
1 
 

 

АУЭС 

 

Коммерциялық емес  

акционерлік қоғам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телекоммуникациялық 

желілер және жүйелер 

кафедрасы 
 

 

 

 

ТРАНСПОРТТЫҚ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ЖЕЛІЛЕР 

 
5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығының барлық студенттері үшін 

курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2018 

Алматы Энергетика 

және Байланыс 

Университеті 



2 
 

Құрастырушы: К.С. Чежимбаева. Транспорттық телекоммуникациялық 

желілер. 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығының барлық оқу бӛлімінің студенттері үшін курстық жұмысты 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2018. – 36б.  

 

Әдістемелік нұсқаулар курстық жұмысты орындауға арналған және де 

курстық жұмыстың мазмұны мен хаттауына қойылған талаптардан тұрады.  
Әдістемелік нұсқаулар 5В071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар мамандығының студенттеріне арналған. 

 

Ил. 11, кесте. 11, библиогр.- 6 атау. 

 

 

Пікір жазған: аға оқытушы Ургенишбаев К.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамының 2018 ж. баспа жоспары бойынша басылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2018 ж. 

 

 

 



3 
 

Кіріспе 

 

Транспорттық телекоммуникациялық желілер пәні «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар» мамандығының студенттеріне 

арналған. 

Курстың негізгі әдістемесі оқу құралмен ӛзіндік жұмыс жасау. 

Әдістемелік нұсқауда курстық жұмысты орындау негізделген. 

Студенттің білімін бағалау үшін теориялық және практикалық түрде 

сынақ тапсырылады. 

Соңғы жылдары кеңауқымды желіге қосылу сұранысы кӛбейіп келе 

жатыр. Кӛбеюдің негізгі себебі бағасы жағынан тӛмен және жоғары сапалы 

«жазық» теледидарлы цифрлық телекӛрсетілім мен бейнеконтенттің дамуы. 

Практикалық түрде барлық сұйық кристалды немесе жазық 32 дюймді 

теледидарлық панелдер бейнесуретті ең жоғары сапада (HDTV) кӛрсете 

алады.  

PON аббревиатурасы Passive Optic Network – пассивті оптикалық желі. 

PON технологиясының негізі пассивті оптикалық желі токқа (IP, SDH, ATM), 

және абоненттік бірлік қосылу қабілетті орталық торабы арасындағы ағаш 

топологиясын жасауы. Орталық PON картасынан абоненттік бірлік бірнеше 

ондаған оптикалық сплиттерлер (сплиттер) арқылы бірнеше абонеттік 

құрылғыларға бӛлінетін бір оптикалық талшық шығады.  

Кемімелі (орталықтан абонентке қарай) және ӛспелі ағын (абоненттен 

орталыққа қарай) толқын ұзындықтары әртүрлі бір талшықта жіберіледі. 

Кемімелі ағын – кеңауқымды, дерек қорғанысы үшін ашық кілт шифрлеуін 

қолданады. Ӛспелі ағында уақыттық бӛлінетін (TDMA) бірнеше қолжетімді 

хаттама қолданылады. Ӛспелі және кемімелі ағындарында ӛту жолағы 

абоненттер арасында динамикалық түрде бӛлінеді.  
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1 PON желісінің негізгі түсініктері 

 

1.1 PON ісәрекеттерінің қағидалары 
 

PON архитектурасының негізгі идеясы ONT абоненттік бӛлімшелерінен 

ақпарат алу және ақпаратты алу үшін тек бір OLT-таратқыш B модулін 

пайдалану болып табылады. Бір OLT-таратқыш модуліне қосылған абоненттік 

бӛлімшелердің саны қуат бюджеті мен трансиверлік жабдықтың ең жоғарғы 

жылдамдығы сияқты үлкен болуы мүмкін. 

Ақпараттар ағынын OLT-тен ONT-тікелей (шығыс ағым) ағынына беру 

үшін - толқын ұзындығы 1490 нм құрайды. Керісінше, әртүрлі абоненттік 

тораптардан алынған деректер ағындары кері бағытта (кірісті ағынды) 

қалыптастыратын орталық түйінге 1310 нм толқын ұзындығымен беріледі. 

Тікелей және кері ағындарды беру үшін ӛткізу қабілеті абоненттер арасында 

динамикалық түрде бӛлінетін бір оптикалық талшық пайдаланылады. OLT 

мен ONT-ға енгізілген кіріс және шығыс ағындарын бӛлетін WDM 

мультиплексорларына ие. 

Тікелей ағын. 

Оптикалық сигнал деңгейіндегі тікелей ағым таратылады. Әрбір ONT, 

мекен-жай ӛрістерін оқу арқылы осы ортақ ағыннан тек оған арналған 

ақпаратты бӛледі. Шындығында, біз таратылған демультиплексормен 

айналысамыз. 

Қайтару ағымы. 

Барлық ONT абоненттік тораптары бірнеше қол жеткізу 

тұжырымдамасын пайдаланып, бірдей толқын ұзындығындағы кері ағынға 

жіберіледі. Әртүрлі ONT-лардың сигналдарын қиып ӛту мүмкіндігін 

болдырмау үшін олардың әрқайсысына ӛз уақытша уақыт белдеуі бӛлінген 

немесе OLT-тен осы ONT-ны алып тастауға байланысты кешіктіріп түзетуді 

есепке ала отырып деректерді берудің ӛз кестесін белгілейді. Бұл тапсырма 

TDMA MAC хаттамасы бойынша BPON стандартына, EPON үшін MPDR 

хаттамасы бойынша шешіледі. 

 

1.2 PON желілерінің сәулеті 

 

Интернеттің дамуы, оның ішінде жаңа байланыс қызметтерінің пайда 

болуы желі бойынша берілетін деректер ағындарының ӛсуіне ықпал етеді 

және операторларға кӛлік желілерінің ӛткізу қабілетін арттыру жолдарын 

іздеуге мәжбүр етеді. Шешімді таңдағанда, мынаны ескеру қажет: 

- абоненттердің қажеттіліктерінің әртүрлілігі; 

- желіні дамыту әлеуеті; 

- тиімділігі. 

Дамып келе жатқан телекоммуникациялар нарығында күрделі шешімдер 

қабылдау және қазіргі заманғы технологиялардың пайда болуын күту қауіпті. 
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Бұл технология пайда болды - бұл PON пассивті оптикалық желілер 

технологиясы (пассивті оптикалық желі). 

Түйіндердегі пассивті оптикалық қосқыштары бар талшықты-оптикалық 

талшықты-оптикалық кабель архитектурасына негізделген PON қатынау 

желісі ең үнемді және кӛптеген қосымшаларды кең жолақты беруді 

қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар, PON архитектурасы абоненттердің 

қазіргі және келешек қажеттіліктеріне қарай желілік тораптар мен ӛткізу 

қабілеттілігін арттырудың қажетті тиімділігіне ие. 

Қазіргі уақытта қолжетімді желілердің құрылысы негізінен тӛрт 

бағытты қамтиды: қолданыстағы мыс телефондық жұптардың және xDSL 

технологиясының негізіндегі желілер: 

- гибридті талшық-коаксиалды желілер (HFC); 

- сымсыз желілер; 

- талшықты-оптикалық желілер. 

Тұрақты жетілдірілген xDSL технологияларын қолдану - мыстан 

жасалған жұптардың негізінде қолданыстағы кабельдік жүйенің қабілетін 

арттырудың ең қарапайым және арзан әдісі. Операторлар үшін 1-2 Мбит / с 

дейінгі жылдамдықты қамтамасыз ету қажет болғанда, мұндай жол ең үнемді 

және негізделген. Алайда, ұзындықты (бірнеше шақырымға дейін) және мыс 

сапасының нашарлығын ескере отырып, қолданыстағы кабельдік жүйелерде 

секундына он мегабитке жылдамдық беру оңай және ӛте қымбат емес шешім. 

Тағы бір дәстүрлі шешім - гибридті талшықты-коаксиалды желілер 

(HFC, Hybrid Fiber-Coaxial). Бір кабельдік сегментке бірнеше кабельдік 

модемдерді қосу бір пайдаланушыға құрылыс желісінің инфрақұрылымының 

орташа құнының тӛмендеуіне әкеледі және мұндай шешімдерді тартымды 

етеді. Тұтастай алғанда, бұл жерде ӛткізу қабілетін шектеу сақталады. 

Кабельдік инфрақұрылымдарды пайдалану үшін техникалық 

қиындықтар туындаған кезде сымсыз қатынау желілері тартымды болуы 

мүмкін. Сымсыз, ӛз табиғаты бойынша, ұялы байланыс қызметтеріне 

баламасы жоқ. Соңғы жылдары радио және оптикалық Ethernet қатынасына 

негізделген дәстүрлі шешімдермен қатар, WiFi технологиясы 10 Мбит / с-қа 

дейін және қысқа мерзімде 50 Мбит / с дейін жететін жалпы ӛткізу қабілетін 

қамтамасыз ететін кеңінен таралған болды. Кӛрсетілген үш бағыт бойынша 

желінің қуатын одан әрі ұлғайту талшық сияқты трансмиссиялық ортаны 

пайдалану кезінде болмайтын қиындықтармен байланысты екенін атап ӛткен 

жӛн. Осылайша, желінің жаңа жылдамдықты ұлғайтуды қажет ететін 

қосымшалармен жұмыс істеу қабілетін арттыруға мүмкіндік беретін жалғыз 

тәсіл - орталық офистен оптикалық кабельді (OK) үйге немесе корпоративтік 

клиентке қою. Ал 5 жыл бұрын бұл ӛте қымбат болды. Алайда, қазіргі 

уақытта, оптикалық компоненттердің бағасының едәуір тӛмендеуіне 

байланысты, бұл тәсіл маңызды болып шықты. Бүгінгі таңда ескі 

жаңартуларды және жаңа қатынас желілерін құру кезінде қол жеткізу желісін 

ұйымдастырудың оңтайлы жүйесін құру пайдалы болды. Талшықты-

оптикалық қолжетімділік технологиясын таңдаудың кӛптеген нұсқалары бар. 
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Оптикалық модемдер, оптикалық Ethernet, Micro SDH технологиясы бойынша 

дәстүрлі шешімдермен қатар, PON-ның пассивті оптикалық желілерінің 

сәулетін қолдану арқылы жаңа шешімдер пайда болды. 

 

1.3 Негізгі оптикалық желі топологиялары 

 

Оптикалық қатынау желілерін құру үшін тӛрт негізгі топология бар: 

нүктелі-нүкте, сақина, белсенді түйіндері бар ағаш және пассивті түйіні бар 

ағаш. 

1.3.1 «Нүкте-нүкте» (P2P). 

P2P топологиясы (1.1 сурет) қолданылған желі технологиясына 

шектеулер енгізбейді. P2P кез келген желілік стандарттарға, сондай-ақ 

меншікті шешімдерге, мысалы, оптикалық модемдерге арналған. Берілген 

ақпаратты қорғау және қорғау тұрғысынан P2P байланысы абоненттік 

бӛлімшелердің барынша қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Керек болғандықтан 

ОК-ны абонентке дербес қою, бұл тәсіл ірі абоненттер үшін ең қымбат және 

тартымды болып табылады. 

 

 
1.1 сурет -«Нүкте нүкте» топологиясы 

 

1.3.2 «Сақина». 

SDH негізіндегі сақина топологиясы (1.2 сурет) қалалық 

телекоммуникация желілерінде ӛзін дәлелдеді. Алайда, қатынау желідегі 

барлық топологияны тұрғызу соншалықты жақсы емес. Егер қалалық 



7 
 

магистралды салу кезінде түйіндердің орналасуы жобаланған кезеңде 

жоспарланса, қатынау желілерде қайда, қашан және қанша абоненттік түйін 

орнатылатындығын білу мүмкін емес. Кездейсоқ аумақтық және уақытша 

пайдаланушыларды қосқанда, сақина топологиясы кӛптеген филиалдары бар 

қатаң бұзылған сақинаға айналуы мүмкін, жаңа абоненттер сақинаны бұзып, 

қосымша сегменттерді қосады. Іс жүзінде мұндай циклдар кӛбінесе бір 

кабельде біріктіріледі, бұл сақиналардың пайда болуына әкеледі, олар 

«қысылған сақина» бұзылғанға ұқсас, бұл желінің сенімділігін айтарлықтай 

азайтады. Шын мәнінде, сақина топологиясы басты артықшылығы барынша 

азайтылады. 

 

 
 

1.2 сурет – «Сақина» топологиясы 

 

1.3.3 «Белсенді түйіндері бар ағаш». 

Белсенді түйіндері бар ағаш (1.3 сурет) талшықты пайдалану 

тұрғысынан экономикалық тиімді шешім болып табылады. Бұл шешім 

Ethernet стандартымен орталық түйіннен 1000/100/10 Mbps абоненттеріне 

(1000Base-LX, 100Base-FX, 10Base-FL) жылдамдық иерархиясымен сәйкес 

келеді. Дегенмен, ағаштың әрбір түйінде белсенді құрылғы болуы керек (IP 

желілері үшін, қосқыш немесе маршрутизатор). Оптикалық Ethernet қатынау 

желілері, негізінен бұл топологияны пайдалану, салыстырмалы түрде арзан. 

Негізгі кемшілігі - жекелеген ток кӛздерін талап ететін белсенді 

құрылғылардың аралық түйіндерінде болу. 
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1.3 сурет - «Белсенді түйіндері бар ағаш» топологиясы 

 

1.3.4 «Пассивті оптикалық тармақталған PON (P2MP) тармағы». 

PON сәулетінің шешімдері (1.4 сурет) PON технологиясының негізі 

болып табылатын P2MP (нүктеден-кӛп нүктелі) логикалық топологиясын 

қолданып, абоненттер ағаш сәулетінің бүкіл талшықты-оптикалық сегменті 

орталық түйіннің бір портына қосылуы мүмкін. Сонымен қатар, шағын, 

толығымен пассивті оптикалық бӛлгіштер (бӛлгіштер) ағаштың аралық 

түйіндерінде орнатылған және қуат пен техникалық қызмет кӛрсетуді қажет 

етпейді. 
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1.4 сурет - «Пассивті оптикалық тармақталуы бар ағаш» топологиясы 

 

Жалпыға белгілі, орталық тораптан тармақтаушыға дейін бірғана 

талшық қолданғандықтан оптикалық талшықтың ұзақтылығының 

қосындысын қысқарту арқылы кабельді инфрақұрылымды үнемдеуге 

болатынын PON технологиясы кӛрсетеді. Басқада үнемдеуге болатын ток 

кӛзіне аз деңгейде кӛз қараспен қарауға болады, ӛйткені орталық торабтағы 

оптикалық қабылдағышпен бергіштің санын қысқартуға болады. Сондықтан, 

екінші фактор екінші жағдайда ең маңызды болып табылады. 

NTT компаниясының бағасы бойынша, орталық кеңседегі 

тармақтауышпен PON конфигурациясы орталық торабқа тікелей жақын 

болғандықтан үнемді болады екен. «Нүкте – нүкте» желісіне қарағанда, мұнда 

оптикалық талшықтың ұзындығын қысқарту кӛрінбейді. 

Сондықтан, шығатын шығынды есептей отырып (Жапонияда бұл 

қажетті фактор), егер абоненттерге дейінгі қашықтық үлкен болмаса 

(Жапониядағыдай), онда, орталық кеңседегі PON тармақтауышпен тиімді 

болады, PON тармақтауышымен абоненттік торабқа қарағанда. 

P2MP-нің  кӛнелік топологиясы, ол абоненттердің нақты орналасуына, 

кабельдік желіні пайдалануға және талшықты оптиканы тӛсеу шығындарын 

есептей отырып, оптикалық тармақтауыштарды шынайы орналасуына 

мүмкіншілік береді.  
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2 Курстық жұмысқа тапсырмалар 

 

Тапсырма 1. PON технологиясының мазмұнын ашу. Желінің сұлбасын 

тұрғызып, ол желіге кіретін барлық элементтерді сипаттау. 

Тапсырма 2. Абоненттер тығыз орналасқан қалалық усаскелерге PON 

желісін жобалау. Жобалауға шартты түрде Алматы қаласының аумақтары 

алынды. OLT – Құрманғазы және Мұратбаев кӛшелерінің қиылысында 

орналасқан.  

Жобаланатын аумақ 2.1 кестеден алынады, студенттің фамилиясының 1 

– ші әрпі бойынша. Жобаланатын аумақ картасын А қосымшасынан аламыз.  

Студент тек жеке кварталдарды ғана жобалайды. Жобаланатын аумақ 

сынақ кітапшасының соңғы санымен анықталады (2.2 кесте). 

Тұрғын үйлердегі абоненттер саны 2.3 кестеден алынады.  

 

2.1 кесте - Аумақ нӛмірін таңдау кестесі 

Аты жӛнінің  бірінші әрпі Аумақ (участок) нӛмірі 

А – Е 1 

Ж – М 2 

Н – Т 3 

У – Ч 4 

Ш – Я 5 

 

2.2 кесте – Кварталдарды таңдау кестесі 

Сынақ кітапшасының соңғы саны Кварталдар нӛмірі 

0 1-2-3-4 

1 5-6-7-8 

2 1-2-4-7 

3 3-5-7-8 

4 1-3-6-8 

5 2-4-5-7 

6 2-4-6-8 

7 1-3-5-7 

8 1-4-5-8 

9 1-3-4-8 
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2.3 кесте -  Тұрғын-үйдегі тұрғындар саны 

 Үй №  Қабат саны Подъезд саны Пәтер саны 
40-50 4 4 48 

51-60 5 2 30 

61-70 6 3 72 

71-80 5 2 40 

81-90 4 4 64 

91-100 3 3 36 

101-110 8 2 64 

111-120 8 2 64 

121-130 9 2 54 

131-140 4 3 48 

141-150 5 2 40 

151-160 6 4 72 

161-170 6 4 72 

171-180 4 4 64 

181-190 5 2 40 

191-200 4 3 48 

 

3 PON желісін қалалық телімдер үшін жобалау 

 

3.1 Құрылғыны таңдау, OLT санын және оптикалық порттар мен 

оптикалық талшық санын есептеу 

 

1. Құрылғының санын (3.1) формула бойынша анықтаймыз: 

;
N

П

АБ

Nm
NOLT


      (3.1) 

,4]16,3[
832

810



OLTN  

мұнда m – бір OLT портындағы абоненттер саны, 32 – ге тең; 

  Nпорт – OLT оптикалық порттар саны, 8 – ге тең; 

  NАБ – потенциалды абоненттер саны. 

Курстық жұмыста, біз ZyXEL OLT – 1308H құрылғысын таңдадық. 

Құрылғы сипаттамалары тӛменде келтірілген. 

 

 
 

3.1 сурет – 3ZyXEL OLT – 1308H құрылғысы 
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Сипаттамалары: 

1) Әрбір портында 32 ONUs бар 8 GPON интерфейсі (SC – типті 

ажыратқыш). 

2) Толқын ұзындығы: upstream арнасы үшін 1310 нм және downstream 

арнасы үшін 1490 нм. 

3) 1000 Base – T – ден 8 порты. 

4) Басқару үшін 10/100 Base – T портынан біреу. 

5) Консоль бойынша қосылуға бір DB9 RS – 232 порты. 

Оптикалық қуат бюджеті: 

1) 10 км ONU үшін 29 дБ – дан кем емес. 

2) 20 км ONU үшін 30,5 дБ – дан кем емес. 

PON портының қабылдағышының сезімталдығы: 

1) Sensivity: максималды – 27 дБ. 

2) Overload level: минималды – 6 дБ. 

ONU пассивті құрылғылары абоненнтің пәтеріне орнатылады.  

ONU РSG1182 – 22 – Ethernet коммутаторы және екі телефондық 

розеткалары бар GPON модемі.  

Конструкциялық ерекшеліктері: 

- бір SC/UPC GPON ITU – T G.984 оптикалық порты; 

- 10/100 Base – TХ портынан тӛртеу; 

- VoIP арқылы шақыруды жүзеге асыру үшін 2 FXS порты; 

- құрылғы порттарының күйінің индикаторлары; 

- қабырғаға немесе үстел үстіне орналастыру. 

Оптикалық сипаттамалары: 

1) Оптикалық кабель: G.653/G.657, бірталшықты. 

2) Толқын ұзындығы: 1310 нм (абоненттен), 1490 нм (абонентке). 

3) WAN портының ӛткізгіштік қасиеті: 2488 Мбит/с (абонентке), 1244 

Мбит/с (абоненттен). 

4) Максималды арақашықтығы – 20 км. 

5) Стандартқа сәйкестігі: Сезімталдығы 8 ~ 28 дБ болатын Class B + 

ODN. 

6) Таратқыштың оптикалық қуаты: 0,5 дБм ~ 5 дБм. 

2. Оптикалық порттар саны (3.2) формуласымен анықталады: 

;
m

N
N АБ

П       (3.2) 

.26]31,25[
32

810

m

N
N АБ

П 
 

Бұл формула бойынша 26 порт болады, бірақ біздің құрылғымыз 8 

портқа есептелген және олардың әрқайсысы 32 абонентке ие, сондай – ақ бізге 

резервті ескеру керек. Сондықтан, біз келесі формуланы қолданамыз (порттар 

OLT санына байланысты болады) : 
.3284N ПП  NNOLT  
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3.2 GPON желісінің өткізгіштік қасиетін анықтау 

 

Барлық қолданушылардан туындайтын жүктеме келесі формуламен 

анықталады: 

  .АБVoDVoDVoIPVoIPМТМТЖалпы NkBkBkBB 
                 

(3.3) 

 

мұнда ВМТ- мәліметтер тарату жылдамдығы, Мбит/с; 

ВVoIP– IP – телефониядағы трафик жылдамдығы, кбит/с; 

ВVoD  - «Сұраныс бойынша бейне»желісіндегі ағын 

жылдамдығы, Мбит/с; 

k – абоненттердің жалпы санының ішіндегі нақты қызметті 

қолданатын абонеттерді анықтайтын коэффициент. Қолданушылар саны 

жалпы абоненттер санынан VoIP қызметі: 20 % - ды, ПД 70 % - ды және VoD 

10 % - ды құрайды. 

Жүктемені есептеу: 

1) Цифрлық ТВ тарату: 

;/107,0BМТ сМбитNаб                                               (3.4) 

сМбайтсМбит /75,708/107,0810BМТ  . 

2) Дауысты тарату: 

;/12820,0BVoIP сКбитNаб 
      

                                  (3.5) 

./53,2/12820,0810BVoIP сМбайтсКбит  . 

1) Сұраныс бойынша бейнені тарату: 

;/210,0BVoD сМбитNаб                                               (3.6) 

сМбайтсМбит /25,20/210,0810BVoD  . 

Қорытынды жүктемені анықтаймыз: 

 ;0 VoDVoIPПД BBBB 
                                       (3.7) 

  ./53,73125,2053,275,708 сМбайтBBBB VoDVoIPПД   

 

3.2 сурет — Жүктемені бӛлу диаграммасы 
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3.3 Оптикалық бюджетті есептеу 

 

 

3.3 сурет – ТОЛЖ трассасын салу 
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3.1 кесте - Нұсқаға сәйкес абоненттер санын анықтау 

Үй нӛмірі Үйдегі 

қабаттар 

саны 

Подъезд 

саны 

Пәтер саны Талшық 

саны 

59,60 5 2 30х2 1x2=2 

61,62,63,69 6 3 72х4 3х4=12 

71,73 5 2 40х2 2x2=4 

109 8 2 64 2 

124 9 2 54 2 

134,136 4 3 48х2 2x2=4 

178,180 4 4 64х2 2x2=4 

189 5 2 40 2 

  Барлығы: 810 32 

 

Желіні жүргізу трассасын ең соңғы үйлер үшін орындаймыз. Нұсқа 

бойынша, Байтұрсынұлы кӛшесіндегі № 61,63 және 59 үйлерге жүргіземіз. 

Сұлбаны салғаннан кейін 2.5 кестеге шығындар санын толтырамыз. 

Муфта саны Nмуф =14 дана. 

 

3.2 кесте – Шығындар саны 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLT63 OLT61 OLT59 

 , км 1,67 1,6 1,57 

  ,шт 4 4 4 

  ,шт 6 5 5 

Абонент 72 72 30 

Талшық саны 3 3 1 

Сплиттер 1х32 1х32 1х32 

Сплиттер саны 3 3 1 
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3.4  сурет – №63,61 үйге арналған PON желісінің құрылу сұлбасы 

 

 

3.5 сурет –  №59 үйге арналған PON желісінің құрылу сұлбасы 

 

Сонымен, оптикалық бюджет (3.8) формула бойынша есептеледі: 

 

РАЗССiLA   
, дБ ,  (3.8) 

мұнда А∑ – линиядағы қосынды шығын (OLT – ONT арасында), дБ; 

Li– і – ші участок ұзындығы; 

α – оптикалық кабельдің ӛшулік коэффициенті, дБ/км; 
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Nр – ажыратылатын байланыстар саны, дБ; 

Ар – ажыратылатын байланыстағы орташа шығындар 

(ажыратылатын қосқыш ең аз 3 және одан кӛп болады: абонентте, 

сплиттерлерде және  OLT – да), дБ; 

Nс –дәнекерленген байланыстар саны, дБ; 

Ас – дәнекерленген байланыстағы орташа шығындар, дБ; 

Араз – оптикалық тармақтағыштағы жоғалтулар (шығындар), дБ. 

 

3.3 кесте –  Жоғалтулар коэффициенттерінің мәндері  

Параметрлер
 

Шығын мәні 

Толқын ұзындығы 1310 нм болатын ОК ӛшулік 

коэффициенті 

0,35 дБ/км 

Толқын ұзындығы 1490 нм болатын ОК ӛшулік 

коэффициенті 

0,27 дБ/км 

Ажыратылатын байланыстардағы жоғалтулар
 

0,3 дБ 

Дәнекерленген байланыстардағы жоғалтулар
 

0,08 дБ 

1x32 тармақтағышындағы максималды жоғалтулар 18 дБ 

 

Толқын ұзындығы 1310 нм кезінде: 

2645,2018)08.06()3.04(35.0)67,1(: 163  ONTOLT  дБ; 

16,2018)08.05()3.04(35.0)60,1(: 261  ONTOLT  дБ; 

1495,2018)08.05()3.04(35.0)57,1(: 359  ONTOLT  дБ. 

Толқын ұзындығы 1550 нм кезінде: 

1309,2018)08.06()3.04(27.0)67,1(: 163  ONTOLT  дБ; 

032,2018)08.05()3.04(27.0)60,1(: 261  ONTOLT  дБ; 

0239,203,20)08.05()3.04(27.0)57,1(: 351  ONTOLT  дБ. 

 
,min. РАPРР артыкірісшыг                                           (3.9) 

мұнда Р – РОN динамикалық диапазоны, дБ; 

Ршығ.min – OLT минималды шығыс қуаты, дБм; 

Ркіріс – ONT қабылдағышының кірісіндегі рұқсат етілген қуат, 

дБм; 

А∑ - линиядағы шығындар қосындысы (OLT – ONT арасында), 

Рартық – РОN эксплуатациялық артықшылығы, дБ. 

 

Толқын ұзындығы 1310 нм кезінде: 

P= 2,5-(-28) ≥ 20,2645 + 7 дБ; 

P63= 30,5 ≥ 27,2645 дБ; 
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P61= 30,5≥ 27,16 дБ; 

Р59= 30,5 ≥ 27,1495 дБ. 

Толқын ұзындығы 1490 нм кезінде: 

P = 0,5-(-28) ≥ 20,1309 + 7 дБ; 

P63= 28,5 ≥ 27,1309 дБ; 

P61= 28,5 ≥ 27,032 дБ; 

Р59= 28,5 ≥ 27,0239 дБ. 

Эксплуатациялық артықты линиялық күре жолда ақаулар болған 

жағдайға, тарату мен оның одан арғы дамуы нашарлаған кезде қарастыру 

керек. Әдетте артық 5 – 7 дБ болып алынады.  

Жоғарыда келтірілген есептеулерден біз жобалап отырған желі жұмысқа 

жарамды екенін кӛре аламыз. 

Оптикалық бюджетті есептеуге керекті сигналдың максималды деңгейі 

3.4 және 3.5 кестелерде берілген. 

 

3.4 кесте – OLT-13Q8H техникалық сипаттамалары 

Таратқыш қуаты от +2,5 до +5 дБ 

Қабылдағыш сезімталдығы от -27 до -6 дБ 

Оптикалық қуат бюджеті upstream/downstream 30,5 дБ/30 дБ 

 

3.5 кесте – ONU-PSG1182-22 техникалық сипаттамалары 

Таратқыш қуаты от +0,5 до +5 дБ 

Қабылдағыш сезімталдығы от -28 до -8 дБ 

Оптикалық қуат бюджеті upstream/downstream 30,5 дБ/30 дБ 

 

3.4 Байланысты ұйымдастыру сұлбасын құру 

 

Байланыс ұйымдастыру сұлбасы OLT құрылғыларының есептелген 

санын, оптикалық порттар санын және оптикалық тармақтағыштар санын 

ескере отырып құрылады. 

РОN желісінің ағаш тәріздес топологиясын құрамыз. 

 

 
3.6 сурет – РОN желісінің ағаш тәріздес топологиясы 
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3.6 сурет – PON желісінің ұйымдастыру сұлбасы 

 

 

 



20 
 

3 тапсырма. РОN желісін абоненттер тығыздығы аз жекелік телімдер 

үшін жобалаймыз. Жобалауға телімдерді шартты түрде таңдап алдық. 

Телімдер картасы Б қосымшасында кӛрсетілген. 

Бұл тапсырманың мақсаты – әрбір тармақ үшін жоғалтулар бюджетін 

жеке есептеу және барлық тармақтар үшін оптикалық бӛлу коэффициентін 

анықтау. 

Жобаланатын аймақ 3.6 кестеден сынақ кітапшасының соңғы саны 

бойынша таңдалады. Ал абоненттердің арасындағы арақашықтық 3.7 кестеден 

студенттің тегінің алғашқы әрпі бойынша алынады. 

 

3.6  кесте  

Сынақ 

кітапшасының 

соңғы саны 

Телім № Сынақ 

кітапшасының 

соңғы саны 

Телім № 

0 1 5 6 

1 2 6 7 

2 3 7 8 

3 4 8 9 

4 5 9 10 

 

3.7 кесте 

Ln, км А – Е  Ж – М  Н – Т  У – Ч  Ш – Я  

L1 1,0 1,0 2,5 1,7 2,0 

L2 1,5 1,2 1,2 1,6 1,5 

L3 1,25 1,1 0,9 1,7 1,1 

L4 0,8 0,9 2,0 1,6 1,2 

L5 0,5 0,75 1,3 1,7 1,3 

L6 0,75 0,5 0,5 1,2 0,5 

L7 0,9 1,25 0,6 0,5 0,9 

L8 0,6 1,5 0,7 0,6 0,8 

L9 0,7 0,8 0,3 0,3 0,4 

L10 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 

 

Әдетте абоненттер негізгі станциядан әртүрлі арақашықтықта 

орналасқандықтан, әрбір тармақта қуатты бірдей етіп бӛлгенде, әр ONU – дың 

кірісіндегі қуат әртүрлі болады. Тармақтағыштардың параметрлерін таңдау 

желінің әрбір абоненттік терминалының кірісінде қуаттың бірдей кӛлемін алу 

міндеттілігімен байланысты, яғни «балансталған желі» құру керек. Бұл екі 

жағдайда маңызды болып табылады. Біріншіден, желінің ары қарай дамуы 

үшін РОN ағашының әрбір тармағында шамамен бірдей артық мӛлшеріне ие 

болуымыз тиіс. Екіншіден, желі теңгерілмеген болса, онда OLT станциялық 

терминалына әр түрлі ONU – лардан жалпы ағынмен деңгейінде үлкен 

айырмашылық бар сигналдар келіп түсетін болады. Теңгерілген және 

теңгерілмеген РОN желілерін 3.7 және 3.8 - суреттерден кӛруге болады. 
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3.7 сурет – Теңгерілмеген РОN 

 

 

3.8 сурет – Теңгерілмеген РОN 

 

1х2 типті тармақтағышының (1310 нм және 1550 нм) жоғалтулар мәнін 

шамамен 3.8 кестеден алуға болады. 

 

3.8 кесте 
Бӛлу коэффициенті, % Бағаланған жоғалтулар мәні, дБ Шығыс порттар арасындағы 

жоғалтулар айырмасы, дБ 

50/50 3,7/3,7 0 

45/55 4,2/3,2 1,0 

40/60 4,8/2,8 2,0 

35/65 5,4/2,4 3.0 

30/70 6,2/2,0 4,2 

25/75 7,1/1,6 5,5 

20/80 8,2/1,3 6,9 

15/85 9,7/1.0 8,7 

10/90 11,7/0,7 11,0 

5/95 15,2/0,5 14,7 

 

Ескерту: кестеде негізгі кӛрсеткіштерден бірнеше ондаған дБ – ға артық 

жоғалтулардың максималды мәндері берілген. 

Шығыс порттары кӛп тармақтағыштардың жоғалтуларын есептеу 

немесе басқа бӛлу коэффициенттерін қолдану қажет болған жағдайда, (3.10) 

формуланы қолдануға болады: 

 

        (
    

  
)      (   )                (

    

  
)              (3.10) 

 

мұнда D% - берілген портқа шығаратын қуат пайыздық мӛлшері, %; 
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 N – шығыс порттар саны; 

   і – шығыс портының нӛмірі. 

1х2 типті тармақтағыштың ӛшулігін 33/67 коэффициенттері үшін 

есептейік: 

        (
    

   
)      (   )                (

    

   
)              

        (
    

   
)      (   )                (

    

   
)             

1х4 типті тармақтағыштың ӛшулігін 10/25/30/35 коэффициенттері үшін 

есептейік: 

        (
    

   
)     (   )                (

    

   
)              

 

        (
    

   
)     (   )                (

    

   
)             

 

        (
    

   
)     (   )                (

    

   
)             

 

        (
    

   
)     (   )                (

    

   
)             

Жоғарыда келтірілген формулалар бойынша есептеулер мен 

анықтамалық кестелерді қолдану арқылы біз жоғалтулар мәнін тек шамалап 

қана есептейтінімізді ескере кету қажет (ауытқу 0,1...0,4 дБ аралығында 

болады). Әрбір тармақтағыш үшін шығындардың нақты мәндерін ӛндіруші 

береді, бірақ есептік мәндер де жобалауға жарайды.  

Енді нақты бір жоба және шығындар бюджетін есептеу үшін 

тармақтағыштардың бӛліну коэффициенттерін анықтауға кӛшсе болады. 

Әрбір оптикалық желі үшін желідегі барлық ӛшулік компонеттерінің 

қосындысы ретінде шығындарды кӛрсетеміз: 

 

   (       )                (           )          (    ) 

мұнда А∑ - желідегі қосынды жоғалтулар, дБ; 

 lі – аймақ ұзындығы, км; 

 n – аймақтар саны; 

 α– оптикалық кабельдің ӛшулік коэффициенті, дБ/км; 

 Np– ажыратылатын байланыстар саны; 

 Ap– ажыратылатын байланыстағы орташа жоғалтулар, дБ; 

 Nc–  дәнекерленген байланыстар саны; 

 Ac– дәнекерленген байланыстағы орташа жоғалтулар, дБ; 

 ASі – і – ші оптикалық тармақтағыштағы жоғалтулар, дБ. 

Осыдан кейін, әрбір тармақ үшін (OLT – дан ONU – ға дейін) ӛшулікті 

есептейміз.  

Шығындар бюджетінің есептеулері әрбір тармақ үшін жоғалтулардың 

жалпы саны (артықты қоса алғанда) жүйенің динамикалық диапазонынан 

аспайтындығын дәлеледеу керек: 
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артыккірісшыг  min.  , 

мұнда Р –PON динамикалық диапазоны, дБ; 

Pшығ.min – OLT таратқышының минималды шығыс қуаты, дБм;  

Pкіріс– ONU қабылдағыштың рұқсат етілген қуаты, дБм;  

А∑ - желідегі қосынды жоғалтулар (OLT мен ONU арасында), дБ;  

Рартық–PON эксплуатациялық артық, дБ. 

Эксплуатациялық артықты линиялық күре жолда ақаулар болған 

жағдайға, тарату мен оның одан арғы дамуынашарлаған кезде қарастыру 

керек. Әдетте артық 3 – 4 дБ болып алынады. 

 

3.9 сурет – PON-ның жобалануы 

 

Барлық тармақтар үшін жоғарыда кӛрсетілген формула бойынша 

есептеулер жүргіземіз: 

OLT-ONU1:  AƩ-1 = (6+2) ·α+4·Ap+2·Ac+AРАЗ-1 =  

8·0,35+4·0,3+1·0,1+AРАЗ-1 = 4,1+ AРАЗ-1.; 

 

OLT-ONU2:  AƩ-2 = (6+4+2) ·α+4·Ap+4·Ac+AРАЗ-1 +AРАЗ-2 =  

12·0,35+4·0,3+3·0,1+AРАЗ-1 + AРАЗ-2 = 5,6+ AРАЗ-1+ AРАЗ-2.; 

 

OLT-ONU3:  AƩ-3 = (6+4+4) ·α+4·Ap+4·Ac+AРАЗ-1 +AРАЗ-2 =  

14·0,35+4·0,3+3·0,1+AРАЗ-1 + AРАЗ-2 = 6,3+ AРАЗ-1+ AРАЗ-2.. 

Ескертулер – Есептеулерде α мәні мысалдағы шарт бойынша үлкен мәні 

қолданылуы қажет (0,35 дБ/км). 

Шет жақтан бастаймыз және S2 тармақтауыштың бӛлу коэффициентін 

таңдаймыз. S2 деңгейлердің ең үлкен айырмасы 6,3 – 5,6 = 0,7 дБ екенін 

кӛреміз. Анықтамалық кестеден оған ең жақын мән 1,0 дБ екені белгілі, яғни 

қуат мӛлшерін 45/55 деп аламыз.  

 

Ескертулер – бӛліну коэффициенттінің нақты мӛлшеріне бағыттау 

қажет емес, мысалы, 47/53. Тармақтауыштың параметрлері шашырап 
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орналасқандықтан, енгізілетін ӛшулік осы мәнге жақынырақ болады, 45/50 

кезіндегі сияқты. 

Сол кестеде кӛрсетелінгендей 45% бағыты кезінде S2-ден ONU2-ге 

енгізілетін ӛшулік 4,2 дБ болады. Ал 55% бағытындағы S2-ден ONU3-ке 

енгізілетін ӛшулік 3,2 дБ болады.  

Сонда: 

OLT-ONU1: АΣ-1 = 4,2 + АРАЗ-1; 

 

OLT-ONU2: АΣ-2 = 5,6 + АРАЗ-1 + 4,2 = 9,8 + АРАЗ-1; 

 

OLT-ONU3: АΣ-3 = 6,3 + АРАЗ-1 + 3,2 = 9,5 + АРАЗ-1. 

 

Бірінші және екінші тізбектің арасындағы ең үлкен айырмасы: 9,8 – 4,2 

= 5,6 дБ. Анықтамалық кестеден кӛріп тұрғандай оған ең жақын шығыс 

порттардың арасындағы енгізілетін шығын айырмашылығы 5,5 дБ, ол 25/75 

бӛлу коэффициентінің мәніне тең. Енгізілген шығын мәнінін 7,1 дБ және 1,6 

дБ қоя отырып келесіні аламыз: 

 

OLT-ONU1: АΣ-1 = 4,2 + 7,1 = 11,3 дБ; 

 

OLT-ONU2: АΣ-2 = 9,8 + 1,6 = 11,4 дБ; 

OLT-ONU3: АΣ-3 = 9,5 + 1,6 = 11,1 дБ. 

Сонымен қатар S1 мен S2 тармақтауыштың бӛлу коэффициенттері 

есептелінді, желіні теңгерілген деп айтуға болады, ӛйткені тізбектегі 

ӛшуліктің шашырауф ӛте тӛмен.  

Артық пен жүйенің динамикалық диапазонын қоса алғанда, жоғалтулар 

бюджетінен аспайтындығын тексереміз. PON UTSTARCOM жүйесі үшін 

динамикалық диапазон 29 дБ екенін ескере отырып, келесіні аламыз:  

 

29 дБ ≥(8,31 + 3) дБ; 

 

29 дБ ≥11,31 дБ, яғни шарт орындалады. 

Егер шарт  ӛшулігі кӛп тармақта орындалса, онда сәйкесінше басқа да 

тармақтарға да орындалады.   

Есептеулерден тармақтағыштардың есептеулері мен бюджетті есептеу 

тапсырмаларында күрделі математикалық амалдар жоқ, сондықтан да оңай 

есептеуге келеді.  

PON желілерінің кластерлер арсында орналасқан оптикалық 

тармақтағыштарда кеңеюі үшін «нүкте – нүкте» деп аталатын бос порттар 

қалдыру керек. Мәселе – осы бос портқа келетін қуат пайызын қалай 

таңдауда.  

PON желілерінің кеңеюі мәселелсін тармақтағышты ауыстыру немесе 

CWDM  мультиплексорын қолдану арқылы шешуге болады.  
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А қосымшасы 

 

 

А.1 сурет – №1 - телім 
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А.2 сурет – №2 - телім 
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А.3 сурет – №3 - телім 
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А.4 сурет – №4 - телім 
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А.5 сурет – №5 - телім 
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А.6 сурет – Жоспарланған аймақтын жалпы сұлбасы 
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Б.3 сурет –  №3- телім 

 

 

Б.4 сурет –  №4 - телім 

 



33 
 

 

Б.5 сурет –  №5- телім 

 

 

Б.6 сурет –  №6- телім 
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Б.7 сурет –  №7- телім 

 

 

 Б.8 сурет –  №8- телім 
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Б.9 сурет –  №9- телім 

 

 

Б.10 сурет –  №10- телім 
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