қолднылады. р-п ӛткел р-типті және п-типті кремний арасындағы интерфейс 

болып табылады. Фотодиодтың беткі жағына орнатылған металл контакты 

бар. Фотодиодтың барлық кері жағы контакт ретінде қолданылатын металмен 

жабылған. Үйреншікті «диодты» терминдерде беткі контакт –ол анод, кері 

бетіндегі контакт – ол катод. Фотодиод аймағы кремний нитридімен немесе 

кремний диоксидімен жабылады және шағылуға қарсы жабын болып 

табылады. Бұл қабаттың қалыңдығы белгілі бір толқын ұзындығына қарай 

оптимизацияланады. 

Фотодиодты ӛткелдер кәдімгі р-п ӛткелдермен салыстырғанда 

ерекшелігі р-типінің жоғарғы қабат ӛте жұқа. Осы қабаттың қалыңдығы мен 

толқын ұзындығының арасында қатынас бар, ол құрылғымен детектрленеді. 

Кремнийде электр зарядтарының кедейленген қабаты р-п ӛткелі маңында бар. 

Осындай ӛткелге кері ығысу қуатын қоя отырып, кедейленген қабаттың 

тереңдігін ӛзгертуге болады. Егер қабат диодтың кері жағына жеткен болса, 

ол толықтай кедейленген болып таблады. Кедейленген қабат фотодиод 

сипаттамалары үшін маңызды, себебі ол ӛте үлкен деңгейде жарықтық 

сәулеленуге сезімталдылықты анықтайды. 

Алдын айтып ӛткеніміздей, р-п ӛткелінің сыйымдылығы кедейленген 

қабаттың қалыңдығынан тәуелді. Ығысу қуаты ос қабаттың қалыңдығын 

басқарады. 24-суретте қуат сыйымдылығының түрлі аудандардағы диодтар 

үшін ығысу қуатынан тәуелділігі кӛрсетілген. 

Электрон-кемтік жұптары жарық белсенді аймақта жұтылатын кезде 

түзіледі. Онда электрондар бӛлінеді және п-тип аймағына, ал кемтіктер р-тип 

аймағына ӛтеді. Бұл түсетін жарықпен генерацияланатын токтың пайда 

болуына әкеледі. Электрондар мен кемтіктердің мұндай миграциясы 

фотогальваникалық құбылыс деп аталады. 

Фотодиодтың беткі жағына орнатылған металл контакты бар. 

Фотодиодтың барлық кері жағы контакт ретінде қолданылатын металмен 

жабылған. Үйреншікті  «диодты» терминдерде беткі контакт – ол анод, кері 

бетіндегі контакт – ол катод. 
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24 сурет -  Кремнийлік фотодиодтың оның ауданы мен ығысу  

қуатынан тәуелділігі [5.7] 

 

Фотодиод аймағы кремний нитридімен немесе кремний диоксидімен 

жабылады және шағылуға қарсы жабын болып табылады. 

Фотодиодтың екі шығысының полярлықтарының анықтамасы: анод пен 

катод аз тікелей кедергі мен үлкен кері кедергі бар екендігіне негізделген. 

Әдетте, кремний диоды белсенді аймақта анод болып табылатын теріс ығысу 

мен катод болып табылатын диодтың кері жағында тіке оң ығысуға ие. Нӛлдік 

ығысу шарттарында және фотогальваникалық режимде генерацияланатын ток 

пен кернеу диодтың тікелей қосылуына сәйкес келеді. Сәйкесінше 

генерацияланатын ӛрістік ығысу режиміндегіге қарағанда қарама-қарсы 

болады. 

 

 InGaAs фотодиодты дететорларға жалпы шолу. 

4-суретте InGaAs негізіндегі PIN-фотодиодтың жалпылама сұлбасы 

келтірілген. Диодтардың бұл типі үлкен толқын ұзындықтарына арналған 

фотодетектор ретінде қолданылады (1310 және 1550 нм). 

4- суреттен кӛретініміз қабаттар р-қабаты үшін InP материалынан және 

i-қабаты үшін InGaAs  материалы және n-қабаты үшін InP материалынан 

жасалынады. InP  үшін тыйым салынған қабат қалыңдығы 1,35 эВ-қа тең, InP 

толқын ұзындығы 0,92 мкм-ден кӛп кезде жарыққа мӛлдір болып келеді. 

Бұдан ӛзгешелеу InGaAs материалына жасалынған i-қабат үшін тыйым 

салынған аймақтың қалыңдығы 0,75 эВ. 
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a)бетінен кіру; б) шетінен кіру. 

25 сурет - InGaAs негізіндегіPIN-диодты детектордың жалпылама 

сұлбасы  

 

 Лавинді фотодиодтар(APD). 

APD  типіндегі фотодиод күшейтуі бар PIN-диод болып табылады. 5-

суретте сұлбалы түрде  APD құрылымының кӛлденең қимасы кескінделген. 

Суреттен кӛріп отырғанымыздай А жұтылу аймағы мен  М кӛбею аймағы. А 

қабатымен Е электр өрісі ӛткен,ол фотогенерацияланатын кемтіктер мен 

электрондарды бӛледі және кӛбею аймағына бір аймаққа тастайды. Бұл М 

аймағы соққылық ионизация әсерінен ішкі фототоктың күшеюін қамтамасыз 

ететін жоғары электр кернеуінің аймағы ретінде қарастырылады. Бұл күшейту 

аймағы жеткілікті түрде кең, шашамен 100 (20 дБ) кремнийлік  APD үшін 

және  10-40 германийлік InGaAs APD күшейте алады. Оған қоса, берілген 

ӛрістің тасушыларын кӛбейтуге қабілеті тиімді күшейтуге жетуі керек. 
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26 сурет – APD құрылымының кӛлденең қимасы. 

 

APD-ның жұмыс параметрлері. 

Ӛзінің ішкі фотоэлектрикалық сигналдың күшейтуінің арқасында APD 

PIN-фотодиодтарынан ерекше. 

Шығыс сигналының тогы / APD келесі формуламен анықталады: 

0 (1)s sI MR P .    (2.16) 

Мұндағы 0 (1)R —APD жауап қатуының ішкі сезімталдылығы М = 1 кезде 

және толқын ұзындығы 1;  

М -  APD күшейтуі және Ps — түсетін оптикалық қуат. 

М күшейтуі VRкері қуатының функциясы болып табылады және  APD 

қосымша ығысу қуатымен ӛзгереді. Қалыпты кремнийлік APD үшін 

күшейтудің қуаттан тәуелділігінің қисығы  PerkinElmer компаниясымен 

құрастырылған, 6- суретте келтірілген. 

 
27 сурет - Кремнийлік APD үшін күшейту/қуат қисықтары 

 

APD PIN-диодтармен салыстырғанда тым асқан шуыл коэффициенті 

әсерінен нашарлайды.APD үшін спектрал шуылдың толық тогы кӛлеңкелік 
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токты ӛлшеу шарттарында келесі формуламен анықталады 

 

 2 1/22N DS DBi q I I M F B  
 

     (3.17) 

 

мұндағы q — электрон заряды; 

В — жүйенің жиіліктер жолағының кеңдігі. 

Аса жоғары сигнал деңгейлерінде фотондардың шектелген бытыралы 

шуының режиміне ӛту жүреді, мұнда  APD сезімталдылығы фотондардың 

бытыралы шуылымен шектелген. Толық APD-шуыл  
( )N totali детекторлық шуыл 

мен жарықтық сәулелену кезіндегі сигналдық бытыралы шуылдың 

ортаквадраттық мәніне тең. Толық APD шуыл келесі формуламен 

анықталады: 

 

  
1/2

2 2

( ) 02 (1)N total DS DB si q I I M R M P F B   
 

  (2.18) 

 

Мұндағы F — асқын шуыл коэффициенті; 

В — жүйенің жиіліктер жолағының кеңдігі; 

М — кӛбейту коэффициенті; 

IDS — беткей бойынша ағыс. 

 

APD типтері. 

APD типіндегі фотодиодтар 300 нм мен 1700 нм диапазонында жататын 

толқын ұзындықтарына арнап жасалынады. Кремнийлік APD 300 нм мен 1100 

нм диапазонындағы толқын ұзындығында қолданылады, германийлік APD 

800-1600 нм аймағын қамтиды, aл InGaAs APD - 900-1700 нм қамтиды. 

InGaAs APD германийлікке қарағанда әлдеқайда тӛмен токқа ие, 

спектрал сипаттамасы 1700 нм кеңейтілген және жоғары жиіліктер аймағын 

қамтиды. 

 

Жұтылу мен көбеюі бар APD (SAM APD). 

Қалыпты APD бірқатар кемшіліктері бар. Лавиналық кӛбейтуге жету 

үшін  (М коэффициентімен)жеткілікті мықты электр ӛрістері қажет. Тыйым 

салынған аймақтың тарлығына байланысты (InGaAs - 0,75 эВ), берілген 

материалдағы кӛбейту коэффициентіне жету үшін қажетті деңгейден тӛмен 

электр ӛрістрінде байқалатын туннельдік эффект есебінен ағын тогы бар. 

SAM құрылымы барлық дерлік ӛндіріспен шығарылатын ұзын 

секцияларда қолданылатын APD-ларда қолданылатын. Алайда егер  APD іске 

асыруларын қарастыратын болсақ, олар ӛндірушіден ӛндірушіге қарағанда 

елеулі түрде айырмашылық жасайтынын байқаймыз. Жоғары сигнал 

деңгейлерінде фотондардың шектелген бытыралы шуының режиміне ӛту 

жүреді, мұнда  APD сезімталдылығы фотондардың бытыралы шуылымен 

шектелген. Толық APD-шуыл 
( )N totali детекторлық шуыл мен жарықтық 

сәулелену кезіндегі сигналдық бытыралы шуылдың ортаквадраттық мәніне 
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тең. 

 
 

28 сурет-   SAM APD ісінің механизмін сұлбалық түрде келтіру 

 

Асқан шуыл коэффициенті. 

Лавиналық құбылыстың статистикалық табиғатына қарай барлық APD 

асқан шуылды генерациялайды. Ол Fсимволымен белгіленеді. 

F
1/2

коэффициент бытыралы шуылдың пуасондық статистикасын ғана 

ескеретінге қарағанда APD тогындағы статистикалық шуылмен шақырылған 

асуды есептейтін коэффициент болып табылады 

 

6 кесте –  Кремнийлік, германийлік және InGaAs APD үшін k, Х және 

Fтиптік мәндері 
Детектор типі Иондалу 

коэффициенті (k) 

Кӛбейткіш X Асқан шуылдың 

күшеюі (F) 

Коэффициент 

(М) 

Кремнийлік 0,02 - 150 4,9 

Кремнийлік 0,002 - 500 3,0 

Германийлік 0,9 0,95 10 9,2 

InGaAs 0,45 0,7-0,75 10 8,5 

 

Ескерту. 2 бӛлімінің мәндерінің кӛзі болып осы кестені есептегенде, 

[5.11] қосымша жатады. 

APD үшін сигнал/шуыл қатынасы.  APD  қабылдағыштарда басым 

болып жылулық шуыл келеді. Сәйкесінше, егер APD-да жылулық шуыл 

бытыралы шуылдан әлдеқайда кӛп болса, онда 

 

 2 2 2/ 4L B n inSNR R R k Tf f M P 
.
   (2.19) 

 

Егер берілген формуланы PIN -диодты қабылдағыштармен 

салыстырғанда ол  М
2
есе күшті болып келетінін байқаймыз. 
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APD қолданысы. 

Тӛмен жиілікті жүйелер үшін  (< 622 Мбит/с) APD қолданысы PIN-

диодты қабылдағыштармен салытырғанда онша ұтымды болып келмейді. 

Алайда анағұрлым жоғары жылдамдықтарда мысалы 2,5 және 10 Гбит/с, APD 

қабылдағыштарының сезімталдылығының жақсаруы  PIN –диодты 

қабылдағыштармен салыстырғанда едәуір болуы мүмкін. 

 

2.4 Оптикалық қабылдағыштар 

8-суретте оптоталшықты қабылдағыштың жеңілдетілген блок-сұлбасы 

келтірілген. PIN-диод немесе APD бұл суретте сол жағынан орналасқан. 

Қабылдағыштың кӛп бӛлігін электр сұлбалары құрайды. 

Бастапқы күшейткіш –қабылдағыштың толықтай сипатын анықтайтын, 

басқа элемент жолы. Фотодиодпен қабылданған сигналдың шығуы, бұл нүкте 

сигнал ең әлсіз және шуылдың әсерінен анағұрлым бұрмаланған. Бұл 

бастапқы күшейткіш үшін кіріс  сигнал. Бастапқы күшейткіштің рӛлі сигнал 

күшейтіп оны ары қарай ӛңдеу. 

Бастапқы күшейткішті жобалау кезінде  жоғарғы жылдамдық пен 

сезгіштік арасында ымыраласуға  әкеледі. Бастапқы күшейткiштің кiрiс 

кернеуі RL үлкен жүктемелiк кедергіні пайдалану жолымен артты. Бұндай 

жағдайда жоғарғы импедантты сызбасы  қолданылады. 

RL үлкен мәні жылу шуылды азайтып, қабылдағыштың сезгiштiгін 

жоғарлатады. Дегенмен,  мұндай  шешiмнің ӛзінің кемшiлiгi бар - ӛткiзгіштің 

тӛменгі жолағы.  Қабылдағыш жиілігінің ӛткізгіштігі, оның ең тӛменгі 

жиілікті компоненті болып белгіленетіні белгілі. Егер жоғарғы кедергімен 

қабылдағыш сызбасының  жиілік жолағы,  берілген берілістің 

жылдамдығынан  едәуір  тӛмен болса,  онда  ол қолданылмайды. Осы 

кемшіліктерді еңсеру үшiн, кейде жиілік сипатын түзету сызбасы (жоғары 

жиілік жаққа) қолданылады.  Осы сызбада  сүзгіш тӛмен жиілікті жоғарғы 

жиілікке қарағанда  әлсіретеді, ӛткізгіш жолағын (кӛбейтіп) тиімді реттейді. 

Сезгiштiк бар жерде ӛткізгіш жолағын кӛбейту үшін,  RL кемітуге  болады.  

Осындай шешім тӛменгі импеданс сызбасы деп  аталады. 

8- суретте трансимпеданспен сызба кӛрсетілген. Бұл шешім  ӛткізгіш 

жолағы және  жоғарғы сезгіштікті алуы мүмкін. Мұнда  RL  инверттеу 

күшейткіштің айналмалы байланыс тізбесінде орналасқан. Мұндай жағдайда 

RL  едәуір жоғары болуы мүмкін,ӛйткені кері айналмалы байланыс осындай G 

күшейткіштің  тиімді кіріс импеданс пропоционалды күшейтуді  кемітеді. 

Осындай ӛткізу жолағының сызбасы, жоғарғы импеданс сызбасымен 

салыстырғанда  G артады. Кӛптеген оптикалық қабылдағыштардың түрлері 

трансимпеданс сызбасы, оның енінің кеңдігі және жоғарғы сезгіштігі арқылы  

қолданылады.  Алайда, бұнда айналмалы байланыстың тұрақты ілмегімен 

байланысты белгілі сұрақтар туындайды. 
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29 – сурет. а) қабылдағыштың қысқартылған блок-сұлбасы; (б) 

импеданстың кірістік жоғарғы мәнінің қысқартылған сұлбасы;  в) 

трансимпедандық кіріс. 

 

Осындай қабылдағыштардың келесі компонентері жоғарғы күшейту 

коэффицентерімен және тӛменгі жиілік сүзгіш кедергі күшейткіш болып 

табылады.  Күшейткіштің күшейту коэффициенті,  қабылдағышқа келіп 

түсетін орташа оптикалық қуаттан тәуелсіз, белгіленген деңгейге қатысты 

орташа мәнінің ӛзгерісін шектеу үшін АТҚ сызбасының кӛмегімен  автоматты  
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басқарылады.  Тӛменгі жиілік сүзгіші кернеудің серпілісін құрайды. Сүзгіш 

бұрмалау  аралық белгілерді енгізбей шуылды азайту мақсатында 

қолданылады.  Бұл сүзгіш, сондай-ақ қабылдағыштың ӛткізгіш жолағының 

енін анықтайды. Оның ӛткізгіш жолағы тӛмен, берілістің эквивалентті 

жылдамдығына қарағанда,  қабылдағыштың басқа компаненттердің ӛткізгіш 

жолағы, берілістің эквивалентті жылдамдығынан жоғары болуға жобаланады. 

8-суреттегі соңғы құрамдас  шешiм қабылдаудың сызбасы болып 

табылады. Таймердiң орнатылған ескертпе дабылдары синхронизация және 

биттік таймирлеу қамтамасыз етіледi. Шешiм қабылдаудың сызбасы 

табалдырықты деңгеймен сүзгiнiң шығуында кернеу күшейткiш шығыстық 

кернеудi салыстырады және анықтайды, әр бит аралығы үшiн қабылданған 

екiлiк 1 немесе 0 сигналын беру болып табылады ма.Форма үшiн бит 

аралығының ұзақтығы NRZ 1/В, тарату жылдамдығына тең. Мысалы, NRZ 1 

мбит  сигнал форматында  бит аралығының ұзақтығы 1 мкс болады. 1 гбит 

тарату жылдамдығында сигнал 1 нc, ал 10 гбит/-шi тарату жылдамдығында - 

0, 1 немесе емес 100 пс ұзақтығына ие болады. 

Фотодиод қабылдағыштың тағы бiр маңызды сипаттамасы - серпiндi 

ауқым. Жобаланған қабылдағыштың,  сезгiштiк және жолақ ені 

оңтайландырылған делік. Мұндай (оны бiз тӛменде талқылаймыз) 

қабылдағыштардың бiрi 10 ГГЦке жұмыс iстейдi, табалдырық ие болады, 10-

10-шi ВЕR, тәртiп үшiн - 34, 0 дБм. Онының серпiндi ауқымы - 26 дБ. Бұл 

демек қабылданған кез келген сигнал беруге қарағанда - 8 дБм артық, 

қабылдағышты жүктейді. Жүйенiң жобалаушысы мына жағдайда шешiмге 

қарапайым қарайды. Ол әрқашан қабылданған сигналды  қабылдағыш 

серпiндi ауқымына  жатқызады. 

 

 

Көздік ауқым. 

Кӛздік диаграмманы пайдалану дӛрекi, бiрақ жылдам тәсілмен сапалы 

қабылданған сигналдың жақсы бағасын алу үшін аса жеткілікті. 30-суретте (а) 

дәрiптелген кӛздік  диаграмма iзсiз,  сигнал сапасының нашарлауы қалай 

кӛрсетілген. 30- сурет нақты дабылдың тамаша кӛздік диаграммасын, сапалы  

кӛрсетедi.  Осы жағдайда эксперимент тiкелей хабарлағыш және қабылдағыш 

қосу арқылы, тиiстi аттенюаторды пайдаланумен зертханада ӛткiзiлген.  

Кӛздік диаграмма осциллограф экранында екi немесе артық екiлiк тiзбектер 

бiрінің үстiнен басқасын бейнелейді. Егер сызба қақпасы  қабылдағышты 

шешiм қабылдаудың екiлiк ағысты бит кезеңдерiне дәлдiкте сәйкес келсе, 

онда бiз (болып табыл) 30-шы сурет келтірілген кӛздік диаграмма кӛрiнiсiн 

аламыз. Ол «кӛз» ең жоғары ашылуын кӛрсетуi тиіс. 

Егер кӛз жабылса, бiз кӛрiнiстi байқай аламыз, ұқсас сурет 30-суретте  

кӛрсетiлген.Кӛздік диаграмма дәрiптелген. Сигналдың  құлдырауы жоқ. 
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30 сурет - Кӛздік  диаграмма  622 мбит/  беріліс жылдамдығымен,  

NRZ форматы, хабарлағыш және қабылдағыш  тiкелей тиiстi 

аттенюатормен (шығу кiруге)   қосылған 

 

Келесі  сипаттама кӛздік  диаграмманың  интерпретациядағы пайдасы:  - 

кӛздік диаграмманың биіктігі жоғарыдан  тӛменге дейін дабылда шуылдың 

шамасы болып табылады. Желi жуан және жіңішке болғанда, сызба  шуылға 

ұшырап,  сигналдың сапасы, ВЕR нашарлайды. Кӛздік диаграмманың 

ашылған бiр бӛлiгiнiң биiктiгi шуыл ӛлшемі болып табылады. Сызба 

шуылдың  әсерiнен «кӛз» одан әрі жабылады, 622 Мбит/с жылдамдығымен,  

NRZ форматы, 15 кмбӛлім ұзындығы, сигнал бір нәрседен  нашарлаған 

хабарлағыш  және қабылдағыш  тiкелей тиiстi аттенюатормен (шығу кiруге)   

қосылған.  Оси х, амплитуда сигналы -  ось у бойынша уақыт кӛрсетілген. 

Уақыт осінің екі  қиылысының арақашықтығы 1 биттік кезеңге сәйкес. Кӛздік 

диаграмманың орталық бӛлігіндегі сигнал ені жиналған джиттердің шамасы 

болып табылады. 

Егер желі суреттегідей жіңішке болса, онда  жиналған джиттедің деңгейі 

аз. Орталық кӛздік диаграмманың желісі кең болса, соғырлым джиттердің 

деңгейі жоғары болып келеді.Осы уақыты қиылысу екі нүктесінің 

арақашықтығы биттік кезеңге қатысты болады. Кейде осциллограф 

дисплейінде маска жапсырылады. Егер дисплейде дабыл желілері масканың 

шетінде қалса, онда  сызба сапалы болып саналады. Маскамен дисплей 

шуылдың деңгейінің, джиттердің биттік серпін уақытының ӛсуін және 

тӛмендеуінің және ұзақтығының сапалы сипатын қамтамасыз етеді.  Кӛздік 

диаграмма сапа деңгейінің сапалы, дәлдік сандық бағасын береді. 

 

Қабылданған сигналдың және  ВЕR деңгейі. 

ТОТЖ бӛлімін жобалау кезіндегі алғашқы қадамның бірі қабылданған 

сигналдың табалдырық деңгейін, нақты қабылдағышқа берілген сипатын 

белгілеу болып табылады. Ӛндіруші қабылдағыштың әр түріне    қисық 

немесе қисық топтамаларды, дБм кӛрсетілген, сигнал деңгейінен  ВЕR 

тәуелділігін ұсынады. Қарастырылған табалдырық деңгейі, ұйымнан, 

зерттеушіден немесе желі/жүйе операторына байланысты 10
-9

 до 10
-12 

ӛзгеруі 
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мүмкін. Мысалы, Sprint операторы 10
-12 

дәрежеде,  Agrawal-зерттеуші - 10
-9

 

[5,1 деңгейде ], MIL HDBK-415 [5.14стандарты -] - 10
-9

 дәрежеде 

табалдырықты орнатады.  Біз бұл дәрежелерді  «нүктеден нүктеге дейін» 

берілген сигнал  толық барлық жүйелерге  сәйкес  деп болжаймыз.  Берілетін 

сигналдар ТОТЖ желісі осы табалдырыққа есептелген,  желінің маңызды 

жақсы сипаттамасы болуы керек.  Егер біз, мысалы тандемдік қосылғыштарға  

қосылған, мультиплекстік санды (қосу және шығару) және регенераторлық 

секция, АҚШ континентальды бӛлігін қиып ӛту үшін, 100 тең болғанда,  

ондаәр звеноға сол қосылыспен ВЕR ретімен 210
-12 

қажет
,  

кездейсоқ 

қателікпен, қабылдау нүктесінде10
-10  

ретімен ВЕR деңгейінің соңғы нүктесін  

қабылдауға  алынды деп ойласақ болады. 

31- суретте қандайда бір негізгі мәні жоқ тӛмендеу  қисық кӛрсетілген. 

Бұл қисық сарқырамадан аққан судың траекториясына ұқсайды. ВЕR  

мәні ординат осі бойынша ал сигнал қуатының деңгейі – абсцисс осі бойынша 

келтіріледі. ( 10 Гбит/с болжамды жылдамдық). 

Экстраполируя сигналдың қуат деңгейінің басқа мәні,  1 дБ деңгейінің 

артуы, деп айтуға болады, берілген қисық максималды градиент аясында ВЕК 

екі ретке артуы мүмкін.    32-суретте  10 Гбит/с  жылдамдықта жұмыс істейтін, 

типтік қабылдағыштың кіріс қуатының деңгейі кӛрсетілген.  Ординат осіне 

дБм кіріс деңгейінің  белгілі мәні үшін ВЕR  мәні бөлінеді. 

 
31 сурет–Траекториямен қисық «сарқырама»  қабылданған қуат 

деңгейінен  BER тәуелділігін кесікіндейді 
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32 сурет–BER тәуелділігі  350 В/Вт  сезімталдығымен 10 Гбит/с жылдамдық 

пен оптикалық қабылдағыш үшін дБм кіріс қуатының деңгейінен аспайды. 

 

 

 7 кесте – Қабылдау деңгейі және  BER  мәні қабылдағыш жылдамдығын 

қолдану . 

Қабылдау 

жылдамдығы 

ВЕR Деңгейі (дБм) Сипаттама 

155 Мбит/с 110
-10

 -33 Alcatel, PIN 

2,5 Гбит/с 110
-10

 -26 Alcatel, APD 

622 Мбит/с 110
-10

 -27 Alcatel, PIN 

155 Мбит/с 110
-10

 -35 Alcatel, PIN 

622 Мбит/с 110
-10

 -28 ITU-T G.957 

2,5 Гбит/с 110
-10

 -23 Lucent, PIN 

2,5 Гбит/с 110
-10

 -32 Lucent, APD 

155 Мбит/с 110
-10

 -38 Fujitsu, PIN 

10 Гбит/с 110
-10

 -16,3 Discovery, PIN 

10 Гбит/с 110
-10

 -26 Epitaxx, APD 

 

Детекторларды қолдану бойынша ескертулер. 

Желі бюджетіоптикалық жүйелерді жобалау негізіне құрылады. 

Осы бюджеттің шеті бұрышталған тасы оптикалық қабылдағыш болып 

табылады. Жүйелік  инженер желі үшін ВЕR деңгейін орнатады.  Таңдалған 

BER негізіне 10
-10

 және 10
-12 

 арасында  ӛткізілуі мүмкін,  қабылдағышқа  

қажет эквиваленттік кіріс жарық қуатын анықтайды. Әдетте бұл шама  дБм 

анықталады. 

Екі шартты қарастырып кӛрейік: (1) қысқа желі, (2) ұзақ желі оптикалық 

желілердің инженер-жобалаушысы қысқа желі үшін қызыл жалауша қойып, 

мына сұраққа жауап беруі тиіс: «мұндай жағдай туындауы мүмкін бе?, PIN-

диодына кіріс кезінде қолданылатын динамикалық диапазонның шегіне  

жарық сигналын шығаратын,  артық қуат болады»  Ӛндірушінің сипаттауында 

келітірілген, параметрлер сигналдың рұқсат берілген минималды және 
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максималды  деңгейін кӛрсете отырып, осы диапазонды беруі тиіс.  Осы 

жағдайда бізді сигналдың максималды деңгейі қызықтырады. Егер біз осы 

максимумды бағындырсақ, онда бізге осы желі үшін қабылдағыштың 

динамикалық  диапазонының ішіндегі  жарық сигналын деңгейге келтіретін,  

ӛшіру деңгейі белгіленген аттенюаторды қолдану қажет. 

Ұзақ желі болғанда қарама-қарсы жағдай туындауы мүмкін. Сигналдың 

қуат деңгейі BER  шамасының белгіленген  талаптарына жету үшін 

жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұндай жағдайда желіні жобалаушы бірнеше 

шешім қабылдай алады: желіні қысқарту (оның шығынымен қатар, 

тӛмендету), оптикалық күшейткішті қолдану, ұзақтықтың бірліктегі тӛмен 

шығынмен оптикалық талшықтарды қолдану, сезімталдығы жоғары 

детекторды қолдану (мысалы, PIN-детектор) немесе PIN-детекторды  APD 

ауыстыру. 

Жүйенiң қол жетiмдiлiгiн талап етiлетiн деңгейдi қамтамасыз етудiң 

мәселелері жобалауда пайда болу мүмкiн, қарағанда, және PIN-диоды iстен 

шығуға үлкен атқарылған жұмыстарды ескеруге тура келедi. 

PIN-диоды APD қарағанда арзандау,  едәуiр күрделiрек, температураның 

ӛзгеруіне сезгіштірек,   және жүгiнуде қарапайымырақ. 

Олардың істелінген жұмысы 10 есе жоғары болып, істен шығуы мүмкiн 

APD қарағанда. Егер агрегаттық сигналдар қарастырсақ, онда жағдай едәуiр 

күрделенедi. 

 

3 Регенераторлар және талшықты-оптикалық күшейткіштер 

 

Қабылдағыштың  талшықты-оптикалық  жүйені  (ТОТЖ) пайдалану   

1980-шi жылдары  кеңінен тарай бастады. Әр талшық бiр ағыс импульстерді 1 

және 0 екiлiкті  береді. 

Мұндай жүйенiң үлгiсі  1980-шi жылы жарық кӛзiн, оған қосылған 

талшықты - оптикалық кәбілді, қашықтықта алыстатылған жарық детекторын 

қосып алады.  Бастау кӛз және детектор арасындағы ең жоғары қашықтық 

лазерлік кӛздің шығу қуатының деңгейіне, оптикалық ағытпалардағы 

шығынға, талшықта, сонымен бiрге тарату жылдамдығынан және жарық  

детекторының сезгiштiгiне бағынышты.Егер байланыс желiсiнiң ұзындығын 

ұлғайтуға болса,   онда регенераторды  орнату  керек. Осы  әдiстемемен  

барлық континент бойымен байланыс қамтамасыз ету  мүмкiн едi. Тiптi, мына 

байланыс жүйесiнiң сыйымдылығы секундына жүздiк мегабит құрайды. 

Бұл толық сыйымдылық бір талшық бойымен бір бағытта таралады; 

толықдуплекті байланыс қамтамасыз ету үшін, қарама-қарсы бағытта тарату 

үшін басқа талшықты пайдалануға болатын еді. Мұндай жүйеде 

сыйымдылықтың ұлғаюы кезінде регенератор секциялары қысқа болады. 

Белсендi элементтердiң саны мұндай жүйенің қалыптасу сызбасында жүйенiң 

қол жетiмдiлiгi негiзiнен елеулi тӛмендейді. Бұдан басқа да джиттердiң 

деңгейi ӛстi. Регенератор сол кезде   қабылдағыш  ғана болды, хабарлағыштың 

тікелей шығуы әсер етті. 

Мен талшықты-оптикалық жүйе саласында бизнеспен айналысқан 
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кезімде, біз оптикалық сигналдың күшеюі мүмкін емес деп сендік.  Содан соң, 

1989 жылы, кӛп жылдық зерттеулерден кейiн, талшықты-оптикалар 

күшейткiштер жарыққа шыға бастады.  ТОТЖ мүмкіндігін кеңейті. 

Егер мұндай күшейткiштердің  күшейткiші 20 дБ  болған жағдайда 

талшықты-оптикалық желісі    едәуiр үлкен ұзындыққа ұзартуға болар  еді,  

дәйектi түрде бiрнеше осындай күшейткіштер  орнатылса, регенератор қажет 

болар еді. Күшейткiштердi пайдалану сонымен бiрге WDM жүйесін 

пайдалануға рұқсат етті, сондай-ақ оптикалық коммутацияны енгiзуге 

мүмкiндiк туғызды. 

 

Оптикалық жүйелердегi регенераторлардың қолдануы. 

Регенератор ӛзі  кiрістегі бұрмаланған оптикалық сигналды қабылдайды 

және оны алдыңғы берiлген хабарлағышқа ұқсас, сигналдың  мiнсiз 

кӛшiрмесiне түрлендiредi. 

Бұл қалпына келтіру сигналы  бұрмалаулардан еркін. Регенерацияның 

функциясы толығымен сандық таратқышпен және қабылдағышпен 

орындалады.  Бiз мында қарастыратын құрылғы автономды регенератор. 

Оптикалық күшейткiштерді сандық оптикалық сигнал қалпына 

келтірілмейді.32-суретте сандық оптикалық регенератордың блок-сұлбасы 

кӛрсетілген. 

Жүйелi инженерлер ТОТЖ  регенератордың орналасқан жерін анықтау 

үшін қуат бюджетi негiзінде желiнiң есептеу әдiстердi пайдаланады. Бұл желi 

шығыны жиналған нүктесі, жүйенiң кӛрсеткiштерiн елеулi тӛмендетуге 

әкелген. Кейбiр қор қуат ретiнде қосымша ескерiлуi керек. Telcordia ӛзінің 

стандартында [7.8 ] орнатады,  регенератор формасын,  тактылық 

синхронизацияны қалпына келтiріп және оптикалық сигналды әрi қарай 

таратады. Қатардағы техникалық мәтiндерде регенераторлар  оптикалық 

сигналды күшейтедi деп айтылған. Күшейткiш блок регенератордың 

таратқышына шығуға арнайы орнатылмағанша, бұл бұлай болмайды. 

 

 
33 сурет -   Сандық оптикалық регенератордың жеңiлдетiлген 

блок-сұлбасы 

 

Регенератордың кiруi жиналған дисперсия және секция шығыны 
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есебiнен бұрмаланған және бәсеңдетiлген оптикалық сигнал 

болады.. Оптикалық импульстер екiлiк 1,  электрлік  1   түрленеді, биттік 

позициялар, мұндай импульстер болмағанда немесе ӛте аз болғанда,  электр 

екiлiк 0 түрленеді. Бұл электрлік сигнал тактылық синхронизацияның 

сигналын қалпына келтiруді жүзеге асыратын, қабылдағыштың электрлік 

сызбасы арқылы таратылады. Соңғы шешiм 1 немесе 0 бит позициясында 

оптикалық  дабылды  демодуляция процесiнде анықталады. Қазiргi жүйелерде 

мына функциялардың барлығы  интегралданған PIN-қабылдағышта 

орындалады. 

Екiлiк сигнал кӛлiк функциясының терминалдау блогiне 

таратылады.SONET. Мұнда регенератордың мәртебесi және бит ағысының 

сапасын желілік операцияларды басқару орталығына таратуға рұқсат беріледі. 

Блоктың электрлік сигналы  SONET терминалдаудың кӛлiк функция блогi 

эквивалентті оптикалық импульстері генерацияланған, инерцирленген ағымды 

бит, содан кейін лазерлік таратқышқа таратылады.Лазерлiк таратқыштың 

оптикалық қуат деңгейі, ӛткен талшық деңгейінде   0мен +аралығындағы 3 

дБм диапазонында  жатыр. 

Алайда, егер талшықты-оптикалық байланыс желiнiң инженер – 

жобалаушысы  ұшып ӛту/секцияны (кӛршi регенераторлардың, 

регенератордың аралығында және кіріс-шығыс мультиплексорымен немесе 

регенератордың аралығында және оптикалық терминал арасындағы 

қашықтық) ұзартқысы келеді, сигнал 20-25 дБ күшейтiлгенде, ол оптикалық 

күшейткiшті регенератордың шығысында орналастырады. 

Регенератордың күшейткiште болмаған, екi артықшылығы бар. 

Күшейткіш сандық сигналды қалпына келтiрмейдi, сонда регенератор сияқты 

мынаны істейді. 

Артықшылық күшейткiш кiргенде сигнал беріледі, бұрмалаулардың 

барлық формасы аккумулирленген. Осы сандық сигнал шуды күшейткiшті 

және бұрмалау қосылғанда, күшейткiштен шығады.Осыған  қарама-қарсы 

регенератор сандық сигналдың кӛптеген бұрмалануын және нашарлауын  

жояды және екiлiк импульстерді тік тӛртбұрыш тізбекпен шығуға беріледі. 

Регенератордың екiншi артықшылығы, ОА&Мӛрісіне(басқару, 

пайдалану және техникалық қызмет кӛрсету) ол арқылы ӛтетін, 

регенератордың және бит ағысының мәртебесiн қамтамасыз ету үшiн SONET 

немесе SDH ӛтуге рұқсат беріледі. 

Бұл  мәртебе жүйемен басқару орталығына, осы желiге жауапты арқылы 

хабар берiледi. Бұл жүйелік операторға   мониторинг және техникалық қызмет 

кӛрсету үшiн тамаша мүмкiндiктi қамтамасыз етедi. Күшейткiш бит ағысына 

мұндай жеңіл қол жеткiзуі мүмкін емес, ӛйткенi ол регенераторға қарағанда, 

екiлiк ағысты демодуляция -ремодуляциямен айналыспайды. 

Бiз бұл  бӛлiмде  бұл автономды регенераторды сипаттаймыз. Еске 

сақтаңыз, жарық қабылдағыш хабарлағыш регенератордың функциясын 

орындайды. Алайда, оптикалық – хабарлағыш генерация функциясын 

орындап, регенерация функциясын орындамайтына кім қарсылық білдіре 

алады. 
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Алыстатылған регенераторлар келесi әдiстердiң бiрiнің кӛмегімен 

қоректенеді: 

1)олар мультиплексор немесе терминалдың ең жақын негiзгi  қорек 

кӛзінен тартылған,  екі сымнан қоректенеді; 

2)ол локальді қоректі  жергiлiктi энергиякомпаниясынан пайдалана 

алады. 

Олар үзiлiссiз қуат беру кӛздерi болуы тиіс немесе локальді күн 

батареяларынан, шағын газтурбиналық қондырғылардан,  батареялық 

резервтiк кӛздермен жел қандырғыларынан қорек алуы керек. Алыстатылған 

ОБтар ұқсас тәсiлмен қорек алуы тиіс. 

 

SONET желiлердегi регенераторлар. 

SONET регенератор, (Telcordia қазiр) Bellcore TR-NWT-000917 

спецификациясына сәйкес келедi, [7.9 ] Issue I. Мұндай регенератор осы 

тарауда сипатталған,  негiзгi регенератор функцияларын орындайды. Ол 

қосымша ретiнде SONET OA&M тақырыппен арнаулы интерфейсi бар. 

Bellcore оны секцияның шеткi жабдығы деп атайды. Бұл (жабдық ) ол 

терминирлегенiн бiлдiредi және кӛптеген жағдайларда, секцияның тақырыбы 

қайта қалыптасады. SONET RGTR (SONET регенератор - Bellcore термин) бiр 

қатар жағдайда кейбiр немесе RGTR арқылы барлық секция тақырыптардың,  

ретрансляцияланатын тақырыптың Байты, сол қабылдаған  түрінде 

таратылады. Синхронды кӛлiк сигналы секция тақырыбының форматы  36-

суретте  кӛрсетілген. 

Секция тақырыбы құрылымында (2 сурет), Байтпен мультипликация 

жасаудың нәтижесiнде алынған интерливингмен STS-N бiр бӛлігі әр STS-1 

бiрдейлендiру STS-1 үшiн С1 (А1 және А2) фрейм синхронизациясы, екi 

байты болады. 

 
 

 

34 сурет –STS үшiн SONET байттарды секция  

тақырыбында тағайындау 
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Секция тақырыбының бӛлiгі болып табылады: BIP-8, E1 қызметтiк 

байланысты, В1 - байт рәсiммен жұптық бақылаудың нәтижесі, 

қолданушының каналдарға қызмет кӛрсету F1-байты, DCC - деректердi Dl, D2 

және D3 байттардан құрылған  қызметтiк тарату  каналы. 

SONET RGTR қателердi табу үшiн BIP-8 пайдаланады, ал жүйелік 

операторлардың ұсыныстары үшін F1 байты резервтелінген. Жүйелермен 

жұмыс істеу туралы ақпаратты тарату және қабылдау  үшiн 192 кбит/с 

сыйымдылықты (ЕОС ) кiрiктiрме басқару арнасын қамтамасыз ету үшiн  

OA&M, RGTR ақпарат түрiнде DCC арнасы пайдаланылады. 

Е1 байт Крафт- терминалды қолданушы үшiн дауыс байланыс каналын 

қамтамасыз етедi. 

Регенератордың (RGTR )  (SONET STE ) секциясының шеткi 

жабдықтардың блок-сызбасы  34- суретте келтірілген. 

Бұл суретте солдан оңға қарай: тактілік синхронизация 

қалыптастыратын  1 және  0 электрлік екiлiк сигналдарды қалпына келтіретін 

оптоэлектронды түрлендiргiш (О/Е блогы)  кӛрсетілген. 

Шешiм қабылдаудың сызбасын анықтап, кiріс импульс (немесе 

импульсті позиция) 1 немесе 0 екiлiк импульс  болып табылады ма? Оған 

фреймнiң шегi орнатқан фреймирлеу блогы ілеседі; бұл ретте тақырыптың 

дескремблирлеуі жүзеге асуы мүмкiн және В1, El, Fl, Dl, D2 және D3 байт 

салыстырылып оқыла алады. 

В1 секция байттары салыстырылып оқылады және алдыңғы фрейм үшiн 

есептеп шығарылған мағынамен салыстырылады.Бұл сапа кӛрсеткiштерiнiң 

мониторинг ұстайды. Бұның артынан Bl, El, Fl, Dl, D2 және D3 байттары 

жазылады және қайтадан скремблирленеді. Ескерту: бұл ретте мағынасы 

SONET STE RGTR келесi фреймнiң тақырыбы В1 байтқа үйлескен, осы фрейм 

үшiн жаңа BIP-8  есептеу орындалады. 

Әйтеуiр, генерленген шығыс оптикалық ағыс бит   демалыс жинайтын  

керi электрооптикалық (Е/О) түрленумен жүзеге асырылады. 
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35 сурет –Регенератордың (SONET STE ) 

секциясының шеткi жабдық сызбасының блогы [7.9, 7.13] 

 

Толығырақ болу үшiн, 35-суретте  (апаттық күйiн кӛрсетудiң сигналы) 

AIS генерацияның сызықтық функциясы кӛрсетілген. AIS фрейм генераторы 

(C1 ) фрейминга (А1 және А2) байттарын бiрдейлендiру STS-1, байты және 

секция ВIP - (В1 байт) 8 байт генерлендіріледі. Егер қажет болған жағдайда 

AIS фрейм генераторы El, Fl, Dl, D2 және D3 байт генерлендіреді. AIS фрейм 

генераторы  STS-N сигналы үшін үлгi (бәрi 1) скремблирленуді   

генерлендіреді. 

 

3.1 Талшықты - оптикалық  күшейткіштер 

 

Оптикалық күшейткiштерiнің (ОК) үш негiзгi түрi  болады, ВОСП 

пайдалануға ӛңделген: лазерлік диодты күшейткiштер, легирленген  

талшықтағы күшейткiштер және роман күшейткiштерi. Қазiргi уақытта 

легирленген  талшықтағы ОК нарыққа үстем болады. Легирлену үшін эрби 

элементтi пайдаланады, ал ӛздерi ОК (EDFA ) легирленген эрби талшықты 

күшейткiш деп аталады. Олармен бәсекелестегі лазер диодты ОК  осы күнге 

дейiн,  поляризацияға сезгiштiгiмен  биiк деңгеймен қиылыстық бӛгет қымбат 

визалы ӛндiрiс болып келеді. 
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36 сурет – Легирленген эрбимен талшықтағы күшейткiштің 

жеңiлдетiлген сызбасы 

 

36-суретте  EDFA түрiндегi күшейткiштің жеңiлдетiлген блок-сызбасы 

кескінделген 

Ол бір ғана  жалғыз белсендi блок-тарту блогын ұстайды. Тарту әдетте 

лазерлік және хабарлағышта пайдаланатын жарық кӛздеріне ұқсас. EDFA 

ӛнеркәсiптiк күшейткiштерi үшiн 980 немесе 1480 нм тарту кӛздердi 

пайдаланылады.  36-суретте  келтірілген кескiн толқын ұзындығы бойымен 

бӛлiнумен қарапайым мультиплексор болып кӛрiнедi - ролiн атқаратын 

тармақтаушы комбайыншы/мультиплексор, жұмыс оптикалық сигналмен 

тартудың жарық сигналы қарапайым ғана бiрiктiредi.  Осы екi сигнал  

(талшық ) белсендi аумақ арқылы ӛтедi, және сигнал нақты күшейтіледі. 

Белсендi аумақ белгiлi дәрежедегі  қоспалаған эрбимен, сирекжер 

элементтерінен арнайы әзiрленген оптикалық талшықтан тұрады. 

ОК EDFA түрiндегi қажеттi күшейту сызбасы 1525 нм мен 1565 

аралығында толқын ұзындықтары  тар жолаққа   қатысты қамтамасыз етiледi. 

Алайда,  бiз толқындардың ұзындықтарын тар жолақтар деп атаймыз, 

кӛптеген WDM каналдарды орналастыру үшiн жеткiлiктi кеңiстiкті 

қамтамасыз етедi. 

ОК артықшылығының бiрi WDM кӛпканалды жүйеде регенератордың 

үстiнде әр каналға жеке регенератор қажет, сонда барлық WDM жүйесіне бір 

ғана күшейткiш керек болады. Мысалы,  WDM жүйесінде 16 арна бар. Онда, 

бұл кескiн үшiн 16 регенератор және  бiр ғана  ОК қажет. Тiптi, ОК ӛтетін бит 

ағын жылдамдығына қатысты мӛлдiр,  сонда регенератор ӛтетiн белгiлi бір 

ағыс жылдамдығына есептелінген. Жүйе үлкен ұзындықта болғанда,  

(Мысалы, 700 км артық) дисперсияның iс-әрекетiн әлсiрететін және дабылдың 

пiшiнiн қалпына келтіретін бiр регенератор пайдалануға болады. 

 

Талшықты – оптикалық күшейткіш типтері. 

Талшықты - оптика күшейткіш екі типке бӛлінеді: лазерлі диодты 

күшейткіш және талшықты күшейткіш, қоспаланған сирек жер элементтері. 

Раман мен Бриллюэндік күшейткіш қолданылады. ОК тобының машықтаушы 

мысал ретінде күшейткіштің EDFA типі сәйкес келеді. Соған орай, басқа да 

осындай типті күшейткіштер жасалуды, оның кейбіреулері тӛменде 

қарастырылады. 

Лазерлік диодтағы күшейткіштер. 



 58 

Лазерлік диодтағы күшейткіштер үш типті: блокталған инжекциямен, 

Фабри – Перо және қума толқынды (TW) типті болып бӛлінеді. Бастапқы екі 

тип лазерлі генерация табалдырығымен ерекшеленеді. Оптикалық 

күшейткіштердегі лазерлі диод және блокталған инжекциямен жай лазерлі 

диод жоғарғы табалдырықтағы лазерлі генерация күшейткіш ретінде жұмыс 

істейді. Фабри – Перо күшейткіші – лазерлік диод күшейткішімен, қандай да 

бір лазерлік генерацияның тӛменгі табалдырығымен ығыстырылған. Қума 

толқынды күшейткіш – жартылай ӛткізгішті күшейткішті, беткі 

жабындыларын антиқайтарушы шектету. Соңғы кездері ҚТК осы топтағы 

күшейткіштерді, оның ерекшеліктерін және іргелі дамуын, облыста 

антиқайтарушы жабындының кемел озықтығын қадағалауда. 

ОК қарағанда қоспаланған талшықта, лазерлі диодталған күшейткіштер, 

лазер (таратқыштар), кезкелген толқын ұзындығында жұмыс істей алатындай 

жобалануы мүмкін. 

Лазерлік диодтағы күшейткіштің максималды күшейтуі 80 мА 

инжекциялық токтың әсерінен 19дБ, ал деңгейлі жолақ ені 3 дБ - шамалы 

50нм. 

Кең жолақты ӛткізгіш – лазерлік күшейткішті жартылай ӛткізгіштердің 

артықшылықтарының бірі. 

Кӛптеген квантты шұңқырлы (MQW) лазерлерді пайдалану кезінде 

анағұрлым кең күшейткіш спектр, оларда энергетикалық аймақтың ӛзіне тән 

құрылымы болуы мүмкін. Осы күшейткіштердің шуыл деңгейінің реті 5-7 

дБ[7.1]. 

37- суретте кӛрсетілгендей, талшықты – оптикалық күшейткіштердің3 

айырмашылық тәсілі қолданылады.  

37,(б) - суретінде қуатты күшейткіш (бустер) кӛрсетілген. Қарапайым 

конфигурация кезінде оны бiрден оптикалық таратқышқа орналастырады, 

сигналдың қуатының + 15-+ 20 дБм деңгейіне дейiн ұлғаюы мүмкін.Мұндай 

сигналдың деңгейлерi қажеттi немесе үлкен аралық ӛтудің ұзындық үшiн, 

немесе елеулi деңгейiмен, мысалға, WDM жүйеде енгізiлген шығын пассивті 

элементтерiнің үлкен санын осындай жағдайда пайдаланылады. 

37,(в) - суретте ТОК, бастапқы күшейткін ретінде кӛрсетілген. Осындай 

жағдайда ТОК алыстатылған тракттың соңында, тiкелей алыстатылған 

қабылдағыштың алдында орналасады. Кӛптеген жағдайда осындай 

конфигурацияларда күшейткiш қабылдағышпен интегралданады. Осындай 

жағдайда ТОК қабылдағыштың сезгіштік деңгейін тӛмендетеді. Күшейткiш 

тӛменгi деңгейлі сигналды, ұзақ ӛткен жолды немесе үлкен деңгейлі 

шығынды элементтерi қатар арқылы және оны деңгейге дейiн жоғарылатып, 

қабылдағыш үшiн қолайлы қабылдайды. 37- суретте кӛрсетілгендей, лазерлі 

диодтағы күшейткіштер үш нұсқаны да қолдана алады. 
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(а) сызықтық күшейткіш; 

(б) қуатты күшейткіш (бустер); 

(в) бастапқы күшейткіш. 

 

37 сурет – Талшықты – оптикалық күшейткіштердің үш түрлі нұсқасы 

 

 

Олар EDFA түрiндегi күшейткiштер қанағаттанарлықсыз сипаттамасы 

болатын, толқын ұзындықтары 1310 нм аралықта жұмыс iстей алады. EDFA 

күшейткiштері арнайы толқын ұзындықтарының 1550 нм диапазоны үшiн 

арналғаны белгiлi. 

 

 

Лазерлік диодтағы ОК. 

Егер лазерлік диодындағы күшейткіш сапалы қуатты күшейткiш ретінде 

қолданылса(37,(б)-сурет,Бустер), онда оның шығыс қуаты 10 мВт деңгейінде 

шектелген дұрыс емес. 

Ол шығыс қуатының қанығуына қатысты аз (шамамен 5 мВт) 

түсiндiредi. 

Жартылай ӛткiзгiштерді ОК (ЖӚОК) құнсыз сапада сызықтық 

күшейткiш ретінде қолданылатын кемшiлiктер қатарына ие. 

Осы кемшіліктердің арасынан: арналардың арасындағы поляризацияға 

сезгiштiгi (WDM жүйелерi үшiн сезгiш), ӛтпелi кедергiлер, үлкен шығынмен 

талшыққа енгiзуді қарау керек. 

EDFA күшейткiштерінде мұндай проблема жоқ, бiз қарастырып 

ӛткендей, ол 1550 нм мӛлдірлік саңылауы ғана қолданыла алады. 
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3.2 Талшықты күшейткіш эрбиемммен легиреленген (EDFA) 

 

EDFA күшейткіш типі талшықты-оптикалы күшейткіштердің ішінде ең 

қолайлысы болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандай, оның мӛлдірлік саңылауы 1550нм шектелген. 

Оның пайдалануы WDM жүйелерiнің пайда болуына мүмкіндік әкелді. 

Оптикалық күшейткіштердегі күшейту барлық ұзындықта талшық 

бойымен тӛменгі шығынмен, қоспаланған сирек жер металымен болады. Ол 

үшiн ионды сирек жер металдары, сол секілді эрби, гольмий, неодим, самарий, 

таллий  және иттербия қолданылуы мүмкін. Олар 500 ден 3500 нм 

аралығындағы әртүрлi толқын ұзындықтарында жұмыс iстейтiн ТОК құруға 

мүмкіндік бередi. 6- суретте EDFA күшейткіш типінің блок-сұлбасы 

кӛрсетілген. 

 
 

38 сурет – EDFA күшейткіш түрінің толық блок - сұлбасы 

 

 

38 – суретте кӛрсетілген, EDFA күшейткіш, екі белсенді элементтерден: 

белсенді талшықтан, қоспаланған Ег
3+

 және қажетті тартып шығарудан 

тұрады. Тарту жартылай ӛткізгішті лазерлі таратқышпен кӛрсетілген. 

Талшыққа сигналды тарту үшiн қалай дегенмен бiр тармақтаушы талап 

етiледi. Бұл суретте спектр түрiндегi тұрпатты EDFA күшейткiш типi 

кӛрсетілген. Толқын ұзындығының тартуы 980 немесе 1480 нм болуы мүмкін. 

Одан басқа ОК EDFA типіндегі толқын ұзындығының тарту диапазонын 600-

700 нм ретінде қолдануы мүмкін. Тарту үшiн шамамен 11дБ/МВТ нәтижесіне 

жеткен тартудың GaAs лазерлік диодтарды тиiмдiлiгi үшін пайдаланады. 

EDFA бiрнеше әртүрлі концигурациялары қолданылады. 38 – суретте  тура 

бағыттағы (бағытталған тарату) тарату кӛзінің қолданысын кӛрсетеді. 

Сонымен қатар суретте, бағытқа қарсы тарту кӛзінің қолданысын кӛрсетеді. 

Егер сигналдың қуаты қанығу деңгейімен салыстырғанда аз болса, онда 

алдыңғы жағдайдағы конфигурацияны салыстырғанда кӛрсеткiші шамамен 

бiрдей болады. 

Егер шуыл тӛменгі деңгейде болса, онда бағытталған тартуды 

пайдалану қажет. 
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39 сурет –Типтік күшейткіштің EDFA спектрі. Жолақтың ені шамамен 

40 нм құрайды, оның ішінде 30 нм ғана қолданылады. 

 

 

Сондай – ақ, екі бағытталған тарату бар, екі тарту  конфигурациямен,   

күшейткіштің екі бағытта да бір мезгілде тартуы кӛрсетілгендей 

қолданылады. Бағытқа қарсы тарату үшін 1480 нм толқын ұзындығы, ал 

бағытталған тарату үшін – 980 нм пайдаланылады. Бұл әрқайсының күшті 

жақтарын қолдануға мүмкіндік береді. 1480 нм тарату жоғарғы кванттық 

нәтижесі, анағұрлым шуыл коэффициенті жоғарғы болғанда, соғұрлым980 нм 

тарату квантқа шуыл коэффициентін жақындатуды қамтамасыз етеді. 

Әдетте бiр тартуы бар ОК типiндегi EDFA +16 дБм қанығу режiмде 

шығыс қуатының ретін және 5-6 дБ шуыл коэффициентіндегі аз сигналды 

күшейту режимінде қамтамасыз етiледi. Егер екi тартуды бiр мезгiлде 

пайдаланса, онда шығыс қуатының  + 26 дБм-ға дейiн кӛбеюін күтiге болады. 

Тӛмен, жақын кванттық шекке, шуыл коэффициенттің мәнін күшейткiштiң 

кӛп құламалы нұсқасында қолдануға болады. Мұндай сұлбаны қолдануда бiр 

оқшаулағыш бiрiншi құлама күшейтуден кейін қорғаныс үшiн кӛрсеткiштерiн 

нашарлаудан (әдетте, шуыл коэффициентiмен анықталады) iлесе бiрiншi 

құламасы [7.2 ] керi қайтаруда екiншi құламадан мүмкiн таратқан ASE әсерiн 

пайдаланылады. 

Суретте кiрiс және шығыс жарық ағындарын бағыттайтын, кiрісте 

оптикалық циркуляторды пайдалануымен шағылысу тартуы кӛрсетілген. 

980 немесе 1480 нм - тартудың толқын ұзындығының таңдау кезiнде, 

кӛрсетiлген конфигурацияны  қарастыру бастысы болып табылады. 
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40 сурет – Күшейткіштің EDFA типінің сұлбада қолданылуы 

([7.3], 5.7, 97 с.) рұқсатпен басылған) 
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8кесте - Тартудың екі толқын ұзындығының салыстырмалы талдауы  

Толқын ұзындығы 1480 нм 980 нм 

Жарық кӛзі InGaAsP/InP - ЛД Ф-П InGaAs - ЛД  супер-

решеткалы 

Нәтиженің күшеюі 5 дБ/мВт 10 дБ/мВт 

Шуыл коэффиценті - 5,5 дБ 3-4,5 дБ 

Қанығудың шығыс 

қуаты
1)

 

 

+20 дБм 

 

+5дБм 

Тартудың толқын 

ұзындығының 

диапазоны 

кең, 

20 нм (1470 - 1490 нм) 

тар, 

2 нм (979-981 нм) 

Сәуленің ыдырауы ауыр жеңіл 

Шығыс тарту қуаты 

 

50-200 мВт 10-20 мВт 

Сенімділік   

Тарту қуатынан тәуелді болу. Қазіргі уақытта жоғарғы қуатты 1480 нм 

тартумен алу оңай болып табылады. 

 

 

EDFA күшейткіш типінің нұсқалары. 

EDFA күшейткіш типінің екі түрі бар. Ол ӛндiрушiлер және ТОКҚ 

жобалаушыларға қолжетерлік: жоғарыда айтылғандай, EDFA күшейткiштері 

кварц талшығының және фтор талшығының негiзiнде жасалады. 

Олар ӛте бiр-бiрiне ұқсас және эрбиенмен қоспаланған жұмыс 

талшығымен ғана ерекшеленедi. Ол күшейтудiң аумағымен: негiзгi 

сипаттамаларды 1525-1560 нм және қисық шығыс сипаттамасымен ғана 

ерекшеленедi. 8-суретте  EDFA үшiн пайдаланылатын шығыс фтор 

талшығының сипаттамасы түзу болып кӛрiнедi. 

Inc., [7.12] комапаниясының рұқсатымен алынған) 

1540 нмтолқын ұзындықтарды облыста оның шығыс сипаттамасы едәуiр 

тегiсiрек болады, EDFA күшейткiш фтор негiзгi артықшылығы талшығының 

негiзiнде, EDFA кварц талшығының негiзiне қарағанда. алайда, EDFA фтор 

талшығының негiзiнде бiр кемшiлiгi бар. Шуыл  еселiгi жоғары, EDFA кварц 

талшығының негiзiнде қалай 980 нм мүмкiн емес, ӛйткенi ол 1480 нм тартуды 

пайдаланады. Күйдi  тарту үшiн 980 нм толқын ұзындығының пайдалануы 

фтор талшығының пайдалануында тиiмдi емес. 

WDM кӛп каналды жүйелерi үшiн әсiресе шығыс сипаттамасы маңызды. 

Бұл 1530-1542 нм ӛткізгіштік жолағының бойымен пайдаланылған. WDM 

жүйелердегi тығызырақ жиiлiк жоспарының пайдалануы болды. 
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41 сурет –Талшықты кварц және талшықты фтордың негізіндегі  EDFA 

күшейтудің шығыс сипаттамасы 

 

 
42 сурет - EDFA арналған шығыс сипаттамасының балансталмаған түрі, 

кварцталған талшықтың негізі, DWDM топтық сигналды тасушы 

 

Талшықта, қоспаланған сирек жер элементтеріндегі басқа 

күшейткіштер. 

Қоспасыз болат эрби кварц талшығындағы күшейткiш 1550 нм 

мӛлдiрлiктiң терезесiнде 35нм шақты жолақты қамтамасыз етедi.  Ысырабы 0, 

25 дБ/км аспайтын шамамен 200 нм жолақ ені болады. Егер шамаға дейiн 0, 35 

дБ/км ысыраптарын деңгей жiберсе, онда шамамен 400 нм ені DWDM 

жолағының жүйелерiмен пайдалануға үмiт артуға болады. Мұндай кең 

жолақты қолдану үшін басқа аз жерленген легирленген қоспалары бар 

күшейткіштер қолданылады. Бұндай күшейткіштердің бірі болып эрбиеммен 

легирленгентелуриттенген терезедегі(EDTFA), талшықты оптикалық 

күшейткіш, күшейту жолағын 90 нм  дейін кеңейтуі мүмкін. Егер  фторористі 

талшықты оптикалық күшейткіштерді қолданған жағдайда 1550 нм терезеде 
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керекті ӛткізу жолағын одан да кеңейтуге болады. TDFFA типті тулиев 

күшейткішін қолдана отырып 1470-1650 нм күшейткіш жолағын алуға 

болады. Празеодимді лигирленген талшықты күшейткіш 1310 нм терезе 

мӛлдірлігінде жұмыс жасайды. 

EDFA типті эрбиевті күшейткішті Жапон зертханасында арнайы 

эквалайзерді қолданып,  эксперименттей отырып, 1561-1611 нм диапазонында 

кәдімгідей жалпақ сипаттамадағы күшейткішті алуға болады. Оның жолақ 

кеңдігі 50 нм құрайды. Мұндай күшейткіш күшейту коэффициенті 25 дб және 

шу деңгейі 6 дб тӛмен. NTT компаниясы осы эксперимент негізінде EDTFA 

типті жалпақ сипаттамадағы жұмыстық диапазоны 1570-1617 нм күшейткішті 

жасап шығарды [7.5],  56-64 бет. 

 

Раманов күшейткiштері. 

[7.10 ] жұмыста «раманов күшейту қысқа толқын ұзындықтары жоғарғы 

қуатты тартудың фотондары осындайда пайда болады ) оптикалық фотондар 

материалдың матрицалық торының тербелмелi сәндерi бытырайды ) және 

когерентті үлкен толқын ұзындықтары қуаттың тiзiмiмен олардың сигналдық 

фотондарына қосылады)». Бұл  процесс практикалық  іске асыру кезінде 

Романның (D-RAT ) әсерінiң кӛмегiмен таратқыш  атауына ие; тартудың 

жарығы сигналдың бағытқа қарсы  енгiзілуіне, талшықты сызықтық 

күшейткiш жақтан енгiзiледi. Бұл конфигурацияда Раманов  күшейткiші 

шуылы  аз  бастапқы күшейткiш сияқты жұмыс iстейдi. Тӛмен деңгейлi 

раманов күшейтудiң негiзгi артықшылығы ол талшыққа қосымша қисық 

сызықты  енгізбейді. 

Жұмыста  [7.11 ] кӛрсетiлген: «(Лазерлік тартудың екi ортогональ 

поляризациялалған диодтарды поляризацияның белгiсi бойымен 

мультиплектейді ( П- мультипликтейді)  және талшыққа таратылатын бағытқа 

қарсы тартудың пайда болуы үшін  WDM  бiрiктiредi. 

Нәтижесiнде  таратылған тура бағытталған сигнал талшықта 

рамановтық күшейтуді қабылдайды. Бағытқа қарсы тартуды пайдалану 

тартудың шуыл әсерi  сигналға  азаяды. 

 
 

 

43 сурет – Corning Inc 

.компаниясыныңрұқсатыменрамановкүшейткiштiңүлестiрiлгенблок-сұлбасы 

[7.15]) 
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ҮлестiрiлгенРамановкүшейткiштiңшығыссипаттамасы 

таратылатынталшықтың,таратудыңсигналын жұту, тиiмдi ауданжәне раманов 

күшейтудің коэффициентісияқтықасиетінебағынышты. 

Келтірілген [7.11] практикалық мысалдардың бiрiнен күшейту тек                 

3, 75 дБ  ғана құрайды. 

Күшейтудiң тұрақсыздығы   ВОУ үшiн маңызды параметрлердiң бiрi 

болып табылады, WDM/DWDM жеке алғанда жүйенi осындайда пайдаланады. 

Раманов  күшейткiшінің  нақты сигнал үшін күшеюі сигналдың және 

тартудың жиілігінің айырмашылығынан тәуелді. 

 

 
 

44 сурет – Аз сигналды үлкен ұзындықтағы талшықта 

Раманов күшеюі кескінделген 

 

Жолақтың ені күшейту коэффициентiнiң шығуы 20 ТГц-тен астам 

ауданда 13, 2 ТГц күшейту. 

Әр түрлi сигналдар олардың жиiлiгi және таратудың жиiлiгi айырымға 

байланысты әртүрлi күшейтуді қабылдайды. 

Демек, кейбiр толқын ұзындықтары ауқымдарының қайсысы болса да 

күшейту  деңгейiнің тербелiсі  болады. 45-суретте кӛрсетілген, 200 МВТ 

таратудың деңгейi үшін 7,78 дБ ең жоғары күшейту 3, 5 дБ (ең жоғары-

минималды) деңгейдiңтербелiстерi болып  табылады. 

Суретте кӛрсетілгендей, С жолақта анықталатын күшейту деңгейiнің 

нақты тербелiсі, (дБқа күшейтудiң тербелiсi) /( ең жоғары күшейту = 3, 5/7, 78 

= 0, 45  дБқа). 

1443 нм  тартумен үлкен ұзындықты талшықта роман күшейтудің 

спектрі  100 және 200 МВТ тартудың қуат деңгейлерінде (1530-1560 нм) 30 нм 

ұзындықпен С диапазоны кӛрсетiлген суретті [7.10, 7.11, 7.15] қара. 

ТОСҚ жобалауда, оптоталшықтың ӛтуі құрылған WDM сигнал (кӛп 

толқындық) ауыстырылады; раманов күшейткiштiң үлестiрiлген 

комбинациясы және  тандем қосылуында EDFA күшейткіш тамаша нәтиже 

бередi және ASE ӛсуін кемітуге рұқсат бередi. 

45-суретте  32 толқын ұзындықтарымен DWDM оптикалық спектр 
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жүйесі кӛрсетілген,  (OSNR ): шуыл сигналына қатысты,  қарым-қатынас 125 

км-шi ұзындығымен талшық үшiн  екi жағдай үшiн белгiленген:  1 ) раманов 

күшейтудiң құламамен буданды бастапқы күшейткiші + EDFA; 2 ) EDFA ғана 

пайдаланылады. Суреттен буданды сызба 4,2 дБ сигнал/шуыл қатынасы 

кӛрінеді. 

LEAF талшықпен 125 км-шi ұзындығынан ӛткеннен кейін 

сигнал/шуылы қатынасының жақсартылуы. 

 

 
 

 

45 сурет - Талшық арқылы ӛтетiн, 32 толқын ұзындықтарымен DWDM 

оптикалық спектр жүйесі  құлама роман  күшейткішімен   және EDFA  

буданды бастапқы күшейткiшiмен олар күшейтіледі немесе  EDFA ең жоғары 

күшейтуі бірдей, сонда табалдырықты тұғыр буданды сұлбада 4, 2 дБ тӛмен 

([7.10, 7.11] Coming компаниясының рұқсатымен) 

 

 

Оптоталшықты кабель тарату ортасында, (КТВ ) кабелдiк теледидардың 

сигнал таратудағы  алатын орны ӛте маңызды 

Видеобейнелеу арқылы тарату КТВ қызмет кӛрсетудің негізін құрайды.  

КТВ арқылы таратудың мақсаты – қолданушыға  46 дБ артық сигнал – шуылға 

қатысты  анық бейнесигналды жеткiзу. Бұл сигнал/шуыл қатынастың 

мағынасы деректермен немесе дауыспен салыстырғанда каналдардан  орын 

алатын мәні үлкен болып табылады. Егер бейне жеткiзу тиісті деңгейде 

жұмыс iстесе, онда қалған сервистер нормада, деп айтуға болады.  Оптикалық 

талшық КТВ үшiн таратудың ортасы, 1990 жылы  қолданысқа енгiзілген. 

Оның енгiзуiнiң ұтымдылығы және әртүрлi желiлердiң архитектурасы осы 

тарауда талқыланады.  Онда да КТВ желiлердiң  буданды дамудың және 

олардың ұйымының тарихына шолу жасалады, екi жақты таратудың 

тұтынушыларын қамтамасыз ету үшiн, сонымен бiрге буданды желiлердi 

архитектура және соңғы миляда біріктіру қаралады. 
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4 Құрамы мыс тарамдар және оптоталшықты гибритті жүйелер 

Негiзгi мәлiметтер. 

 

Кәбілді теледидарда сигналдарды тарату барысында оптоталшықты 

кәбіл ӛте маңызды рӛл атқарады. Кәбілді теледидар таратудың негізгі мақсаты 

кӛрермендерге ӛте анық сигналдарды түрлендіріп тарату, сигнал/шу қатнасы 

46 дБ тӛмен болуы тиіс. 

Оптоталшық кәбілді теледидар тарату ортасы ретінде 1990 жылдан іске 

асырылды. Осы тарауда оның тарату ортасы туралы ӛте кең мағынада 

мәліметтер беріледі. 

 

 
 

46 сурет – ВОК енгізуге  дейiн КТВ  желiсі сызбада келтірілген. 

 Ол айтарлықтай жеңiлдетiлген 

 

Онда таратудың ортасымен, оның кең жолақты қасиеттерi ескере 

отырып, коаксиалды кабель қызмет атқарды. ТВ/бейне кең жолақты жүйеге 

жатқызылады, 1-суретте кӛрсетілгендей, 6 МГц-шi жолақтың енi бар 

теледидарлық радиосигналды белгiмен NTSC стандарты пайдаланылады. 

46сурет - КТВ сызбасы 1970 ж. дейiн қарапайым жүйе.  Таратқыштың 

жүйесі толығымен коаксиалді кабельге және электрондық күшейткiштер 

негiзделген. Бағдарламалардың бастапқы  кӛзі бас  телестанцияларда шағын - 

толқындық диапазонда, кабелді сигналды және  магниттi таспаны пайдалана 

отырып, жұмыс iстейдi. Спутниктiк қабылдауды кешiрек пайдалана бастады. 
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47 сурет –  Сигналдың амплитудалық-жиiлiк  сипаттамасы Жолақтың 

ені 6 МГц  (FCC Part 73.699, [14.4] 5-шi сурет  240 алғанда) 

 

КТВ жүйесіндегі бас телестанция  барлық бағдарламалық және басқа да 

сигналдардың  жиналған орны болып табылады және кабелдiк желiге ізінше 

тарату үшін қалыптасады. Бас телестанциялар олардың айналасындағы басқа 

бiрнеше спутниктi антенналардан ерекшеленедi. Бас телестанциялардан 

құрылған КТВ  сигналы тұтынушыларға коаксиалді кабелдер бойымен  

жеткiзiлдi. КТВ жүйесі сигналды тиісті деңгейде ұстау үшін пайдаланушыға 

дейін барлық жолмен кең жолақты күшейткіштерді талап етті. Әр 

күшейткіште шуыл пайда болды және пайдаланушының жолында сигналдың 

бұрмалануы туындады. Осы шуылдар және бұрмаланулар шоғырланды. 

Демек, біртіндеп қосылған күшейткіштердің шекті санын, сигнал 

пайдаланушыға жарамсыз болғанға дейін жүйені ұстап тұрады. Жұмыста 

[14.1] бұл сан (шамамен) 20 тең. Бірақ, шуылдың тӛмен деңгейі бар 

күшейткіш, күшейткішке қосылған максималды  сан  50  қысқа жолақты 

жүйеге жетуі мүмкінБір кең жолақты күшейткіш күшейтуі ұтымды 

коэффициенті шамамен 22 дБ құрайды. Жоғары кӛрсетілген мәндердің бұл 

күшейтулерді күшейту интермодуляциялық ӛнімдерді шамадан тыс 

үлкейтуіне әкеледі. 

Біздің есеп айырысуларымызда қолданатын шуыл кәдімгі кең жолақты 

күшейткіштің коэффициенті, шамамен 8 дБ [14.1, 14.3, 14.5] құрайды, бірақ 10 

дБ цифрді  дұрыс қолдану керек. 

 

Логикалық негіздеме. 

Ескертеміз, коаксиалды кабель таратудың  оқшаулағыш радиожиілік 

ортасын ұсынады. 
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Ӛз конструкцияның және электр сипаттамасының күшіне, ол 

ерекшеленген  жиілік спектрін тасымалдауға мүмкіндігі бар. Бұл спектр әуе 

ортасында  бар, мұндай спектрден оқшау. . Оның қасиеттерінің бір сол,  ол 

ауамен таралған сияқты. Бұл кабелге қосылған теледидар қабылдағыш,  ол 

ӛзін антеннаға қосылғандай болады. Сондықтан ТВ қабылдағыштың иесі, 

қосымша электрондық жабдықтарға ақшаларды босқа жұсамай,  кабелдік 

желілер қолданушысы  бола бастай алады. Егер қолданушы келісім шартты 

бұзса, онда ешкім,  (ешқандай) жабдықтар қалмайды.  КТВ спектрі кабелдің 

«ішінде» болатынын, ескере отырып, КТВ жүйелері радиожиілік спектрге 

арналған жиіліктер (эфирде хабарлау бойынша) басқа мақсатқа қолдана 

алады.  Бұл «басқа» қолдануы үшін кәдімгі ТВ таратқыш (ауа бойынша 

әлдеқандай бӛгеттерсіз жасаусыз болып жатыр. Әрине, кабелдік таратуға әуе 

тартқышының  ықпалының алдын алуға, маңызды шаралар қабылдау немесе  

сұраққа жауап беру керек:  әуе таратқышы кабелді таратқышқа әсерін тигізе 

ме? Коаксиалды кабелдің ішінде  ӛзінің сигналдарымен ерекше спектрімен 

КТВ жүйелері бар. 

Спектрдің түрленуімен,стандарттық жиілікті тасымалдау 

жабдықтарының кӛмегімен спектр бос бӛлігін толықтырумен бас телестанция 

айналысады.  Осы 6 МГц каналы ауа бойынша таратылған, алыстатылған  ТВ 

сигналы арқылы жеткізілетін, спутниктік фидерден немесе РРЛ 

түседі.Коаксиалді кабелдің негізгі кемшіліктерінің бірі оның шығынының 

сызықты емес шамамен, тіпті экспоненциальді ӛсуі болып табылады.  

Коаксиалді кабель сигналының әлсіреуі, жиіліктен тӛрт бұрышты  түбір 

тәрізді ӛзгереді.  Жартылай (12,7 мм) алюминий кабель 181 МГц жиілікте 30 м 

сайын 1дБ ӛшіріледі, дюймолық (25,4 мм) кабель үшін, бұл ӛшірілу  0,59 дБ 

дейін  кемиді.  Жиіліктегі 216 МГц шығыны (АҚШ-та 13 канал) 2 есе жоғары, 

54 мГц  (АҚШ-та 2 канал), жиіліктегі шығында 4-есе айырмашылық бар. 

Сондықтан,  жиілік сипатын теңестіретін құрылғыны пайдалану қажет. 

Осының бәрі, осындай толқын ұзындығы (немесе жиілігі) ӛзгеруімен 

шығынның кӛбеймеуі, оптоталшықтан ерекшеленеді. Біз, бұрын есеке 

түсіргендей, талшық шығыны терезеде 1310 нм ретімен 0,35 дБ/км, ал 

терезеде 1550 нм - 0,25 дБ/км. Бұл ең маңызды себептердің бірі, оптоталшық  

КТВ жүйесі үшін тартымды. АМ модуляциясын пайдалану кезінде бізге 

конвертирленген сигналды- жарық сигналын  қабылдағыш және 

конвертирленген нүктедегі радиосигналдың күшейткішін пайдалану қажет. 

Оптоталшық сигналы бойымен ӛту кезінде жиналған бұрмалаулар мен шуыл 

ӛте аз істейді, сонда коаксилді кабель бойымен ӛту кезінде  бұрмалаулар мен 

шуыл ӛте жоғары болады. 

Оптоталшық коаксиалді кабелді таратудың ортасы ретінде ұтады, 

әйтседе КТВ желісі  коаксиалді кабельмен арзан, оптоталшықты желі үшін 

оптикалық қабылдағыш және демодулятор әр ТВ қабылдағышына қажет. 

Пайдаланушының жабдықтарына талшықты жақын енгізсек, бейнелеу 

соншалықты сапалы болады. 

Кейбір қосымша ескертулер. Белсенді құрылымдар MTBF кӛрсеткіштің 

жарамсыз мәнімен тендециясы бар, пассивті кабель сияқты емес. Біртіндеп 
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қосуда күшейткіштер кӛп болса,  MTBF жүйелері соғұрлым нашарлайды. 

Кӛрсеткіштерді тікелей нашарлатады. 

Егер біз сияқты-біресе тандемге кең жолақты күшейткіштердің санын 

кішірейте алсақ, онда жүйелердің кӛрсеткіштерінің сапасын/қателіктер 

жақсарта аламыз. Тұтынушыда қабылдау нүктесінде сигнал/шуыл 

видеосигналдың қатынасын жақсарта аламыз.Біз сонымен бірге 

тұтынушының қабылдау нүктесінде MTBF жүйелерін жақсартып, жүйелер 

сенімділігін жақсартамыз. Жүйелер істен шығу уақыты маңыздылығы 

тӛмендеуі мүмкін. Талшықты - оптикалық кабел магистралдық маршруттарда 

КТВ жүйелерде алғаш рет қолданған еді. 32 км магистралдық маршрут 

қайталауыштарсыз немесе күшейткіштерді қолдануысыз жұмыс істей алады. 

ВОК маршрутқа сондай ұзындықта коаксиалды кабелмен сызбада 30 

кеңжолақты күшейткіштерді алмастыру мүмкін. 

47-суретте коаксиалды кәбіл бойымен сигнал жеткізу сызба бойынша 

салынған, КТВ жүйесі кӛрсетілген. Бұл жүйе, бірақ оптоталшықты 

магистралдық желіде қолданушы, суретте кӛрсетілген. ВОК жүзеге асырған 

КТВ сызбасының ықшамдау тұрғысынан оңтайландыру мүмкіндіктерінің бірі 

3-суретте кӛрсетілген. 

Бұл КТВ жүйелерін жобалауға негізделген бас телестанцияның  X 

күшейткіштерді сигналды тұтынушылардан кез келген қолданушыға желіні 

құрастыру үшін  келтіру. 

Суретте Х = 3 кӛрсетілген. 

 
 

48 сурет -  1990 дейін КТВ жүйелерінің қарапайым сызбасы. 

Электрондық күшейткіштерге кӛптігіне назар аударыңыз, тандем қосуда 35 

сан (см жетіп жатыр. [14.8, 14.9] 
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49 сурет –X күшейткіштердің қолданылатын архитектурамен таралған, 

сигналға кез келген тұтынушыға дейін КТВ желілердің  сызбасы Рұқсаттан 

серіктестіктер ADC, Minneapolis, MN [14.8] 

 

КТВ магистраль талшықты - оптикалық аралық КТВ бойынша таралу 

қолданысы. 

КТВ таратылу жүйесінің оптикалық сегмент бойынша кәдімгі ұқсас ТВ-

сигналын тапсыру әдісінің үш түрі бар. 

Амплитудалық модуляцияның қолданысы ӛте танымал әдіспен келеді. 

Онда жолақтың енімен КТВ сигналдың қарқыны 500, 600 немесе 800 МГц 

лазер хабарлағыш тікелей модульдеп жатыр. 

КТВ Техникалық мамандары екінші әдіс «ЖМ» деп атап жатыр», бірақ 

таза түрде ол (ЖМ) жиілік модуляцияға қатынастар алмайды, (каналды  топта 

білімде канал жиілік жылжу іс жүзінде сонымен бірге AM модуляция) 

қолданып жатыр. 

8, 16 немесе 24 Осы әдістің кӛмегімен КТВ  жиілік сигналдан әрбір 

арнасы,  айтарлықтай КТВ модульдейді.Нақты іске асырудан тәуелділікте, 

сондай оларды топқа бірлестіреді, хабарлағышта лазерлік диодтардың жарық 

сигналын (АМ әдісі бойынша ) моделдейді (бұл ұқсас телефон арналарында, 

арналық топтарға сигнал беру үшін қолданылады, мультипликациялық жиілік 

сызбасына ұқсас  [А-20, А-21]) қараңыз.  

Әрбір топтық сигнал жеке талшықпен сабақтас. Егер біз, мысалы, 

таратушы түйінге таратқыш торапты  КТВ 64 арна таратсақ және 16 

тасымалдаушы асты топты қолдансақ, бізге 4 талшық қажет  (164 = 64). 

Бұл ӛте күрделі әдіс (AM) модуляциялардың тікелей әдісін  ескере 

отырып,  пайдаланушының соңынан ТВ қабылдағышпен бірлесіп, стандартты 

бір арнада АМ форматы конвентирленуі керек. 

Неліктен жиіліктік модуляция әдіс біріншіорында? Жауап қарапайым, 

ол – бір ғана әдіс С/Ш = 67 дБ қатынаспен қысқа секциялар EIA/T1A-250C 

[14.2] үшін стандартты қанағаттандырған. 

Бұл стандарт АҚШ-қа стандартты анықтайтын, ТВ жоғары сапалы 
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хабарлауға  кепілдік береді. 

Жүйелердің тағы екі артықшылығы бар: олар оптикалық сегментте 

дисперсия ықпалына душар болуы және талшықты - оптикалық 

аралықтыңұқсас AM жүйелер сияқты емес, үлкен ұзындығына рұқсат 

беріледі,. 

Талқылауда біз тӛменде талшық бойымен AM таралу әдісіне кӛңіл  

бӛлеміз. 

Оптикалық-талшық бойымен таратудың үшінші әдісі – сандық. Ол 

келесі тарауда талқыланады. 

 

Талшықты - оптикалық аралық бойынша КТВ сигналдың AM таралуы. 

Мейлі, біз сигнал/шуылды (S/N) 53 дБ қатынаспен сигналды 

таратқымыз келеді, бірақ біз қабылдағыш PIN-Диод шығыс сигнал (C/N) үшін 

шуға жақын сигналдың тек қана қатынасын ӛлшей аламыз. Бұл жағдайда біз 

байланыс қолдана аламыз: 

S/N = C/N - 4,1 дБ (ӛлшенбеген).(4.1) 

6, 8 дБ ӛлшенген ӛлшемді ала отырып,  қабылдаймыз: 

S/N = C/N + 2,7дБ (ӛлшенген).                                   (4.2) 

Модуляцияда 87, 5%тереңдікте  (АМ-ЧПБП) 

ішінарабүйірлеужолақпенбасылған AM жүйелері үшінғанаорын алады. 

Осы қатынастарды қолдануда еске сақтау керек,  S/N үшін сигнал мән 

бойынша, ал шуыл — орташа квадрат бойынша, ал C/N — сигнал және шу  

орташа квадраттық мән бойынша ӛлшенеді. 

(4.2) мәнге байланысқа қойып S/N = 53 дБ, , не баламалы оған мән 3 дБ 

C/N = 50 аламыз. 

9-кестеде кӛрсетілген  тарату желілерін, бюджеті қарап шығамыз. Тиісті 

байланысты қанағаттандыру үшін, бізге 53 дБ сигналдың ӛзгеріс диапазоны 

керек 50, 3 дБ.  Кестеден кӛрініп тұр, біз аздаған қуат қорына иеміз. 

9 кесте - АМ желісі үшін қуаттар бюджетінің мысалы 

Кӛрсеткіш немесе 

параметр 

Мәні Түсіндірме 

Лазер шығысы (дБм) +7 дБм
а) 

Лазер үшін кеңею 

Қабылдағыш 

шуылының тӛменгі 

шегі (дБм) 

-58,7 дБм 

 

 

C/N=50,3 (дБ) үшін 

қабылдағыш шегі 

-8,4 дБм
б) 

S/N = 53 дБ қамтамасыз 

ету үшін қабылданды 

Желінің артық бюджеті 15 дБ  

Қалдырылуға тиіс 2 дБ 13 дБ Артық 

 

0,25 дБ/км кезіндегі 

рұқсат етілген жалпы 

шығын 

10 дБ 

 
 = 1550 нм, бірігулер 

мен ажыратулар үшін 2 

дБ 

40 км ұзындықтағы 1,52 дБ Бірігулер енгізетін 
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біріктіру мен ажырату 

шығындары 

шығындар  0,08 дБ 

(2 км-лік секциялар 

үшін 19 бірігулер және 

0,08 дБ/бірігу) 

0,48 дБ Жалпы 

 

Оптикалық 

ажыраулардағы шығын 

1,0   дБ Қорды құру 

қосымшалары 

 

 

а) регенераторсыз және күшейткіштерсіз 40 км сызықта ұзындықтар 

болжаммен  алынған; 

б) біз алдында 23 дБм және 40 дБм – дейін тӛмен табалдырықпен 

жұмысты  ескере отырып, бұл мән үлкен болып кӛрінеді. 

Маңызды себеп C/N = 15 дБ қатынасы деп болжадық. Қатынасы C/N = 

50,3 немесе жоғары бұл үлкен айырмашылық, ол ТВ қабылдауымен 

негізделген. 

(33 дБ) S/N ӛте үлкен мәні C/N (30, 3 дБ) аралықтың ұзындықтары 

қордың қуат бюджетінде үлкею мүмкіндіктерін кішірейтеді (мысалы, біздің 

жағдайымызда бұл 2 дБ ғана). 

Лазерлердің жиi шығуы 0 немесе 1-2 дБм жоғары емес деңгейге  

қызметтер мерзімін үлкейту үшін орналастырылады. 

Әрине, 40 км белгіде біз аралықтың ұзындығын үлкейту үшін 

күшейткішті немесе  регенераторды орната аламыз. 

C/N қатынасы 50 дБ тең келесі деңгейдегі бұрмалауларға үміт артуға 

болады: 

-құрамалы бұрмалаулар (CSO) екінші ретте: дБн -62; 

- құрамалы бұрмалаулар (СТВ) үшінші ретте: дБн -65. 

Егер тармақтаушы қолданылса, мысалы 1:2, онда шығындардың деңгейі 

3,5 дБ ретте  болады. 

 

Талшықты-оптикалық желі бюджетінің қуатын комментариялау. 

 кестесінде кӛрсетілген, не бюджетте қор ӛте аз(2 дБ), әдетте мұндай 

қорды ВОСП тәжірибелі инженерлері жеткіліксіз санайды.Егер лазерлік диод 

аджетті деңгейде табалдырықта жұмыс істесе  біз 40 км аралықта сондай қор 

ала аламыз. 

Егер оптикалық сегментті жобалаушы ЧМ әдіс қолданумен  шешеді, ал 

AM емес әдістерді, біресе ол ұзындықпен аралық қызмет кӛрсете алады 

порядка 60 км және қор қамтамасыз ету 4 дБ. 

Егер оптикалық сегментті жобалаушы ЧМ әдісін қолданумен шешеді, ал 

AM емес әдістерді, біресе ол 60 км ұзындықпен аралық ретін  қызмет кӛрсете 

алады  және 4 дБ қор қамтамасыз етеді.. 

Біз КТВ сигналдардың таратылу  үш әдісі ВОК бойынша екендігін 

ескерттік. Олардың үшеуінің бірі — сандық. Себебі бізбен қолданылатын 

сандық ағын қысылған видео бола алмайды,  онда біз BER деңгейі үшін 

алаңдамаймыз. 
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Қысылмаған видео кӛп мол мәліметтер қамтиды. Бит ағыны қалпына 

келтірілуі мүмкін. 

Іс жүзінде ол әрбір комбинацияда қалпына келтіріледі: биттік ағын 

ӛтетін хабарлағыш-қабылдағыш. Егер аралықтың ұзындығын  тағы да 

үлкейтсе, регенераторды орнату мүмкіндігін қарастыру керек.Алайда, 

деңгейге терминал нүктеде ВЕR, 10-5 немесе жақсы болса, биттік ағынды 

ВЕR тиісті деңгейге келтіру үшін, онда кең жолақты күшейткіш жеткілікті 

қолдану жеткілікті. Сандық сигналдың қолданудың негізгі кемшілігі ТОТЖ —

шығындардың жоғары болуы, сонымен қатар, қажеттілікке байланысты  АЦТ 

және ЦАТ конверторларды  ТВ сигналды сандау үшін керек. 

Анағұрлым сапалы бейнелеуді алу үшін  8-биттік кодттауды 

қолданғанша, 10-биттікті қолдануға болады. 10 кестеде AM әдісті 

қолдануымен буданды желіде тұтынушыға ТОТЖ дейін кәдімгі буынның 

қуаттар бюджеті келтірілген. Таратқыштың лазер диоды 5 дБм ретімен 

талшыққа шығудың деңгейін қамтамасыз етеді. Мүмкін, бізге сигналды 10 км 

тарату қажет болады. Тарату  үшін толқындар екі ұзындығын тексеруге 

болады: 1310 және 1550 нм. Біз толқындардың жеке ұзындығы бойынша 

арналар әрбір тобына тарату  үшін WDM технологияны қолдана аламыз. 12 

дБм -деңгейде PINFET қабылдағышқа кіруге 67 дБ ретінде  S/N қатынасты 

алуға C/N табалдырықты орнаттық. Қарапайым алгебралық қосуды қолданып, 

есептеп шығаруға болады, инжиниринга буыны үшін + 5 дБм (лазердің 

шығуы)  және -12 дБм қабылдағыштың табалдырығы 17 дБ (5 —(-12) = 17)  

осы операциялардың бәрі кестеде кӛрсетілген. 

 

10 кесте - ТОСТ AM- мен моделді желілердің қуаттарының бюджеті - 

басқа тұрғыдан 

Кӛрсеткіштер/параметрлер Мәні Түсіндірме 

Лазер шығысы +5 дБм тасушы 1550 нм 

Ажыраулардағы шығын 1,0 дБ 2 жақтан  2 ажырау 

Талшық шығыны, 0,35 дБ/км 3,5 дБ OB G.652 + жолақ10 км 

үшін 

PINFET қабылдағышының шегі -12дБм S/N = 67 дБ қамтамасыз 

етеді 

Инжиниринг диапазоны 17 дБ +5- (-12)= 17 дБ 

Дисперсиядан туындайтын 

шығындар 

1,0 дБ  

Бюджеттегі қор 11,5 дБ 17- 1 -3,5- 1,0= 11,5 дБ 

Қор тым кӛп болғандағы 

амалдар: лазер шығысын 

азайту, тарату желісінің 

ұзындығын ұлғайту. 
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Бұл 10- кестеде кӛрсетілгендей,  бюджет желілері кестелік формада 

білдіруді ұсынамыз. Бұл жағдайда есеп айырысудың әдістемесі осы іспен 

айналысатындар үшін таза,  мысалы, есептеу нәтижелерде құрастыруда. 

Біз сонымен бірге біз жоғарыда істеген сияқты, 

нұсқау/комментарияларды алдын ала орналастыруды ұсынамыз. 

Талшықты - оптикалық жабдықтар орнату  қолданушының ТВ 

қабылдағышына  жақын болуы керек. 

КТВ желілер торабы - бұл нүкте сигналдың түрленуімен іске асып 

жатыр. Оптикалық сигнал  электрлік немесе керісінше электрлік сигнал 

оптикалық сигналға түрленуі мүмкін.  

Біздің мақсатымыз – талшықты тұтынушыны ТВ қабылдағышқа 

жақындату және ең тӛменгі шығындармен жұмыс  жасау. Желіде сондай 

географиялық нүктелер бар, электр сигналдың нүктесі рұқсатымен 

резиденттердің нақты сандарын есептеп ашық аймақты жабады. Резиденттер 

санынан 50-ден 10000 дейін кӛбейтуге болады. Желіні екі жақты жұмыс 

тәртібіне аудару, қашықтықтар аймағында  1000-нан 2000 резиденттерге  

дейін болады. Бұрынғы осындай түрдегі жүйеде торап оптикалық сигналдың 

түрленуін электрлік, сигналға ӛрнектеуге жүзеге асырды және тікелей 

кӛптеген резиденттерге қызмет кӛрсетті. Оптикалық сигнал терминалды 

нүктеден оптикалық магистральдан терминал нүктеден оптикалық сигнал 

оптикалық және жеткен жақын қолданушылардың топтары электр сигналға 

түрленеді, жәй КТВ кабелді сигналымен  үйлесімді болып келеді. Бұл топтар  

5-суретте қара шаршылармен белгіленген. Ескертеміз, бұл суретте келтірілген 

желілер мақсатымен, 3 күшейткішті кез келген тұтынушының қолын 

жеткізуге үшін   қолданады. Бұл тораптар қара шаршылармен 5- суретте 

кӛрсетілген. 

Осы жағдайдан бұл ғажап айырмашылығы бар, код қолданушының 

алып тастаған табыс үшін 35 күшейткіштер қажет болды. 

Бұған дейін біз талқылау кезінде  кең жолақты күшейткіштердің санды 

минимизациялау, кез келген қолданушыға жету үшін қажет. 

Біз бұрын анықтағандай, екі мақсат болуы тиіс: 

1) біртіндеп күшейткіштердің саны минимизирленеді, жинақталған 

шуылды  азайтады және тұтынушыға жабдықтарды орналастыру нүктеде 

сигнал/шуылды  жақсы байланыстырады; 

2) жүйелік сенімділік жақсарып, біртіндеп қосылған 

күшейткіштердің сан саны азаяды; 

3)  үшінші жақсартуды жұмыс істеудің екі  бағытталған сызбанықоса 

аламыз; 

4) осы  тӛңкерістік ӛзгеріске  дейін КТВ ӛзі айналысатын  жүйеді 

(провайдр қызметтері — тұтынушы)  бір бағыталған жүйені ұсынды; 

5) екі бағытталған жүйеде түрлендіруді КТВ сандық 

қызметтердіLMDS, MMDS, ADSL және УКВ, сондай технологиялармен 

нарықта бәсекелестікті жасай алады. 
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КТВ екі бағытталған сызбасы. 

Екі бағытталған жұмыс үшін мүмкін  қызметтердің қалыпты қолданар 

еді. Қазіргі жүйе сол күйінде қалды. Коаксиалді кабелде немесе AM жүйемен 

талшықты каналдармен ТВ, біртіндеп 6 МГц жолақтармен таралған еді, 54 

бастап және 870 МГц дейін кӛрсетілген. Жобалаушылар бірінші кезекте 

провайдерге (кері трафикке) тұтынушыдан алар ағын үшін бос  болатын,                         

5-тен 40 МГц  дейін  бос жолаққа назар аударды. 

Интернет бәрінен бұрын  жиіліктердің бұл жолақты қолдануын  ал содан 

соңоның таралуы IP немесе ATM, VPN технологиялары кӛмегімен  видео 

және телефон соғуға болжайды. Кӛрсетілген жолақтан мүкіндікті максимум 

алуға тырысып,  мысалы, жүздік қолданушыларға бір уақытта қызмет кӛрсету 

үшін ол жеткілікті ме? Мейлі, бізде 100 қолданушы бар және әр үйге 

провайдермен  байланыс үшін 1 МГц жолақ керек? 100 МГц керек, бірақ (біз 

барлығы 35 МГц бар) бере алмаймыз.  Осындай  тұрғыда біз тек қана 35 

қолданушыны 1 сағатқа жүктемелермен  қамтамасыз ете аламыз. кейбір 100 

қолданушылардың кері трафиктің таралуын талап еткен кезде, бақылауларды 

бұл жағдайда жасауға болады: 

а) 100 қолданушылардың барлығы бір уақытта мұндай трафикті талап 

етпейді; 

б) біз дӛрекі санай аламыз, таралудың жылдамдықтары баламасы 1 МГц 

жолақтар 1 Мбит/с.  Бұл бағытта Интернет сервис үшін 1 Мбит/с ӛте үлкен 

жылдамдықдепболжаймыз. Үлкенірек жылдамдық әдетте провайдерден 

тұтынушыға - Интернеттен желіден жүретін трафик үшін керек, кері бағытта 

бұл жылдамдық (тура трафикке)  (мысалы, ол 100 кбит/с ) аз болады; 

в) провайдерге кіру рұқсат ретінде кӛптеген кіру әдістерін  уақытша 

бӛлумен қолдануға болады (ТDМА). Бұл техника кері трафиктің 

талқандайтын сипатын ескере отырып, қолданушылардың кӛбісіне қызмет 

кӛрсете алады (Интернетте)   Екі бағытталған архитектура КТВ 500 

қолданушыны рұқсат беру сыйымдылықпен торапты қосуға тиісті.  Әрине, 

кіші сандар кӛп артықшылығы бар, бірақ олар экономикалық жағдайда тиімді 

емес. 

 

 

 
50 сурет – Тура  трафик кӛрсететін,  

КТВ торабының функционалдық сызбасы. 
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Бас станцияға  қолданушының жабдықтан трафиктіқолдану және тарату. 

Біздің пікіріміз бойыншабарлық трафик сандық. Трафиктің болжамды түрі, 

тартылу жылдамдығы, бағыт жылдамдығы (симметриялық немесе 

асимметриялық тартылу) толық  11 - кестеде кӛрсетілген. 

 

11 кесте - Трафиктің түрі, таратылу жылдамдығы, бағыт жылдамдығы 

(симметриялық немесе асимметриялық таратылу, үздіксіз немесе 

талқандайтын сипаты) 
Трафик типі Тарату 

жылдамдығ

ы 

Трафик 

бағыты 

Симметриялы 

немесе 

ассимметриялы 

Үзіліссіз немесе 

үзілмелі 

Түсініктеме 

Қарапайым 

ТВ 

1,544Мбит/с Тура 

 

Бір бағытта 

 

Үзіліссіз MPEG-2 

 

HDTV 

 

20 Мбит/с 

 

Тура 

 

Бір бағытта 

 

Үзіліссіз См. [14.1] 

 

Интернет 

 

 

2 Мбит/с 

128 кбит/с 

 

Тура 

Кері 

 

Екі бағытта, 

ассимметриялы 

Үзіліссіз 

 

 

 

 

Виртуаль- 

дыжелілер 

(VPN) 

256 кбит/с 

 

 

Тура және 

кері 

 

Симметриялы 

 

 

Үзілмелі 

 

 

 

 

 

B-ISDN/ 

ATM 

1024 кбит/с 

 

Екі бағытта Симметриялы 

 

Үзілмелі 

 

Жеке меншік 

желілер 

Телефония 

 

64 кбит/с 

 

Екі бағытта Симметриялы Үзіліссіз  

 

Frame 

Relay 

1024 кбит 

 

В обе 

стороны 

Симметриялы 

 

Үзілмелі 

 

ЛВС 

 

 

 

Қолданушылар дауысты және Интернеттітаратуды аз талап етеді. Осы 

талқылау үшін қабылдаймыз: — 2 Мбит/с тура бағытта трафик телефон соғу 

— 64 кбит/с, Интернет, ал — 256 кбит/с кері бағытта. 

Егер баламалылықты болжаса 1 бит/с 1 Гц және, онда кері трафик 256 

кГц талап етеді. 11 кестені қолдана отырып, 1 Гц ~ 1 бит/с қайта болжап, 130 

қолданушылар бір уақыттағы кері трафикпен пайдалана алады. Егер кері 

трафиктің бір уақыттағы қолдану мүмкін десе 50 қолданушының  саны 260 

дейін ӛседі. Жұмыста [14.1] бекітіледі,  1 торапта есеп айырысудан сондай 

қолданушылардың санынан буданды кабелдерді қолданумен КТВ кәдімгі 

жүйелерден 1000 дейін 2000 құрайды. Біздің жоспарымыз жүктемелерді 

сағатына Интернет қолданушылардың барлығын қанағаттандыра алмайды. 

Кері трафик ТDМА қолдану негізіне бір жиілік сегментке 4 қолданушылар 

есебінен конфигурленеді. Бұл жағдайда 5-40 МГц жолақта кері трафикте 

таралуда  800-1000 қолданушыларға қызмет кӛрсетуге болады,  жүктемелер 

сағатына қолданушыларды барлығын бір уақытта қамти алмайды. 

 

 Кері трафик үшін КТВ спектр сегменттердің тағайындауы. 
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51 суретте радиожиіліктердің спектр тӛменде жеке арналармен кейбір 

жиіліктер кескінделген. 

Тура трафик (Қолданушыға) 54 МГц жиіліктен бастап және 6 МГц 

бойынша сегменттермен ұлғайтылуда. Кері трафик (Интернет) 5 МГц бастап 

және 40 МГц дейін созылып жатыр. Жолақ 40-54 МГц болып тура есептеліп 

кері және тура  трафикті оқшаулау үшін  қорғаныс және қызмет кӛрсетіп 

жатыр. 

 
 

51 сурет –КТВ сервисте радиосигналдың спектр  тӛмен жиілік  бӛлігі 

 

250 адам бойынша қолданушылардың топтары қарап шықсақ, мейлі 

әрбір топқа бір тораппен қызмет кӛрсетіледі. 

Қамтамасыз ету үшін кері сервис трафикті қарасаңыз, әрбір торап 

коаксиалді кабелде ӛз меншікті сегмент алып жатыр. Бізде А, В, С и D 

сегменттерімен  және D 5-40 МГц жолақпен, 4 торап бар. 

Бұл сегменттер олардың 5-200 МГц диапазонда агрегатты жолақта 

орналасатын жолақтарға конверциялайтын орталық торапқа жұғысып жатыр. 

Құрастырған агрегатты сигнал бұл сигналдың оптикалық балама 

қалыптастыра отырып, лазерлік диод бұдан әрі амплитудалық модульдейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 сурет –Топтық спектрлердің  4 сегменттердің хабар жүргізу блогы, 

әрбір сегменттің жиіліктердің жолақтарының ені 35 МГц тең 

 

Агрегаттық сигналдың хабар жүргізуі кӛрсетілген процедурасы 52 -
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суретте кескінделген. Әрбір агрегаттық топ (хаб) бойынша салыстырмалы 

талшықты оптикалық кәбіл(ТОК) арқылы қысқа концентраторға таратылады. 

Концентратор енгізу-шығару мультиплексордың интерфейстік құрылымы  

жергілікті топтардың жарық арқылы сигналдар (мультиплексирленген) және 

бас телестанциямен байланысты, оларды магистральді талшықтарға 

тапсырады. 

Сенімділік және рұқсат етуді  жақсарту үшін оптоталшықты  сақиналар 

түрінде магистралдық ТОК әдетте жүзеге асырған жоғаыда келтірілген 

суреттердекелтіріледі. 

Кейбір іске асырылған сондай жүйелік технологиялар SONET немесе 

SDH сақиналық оптоталшықты архитектураларды  қолданып жүр.Осы  

DOCSIS  (ТВ кабелі бойынша мәліметттерді тарату интерфейстің 

спецификациясы) немесе DAVIC (Сандық аудиовизуалды технология 

спецификация Кеңесі) немесе  таратулар интерфейсі (ТВ кәбелі бойынша ) 

немесе сонымен бірге сандық дыбыс қолдану басқара алады және кӛз кӛру 

технологиялары) бойынша Кеңестің (спецификацияы МАС-Адресті 

рұқсаттың) техниканы қоса оптоталшықтықты қолдануға  мүмкіндік беретін 

сигналдың қажетті қалпын қамтамасыз етеді. Технологиялар SONET/SDH 

рұқсат  етілмеген, тиісті фрматты қамтамасыз етпейді. 

 

 

 
Н – концентратор; N - торап. 

 

 

53 сурет –  КТВ Бас телестанциясы  жалғастыратын сақиналық оптоталшықты  

архитектура әртүрлі концентраторлармен жүйеден тораптардың жүйесінің 

кӛмегімен  қолданушыларға сервис беретінКТВ телестанциясы. 
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Мүмкін, тораптың есеп айырысуда тығыздығы осы географиялық ӛңірде  

500 дейін ӛсті, 4 торап 2000 қолданушыларға қызмет кӛрсетеді. Есеп 

айырысуда жылдамдық — 256 кбит/с (мүмкін бұрынғы қалды,  BPSK 

модуляция қолданып және 1 бит сәйкес  яғни 1 Гц, 256 кГц жолақ қолданып 

жүр). 

Егер біз болжасақ, не жолақ синус-квадрат сүзгіге қолдануға — 0,25 

ӛлшеулі, Есеп айырысуда біздің жолағымыз 320 кГц болады. 

Бұл жағдайда, жоғары алған нәтижелер ескеріліп, 35 МГц жолақ бір 

уақыттағы тек қана 109 қызмет кӛрсете (100% жүктемеде) алады.  Сонда,  бір 

уақытта жұмыс істейтін 100 қолданушыға  қызмет кӛрсете алады.  Және де 

бұл есептеулер шынжырларды орнату/конфигурациялау және жабдықтар 

бӛлшектеуде уақытты қоспайды. 

Байқаймыз, ӛте кең жолақты талап ететін, жиілік ажыратумен кӛптік 

рұқсаттың әдіс қолданысы бар (FDMA). 

Ескертеміз, жүзеге асырылған оптоталшықты сегменттердің кӛпшілігі 

екі талшық қолданып жүр: бір - тура трафик үшін, екінші - кері үшін. 

Коаксиалды кабелдерде қолдануда,  ымыраласулар арасында сигналмен 

жолақпен, шумен және бұрмалаулармен тиісті кезде, ӛткізуге жолаққа 

шектеулер жоқ. трактта тарату жерде коаксиалды кабель қайдан жүр. 

Кӛрсетілген бӛлім біртопта есеп айырысуда қолданушылардың сандары 

кӛбеюін суреттеп жатыр (кері трафик бойынша және онымен мәселелер болып 

жатыр). Клиент базасына жаңа сервистерге және кеңейтулерға бейімделуге 

мүмкіндік алу үшін, бағдарға сапада коаксиалды кабелмен әрбір сегментке 

250 қолданушыларға жеткілікті аласа цифрден бастауға ұсыныс беріп  жатыр. 

Тӛменде ӛткізу жолақтарына жеке сегментке есеп айырысуда 

қолданушылар санының кӛбеюі мақсатпен қабылданған. 

Рұқсаттың әдісі: Біз TDMA қалаймыз, бірақ CDMA сонымен бірге 

маңызды қарастыру керек.  Екі жағдайларда — екі маңызды сұрақ таймирлеу 

және синхронизация керек. 
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Қысқартулар тізімі 

Ағылшынша қысқартылуы  

3DO 

  

3-D Optics WDM Мультиплекстеудің оптикалық 

үшӛлшемділігі 

 

AON All-Optical Network Толық опикалық желі  

ASE Amplified Spontaneous Emission Күшейтілген спонтанды эмиссия 

  

 

АWG 

  

Arrayed Waveguide Grating Волноводтардың торлық массиві  

АТМ 

  

Asynchronous Transfer Mode Асинхронды тарату режимі  

CG Concave Grating ойыстық дифракциялықтор  

DEMUX DeMultiplexor демультиплексор  

DSF 

  

Dispersion-Shifted (single mode) 

Fiber 

талшық (бірмодалы) араласқан 

дисперсиямен 

 

DWDM Dense wavelength-division 

multiplexing 

Мультиплекстеудің тығыз 

толқыны 

 

EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier Легирленген эрбилі талшықты 

оптикалық күшейткіш 

 

ETDM Electronic Time Division 

Multiplexing 

Уақыт бойынша мультиплекстеу  

ETSI European Telecommunications 

Standards Institute 

Байланыс облысындағы еуропалық 

стандарттау институты стандартов  

 

FBT Fused Biconic Tapered қарапайым биконикалық 

ажыратқыш 

 

FDDI 

  

Fiber Distributed Data Interface 

  

Талшықты –оптикалық кәбілмен 

таратылған ақпарат тарату 

интерфейсі. 

 

 

FM FrequencyModulation Жиіліктік  модуляция  

ILD Injection Laser Diode Лазерлі диод  

ISO InternationalStandardsOrganisation Стандарттау бойынша 

халықаралық үжым 

 

ITU-T Telecommunication Sector of Халықаралық  электробайланыс  
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International Telecommunication 

Union 

бірлестігі -  стандарттау секторы 

LD Laser Diode Лазерлі диод  

LED Light-Emitting Diode жарықшашыратқыш диод  

LWEDFA Long Wavelength EDFA ұзынтолқындыкүшейткіш  

MIC 

  

Media Interface Connector  FDDI стандарттағы оптикалық 

қосқыш түрі 

 

MMF Multi Mode Fiber Кӛпмодалы талшық  

MUX Multiplexor мультиплексор  

NF Noise Figure Шуыл-фактор  

OADM Optical Add/Drop Multiplexer Оптикалық мультиплексор  

OC Optical Cable Оптикалық кәбіл  

OTDM Optical Time Division 

Multiplexing 

Оптикалық уақытша 

мультиплексирлеу 

 

SDH 

  

Synchronous Digital Hierarchy 

  

Синхронды цифрлық иерархия. 

(Европейский стандарт для 

волоконно-оптических линий 

распределенных сетей) 

 

SONET Synchronous Optical Network  Синхронды оптикалық желі  

    

STM Synchronous Transport Module Синхронды транспортты модуль  

TDM  Time Division Multiplexing Уақытша мультиплексирлеу  

WDM 

  

Wavelength Division Multiplexing 

  

Толқын ұзындығы бойынша 

мультиплексирлеу 

 

АWG 

  

Arrayed Waveguide Grating волноводтар массивіндегі 

дифракциялы тор 

 

АТМ 

  

Asynchronous Transfer Mode Асинхронды тарату режимі.  
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Ағылшынша қысқартылуы 

3DO 

  

3-D Optics WDM трехмерное оптическое 

мультиплексирование 

AON All-Optical Network полностью оптическая сеть 

ASE Amplified Spontaneous 

Emission 

Усиленная спонтанная эмиссия 

  

АWG 

  

Arrayed Waveguide Grating дифракционная решетка на массиве 

волноводов 

АТМ 

  

Asynchronous Transfer Mode режим асинхронной передачи 

(универсальный сетевой стандарт 

высокой пропускной способности) 

CG Concave Grating вогнутая дифракционная решетка 

DEMUX DeMultiplexor демультиплексор 

DSF 

  

Dispersion-Shifted (single 

mode) Fiber 

волокно (одномодовое) со 

смещенной дисперсией 

DWDM Dense wavelength-division 

multiplexing 

плотное волновое 

мультиплексирование 

EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier оптический усилитель на волокне, 

легированном эрбием 

ETDM Electronic Time Division 

Multiplexing 

мультиплексирование с 

разделением по времени 

ETSI European Telecommunications 

Standards Institute 

европейский институт стандартов в 

области связи 

FBT Fused Biconic Tapered простейший биконический 

разветвитель 

FDDI 

  

Fiber Distributed Data 

Interface 

  

распределенный интерфейс 

передачи данных по волоконно- 

оптическому кабелю. Стандарт 

сети, принятый комитетом ANSI 

ХЗТ9.5 

FM Frequency Modulation частотная модуляция 

ILD Injection Laser Diode лазерный диод 

ISO International Standards 

Organisation 

международная организация по 

стандартизации 
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ITU-T Telecommunication Sector of 

International 

Telecommunication Union 

международный  союз 

электросвязи - Сектор 

стандартизации 

LD Laser Diode лазерный диод 

LED Light-Emitting Diode светоизлучающий диод 

LWEDFA Long Wavelength EDFA длинноволновый усилитель 

MIC 

  

Media Interface Connector тип оптического соединителя, 

принятый в стандарте FDDI 

MMF Multi Mode Fiber многомодовое волокно 

MUX Multiplexor мультиплексор 

NF Noise Figure шум-фактор 

NZDSF Non-Zero Dispersion-Shifted 

(single mode) Fiber 

волокно (одномодовое) с ненулевой 

смещенной дисперсией 

OADM Optical Add/Drop Multiplexer оптический мультиплексор 

OC Optical Cable оптический кабель 

OTDM Optical Time Division 

Multiplexing 

оптическое временное 

мультиплексирование 

OXC Optical Cross-Connect оптический крОСП-коннектор 

SDH 

  

Synchronous Digital Hierarchy 

  

синхронная цифровая иерархия. 

(Европейский стандарт для 

волоконно-оптических линий 

распределенных сетей) 

SONET Synchronous Optical Network  синхронная оптическая сеть 

STM Synchronous Transport Module синхронный транспортный модуль 

TDM  Time Division Multiplexing временное мультиплексирование 

WDM 

  

Wavelength Division 

Multiplexing 

  

мультиплексирование с 

уплотнением по длинам 

волн/волновое 

мультиплексирование 

АWG 

  

Arrayed Waveguide Grating дифракционная решетка на массиве 

волноводов 

АТМ 

  

Asynchronous Transfer Mode режим асинхронной передачи 

(универсальный сетевой стандарт 

высокой пропускной способности) 
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Орысша қысқартылуы 

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи 

КПД Коэффициент полезного действия 

МПН Мультиплексирование поднесущих 

МСЭ Международный союз электросвязи 

ПОС Полностью оптическая сеть 

ППЛУ Полупроводниковый лазерный усилитель 

ВОК Волокнно-оптический кабель 

ВПМРДВ 

  

Высокоплотные WDM (HDWDM) - системы с разносом каналов 50 

ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать не менее 64 

каналов 

ГМРДВ Обычные (грубые) WDM (CDWM), или просто WDM – МРДВ - 

системы с частотным разносом каналов не менее 200 ГГц, 

позволяющие мультиплексировать не более 16 каналов 

ИКП Интерконнектное подключение 

ККП КрОСП-коннектное подключение 

МРДВ Оптическое мультиплексирование с разделением по длинам волн 

(WDM) 

МЧР Мультиплексирование с частотным разделением (FDM) 

ОМЧР Оптическое мультиплексирование с частотным разделением 

(OFDM) 

ОУ Оптический усилитель 

ПМРДВ Плотные WDM (DWDM) – системы с разносом каналов не менее 

100 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 64 каналов 

ПОМ Передающий оптоэлектронный модуль 

ПРОМ Приемный оптоэлектронный модуль 

СШПУ Сверхширокополосный оптический усилитель (UWBA) 

Компанияның толық атауы 

Cambrian Cambrian Systems Corporation 

Ciena Ciena Corporation 

ITC Inrange Technologies Corporation 

Lucent Lucent Technologies 

NEC Nippon Electric Corporation 

Nortel Northern Telecom 

Osicom Osicom Technologies, Inc. 

Siemens Siemens Telecom Networks 
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Логикалық интерфейсін ұстанатын түрлері 

ATM AsynchronousTransferMode (интерфейс АТМ со скоростью 

используемого канала SONET/SDH) 

CL Coupling Links (интерфейс IBM со скоростью 1 Гбит/с) 

E Ethernet (стандартный интерфейс LAN, скорость 10 Мбит/с) 

ESCON Enterprise System Connection (стандартный интерфейс IBM, скорость 

200 Мбит/с) 

FC Fiber Channel (стандартный оптический интерфейс ввода/вывода, 

скорость до 4250 Мбит/с) 

FE Fast Ethernet (стандартный интерфейс LAN, скорость 100 Мбит/с) 

FDD Fiber Distributed Data Interface (стандартный интерфейс LAN, 

скорость 100 Мбит/с) 

GE  Gigabit Ethernet (стандартный интерфейс LAN, скорость 1 Гбит/с) 

HDTV High Definition Television (интерфейс для ТВ высокой четкости 

обычно на скорости OC-1) 
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