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Кіріспе 

 

Осы Әдістемелік нұсқаулар «Көпарналы, телекоммуникациялық жүйелер» 

мамандығының күндізгі бөлімінің 4-курс студенттеріне «Көпарналы, 

телекоммуникациялық жүйелер» курсын оқып үйренушілерге көмек ретінде 

құрастырылған. 

Курстық жұмысты орындау PDH және SDH желілерін әзірлеу 

мәселелерімен байланысты білім алуға бағытталған. 

Бұл әдістемелік нұсқауларда АСТ құру, ЦСП-ның цикл құрылымы мен аса 

циклды берілуінің құрылуы, сигналды регенератор арқылы өту мәселелері, кабель 

ұзындығын және регенерация учаскесінің ұзындығын таңдау мәселелері, сондай-

ақ SDH желісін әзірлеу мәселелері қарастырылады: ақпаратты қорғау мүмкіндігін 

ескере отырып, желінің берілген архитектурасы бойынша A, B, C, D, E, F 

пункттері арасындағы көлік желісінің учаскесін әзірлеу; басқару және синхрондау 

желілерін әзірлеу; бастапқы және қайталама генераторлардың; VC-12 сигналдар 

трафигін бағалауды жүргізу нұсқаға сәйкес барлық қажетті есептеулерді жүргізу; 

оптикалық кәбілді және тиісті тарату жүйесін таңдау; жабдықтың жинақталуын 

келтіру.  

Жұмыстың орындалу реті және тапсырмаға түсініктеме курстық жұмысты 

орындау бойынша әдістемелік нұсқауларда берілген. Түсіндірме жазба әр 

парақтың бір жағына, ақ (сызықсыз) қағазға жазылады. 

Курстық жұмыста қабылданатын шешімдердің қажетті негіздемелері, 

орындалған есептер, функционалдық сұлбалар, кестелер мен графиктер 

келтіріледі. Жұмыста оқулықтар мен оқу құралдарындағы сипаттама 

материалдарын орналастыруға болмайды. 

Әр студент курстық жұмысты бір нұсқада орындайды. Нұсқаның нөмірі 

студенттік билет нөмірінің соңғы екі санымен анықталады, А және Б 

қосымшаларында орналастырылған бастапқы деректер соңғы екі цифр бойынша 

студенттік билет нөмірін таңдайды.  

Қорғауға жіберілген курстық жұмыс кафедраның екі оқытушысынан 

тұратын комиссия алдында қорғалады. 

Түсіндірме жазбада: курстық жұмыстың мақсатын негіздеу, бастапқы 

деректерге сәйкес есеп жүргізу және қорытындыда атқарылған жұмыс туралы 

қорытынды жасау қажет. 

  



 

4 

1. Тапсырма 
 
Бұл курстық жұмыс екі бөліктен тұрады: цифрлық тарату жүйесін жобалау 

және SDH технологиясы негізінде көлік желісін жобалау. 

 

1.1 PDH жүйесін жобалау 

 

1.1.1 Телефон сигналдарының дискреттеу жиілігін таңдау, кодтық сөздегі 

разрядтардың санын есептеу және ЦСП арналарының шығуында кванттаудың 

бұрмалануынан қорғау. 

1.1.2 ЦСП соңғы жабдығының ірілендірілген құрылымдық сұлбасын 

әзірлеу. 

1.1.3 Бастапқы цифрлық сигналдың уақыт циклдерінің құрылымын әзірлеу 

және агрегаттық цифрлық сигналдың тактілік жиілігін есептеу. 

1.1.4. Символдардың берілген кодтық реттілігі үшін регенератордың 

шығысындағы сигналды (КВП-3 кодында) құру. Түзетуші регенератордың 

шығысындағы сигналдың уақытша диаграммасын есептеу және құру. 

1.1.5 Кабель түрін таңдау және регенерациялық учаскенің ұзындығын 

есептеу. 

 

Бастапқы мәндер А.1 кестесінде А қосымшада келтірілген. 

 

1.1 SDH технологиясы негізінде көлік желісін жобалау. 

1.2 Дамуын ескере отырып, көлік желісінің әрбір торабы үшін бастапқы 

цифрлық ағындардың жалпы санын есептеу. 

1.3 Көлік желісі тораптарының конфигурациясын жүргізу. 

1.4 Тактикалық желілік синхрондауды ұйымдастыруды әзірлеу. 

1.5 Басқару желісін ұйымдастыруды әзірлеу. 

1.6 SDH аппаратурасын таңдау. 

 

Бастапқы мәндер Б қосымшасында келтірілген. 

 

2. PDH бөлімі бойынша курстық жұмысты орындауға әдістемелік 

нұсқаулар 
 

А қосымшасында цифрлық тарату жүйесін жобалауға қатысты бастапқы 
деректер келтірілген. 

Курстық жұмыстың барлық бөлімдерін курстық жұмыс тапсырмасында 
көрсетілген ретпен орындау қажет. 

 
Нұсқауды қарастырамыз. 
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1.1 к е с т е – PDH бойынша есептеулер үшін бастапқы мәндер 

Сызықтық жолдың ұзындығы L, км 900 

3 

7 

6 

ТЖ бойынша қайта қабылдаулар саны, n 

Түзетуші күшейткіштің шу коэффициенті F, ед. 

Регенератордың шығысындағы импульс амплитудасы, .перU , В 

Символ-

дардың 

кодтық 

тізбегі 

ТЖ 

арналар 

саны, N 

Арна 

шығысындағы 

кванттау 

шуынан қорғау 

зА , дБ 

10 минут ішінде 

сандық қатеден 

сілтемелердің орташа 

саны, К, артық емес 

Нұсқау нөмірі 

0111001

01010 

120 24 8 42 

 

 

2.1 Дискреттеу жиілігін таңдау үшін теориялық мәліметтер 

 

Дискреттеу жиілігін таңдау В.А. Котельников теоремасы негізінде жүзеге 

асырылады, ол былай дейді: спектрі 0-ден бастап дейінгі жиілік жолағымен 

шектелген уақыт аралығы арқылы есептелетін нүктелерде алынатын өзінің лездік 

мәндерінің дәйектілігімен толық анықталады: 

в

Д
F

Т



2

1
                                                         (1) 

немесе жиілікпен: 

вД Ff  2                                                            (2) 

 

Бұл шарт жоғарыда көрсетілген В.А. Котельников теоремасына сәйкес 

келеді, оған сәйкес спектр бойынша жиілікпен шектелген үздіксіз сигнал, егер 

дискреттеу жиілігі бастапқы сигнал спектріндегі ең үлкен жиіліктен кем дегенде 

екі есе жоғары болса , сигналдың дискретті есептерінің жүйелігінен бұрмалаусыз 

қалпына келтірілуі мүмкін. Бастапқы аналогтық сигнал әдетте айқын жоғарғы 

шекаралық жиілікке ие емес. Сондықтан дискреттеу алдында бастапқы сигнал 

спектрін шектеу жүргізіледі. 

ИКМ – 30 аппаратурасында ТЖ арналарын ұйымдастыруға арналған, вf  

3400 Гц құрайды. Сонда В.А. Котельников теоремасына сәйкес,  68000 Гц  тең 

таңдауға болады. Дискреттеу алдында аналогтық сигнал спектрін шектейтін 

сүзгіні жеңілдету үшін, сондай-ақ қабылдау бөлігінде бастапқы сигнал спектрін 

бөлектейтін сүзгіні,  қарағанда  көбірек таңдалады және ТЧ арнасы үшін 

МККТТ мәні  Гц. 

Осылайша, дискреттеу жиілігін жоғарыда көрсетілген ұсыныстан таңдаңыз 

Гц. 

Дf

вf2 Дf

8000Дf

8000Дf
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 Үздіксіз уақыт және спектрі бойынша шектелген сигналды түрлендіру 

процесі c(t) )( ДТnс  сигналына, есептеу нүктелерінде анықталған ДТ , ДТ2 … ДТn   - 

дискретизация деп аталады. 

2.1.2 Кодтық сөздегі разрядтардың санын есептеу. 

Кодтық комбинациядағы разрядтардың санын есептеу каналдың 

шығысындағы кванттау шуынан қорғанудың берілген шамасының және ТЖ 

бойынша қайта қабылдаулар санының негізінде орындалады. 

Амплитудалық кванттау кіріс сигналының амплитудасы мәндерінің шексіз 

жиынтығын кванттау деңгейлерінің соңғы рұқсат етілген мәндерімен 

ауыстырудан тұрады. Кванттаудың көршілес екі деңгейінің арасындағы Интервал 

кванттау қадамы деп аталады. 

Кванттаудың бұрмалануы берілетін сигналмен бір мезгілде әрекет етеді, 

сондықтан олардың әсерін сигнал қуатының кванттаудың бұрмалану қуатына 

қатынасы бойынша бағалаған жөн.  Сигнал сапасы жақсы деп саналады, егер бұл 

қатынас шартқа сәйкес келсе: 

26
кв

с

Р

Р
дБ ,                                          (3) 

мұнда сР  - сигналдың қуаты. 

122квР  - бұрмалау қуаты. 

Бұл шартты орындау үшін, 54...66 дБ құрайтын телефон сигналының 

ықтимал диапазонын ескере отырып, шамамен 2000 кванттау деңгейлері қажет, 

бұл екілік кодтың 11-разрядына сәйкес келеді. Бірақ, 
кв

с

Р

Р
 жоғары деңгейдегі 

сигналдар үшін қажетті мәннен әлдеқайда жоғары. 

Бірдей тарату сапасын қамтамасыз ету үшін const
Р

Р

кв

с   аз және үлкен 

деңгейдегі сигналдар үшін сигнал деңгейін арттыра отырып, кванттау қадамын 

ұлғайту қажет, яғни біркелкі емес кванттауды жүзеге асыру қажет. Әрине, бұл 

кезде кванттау деңгейлерінің санын, демек, екілік код разрядтарының тиісті 

санын азайтады. Тұрақты қатынас const
Р

Р

кв

с   бұл сигналдың компрессияға (яғни 

логарифмдік күшке) баламалы болатын логарифмдік сипаттамасына сәйкес кіріс 

сигналының деңгейіне байланысты кванттау қадамының өзгеруіне жетеді. Кодтық 

комбинациядағы разрядтардың санын анықтауға арналған формула: 

 

     617151lg10  nАЦm з  ,                                (4) 

 

мұнда Ц символы тік жақшада тұрған ең жақын санды білдіреді (яғни 

нәтижені үлкен жағына дөңгелектеу керек). 

3n - ТЖ бойынша қайта қабылдаулар саны. 

22зА дБ – кванттау шуларынан қорғау. 
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        10lg 1 15 17 6 22 10 lg 4 17 6 7,51 8зm Ц А n Ц Ц             

 

осылайша, код сөзіндегі разрядтардың саны 8т  

2.1.3 ТСЖ арналарының шығысындағы кванттау бұрмалауынан қорғауды 

есептеу. 

Келесі қадам-есептеу және арна шығысындағы сигналдың қорғалуының 

оның деңгейінен тәуелділігін анықтау. 

Қазіргі заманғы жүйелерде ИКМ және ҚРРК компрессияның сызықтық-

сынық сипаттамасы қолданылатынын ескере отырып. MKTT 16-сегменттік (яғни 

16 бөліктен тұратын) сипаттамаға негізделген Компрессияны пайдалануды 

ұсынады. Дәл осы сипаттаманы біз әзірленген СТЖ-де пайдаланамыз. 

Бірқалыпты кванттау кезінде кванттау шуынан қорғауды есептеу үшін, 2.1-

суретте көрсетілген сипаттамамен компрессордың каскадтық қосылысы түрінде 

кванттау шкаласы біркелкі емес АСТ және 2.2-суретте бірқалыпты кванттау 

шкаласы бар АСТ елестетеміз. 

 

 
 

2.1 сурет – Кванттаудың біркелкі емес қадамымен компрессордың 

сипаттамасы 

 

 
 

Компрессор АЦП с р.ш.к. 
UВЫХ UВХ Код 

2.2 сурет – Бірқалыпты кванттау шкаласы бар АСТ 

АИМ 
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(4) формуласы бойынша қабылдау пунктіндегі сигналдың қорғалуының 

максималды шамасын ТК бойынша берілген қайта қабылдаулар санын және АСТ 

аппаратуралық қателіктерін ескере отырып анықтаймыз. 

 

   321lg10106max  nтАз , дБ;                              (5) 

  30202,61048213lg101086max зА  дБ; 

 

Біз қауіпсіздіктің минималды мәнін есептейміз, ол 3....4 дБ максимумнан 

төмен: 

                             
 43maxmin  зз АА , дБ                          (6) 

 

  2643043maxmin  зз АА  дБ. 

 

Арнаның шығысындағы сигналдың қорғалуының оның деңгейінен 

тәуелділігін құрайық. 

 

 
2.3 сурет − ТЖ арнасының шығысындағы кванттау шуларынан қорғау 

графигі 

 

Соңғы максимум (6) анықталады және сәйкес келеді: 

 

 160  тРс , дБ                                      (7) 

 

  421860 сР , дБ. 

 

42сР  дБ қысу сипаттамасы түзу сызық болып табылады, сондықтан Аз 1 

дБ кемиді, кіріс сигналының деңгейі сол шамаға азайған кезде. Қорғаныс 
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белгіленгеннен төмен болмайтын кіріс сигналының деңгейін өзгерту ауқымын 

тікелей суреттен анықтауға болады. 253 À  дБ 40D дБ кезінде. 

 

2.2 СТЖ-ның соңғы жабдығының ірілендірілген құрылымдық 

сұлбасын әзірлеу 
 

Бастапқы беріліс жүйесінің сыйымдылығын таңдаудан бастап, СТЖ 

құрылымдық сұлбасын әзірлеуді бастаймыз. Ұсынысқа сүйене отырып, біз 30- 

арналы жүйені қолданамыз, ал топтық сандық ағынды қалыптастыру екі топ құру 

қадамымен жүзеге асырылады. Осыған сүйене отырып, біз берілген арналар 

санына сәйкес келетін СТЖ сұлбасын жасаймыз және сызамыз. Сондай-ақ, 

арналардың саны екі ТЖ көмегімен ұйымдастырылатындығын және әр ОРП-да 

шартты түрде ТЖ бойынша қайта қабылдау жүзеге асырылатындығын ескереміз. 

Осы кезеңде НРП саны анықталмайды. 

Суретте 2.4 және 2.5 келтірілген құрылымдық сұлба шеткері жабдықты 

СТЖ-ға тапсыру және қабылдау тиісінше.  
 

 
2.4 сурет − СТЖ құрылымдық сұлбасы (тарату сұлбасы) 

 

Берілісте бастапқы аналогтық сигнал )(tс ФНЧпер көмегімен спектр бойынша 

шектеледі, бұл кейінірек В.А. Котельников теоремасына сәйкес уақыт бойынша 

сигналды таңдауға мүмкіндік береді. Сигналды өңдеудің осы кезеңінде сигналдың 

бұрмалануы пайда болады, бұл, біріншіден, негізінен шексіз спектрі бар бастапқы 
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сигнал жиілікте шектеледі, екіншіден, идеалды сипаттамалары бар ФНЧпер іске 

асырыла алмайды, нәтижесінде оның шығуында идеал шектеулі спектрі бар 

сигнал пайда болады. Алайда спектрді шектеу ақпараттың қандай да бір түрін 

қабылдау ерекшеліктерін ескере отырып жүргізіледі және ақпараттың берілу 

сапасына елеулі әсер етпейді, ал кемшіліктерге байланысты ықтимал 

бұрмаланулар (дискреттелген сигналдың төменгі бүйірлік жолағы бар бастапқы 

сигналдың нашар басылған жоғары жиілікті құрамдастарының спектрі бойынша 

қабаттасу есебінен) тиісті іріктеу жиілігін таңдау жолымен барынша азайтылуы 

мүмкін. 

Спектр бойынша шектеуден кейін аналогтық сигнал уақыт бойынша 

модуляторда іріктеледі, нәтижесінде уақыт бойынша дискретті жеке АИМ 

сигналы қалыптасады. Бұрмалау сигналын өңдеудің осы кезеңінде келесі себептер 

бойынша мүмкін болады: біріншіден, кейінгі құрылғылардың қалыпты жұмыс 

істеуі үшін қажетті импульстардың жалпақ шыңы (АИМ-2) бар АИМ сигналын 

қолдану арқылы амплитудалық-жиіліктік бұрмаланулар пайда болады, екіншіден, 

АИМ дискреттеу моменттерінің кездейсоқ ығысуына байланысты үлгілер тұрақты 

емес (біркелкі емес дискреттеу) қалыптасады, бұл сонымен қатар аналогтық 

сигналдың бұрмалануына әкеледі. AИМ-2 пайдалану арқылы бұрмалау АИМ 

үлгілерінің ұзақтығын азайту және түзету құрылғыларын пайдалану арқылы 

қажетті мәнге дейін азаяды. 

Уақыт бойынша дискреттелген жеке сигнал (АИМ сигналы) басқа 

арналардың ұқсас сигналдарымен біріктіріледі, яғни топтық 30-арналы АИМ 

сигналы (АИМгр) қалыптасады және деңгей бойынша кванттауға ұшырайды. Бұл 

жағдайда кванттау шуы пайда болады, олар көптеген жағдайларда СТЖ-де негізгі 

болып табылады. Сондықтан кванттауыштың (Кb) сипаттамасын таңдауға ерекше 

назар аудару қажет. 

Топтық сандық АИМ сигналы (АИМгр) кодтау құрылғысына түседі, онда ол 

аналогты-сандық түрлендіруге (AСТ) ұшырайды. Бұл жағдайда аспаптық шу 

пайда болады, бұл ақпарат беру сапасының төмендеуіне әкеледі. Содан кейін СФ-

дегі топтық ақпараттық сандық сигнал (ИКM сигналы) СС, СУВ және ДИ-мен 

біріктіріледі, нәтижесінде СТЖ тарату циклі қалыптасады. 

Бұдан әрі уақытша топ құру (ВГ) жүзеге асырылады, яғни 8 топтық сандық 

ағындарды біріктіру ИКМ-30. Уақытша топ құру кезінде сигналдың бұрмалану 

көздерінің бірі болып табылатын сандық сигналдың фазалық дірілдері пайда 

болатын біріктірілген ағындардың жылдамдығын үйлестіру қажет. 

БЦС - тен сигнал ТСҚ топтық сигнал құрушыға түседі: 8 сандық ағынды 

біріктіруге; берілістің әр циклінің басында циклдік сағат сигналын 

қалыптастыруға; сандық қызметтік байланыс сигналдарын топтық сандық ағынға 

енгізуге; циклдік синхронизмді жоғалту және цифрлық қызметтік байланыс 

бойынша шақыру туралы «СС хабарламасы» сигналдарын беруге; технологиялық 

арнаны ұйымдастыруға арналған. 

Трансмиссиялық код түрлендіргішіндегі біріктірілген жоғары 

жылдамдықты ағын (ИКM) желі арқылы беруге ыңғайлы сигналға айналады және 

сандық сигналдың регенерациясы аралық нүктелерде жүзеге асырылатын сандық 
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сызықтық жолға түседі. СТЖ сызықтық жолында ақпаратты беру сапасы негізінен 

келесі себептерге байланысты нашарлауы мүмкін. Сандық сигналды беру және 

қалпына келтіру кезінде қателер пайда болады, нәтижесінде алынған аналогтық 

сигналдың берілгеннен тиісті ауытқуын тудыратын дискреттелген сигналдың 

кездейсоқ қате шығарындылары декодердің шығуында пайда болады. Қателік 

коэффициентімен анықталатын мұндай ауытқулардың пайда болу жиілігі, әдетте, 

аз, бірақ ең маңызды таңбалар бұрмаланған кезде, бұл бұрмаланулар арнаның 

шығысындағы шертулер түрінде көрінеді. 

Көптеген практикалық жүйелерде желілік регенераторларда да, қабылдау 

станциясында да сағат сигналы алынған импульстар тізбегінен алынады, 

сондықтан таратушы станцияда пайда болатын сағат жиілігіне дәл сәйкес 

келмейді. Нәтижесінде фазалық ағын пайда болады, бұл шығыс сигналының 

бұрмалануына әкеледі. 

 

 
2.6 сурет − СТЖ құрылымдық сұлбасы (қабылдау сұлбасы) 
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СЖҚ қабылдау кезінде сызықтық жолда қолданылатын кодты екілік 

сигналға кері түрлендіру жүзеге асырылады. Бұл түрлендіру процесінде сызықтық 

трактіде пайда болатын қателіктердің көбеюі мүмкін. Кодты түрлендіргеннен 

кейін жоғары жылдамдықты сигналды 8 топтық сандық сигналға уақытша бөлу 

(УБ) жүреді. Бұл жағдайда жылдамдықты үйлестіру командалары қате 

қабылданған жағдайда компоненттік ағындардың барлық арналары бойынша 

байланыс бұзылуы мүмкін. 

Содан кейін топтық сандық сигнал декодтау құрылғысында DAC арқылы 

өтеді, нәтижесінде топтық aim сигналы пайда болады.  

Уақыттық селектормен (УС) АИМгр сигналынан жеке арналық АИМ 

сигналдары бөлінеді және ФНЧпр көмегімен аналогтық сигнал қалпына 

келтіріледі. 

СТЖ жолақтарында пайда болатын бұрмалануларды екі үлкен сыныпқа 

бөлуге болады: 

- іріктеу және кванттау процесінде соңғы аппаратурада туындайтын 

бұрмалаулар; 

- сызықтық жолда пайда болатын бұрмаланулар (кездейсоқ қателер, 

фазалық тербелістер). 

А қосымшасында топтық сигнал беру құралы деп аталатын сандық 

ағындарды біріктіру құрылғысы көрсетілген.  

Топтық сигнал беру құралы мыналарға арналған: 

- әрбір беру циклінің басында циклдық сағат сигналын қалыптастыру; 

- сандық қызметтік байланыс сигналдарын топтық сандық ағынға енгізу; 

- циклдік синхронизмді жоғалту және сандық қызметтік байланыс бойынша 

шақыру туралы «СС хабарлау» сигналдарын беру. 

Қызметтік сигналдар оларды логикалық элементтерде және тиісті 

импульстік тізбектерде және логикалық элементтерде жинақтау арқылы 

енгізіледі.  

В қосымшасында ТСТ топтық сигнал таратқышы деп аталатын сандық 

ағындарды ажырату құрылғысы көрсетілген.  

Топтық сигнал таратқыш топтық цифрлық ағынды төрт компонентке 

бөлуге, цифрлық қызметтік байланыс сигналдарын, «СС хабарлау» сигналдарын 

бөлуге және цифрлық қызметтік байланыс бойынша шақыруға, сондай-ақ ИКМ-

120 аппаратурасында технологиялық арнаны ұйымдастыруға арналған.  

Топтық сандық ағынды төрт компоненттік ағынға бөлу төрт таңбалы ығысу 

регистрінде және төрт триггерде жүзеге асырылады. 

 

2.3 Бастапқы сандық сигналдың уақыт циклдарының құрылымын 

әзірлеу және агрегаттық сандық сигналдың тактілік жиілігін есептеу 

 

Бастапқы сандық ағынның тактілік жиілігі келесі формула бойынша 

есептеледі. 

тfNF дT 
1

, кГц;              (8) 
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20488832
1

TF  кГц. 

 

Сандық топ құрудың екінші кезеңінің міндеті-бірнеше бастапқы сандық 

ағындарды сәйкесінше үлкен беріліс жылдамдығымен бірыңғай сандық ағынға 

біріктіру. Топ құрудың 2 әдісі белгілі: синхронды және асинхронды. Синхронды 

топтың ерекшелігі-жиілігі қайталама (топтық) ағынның тактілік жиілігіне тең бір 

ғана генераторды қолдану. Төменгі ретті жүйенің жабдықтары үшін уақыт 

сигналдары дәл осы генератордан алынады (жиілікті бөлу арқылы). Ағындарды 

асинхронды біріктіру кезінде төменгі ретті жүйелердің сағат жиілігі бір-бірінен 

ерекшеленеді, өйткені олардың әрқайсысы «өзіндік» генераторды пайдаланады. 

Топ құрудың бұл әдісі сандық теңестіру деп аталатын әдісті қолдануды қамтиды. 

Ол сандық сигналға қосымша (теңестіру) символдарды енгізу немесе ақпараттық 

символдарды жою жолымен жүзеге асырылады, бұл ретте жойылған 

символдардың мәндері қосымша қызметтік арна көмегімен қабылдау 

құрылғысына беріледі. 

Ағындарды біріктірудің кез келген тәсілі кезінде қосылатын символдардың 

сағат жиілігі арасындағы тәуелділік  
1TF   және тактілік жиілігімен біріктірілген 

сигнал TF   келесі түрі бар: 

 

 qМFT  1F
1T , МГц,                               (9) 

 

мұнда q - біріктірілген сигнал цикліндегі қосымша символдар санының 

(жиынтық ағынның құрамдас ағынға бөлінуі үшін қабылдауға қажетті циклдық 

синхрондау үшін, қызметтік ақпаратты, деректерді және т.б. беру) ақпараттық 

символдар санына қатынасы, 

M - біріктірілген ағындардың саны. 

Біз біріктірілетін ағындардың санын есептейміз, яғни арналардың белгілі бір 

саны үшін бастапқы ТЖ: 

n

N
М  ,                                                              (10) 

мұнда n – бастапқы бірлескен кәсіпорындағы арналар саны (ИКМ-30). 

 

6
30

180
М . 

 

Асинхронды біріктіру кезінде артықтықтың мөлшері синхрондыға 

қарағанда біршама үлкен, өйткені біріктірілген ағындардың жылдамдығын 

үйлестіру командаларын да беру керек. Курстық жұмыста синхронды біріктіру 

кезінде q = 0,03 және асинхронды біріктіру кезінде q = 0,04 алуға болады.  

 

Синхронды қосылу кезінде (q = 0,03): 

  656,1203,0120486 TF  кГц; 

Асинхронды қосылу кезінде (q = 0,04): 



 

14 

  779,1204,0120486 TF  кГц. 

 

2.3.1 Синхронды цикл құрылымын жобалау. 

Циклдік синхрондау сигналын іздеу уақытының орташа мәнін анықтап, оны 

Тав ≤ 2 мс-ке тең қабылдай отырып, нормамен салыстыру қажет. Циклдік 

синхронизмнің қалпына келуінің орташа уақытын келесі болжамды формула 

бойынша бағалауға болады: 

оВср Т
Н

Т 







 1

2
,                                (11) 

 

мұнда Н - екі іргелес синхронды комбинациялардың арасында орналасқан 

ақпараттық позициялардың саны, 

             в – синхрондаудағы таңбалар саны. 

             То – ең жақын екі синхронды комбинация арасындағы уақыт аралығы. 

срТ
 
есептеу әдісін сипаттаймыз. 

Сәйкес белгілердің қосылуына байланысты берілу жылдамдығының өсуі 

қызмет көрсету таңбаларын қосу есебінен берілу жылдамдығының өсуімен 

салыстырғанда аз. Әр кіріс ағынына, яғни төменгі деңгейлі жүйенің сандық 

сигналына берілетін циклдегі ақпарат пен қызмет символдарының санының ара 

қатынасы төмендегідей 

 

 
  b

a

ff

f

зсч

з 


, (12) 

мұнда 
1

1

b

а
 - а1 ақпараттық символдардың ең аз санын анықтайтын 

қысқартылмайтын бөлшек, ал b1 — бір кіріс ағынына қызмет көрсету таңбалары. 

Оқу және жазу жиілігі келесідей анықталады: 

 

 
М

,
1

T
счTз

F
fFf  . 

 

Сонда Ми ақпараттарының жалпы саны және қызмет цикліндегі Мс символы 

қатынастармен анықталады aМiМ и  , bМiМ с  , мұнда 3,2,1i . Бұл 

жағдайда i шартының ең аз мәні таңдалады: 

 

bМ

ddddddМ
i

ндкспцсc




1                            (13) 

 

i-дің нақты мәні жүйенің параметрлерін таңдалған цикл құрылымымен 

талдағаннан кейін анықталады. 

Беріліс жүйесінің берілген параметрлерін қамтамасыз ететін ақпараттық 

және қызметтік таңбалар санының оңтайлы арақатынасын таңдаумен қатар, 
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беріліс циклін құру кезінде оның құрылымына келесі маңызды талаптарды ескеру 

қажет: 

- келесі қызметтік таңбалардың саны мүмкіндігінше аз болуы керек, бұл 

УТҚҚ-да сақтау құрылғыларының жад көлемін азайтуды қамтамасыз етеді; 

- синхросигналдың символдарын бөлу синхронизмді қалпына келтірудің ең 

аз уақыты қамтамасыз етілетіндей болуы тиіс (әдетте бұған тиісті ұзақтықтың 

шоғырланған синхросигналын қалыптастыру арқылы қол жеткізіледі); 

- келісу командаларын бөлу олардың шуылға максималды тұрақтылығы 

қамтамасыз етілетіндей болуы керек (әдетте бұл тарату циклі бойынша келісу 

командаларының символдарын біркелкі бөлу арқылы қол жеткізіледі, бұл ретте 

олардың шоғырланған кедергілермен бұрмалану ықтималдығы азаяды); 

- цикл ұзақтығы мүмкіндігінше минималды болуы керек, бұл синхрондау 

уақытын және біріктіру жабдығының арқасында сандық сигналдың уақытша 

ауытқуын азайтуға мүмкіндік береді; 

- циклдегі қызметтік таңбаларды бөлу біркелкі болуы керек, бұл УТҚҚ-да 

сақтау құрылғыларының жад көлемін азайтуды қамтамасыз етеді; 

- цикл құрылымы жүйенің асинхронды және синхронды режимдерде жұмыс 

істеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек және т.б. 

Әрбір кіріс ағымына берілу цикліндегі ақпарат пен қызмет символдарының 

санының қатынасы:  

1

33

2048
 6

12656

2048





b

a
. 

 

Демек, циклдегі ақпараттың (а1) және қызметтік (b1) таңбалар саны 

сәйкесінше: 

198336 aМ , 

616 bМ . 

 

Циклдегі ақпарат пен қызмет символдарының жалпы саны: 

 

2046198  bМaМ . 

 

Сәйкес келетін команданың бұрмаланған бір символын түзетуді қамтамасыз 

ету үшін, кемінде үшке тең болатын dc таңдау керек: 

 

18363 М . 

 

Бақылау сигналдары жылдамдықты теріс үйлестіру кезінде ақпараттық 

символдарды беруге арналған сигнал позицияларында берілуі мүмкін екенін 

ескере отырып, бұл келісу жүзеге асырылмаған сәттерде dk=dи=dсл=dд=4 

қабылдауға болады. dцс = 8 жұмысында, яғни сандық сағат сигналының таңбалар 

санын 8-ге тең таңдаңыз, өйткені dцс < 8-де синхрондау уақыты орындалмайды. 

Минималды мәні i: 
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7
16

4444836





i . 

Циклдегі импульстік позициялардың жалпы саны: 
 

14281763367  bМiaМiH . 

 

Циклдің қайталану жылдамдығы: 

 

Гц
Н

С
f вп
ц 86,8

1428

12656
 , 

 

мұнда Свп – жоғары жүйелік сигналдардың номиналды берілу жылдамдығы. 

Енді трансмиссиялық цикл синхронизміне кіру уақытын есептей аламыз, 

яғни циклдік синхронизмді қалпына келтірудің орташа уақытын есептейміз. Ол 

үшін осы мәнді тауып, оны тең нормамен салыстырыңыз мсТср 5,0 . 

 

мсfТТ ццо ,11,01  . 

 

мсT
Н

T
Bcр 26,011,01

2

1428
1

2 80 
















 . 

 

2.4 Берілген кодтық таңбалар тізбегі үшін регенератордың шығысында 

сигнал құрыңыз 

 

Регенератордың түзеткіш күшейткішінің шығысында сигналдың уақыт 

диаграммасын есептеңіз және құрыңыз. 

 

2.4.1 Импульстердің полярлығы ауыспалы код (ЧПИ). 

Екілік сигналдан ЧПИ кодына ауысу алгоритмі екі жағдайда да 0 символына 

кідіріс сәйкес келеді, ал ЧПИ кодындағы 1 символына оң және теріс полярлықтың 

импульстері сәйкес келеді. Импульстар полярлығының қатаң ауысуы екінші 

типтегі сызықтық бұрмалануларды күрт азайтуға және бірінші типтегі сызықтық 

бұрмалануларды ішінара әлсіретуге мүмкіндік береді. ЧПИ коды 

регенераторының РҚ жұмысы U1, U2, U3, ... кернеулерін екі шекті кернеулермен 

салыстырудан тұрады, содан кейін Ui шамасын шекті мәндермен салыстыру 

нәтижесіне байланысты тиісті полярлықтың немесе кідірістің импульстары 

шығарылады. 

ЧПИ кодының маңызды артықшылығы ПКпер болатын екілік сигналға кері 

ауысудың тым қарапайымдылығы. Ол үшін ЧПИ кодының сигналдарын 

жартылай толқындық түзетуді жүзеге асыру жеткілікті. 

HDB-3 кодын қалыптастыру ережелері ЧПИ ұқсас, бірақ 4 нөлден тұратын 

серия келгенде, ол соңғы кірістіруден кейін қанша импульс түскеніне байланысты 

«000V» немесе «B00V» сериясымен ауыстырылады. Егер саны тақ болса, онда 
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«000V» сериясы енгізіледі, егер жұп болса – «B00V». «V» импульсі-соңғы 

импульстің полярлығын қайталайды, «B» - соңғы импульске қарама-қарсы. 

 

 
 

2.7 сурет – ЧПИ және КВП-3 кодтарындағы берілген реттіліктің уақыттық 

диаграммасы 

 

СТЖ-нің АТЖ-нен артықшылығы-бұрмаланған сандық сигналды қалпына 

келтіру мүмкіндігі. Физикалық тізбектің шығысындағы импульстардың 

тікбұрышты пішінінің бұрмалану себептері-тізбекпен енгізілген сызықтық 

бұрмаланулар. 2.8-суретте ұзындығы 15 нс болатын тікбұрышты импульстің 

жауаптары 1,2/4,4 ММ коаксиалды жұптың шығуында көрсетілген: 

 

 
 

2.8 сурет – Коаксиалды жұптың шығуы кезінде тікбұрышты импульстарға 

жауаптар графигі 
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Нәтижесінде таңбалар бір-біріне қабаттасады (интерференция). 

Символдар арасындағы кедергіні азайту үшін сигнал қалпына келтірілгенге 

дейін реттеледі. Сонымен бірге оны күшейту жүзеге асырылады. Бұл операциялар 

регенератордың кірісіне қосылған түзеткіш күшейткішпен орындалады. 

 
 

2.9 сурет – Регенератордың құрылымдық сұлбасы 
 

Регенератордың шешуші құрылғысының (ШҚ) кіреберісіндегі импульсті 

реакцияны ұтымды таңдау сандық сызықтық жолдарды жобалау кезінде 

туындаған маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Неліктен бұл мәселе 

соншалықты маңызды екенін түсіндірейік. Ол үшін 2.10-суретте көрсетілген 

уақыт диаграммаларын қарастырыңыз. 

2.10 а диаграммасында регенерация учаскесінің кіреберісіндегі сандық 

сигнал көрсетілген, Тт=1/fт- тактілік интервал. б, в, г диаграммаларында үздіксіз 

қисықтар бір импульске әртүрлі жауап ұзақтығы бар КҚ шығысындағы 

сигналдарды көрсетеді: Тт, 2Тт, 3Тт (импульс негізінде). Нүктелі қисықтар әр жеке 

кодтық импульстің жауаптарын көрсетеді; алынған сигнал осы жауаптардың 

суперпозициясы (қосындысы) ретінде болады. Ыңғайлы болу үшін әр жауаптың 

максимумы тікбұрышты импульстің ортасымен біріктірілген. Шындығында, КУ 

шығысындағы импульстар уақыттың кідірісімен пайда болады, бірақ бұл одан әрі 

ойлау үшін маңызды емес және ол ескерілмейді. 

КҚ шығуынан сигнал регенератордың БҚ-на түседі (2.9 сурет), оның басқа 

кірісіне тактілік импульстарын бөлгіште қалыптасқан синхроимпульстер беріледі 

(ВТИ) (2.10 д, сурет). БҚ шығуында уақыттың әр сәтіне «бірлік» пайда болады, 

егер оның кірісіндегі сигналдың кернеуі Uпор шекті кернеуінен асып кетсе. 

Әйтпесе, нөл (бос орын) пайда болады. Uпор мәні КҚ шығысындағы импульс 

амплитудасының жартысына тең таңдалады. 
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2.10 сурет – Уақыт диаграммалары 

 

6б диаграммасында бейнеленген сигналды қарастырыңыз. Мұнда 

интерсимболдың араласуы жоқ екендігі байқалады, өйткені жеке жауаптар 

уақытында сәйкес келмейді. Мұндай сигнал оңай қалпына келтіріледі (3.10 e, 

сурет). Қосарлы ұзақтығы бар жауаптардың суперпозициясы нәтижесінде алынған 

сигнал (2.10 с диаграммасы) мұнда интерсимболдың араласуы орын алғанына 

қарамастан, қатесіз қалпына келтірілуі мүмкін. Жауап беру ұзақтығының 3Тт 

дейін жоғарылауына байланысты күшті кедергілер болған кезде регенерация 

кезінде қателер пайда болады (г және ж диаграммалары).  
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Регенератордың түзеткіш күшейткішінің шығысында сигналдың уақыттық 

диаграммасын құру үшін өрнекпен сипатталған «оңтайлы» жауап қолдану 

ұсынылады: 

 

 

 

(14) 

 

 

 
 

2.11 сурет 

 

2.1 к е с т е – Оңтайлы жауап құндылықтары 

tT

t
 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

)(0

tT

t
g  1 0,901 0,650 0,354 0,121 0 -0,026 -0,010 0,006 0,007 0 

 

2.5 Регенерация учаскесінің ұзындығын есептеу 

 

Бұл тапсырманы орындау үшін біз үш өлшемді коаксиалды жұптарды 

қолданған кезде қалпына келтіру аймақтарының ұзындығын есептейміз. СЖ СТЖ 

құру шығындарының минималды жағдайынан кабельдік жұптың түрін таңдаңыз. 

Коаксиалды жұмыс істейтін СЖ кедергісінің негізгі түрі-бұл өзіндік 

кедергілер. Регенератордың шешуші құрылғысының кіреберісіндегі сигналдың 

өзіндік кедергіден қорғалуын формула бойынша табамыз: 

 

      (15) 
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мұнда U0 – амплитудасы бар тікбұрышты импульстің регенерация 

учаскесіне кіргенде КУ шығысындағы жауап амплитудасы Uпер, В; 

  Uсп – сол нүктеде өздігінен кедергі келтіретін кернеудің тиімді мәні; 

  

3

0

2

10

lg10




Z

U
Р

пер

пер  – регенерация учаскесінің кірісіндегі тікбұрышты 

импульстің шекті қуатының абсолютті деңгейі, дБм; 

  Z0 = 75 Ом – коаксиалды кабель тізбегінің кедергісі; 

  F – регенератордың түзеткіш күшейткіштің шу деңгейі;  

  ft – сигнал желісінің жиілігі, МГц; 

  a = αlрег – тізбектің түсу ұзындығы lрег жартылай цикл жиілігі, дБ; 

  lрег = 2.7 км – регенерация учаскесінің ұзындығы; 

  α – жартылай циклді жиілікті төмендету коэффициенті, дБ/км. 

 

 

(16) 

 

мұнда α0 – функциясының параметріне тең болады. 

  2.34 дБ/км жұптары бар кабель үшін 2.6/9.4 мм 

  5.31 дБ/км  1.2/4.6 мм 

  8.86 дБ/км  0.73/3.0 мм 

 

Қорытынды формула келесідей: 

 

062,8827,67175,1827,67  аh  

Максималды рұқсат етілген қауіпсіздік-бұл рұқсат етілген ықтималдық 

қажетті қорларды (h) ескере отырып, бір регенератордағы қалпына келтіру 

қатесі (h0) және анықталады: 

 

(17) 

 

 

мұнда h – 6…12, және h0 мәні келесідей анықталады: 

 

(18) 

 

ТЖ арналары арқылы ИКМ және АУБ телефон хабарламаларын беру 

кезінде қателер шертулердің пайда болуына әкеледі. Уақыт бірлігіне берілген K 

шертулерінің рұқсат етілген санына сәйкес (10 минут ішінде) сіз бүкіл СЖ үшін 

Pош қатесінің орташа рұқсат етілген ықтималдығын таба аласыз. 

fд = 8 кГц кезінде 10 минут ішінде 80006010 = 4.810
6
 кодтық 

комбинациялар және сәйкесінше 4.8m10
6
 кодтық комбинациялар жүйенің әрбір 

2
0

tf

hhh  01

))
Р

1
lg(lg(42,1165,10

ош

0 h
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арнасы үшін беріледі. Ақаулар код комбинациясының екі үлкен разрядына сәйкес 

келетін импульстардың дұрыс қалпына келмеуі жағдайында байқалады. Содан 

кейін, кез-келген таңбаның зақымдану ықтималдығы бірдей болған жағдайда, К 

емес, К(m/2) жол береміз. Демек, бүкіл жолдағы қателіктің рұқсат етілген 

ықтималдығы: 

К10
10m,84

2 7

6



 

m

КРош                               (19) 

 

Бір регенератордағы қателік ықтималдығы: 

 

(20) 

 

мұнда L – СЖ ұзындығы. 

 

  9
-7

1 10375,3
800

7.21010 


ошР . 

Сонда: 

  1

рег

10

1 10lglg42.1165.21
  lh  

 

 

 

Теңсіздікті шешеміз: h ≥ h1 әр коаксиалды жұп үшін: 

449,1062,8827,67 0   . 

 

км 

км 

км 

 

3 SDH технологиясы негізінде көлік желісін жобалау 

 

3.1 Бастапқы сандық ағындардың эквивалентті санын есептеу 
 

Біз дамуды ескере отырып, көлік желісінің әр түйіні үшін бастапқы сандық 

ағындардың жалпы санын есептейміз. Есептеу нәтижелерін 3.1-кестеге келтірейік 

 

 

 

 

 

 

9.254.9/6.2 регl

4.116.4/2.1 регl

8.63/73.0 регl

L

)10( рег

7

1

lК
Рош






  449,107,210lglg42,1165,21
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1 
h



 

23 

3.1 к е с т е – n станциялар желісіндегі VC-12 сигнал трафигін (2 Мбит/с) есептеу 

 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

A A 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

B 50(20) 51(14) B 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

C 22(10) 32(14) 30(5) 28(16) C 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

D 18(6) 10(7) 31(11) 21(12) - 38(14) D 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

E 25(16) - 28(17) 17(-) 7(6) 16(7) 12(3) 24(6) E 

F 6(6) 15(5) 9(6) 11(5) 19(9) 2(2) - - 45(19) 24(18) 

 

 

 
 

3.1 сурет - SDH жілісінің транспорттық топологиясы 

 

3.2 к е с т е – Көліктік торап түйіндерінің бастапқы ағындары 
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3.2 сурет – Сандық сызықтық жолдарды белгілеумен көліктік желінің 

топологиясы 

 

Әрі қарай, біз тапсырмада берілген бағыттар үшін екі жолды (негізгі және 

резервтік) қалыптастырамыз. Біз кішігірім жолдарды негізгі, үлкен – резервтік деп 

санаймыз. Жолдар үшін бастапқы сандық ағындардың санын көрсетіңіз. Айта 

кету керек, негізгі және резервтік жолдарда сәйкес келетін сандық сызықтық 

трактілердің саны мүмкіндігінше аз болуы керек. Нәтижені кестеге келтіреміз. 

 

3.3 к е с т е – Ағындарды бағыттау

 
 

3-кесте бойынша резервтеуді ескере отырып, әрбір сандық желілік жолақта 

бастапқы сандық ағындардың санын есептейміз: 

 

a:   32+28+38+16+2+14+2=132; 

b:   51+32+19+17+11+12+5+38+16+2=203; 

c:   10+21+7+5+19+17+11+12+5+38+16+2+14+2=179; 

d:   10+5+19+5+38+2+24+18=121; 

e:   7+5+12+5+2+14+2+6+18=71; 

f:   21+7+11+12+2+14+6+24=97. 
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Әрбір агрегаттық ағында 1+1 резервтеу қолданылады, онда STM-n сигналы 

бір уақытта жұмыс және резервтік бөлімдер деп аталатын екі мультиплексті 

бөлімге де беріледі; басқаша айтқанда, STM-n сигналы жұмыс және тарату 

жағындағы резервтік бөлімдерге үнемі қосылады. Қабылдау жағындағы MSP 

функциясы екі бөлімнен келетін STM-n сигналдарының күйін бақылайды және 

сәйкес сигналды қосады. Көпір сұлбасы бойынша жұмыс арнасының тұрақты 

қосылуына байланысты 1+1 конфигурациясы резервтелмеген қосымша жүктемесі 

бар арнаны қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 

Жүргізілген есептеулерді көліктік желінің топологиясының сұлбасы 

бойынша көрсетейік (3.3 сурет). 

 
3.3 сурет – Есептелген параметрлері бар көліктік желінің топологиясы 

 

3.2 Көлік тораптарының конфигурациясы 

 

 Станциялар арасындағы қажетті өткізу қабілеттілігін және станциялардағы 

компоненттік ағындардың санын анықтағаннан кейін станциядағы қажетті түйін 

конфигурацияларын дәлірек анықтауға болады. 

 SDH бірінші деңгейінің толық конфигурациясындағы Мультиплексор-бұл 

оның бірнеше құрамдас бөліктерінен тұратын өте күрделі және қымбат құрылғы. 

Алайда, кейбір жағдайларда мультиплексордың толық конфигурациясы қажет 

емес, бұл оны сатып алуға, орнатуға және пайдалануға жұмсалатын күрделі 

шығындарды азайтады. 

 «Мультиплексор түйіндерінің конфигурациясы» термині дизайнер осы 

Техникалық тапсырма тұрғысынан орнату қажет түйіндерді ғана таңдайды 

дегенді білдіреді. Мультиплексор міндетті түрде орнатылатын және 

ауыстырылатын негізгі түйіндерді қамтиды, оларды орнату мультиплексор 

атқаратын функцияларға байланысты. Ауыстырылатын түйіндердің саны және 

олардың түрлері әртүрлі компаниялардың жабдықтары үшін әртүрлі болуы 

мүмкін. Негізгі тораптарға қуат көздерінің блоктары, қолдау синхрогенераторы, 

жабдық контроллері, басқарылатын матрица, тақырып енгізу-шығару, сызықтық 



 

26 

сигналдар (агрегаттық блоктар) және т.б. құрамдас блоктар ( МММ 140,34,221 ), 

басқару блоктары, кросс-коннекторлар және т.б. 

 Мультиплексордың белгілі бір түйіндерінің негізгі таңдауы келесі 

мәліметтер болып табылады: 

 - енгізілетін / шығарылатын компоненттік ағындардың есептелген саны; 

 - көлік желісінің көршілес тораптары арасындағы қашықтық; 

 - таңдалған желі топологиясы (нүкте-нүкте, сақина және т. б.); 

 - мультиплексорлық секцияның, компоненттік блоктардың, тірек генератор 

блоктарының, қоректендірудің және т. б. таңдалған қорғау жүйелері. 

Әр станциядағы жабдықтың құрамы мен конфигурациясын даму 

перспективаларына арналған компоненттер ағындарының санына сүйене отырып 

анықтаған жөн. Бұл бір станцияға бірнеше жабдық жиынтығын орнатуды қажет 

етуі мүмкін. 3.4-суретте қарастырылған желі үшін SDH көлік желісінің 

түйіндерінің конфигурациясы көрсетілген. 

 
3.4 сурет – SDH көлік желісі тораптарының конфигурациясы 

 

3.3 Тактілік желілі синхрондауды ұйымдастыру 

 

Көлік желісі-магистральдық тораптарды, қалааралық станцияларды 

қамтитын, сондай-ақ оларды қосатын арналар мен тораптарды (ұлттық, 

қалааралық) қамтитын байланыс желісінің бөлігі. Көбінесе радиалды-сақиналы, 

сақиналы, ұялы және сызықтық топологиялар желілік архитектураны дамыту 

үшін қолданылады.  

Көлік желісіндегі синхрондау сандық жабдық генераторларының сағат 

жиіліктерінің ауытқуынан (электрондық коммутация тораптары, цифрлық тарату 
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жүйелері) пайда болатын сырғу салдарынан ақпараттың жоғалуын жою үшін 

қажет. Көлік желілерін синхрондау жиілігі тұрақты бастапқы эталондық 

генератордан 1110

 кем емес жүргізіледі. 

Көлік желілерінде фазалық тербелістердің жиналуын болдырмау үшін 

транзиттік үшін тәулігіне 1110

 кем емес, сызықтық үшін тәулігіне 8102   кем емес 

жиіліктер тұрақтылығы бар екінші реттік генераторлар қолданылады. 

Желілік элементтер жабдықтарының синхронизациялық сигналдары ретінде 

келесі сағат синхрондау көздерін пайдалануға болады: 

- компоненттік сигналдар 2048 кбит/с, 

-STM-N агрегаттық сигналдарының кез келгені, 

- STM-N компоненттік кірістерінің кез келгені, 

- 2048 кГц синхросигналдың сыртқы көзі, 

- салыстырмалы жиілік тұрақтылығы бар сыртқы генератор 6106,4  нашар. 

Көрсетілген синхросигналдар, автоматты тербеліс режимінде жұмыс 

істейтіндерден басқа, эталондық сигналдардың бастапқы немесе қайталама 

көздерінен синхрондалуы тиіс. Жабдықтағы синхронды көзді таңдау 

бағдарламаланады және автоматты түрде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 

бірнеше (әдетте кемінде үш) арасында ең жақсы сапалы синхрондау көзін 

автоматты түрде таңдауға болады. Егер синхрондау көздері бірдей сапалы болса, 

онда пайдалану басымдылығы бағдарламалануы керек. Сағат сигналының сапасы 

туралы ақпарат, әдетте, ақпараттық сигнал циклінің құрылымында, мысалы, STM-

N-де беріледі және оның өзгеруі синхрондау желісінің күйіне байланысты болады. 

SDH желісін жобалау кезінде синхрондау көзі ретінде бастапқы эталондық 

генераторды (ПЭГ) және жетекші генераторды (ЖГ), ал синхрондауды қалпына 

келтіру құралы ретінде SDH желілік элементтерінің генераторын (ЖЭГ) қолдана 

отырып, тактілік желісін синхрондауды (ТЖС) ұйымдастыру қажет. 

Синхрондау трассаларын құру кезінде (3.5 сурет) желінің әрбір торабында 

хрондау эталоны бойынша өзінің басымдықтар тізбесі айқындалады.  

ЖЭГ – В станциясында, ал ЖГ – С станциясында орнатамыз. 

Желіні синхрондау сұлбасы автоматты түрде өзін-өзі қалпына келтіру 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек және синхрондау ілмектерінің пайда болуын 

болдырмауы керек. Синхрондау күйі туралы хабарламалар желі арқылы берілетін 

тарату циклінің (агрегаттық сигнал) тақырыбында белгіленеді. SDH желілерінде 

мүмкіндігінше желі элементтерімен синхрондаудың жоғалуын болдырмайтын 

механизмдер бар. Егер апат салдарынан желілік құрылғы синхрондау сигналын 

алуды тоқтатса, онда ол төменгі басымдығы бар басқа уақытша сигнал көзіне 

ауысады. Егер бұл мүмкін болмаса, құрылғы ұстап тұру режиміне өтеді (hold-

overmode). Бұл режимде құрылғының сағаты температураның ауытқуын түзете 

отырып, алдыңғы жұмыс уақытында сақталған түзетулер туралы деректерге 

сәйкес түзетіледі. Желі элементінің SSM (SynchronizationStatusMessages) 

синхрондау күйі туралы хабарламалар S1 секциялық тақырып блогында 

көршілеріне жіберіледі. 
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Бөлек мәселе — тәуелсіз синхрондау көздерімен желілер арасындағы 

байланыс. Егер сағаттардағы айырмашылықтар белгілі бір шектерде болса, онда 

SDH желісінде бұл мәселе көрсеткіштерді қолдана отырып шешіледі. 

Басымдықтар әр түйінде тағайындалады және синхрондау желісін қолмен 

немесе автоматты түрде қайта конфигурациялау кезінде өзгеріссіз қалады. 

Мүмкін басымдықтардың саны 1 - ден 15-ке дейін болуы мүмкін. 

 
 

3.5 сурет – Транспорттық желіні синхрондау 

 

3.4 Басқару желісін ұйымдастыру 

 

Байланыс желілерінің сенімділігін қамтамасыз етудің маңызды 

факторларының бірі олардың ресурстарын тиімді басқару болып табылады. Ол 

үшін телекоммуникацияларды басқару желілері (TMN, Telecommunications 

Management Network) құрылуы керек. 

Басқару желісі тұрады: 

- «Басқару агенттері» - желі элементтеріне орналастырылған контроллерлер; 

- деректерді беру арналары; 

- басқару жүйелері және жұмыс станциялары. 

Көлік желілері мен барлық типтегі қол жеткізу желілерінің заманауи 

жабдықтары мамандандырылған бағдарламалық жасақтамасы бар кіріктірілген 

микропроцессорлармен бақыланады және басқарылады. Оларда желіні бақылау 

және басқару жүйесіне, жергілікті басқару терминалына (компьютерге), станция 
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сигнализациясына, қызметтік байланыс пен пайдаланушы арналарына арналған 

стандартты интерфейстер бар. 

Жергілікті терминал жабдыққа F.2 интерфейсі V.24 (RS232) арқылы 

қосылады және жабдықты конфигурациялауды және басқаруды қамтамасыз етеді. 

Оның көмегімен бағдарламалық құрал жабдықтың енгізілген микропроцессорлық 

құрылғыларына жүктеледі, жабдық оны пайдаланудың нақты жағдайларына, 

күйін бақылауға, зақымдарды тіркеуге және т.б. сәйкес конфигурацияланады. 

Бөлінген торапта орналасқан желіні басқару және басқару жүйесі көліктік 

желіні және желілік элементтердің әрбір жабдықтарын (мультиплексор, канал 

құрайтын жабдық, қуат көздері, өрт қауіпсіздігі және басқалары) басқаруды және 

басқаруды қамтамасыз етеді. 

Басқару жүйесінің басқару құрылғысы шлюз деп аталатын көліктік 

тораптардың біріне қосылады және басқа түйіндермен, әдетте, мәліметтерді 

берудің кіріктірілген арналары арқылы қосылады. Мысалы, SDH-те бұл DCC1 

және DCCm. 

Шлюзді басқару торабы қосылу үшін интерфейсті қолданады. 

Жабдықтарды (құрылғылар) Q3 интерфейсімен жабдықталмаған басқару 

желісіне қосу үшін арнайы Q2 интерфейсі қолданылады. Ол, мысалы, сыртқы 

плезиохронды жабдықты осы желіге дабылды жинау үшін басқару желісіне 

қосады. 

Егер желінің күрделі немесе кеңейтілген архитектурасы болса, желілік 

элементтердің саны бірнеше ондаған немесе жүздеген болса, желіні басқару және 

басқару жүйесін пайдалану міндетті түрде қарастырылуы керек. 

Элементтер саны оннан аспайтын қарапайым конфигурацияның көліктік 

желілерінде (нүкте-нүкте, сақина) жергілікті терминалдан техникалық қызмет 

көрсете алады. 

Барлық заманауи көлік жүйелерінде (PDH, SDH, ATM технологиялары) 

техникалық қызмет көрсету ішкі жүйесі бірыңғай принцип бойынша 

ұйымдастырылғанына (M.3000 сериялы ITU-T ұсыныстары), басқару 

құрылғылары мен бағдарламаларының нақты енгізілімдері бір-бірінен 

айтарлықтай ерекшеленеді, нәтижесінде қазіргі уақытта әртүрлі басқару 

өндірушілерінің жабдықтарын бір басқару стансасынан басқаруды ұйымдастыру 

мүмкін емес. Бұл интерфейстерді стандарттаудың жеткіліксіздігіне байланысты. 

Қарастырылып отырған көліктік желінің басқару сызбасы 3.6-суретте 

көрсетілген. 
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3.6 сурет – Басқару мәліметтерін тарату 

 

3.5 SDH аппаратурасын таңдау 
 

Есептеулерге сәйкес SDH көлік желісін құруға қажет жабдық түрін 

анықтаймыз, 4-кестеде келтірілген барлық мәліметтерді жинақтаймыз. 

 

3.4 к е с т е – SDH жабдық түрлері 

Тип 

Пункт 

STM-1, 

дана 

STM-4, 

дана 

Типтік тіректер 

саны, дана 

Тіректегі мультиплексорлар 

саны, дана 

A - 1 1 1 

B - 1 1 1 

C - 1 1 1 

D - 1 1 1 

E - 2 1 2 

F - 1 1 1 

 

SDH көлік желісін құру үшін Siemens компаниясының жабдықтарын 

қолданамыз. STM-1 деңгейі үшін SMA-1 R2 типті мультиплексор қолданылады, 

ал STM-4 деңгейі үшін SMA-4 R2 типті мультиплексор қолданылады. 

SMA-X R2 - бұл екінші ұрпақтың негізгі STM-X блокты синхронды 

мультиплексоры, оны терминал мультиплексоры, жергілікті кросс-коммутатор 

немесе кіріс-шығыс мультиплексоры ретінде конфигурациялауға болады. 

Типтік жабдықтың параметрлерін 3.5-кестеге енгіземіз. 
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3.5 к е с т е – Пайдаланылатын жабдықтың негізгі сипаттамалары 

Мультиплексор түрі SMA-1 R2 SMA-4 R2 

SDH қол жетімділік арнасы, 

Мбит/с 
155 155, 622 

Трибті картасындағы 

порттардың саны 
21(2), 3(34),1(155) 21(2), 3(34), 1(140) 

Трибті интерфейсінің 

карталары 
6(3+3) 12(6+6) 

Кіру бойынша қорғалған режим 

түрі 
6:0, 5:1 12:0, 11:1 

Мультиплексорға максималды 

жүктеме 

128/252х2, 6/12х34, 

16х140 
252х2/24х34/16х155 

Агрегатты шығыс 
155 (эл., опт.) 

155(эл., опт.),622 

(опт.) 

Шығу қорғаныс түрі 1:1, 1+1 1+1 

Жергілікті коммутацияға қол 

жетімді арналарының түрі 
т-л, т-т, л-л т-л, т-т, л-л 

Блокталмайтын кросс-

коммутация мүмкіндіктері 
1008х2 Мбит/с 1008х2 Мбит/с 

Пайдалану нұсқалары TM, R, ADM – л, к TM, R, ADM – л, к 

Тіректегі ықшам блоктардың 

өлшемдері (ВхШхГ), мм 
757х515х280 875х515х280 

Элемент-менеджер түрі (ЭM) EMOS 

Желілік менеджер түрі SMN – OS 

PC интерфейс F V. 24/9.6 kbps 

LAN интерфейс Qx(Eth, X.25)/64 kbps 

Қызметтік арналар блок OHA – Siemens 

ЭМ басқаратын 

мультиплексорлардың 

максималды саны 

180 

Тіректердің түрі мен өлшемдері 

(ВxШxГ), м  
ETSI 2.2x0.6x0.3 

Синхрондау түрі в.т., с.т., т.с., л.с. 

 

2020 жылға арналған әр түйінде орнатылған интерфейс карталарының 

санын анықтаймыз, нәтижелерді 3.6-кестеде жинақтаймыз. 

 

Бұл жабдықты әр станцияға орнату үшін біз TS300119-19 дюймдік 

тіректерін қолданамыз, өлшемдері HxWxD 2.2x0.6x0.3 м, әр станция үшін бір-

бірден 
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3.6 к е с т е – SDH көліктік торабындағы STM блоктарының толық жиынтығы 

Пункт A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 Е-2 F-1 

21х2М 8 8 7 6 8 - 8 

STM-1 - - - - 2 2 - 

  

Станцияларды қосу үшін Siemens компаниясының A-DSF типті кабелін 

қолданамыз.  
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А қосымшасы 

 

А.1 к е с т е – PDH бойынша тапсырманы есептеу үшін бастапқы мәндер 

Сызықты жолақтың ұзындығы L, км.   350   900   700   400    600 

ТЖ бойынша қайта қабылдау саны, 

n   

    2     3      2      3     3 

Түзетуші күшейткіштің шуыл 

коэффициенті, F, ед.                                          

7 8 7 6 4 5 4 6 7 5 

Регенератор шығысындағы 

импульстің амплитудасы, U пер., B 

5 3 6 5 4 3 3 4 3 4 

 

Символ-

дардың 

кодтық 

тізбегі 

 

ТЖ 

арна-

лар 

саны, 

N 

Арна-

ның 

шығысы

ндағы 

квантты

қ шуыл 

иммуни

теті Аз, 

дБ 

Ор 

техника-

дағы 

сандық 

қателік-

терден 

шыққан 

нұқулар 

саны. 10 

мин., К, 

артық 

емес 

    

 

                Нұсқалардың нөмірі 

1110110

00011 

200 20 10 00 01 02 03 0

4 

05 06 07 08 09 

1010100

11101 

300 21 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1010011

01010 

260 25 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0110101

00101 

180 22 13 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

0111001

01010 

120 24 8 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
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  А.1 кестесінің жалғасы - PDH бойынша тапсырманы есептеу үшін бастапқы 

мәндер 

Сызықты жолақтың ұзындығы L, км.   200   800   600   400   350 

ТЖ бойынша қайта қабылдау саны, 

n   

    1     3     3     2     2 

Түзетуші күшейткіштің шуыл 

коэффициенті, F, ед.                                          

8 7 6 7 5 4 6 4 5 7 

Регенератор шығысындағы 

импульстің амплитудасы, U пер., B 

3 5 6 6 2 4 4 3 5 2 

 

Символ

дардың 

кодтық 

тізбегі 

 

ТЖ 

ар-

на-

лар 

са-

ны, 

N 

Арнаның 

шығысын

дағы 

кванттық 

шуыл 

иммуните

ті Аз, дБ 

Ор 

техника-

дағы 

сандық 

қателік-

терден 

шыққан 

нұқулар 

саны. 10 

мин., К, 

артық 

емес 

    

 

                Нұсқалардың нөмірі 

1110110

00011 

360 25 12 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

1010100

11101 

180 22 10 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

1010011

01010 

240 23 11 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

0110101

00101 

120 21 13 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

0111001

01010 

180 20 6 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
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Б қосымшасы 

 

Желі мен хосттың конфигурациясын жоспарлау 

 

Қажетті өткізу қабілетін анықтау желіні жоспарлауда өте маңызды қадам 

болып табылады. Төмендегі кестелерде N станциялары желісіндегі VC-12 

сигналдарының трафигі (2 Мбит/с) бағаланады. Трафик екі кезеңмен есептеледі: 

X жылы және Y. Y жылға арналған трафиктің мәні X жылдағы трафиктің мәнін 

қамтиды, жақшада VC-12 қорғалған (резервтелген) сигналдардың саны 

көрсетіледі. 

Бастапқы және екінші реттік генераторлардың орналасуы еркін анықталады. 

SDH көліктік желісінің топологиясы соңғы сынып кітабының нөміріне және 

тиісті бастапқы кестеге сәйкес анықталады. 

 

0 кесте 

 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
    

A A 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
   

B 50(19) 54(19) B 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
  

C 12(-) - 32(10) 34(11) C 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
 

D 22(14) 23(-) 25(9) 27(17) 43(-) - D 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

E 41(17) 32(13) 17(7) 31(11) 
- 

(17) 
18(11) 17(10) 22(10) E 

F 9(8) 32(16) 21(10) 10(3) 26(8) 35(20) 15(8) 13(5) 41(17) 43(17) 

 

 

1 кесте 

 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
    

A A 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
   

B 43(11) 56(13) B 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
  

C 17(-) 28(5) 20(9) 30(8) C 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
 

D 5(1) 8(3) 22(12) 26(12) 31(-) 40(11) D 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

E 56(12) 58(2) 23(5) 32(9) - (3) 4(2) 5(1) 6(4) E 

F 3(2) 15(1) 2(2) 5(5) 25(4) 29(6) 13(2) 43(16) 53(7) 65(12) 

 



 

37 

2 кесте 

 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
    

A A 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
   

B 34(12) 56(13) B 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
  

C 15(-) 28 (5) 20(9) 29(8) C 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
 

D 7(1) 8(7) 14(12) 15(10) 31(-) 40(7) D 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

E 45(12) - (2) 23(5) 32(9) - (3) 4(2) 5(1) 6(4) E 

F 3(8) 15(1) 2(-) 6(5) 25(4) 23(6) 13(2) - 41(7) 65(9) 

 

3 кесте 

 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
    

A A 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
   

B 39(13) 51(11) B 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
  

C 7(5) 24(6) 22(6) 32(9) C 
жыл 

Х 

жыл 

Y 
 

D 9(2) 9(5) 24(19) 25(14) 29(14) 40(11) D 
жыл 

Х 

жыл 

Y 

E 42(11) 55(4) 31(12) 33(5) 6 (3) - 8(2) 6(2) E 

F 4(2) 19(2) - - 25(4) - 20(3) 41(14) 43(7) 56(11) 

 

 

4 кесте 
 год Х год Y     

A A год Х год Y    

B 56(12) 56(13) B год Х год Y   

C 13(11) - 23() 34(6) C год Х год Y  

D 7(4) 12(8) 44(17) 25(12) - - D год Х год Y 

E 62(19) 43(5) 19(8) 26(13) - 6(5) 5(1) 6(4) E 

F 8(7) 18(6) 4(4) - 31(4) 29(6) - 39(19) - 55(22) 

 

5 кесте 
 год Х год Y     

A A год Х год Y    

B 51(12) 6(1) B 
год 

Х 

год 

Y 
  

C 19(-) 25(15) 31(12) 24(11) C год Х год Y  

D 7(7) - - - (15) 31(-) - D 
год 

Х 
год Y 

E 47(12) 32(12) 17(9) 23(10) - - 5(1) 33(7) E 

F 8(4) - 9(8) 11(5) 25(4) 29(6) 13(12) 43(19) 53(7) 43(12) 
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6 кесте 
 год Х год Y     

A A год Х год Y    

B 50(20) 51(14) B 
год 

Х 
год Y   

C 22(10) 32(14) 30 (5) 28(16) C 
год 

Х 

год 

Y 
 

D 18(6) 10(7) 31(11) 21(12) - 38(14) D год Х год Y 

E 25(16) - 28(17) 17(-) 7 (6) 16(7) 12(3) 24(6) E 

F 6(6) 21(5) 9(6) 11(5) 19(9) 2(2) - - 45(19) 24(18) 

 

7 кесте 
 год Х год Y     

A A год Х год Y    

B 54(20) 55(20) B 
год 

Х 
год Y   

C 33(12) 31(17) 34(10) 24(11) C год Х 
год 

Y 
 

D 25(20) 17(7) 26(17) 19(8) 38(-) 44(17) D 
год 

Х 
год Y 

E 43(12) 49(8) 15(10) 17(10) - (12) 7(7) 15(5) - E 

F 10(6) 15(5) 11(9) 16(10) 18(6) 31(17) 14(6) 47(-) 27(7) 28(19) 

 

8 кесте 
 год Х год Y     

A A год Х год Y    

B 39(15) 43(13) B год Х 
год 

Y 
  

C 21(10) 43(12) 24(10) 44(17) C год Х 
год 

Y 
 

D - - 34(11) 51(6) 29(11) 30(4) D 
год 

Х 
год Y 

E 35(19) 51(10) 37(8) 32(10) 22(14) 15(7) 6(4) 6(4) E 

F 8(5) 7(4) 10(3) 5(7) - 21(-) 20(5) 36(9) 21(6) 22(10) 

 

9 кесте 
 год Х год Y     

A A год Х год Y    

B 54(17) 55(20) B год Х год Y   

C 21(9) 33(9) 42(11) 21(12) C 
год 

Х 
год Y  

D 21(10) 14(10) - - 48(17) 40(11) D 
год 

Х 
год Y 

E 43(6) - 34(9) 20(15) 36(19) 4(2) 5(-) 13(7) E 

F 15(8) 19(7) 9(8) 20(12) 21(13) 29(6) 13(2) 32(14) 33(9) 44(15) 
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Нұсқа 0 

 
 

Б 1 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 

 

 

 

 

Нұсқа 1 

 

 
 

Б 2 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 
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Нұсқа 2 

 

 

 
Б 3 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 

 

Нұсқа 3 

 
Б 4 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы  

 

Нұсқа 4 

 

 
Б 5 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 
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Нұсқа 5 

 

 
Б 6 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 

 

Нүсқа 6 

 
 

Б 7 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 

 

Нұсқа 7 

 
 

Б 8 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 
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Нұсқа 8 

 
Б 9 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 

Нұсқа 9 

 

 
 

Б 10 сурет – SDH көліктік желісінің топологиясы 
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