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Алғы сөз 

 

Телекоммуникацияның элементтік базасы жылдам қарқынмен дамып 

келеді. Егер дәстүрлі телекоммуникациялық желілер тек қана сызықты және 

сызықты емес электр желілерінің комбинациясын білдіретін болса, онда қазір 

қатты денелер - жартылай өткізгіштерде, диэлектриктерде, магниттік 

материалдарда және ауада ерекше толқындық және тербеліс құбылыстары 

есебінен сигналдарды өңдеуді жүргізетін функционалдық құрылғылар мен 

жүйелер қарқынды зерттеледі және практикаға енгізіледі. 

Қазіргі заманғы телекоммуникациялық желілерде микроэлектрондық 

технологияға негізделген құрылғылар үлкен рөл атқарады. Қол жетімді, 

қымбат емес, сенімді және жылдам әрекет ететін интегралды микросұлбалар 

телекоммуникациялық желілердің көптеген салаларының келбетін шешуші 

түрде өзгертті. Микроэлектроника және есептеу техникасы сигналдарды 

өңдеу мен түрлендірудің жаңа сандық тәсілдеріне кең көшуге себепші болды. 

Телекоммуникациялық желілердің салалары алдағы уақытта да 

ғылымның көптеген аралас салаларындағы прогресс базасында кеңейтіліп, 

дами береді деп күтуге барлық негіз бар. «Телекоммуникациялық желілер мен 

жүйелер» курсы қазіргі уақытта инфокоммуникациялар бойынша 

инженерлердің кәсіби дайындығын анықтайтын іргелі пәндер арасында 

орталық орындардың бірі болып табылады. Ғылыми-техникалық прогрестің 

бағытын ұстана отырып, оның теориялық арсеналының элементтік базасының 

дамуын көрсете отырып, бұл курс телекоммунникация саласындағы аса 

маңызды принциптерді біріктіреді және жүйелейді. 

Осы кітаптың мазмұны «Телекоммуникациялық жүйелер негіздері» 

курсының бағдарламасына сәйкес келеді, кітапты оқуға кіріскен оқырман 

«Мамандыққа кіріспе», «Жоғары математика», «Физика» және «Тізбектер 

теориясының негіздері» сияқты бірқатар курстарды тыңдады. 

Мәтінмен жұмыс жасай отырып, автор берілген материалды ЖОО-дағы 

оқу жұмысының практикасымен тығыз жақындастыруға ұмтылды. Бұл 

бірінші кезекте материалды іріктеу принципін және жарықтандырудың егжей-

тегжейлі дәрежесін анықтады: кітап беттеріне тек қана «сабақ берудің 

практикалық тәжірибесі көрсеткендей, студенттер осы уақытқа бөлінген 

уақытта толық меңгеруі мүмкін». Оқулық қазіргі заманғы 

телекоммуникацияның қазіргі бар желілік технологиялары мен архитектурасы 

туралы тұтас түсініктен тұрады, олардың эволюциясы мен даму 

перспективаларын көрсетеді. Оқулықтың авторлары профильді мамандықтар 

мен дайындық бағыттарының студенттеріне пәнді оқыту тәжірибесі мол 

практиктер болып табылады.  

Кітапта құрылымдық түрде өзара байланысты бес бөлікті бөліп 

көрсетуге болады.  

Бірінші бөлімде телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру 

негіздерін баяндау болып табылады.  Телекоммуникациялық және ақпараттық 
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технологиялардың негізгі ұғымдары мен анықтамалары берілген.  Сигналдар 

мен хабарламалар түсініктері берілген. 

Екінші бөлімде сигналдардың спектрлік көрінісі ұсынылған.  

арналардың негізгі параметрлері мен сипаттамалары қарастырылған.  

Модуляция түрлері берілген.  Бұл бөлімде көп арналы телефон байланысы 

және арналарды телефон байланысында бөлу әдістері қарастырылған.  

Үшінші бөлікте хабарлардың көп арналы жүйелерін құру принциптері 

берілген, арналарды уақытша бөлумен тарату жүйелерін құру негіздері 

қарастырылған, арналарды жиіліктік бөлумен телекоммуникациялық жүйе 

көрсетілген. Үшінші бөлімде сигналдарды мультиплексирлеу және 

демультиплексирлеу әдістері де бар: жиіліктік бөлуге негізделген 

сигналдарды мультиплексирлеу және демультиплексирлеу әдістері, сондай-ақ 

мультиплексирлеудің әртүрлі түрлері (FDM жиілігі бойынша бөлумен 

мультиплексирлеу), уақыт бойынша бөлумен мультиплексирлеу, толқындық 

мультиплексирлеу (WDM), CSMA/CD кездейсоқ қатынау әдісі. 

  Осы тарауда аналогтық ақпаратты сандық нысанға түрлендіру 

ұсынылған. 

  Төртінші бөлімде сигналдарды дискретизациялауға, аналогты-цифрлық 

түрлендіруге, цифрлық-аналогты түрлендіруге арналған. Бұл бөлімде 

байланыс арналарында коммутация әдістері қарастырылған. Коммутацияны 

орындаудың әртүрлі тәсілдері ұсынылған, дестелер коммутациясы бар және 

арналар коммутациясы бар және хабарламалар коммутациясы бар желілерде 

желілердің өткізу қабілеті қарастырылған. 

  Бесінші бөлімде сандық ағындарды біріктіру үрдістерін қарастырады: 

цифрлық ағындарды плезиохронды цифрлық иерархияда біріктіру, сондай-ақ 

цифрлық ағындарды синхронды цифрлық иерархияда біріктіру 

Бесінші бөлімде талшықты-оптикалық тарату жүйесінің жалпыланған 

құрылымдық сұлбасы, АКЖЖ классификациясы оптикалық кабель бойынша 

электромагниттік тербелістердің берілу ерекшеліктері: найзағай разрядтары, 

олардың сипаттамалары қарастырылады.  

«Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру негіздері» пәнінің 

ақпаратын меңгеру білім алушыларда жалпы пайдалану желілері мен 

жергілікті желілерді құру саласында білім мен іскерлікті қалыптастыруға 

әкеледі; сигналдардың негізгі сипаттамаларын, оларды байланыс арналары 

бойынша беруді, сымды және радиобайланыс үшін пайдаланылатын 

аналогтық және цифрлық тарату және коммутация жүйелерін құру 

принциптері мен ерекшеліктерін оқып үйрену.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде қазіргі ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, инфокоммуникациялық жүйелер мен 

желілерді құру мен қызмет етудің негізгі принциптерін білу керек.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

- аналогтық және сандық сигналдардың негізгі сипаттамаларын білу;  

- сигналдарды сандық және сандық талдау; 

- таратудың типтік арналары, олардың негізгі сипаттамалары,  
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- байланыс арналары бойынша ақпаратты беру ерекшеліктері; 

 - арналарды бөлу әдістері; арналарды жиіліктік және уақытша бөлумен 

тарату жүйелерін құрудың негізгі принциптері; 

- инфокоммуникациялық технологиялар саласындағы қазіргі жағдайы 

және олардың даму болашағы. 

Білім алушы келесілерді білуге міндетті: 

 - телекоммуникациялық желілер мен жүйелерге қойылатын негізгі 

техникалық талаптарды қалыптастыра білуі тиіс;  

- инфокоммуникациялық технологиялар мен байланыс жүйелері 

саласына тән нормативтік және құқықтық құжаттаманы (ҚР заңдары, 

техникалық регламенттер, халықаралық және ұлттық стандарттар, ХЭО 

ұсыныстары, байланыс стандарттары, хаттамалар, терминология.   

Студент компьютерде және компьютерлік  желілерде өз бетінше жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеруі қажет; инфокоммуникациялық жүйелердің 

сипаттамалары мен тиімділік көрсеткіштерін бағалау әдістерін меңгеруі 

қажет; желілердің жұмысына әртүрлі факторлардың әсерін бағалау тәсілдері 

мен дағдыларын меңгеруі қажет. 
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Кіріспе 

 

Оқулықтың негізіне соңғы жылдары Ғұмарбек Дәукеев атындағы 

Алматы энергетика және байланыс университетінің (АЭжБУ) 

радиотехникалық факультетінің студенттеріне оқыған дәріс материалдары 

қойылған. Біздің көптеген оқушыларымызға осы курсқа қызығушылық 

танытқаны үшін және қазіргі заманғы телекоммуникацияның іргелі 

принциптерін терең меңгеруге ұмтылғаны үшін шын жүректен 

ризашылығымды білдіргім келеді.  

Бұл кітап көлемі жағынан аз ғана көлік желілері мен басқару желілері 

бойынша материал жазылған. SDH, PDH, BOLC және MPLS сияқты 

технологиялардың толық сипаттамасы берілген. Мысалдар ретінде олардың 

негізінде желілерді құру келтірілген осы басылымда бастапқы электр 

сигналдарының және оларға сәйкес тарату арналарының сипаттамалары 

сипатталады.  

Осы кітапта баяндалған ақпарат арнайы пәндерді, мысалы, «Көп арналы 

телекоммуникациялық жүйелер», «Жерсеріктік және радиорелелік тарату 

жүйелері», «Оптикалық тарату жүйелері» және т.б. арнайы пәндерді оқу үшін 

тамаша базис болып табылады.  

Кітап деректерді беру желілерінің ресурстарын пайдалану негізінде 

телекоммуникациялық қызмет көрсетуді техникалық және 

ұйымдастырушылық қамтамасыз етумен айналысатын мамандарға арналған. 

Кітап тиісті мамандық магистранттарына да пайдалы болады. Білім алушылар 

білуі тиіс: 

- заманауи желілік технологияларды қолдана отырып желілер мен 

жүйелерді жобалау тәсілдері, маршруттау және басқару хаттамаларының 

жұмыс принциптері, нормативтік және құқықтық құжаттаманы, байланыс 

стандарттарын, терминологияны, кәсіпорын жұмысының сапа жүйесі 

бойынша құжаттаманы пайдалану қабілеті; 

- электр байланысы мен информатиканың жаңа перспективті 

құралдарын құру мақсатында зерттеудің заманауи теориялық және 

эксперименттік әдістерін қолдану қабілеті, зерттеу нәтижелерін практикалық 

пайдалану және енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға дайындығы; 

- байланыс ұйымы қызметінің негізгі экономикалық және қаржылық 

көрсеткіштерінің мәнін, қызметтердің ерекшеліктерін ерекше нарықтық өнім 

ретінде түсіну қабілеті; шектеулі өндірістік ресурстарды неғұрлым тиімді 

пайдалануға бағытталған пайдаланушыларға инфокоммуникациялық 

қызметтерді ұсынудың бизнес-процестерін ұйымдастыруға дайындығы; 

байланыс қызметтері нарығында тиімді және адал бәсекелестікті қамтамасыз 

етуге дайындығы. 

Пәнді оқу үрдісі келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған: 

- ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау; 

- ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құра білу. 
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Пәнді оқытудың мақсаты студенттерден инфокоммуникациялық 

жүйелер (ИКЖ) мен сервистерде жоғары жылдамдықты деректерді берудің 

қазіргі заманғы желілік технологиялары туралы терең түсінік алуды 

қамтамасыз ететін теориялық және практикалық дайындық болып табылады. 

оларды іске асыру және қолдану тәсілдері. 

Бакалавриаттың білім беру жүйесінде пәнді жоғарыда көрсетілген 

бағытта және оның келесі кәсіби қызметін ескере отырып оқытудың 

міндеттері: әртүрлі жоғары жылдамдықты заманауи желілік 

технологиялардың негіздерін және оларды IP мен сервистерде қолдану; OSI 

моделінің физикалық қабатының сипаттамалары, соңғы миль және 100 

Вазе/1000-Вазе/10GbE Ethernet,  қалалық желілер мен деректерді сақтау 

орталықтарының (ЦОД) қызметтерін іске асыру үшін жоғары жылдамдықты 

технологияларды қолдану, бұзылулардың алдын алу, диагностика және 

ақпараттық-коммуникациялық жүйенің өнімділігі толығымен қанағаттандыру 

үшін халықтың деректерді беру қызметтеріне қажеттіліктері, сондай-ақ 

телекоммуникациялық компаниялардың жаңа қызметтерін дамыту. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер өзіндік маңызы бар білімді алуы 

керек, басқа кәсіби пәндерді оқу үшін қажетті және бітіру біліктілік жұмысын 

жазуды қамтамасыз ететін. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуге міндетті: 

- жоғары жылдамдықты желілік технологиялардың негізгі хаттамалары 

мен стандарттары, Нормативтік және құқықтық құжаттар, терминология, 

қазіргі заманғы желілік технологияларда деректерді кодтау және 

мультиплексирлеу тәсілдері, деректерді берудің қазіргі заманғы ортасын 

жүзеге асыру негіздері, арнаға қолжетімділіктің жоғары жылдамдықты 

әдістері және коммутация әдістері, желі сегменттерінің байланыс тәсілдері, 

соңғы мильдерді жүзеге асыру тәсілдері; 

- желілік құралдарды монтаждау, баптау және баптау тәсілдері мен 

құралдары, олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және пайдалануға 

тапсыру, жүйелік және қолданбалы бағдарламалардың мамандандырылған 

пакеттерін пайдалана отырып, инфокоммуникациялық жүйелердегі 

процестерді моделдеу әдістері, желілік құрылғыларды басқару және 

эмуляциялау әдістері; 

- Қазақстандық ақпараттық инфрақұрылымның жаһандық ақпараттық 

инфрақұрылымға кіруі және конвергенция жағдайында 

инфокоммуникациялық қызметтер нарығының мәні мен ерекшеліктері; 

Жасай алуы керек: 

- ақауларды диагностикалау құралдарын пайдалану, қызмет көрсетудің 

қазіргі заманғы әдістерін қолдану, жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз 

ету ерекшеліктерін құру, қолданыстағы нормативтерге сәйкес енгізілетін 

жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қабылдау және игеру желілік 

технологияларды іске асыру құралдары мен жабдықтарын орналастыруды 

жүзеге асыру; 
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- стандартты әдістерді пайдалана отырып және өздігінен жасалатын 

бірегей әдістерді қолдана отырып, жоғары жылдамдықты технологиялардың 

техникалық метрикаларын есептеуді жүргізу, әзірленетін функционалдық 

сұлбалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға және басқа да 

нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ғылыми-

техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу және 

жаңа технологияларды практикалық пайдалану бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру. 
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1 Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру принциптері 

 

1.1 Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру негіздері. 

Телекоммуникациялық және ақпараттық технологиялардың негізгі 

ұғымдары мен анықтамалары. Хабарламалар мен сигналдар. 
 

Мультисервистік платформа негізінде желілік қызметтерді 

қалыптастыруда ақпараттық және телекоммуникациялық компоненттердің 

үзілмейтін байланысын көрсете отырып, техникалық әдебиетте 

«инфокоммуникация», «инфокоммуникациялық желі» сияқты интегралдаушы 

ұғымдар пайдаланылады. Қарқынды дамып келе жатқан телекоммуникациялық 

және ақпараттық технологиялар бір-бірінен оза отырып, барлық жаңа және жаңа 

желілік тұжырымдамаларды қалыптастырып, байланыс желілерін құру 

идеологиясын үнемі өзгертіп отырады. Олардың әртүрлілігіне қарамастан, 

желілерді зерттеу мен зерттеуде тәжірибе көрсетіп отырғандай, желі екі 

аспектіде жүзеге асырылады: телекоммуникациялық желілер және ақпараттық 

желілер. 

«Телекоммуникация» ұғымы екі немесе одан да көп аумақтық қашықтықта 

алыс орналасқан пункттер арасын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін құралдар.  

Халықаралық электр байланысы одағының телекоммуникацияны 

стандарттау жөніндегі секторы І.110, 112 ұсыныстарында «телекоммуникация» 

терминін бір ортада (мыста, оптикалық талшықта, эфирде) немесе орталар 

жиынынында сигналдарды жіберу арқылы алыс қашықтыққа ақпаратты 

тасымалдауды қамтамасыз ететін құралдардың жиынтығы ретінде қарастырады. 

«Телекоммуникация құралдары» жалпы ұғымымен анықталатын құралдарға, 

әдетте, келесілер жатады: 

- байланыс жолы; 

- желілік аппаратура (ортаны түйіндестіру құрылғысы, тарату жүйесі); 

- коммуникациялық құрылғылар (бірнеше байланыс жолдарының 

қиылысу нүктелерінде ақпараттар ағынын қайта бөлу құрылғылары); 

- сигналдау және синхрондау функцияларын қамтамасыз ететін жабдық. 

Осы ұғымдарды негізге ала отырып, телекоммуникациялық желі 

(Telecommunication Network) - бұл көптеген аумақтық қашықтағы объектілер 

арасында ақпараттық алмасуды қамтамасыз ететін телекоммуникациялардың  

жиынтығы. Алыстағы объектілер ретінде желінің соңғы жүйелері де, жекелеген 

жергілікті желілер де және аумақтық желілер де бола алады (1.1 сурет). 

Қызмет көрсету сапасы телекоммуникациялық желінің пайдалану 

нормаларына (ақпаратты жеткізу жылдамдығы, сигналдарды өткізу жолағы, 

қателер ықтималдығы және т.б.) және пайдаланушылардың талаптарына сәйкес 

дәрежесін анықтайтын көрсеткіштер жиынтығымен анықталады.          
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                               1.1 сурет -  Телекоммуникациялық желі 

           

Телекоммуникациялық желінің ақырғы нүктесі пайдаланушының 

құрылғысы қосылатын телекоммуникациялық ажыратқыш (желілік интерфейс) 

немесе желінің түйісуін қамтамасыз ететін ақырғы желілік жабдық (желіаралық 

интерфейс) болады.  

Телекоммуникациялық желінің негізгі міндеті ақпаратты кеңістікте 

сапалы тасымалдау болып табылады, атап айтқанда: талап етілетін жіберу 

ортасы, өткізу жолағының берілген ені, сигнал беру сапасы, беру жылдамдығы 

және т.б. Ағылшын тіліндегі әдебиетте, дәл осы аспектіні көрсете отырып, 

телекоммуникациялық желі Carrier Network (тасымалдаушы желі) деп аталады.  

Телекоммуникациялық желі - бұл маршрутизациялауға, коммутациялауға, 

жазбаша мәтінді, бейнелер мен дыбыстарды немесе соңғы жабдықтар 

арасындағы радио, сымдық, оптикалық немесе басқа да электромагниттік 

жүйелер арқылы кез келген түрдегі хабарларды, сигналдарды жіберу 

және/немесе қабылдауға арналған телекоммуникация мен құрылыстардың 

техникалық құралдар жиынтығы. 

Бастапқы байланыс желісі (БЖ) – желілік тораптар, желілік станциялар, 

бастапқы желiнiң шеткi құрылғылары мен оларды қосатын тарату желiлерiнiң 

негiзiнде құрылған типтік физикалық тiзбектердiң, типтік тарату арналары мен 

желілік трактiлердiң жиынтығы. Ауылдық аудан немесе қала аумағымен 

шектелген желінің бір бөлігі жергілікті бастапқы желі деп аталады. Аймақ 

аумағын қамтитын және осы аймақтың ішінде әртүрлі жергілікті желілердің 

арналарын өзара қосылуын қамтамасыз ететін бөлік ішкі аймақтық бастапқы 

желіні құрайды. Елдің барлық аумағында әртүрлі зоналық желілердің 

арналарын өзара қосатын желінің бір бөлігі магистральдық бастапқы желіні 

құрайды. ӨБЖ-ның (өзара байланысқан желі) бастапқы желісін құру принципі 

1.2-суретте көрсетілген. БЖ құрылымына  желілік тораптар (түйіндер), желілік 
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станциялар және тарату желілері кіреді. 

 
 

1.2 сурет – Бастапқы желіні құру принципі 

 

         Желілік торап (түйін) – бастапқы желiнiң желілік станцияларының 

қосылысын, типтік желілік трактiлердiң, типтік тарату арналары мен үлгiлiк 

нақты тiзбектердiң құрылуы мен қайта таратылуын, сондай-ақ оларды туынды 

желiлер мен жекелеген пайдаланушыларға берудi қамтамасыз ететiн 

техникалық құралдар кешені.  

Желілік станция – типік нақты тiзбектердiң, типтік тарату арналары мен 

желілік трактілердiң туынды желiлерiнiң құрылуы мен берiлуiн, сондай-ақ 

олардың транзитін қамтамасыз ететiн техникалық құралдар кешенi. 

Магистралды тораптар мен станциялар арасындағы байланысты 

ұйымдастыру үшін транспортық желілер салынып жатыр.  

Транспорттық желі - магистральдық тораптарды, қалааралық 

станцияларды қамтитын, сондай-ақ олардың арналары мен тораптарын (ұлттық, 

халықаралық) қосатын бастапқы байланыс желісінің бөлігі. 

Тарату арнасы – жиiлiк жолағында немесе осы тарату желiсiне тән тарату 

жылдамдығымен телекоммуникациялық сигналдардың желiлiк станциялар, 

желiлiк тораптар арасында немесе желiлiк станция мен желiлiк торап арасында, 

сондай-ақ желілiк станция немесе желілiк торап пен бастапқы желiнiң шеткi 

құрылғысы арасында берiлуiн қамтамасыз ететiн техникалық құралдар мен 

тарату ортасының кешенi. Арналар аналогтық, сандық және аралас (аналогтық-

сандық) болып бөлінеді.  

Параметрлері қабылданған нормаларға сәйкес келетін тарату арнасы 

типтік деп аталады. Мысалы, бұл арналар: 300...3400 Гц жиілік жолағы бар 

тоналдық жиілік немесе 64 Кбит/с тарату жылдамдығымен тарататын негізгі 

цифрлық арна. 

Топтық арна, топтық трактілер тиісті тарату жүйелерінің көмегімен 

ұйымдастырылады. 

Тарату жүйесi – бастапқы желiнiң желiлiк трактісін, типтік топтық 

трактiсi мен тарату арналарын құруды қамтамасыз ететiн техникалық құралдар 

кешенi. Тарату жүйесі аналогтық, цифрлық, сымды  (электрлік және оптикалық) 
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және радиорелелік болып бөлінеді.   

Топтық трактi – тоналды жиiлiк арналарының немесе негізгi цифрлық 

арналардың нормаланған санының телекоммуникация (электр байланысы) 

сигналдарын жиілiк жолағында немесе осы топтық трактiге сәйкес тарату 

жылдамдығымен таратуға арналған техникалық құралдар кешені. Параметрлері 

мен құрылымы қабылданған нормаларға сәйкес келетін топтық тракт типтік деп 

аталады. Мысалы, бұл 60...108 кГц жиілік жолағы бар бастапқы аналогтық тракт 

немесе 2048 Кбит/с жылдамдығы бар бастапқы цифрлық тракт. 

Тарату жүйесінің сызықтық трактісі - жиілік жолағында немесе осы 

тарату жүйесіне сәйкес жылдамдықпен электр байланысы сигналдарын 

таратуды қамтамасыз ететін техникалық құралдар кешені. Сызықтық тракт 

радиорелелік, кабельдік (оптикалық немесе электрлік), тарату жүйесінің түрі 

бойынша - аналогтық немесе цифрлық деп бөлінеді.  

 

1.2 Біріншілік желі құрылымы 

 

БЖ (бастапқы желі) құрылымы елдің әкімшілік бөлінуін ескереді. Ел 

аумағы аймақтарға бөлінген. Аймақ белгісі - бірыңғай жеті таңбалы нөмірлеу 

болып табылады. Әдетте, аймақтар облыс аумақтарымен сәйкес келеді. Осы 

бөлініске сәйкес БЖ жеке бөліктерден тұрады (1.2 сурет).  

- жергілікті бастапқы желі (ЖБЖ) – қала территориясымен немесе 

ауылдық аудан территориясымен шектелген; 

- iшкi аймақтық бастапқы желi (ІАБЖ) - аймақ аумағын қамтиды және 

аймақ ішіндегі жергілікті желілердің қосылуын қамтамасыз етеді; 

- магистральдық бастапқы желі (МБЖ) - аймақтық желілерді қосады. 

Біріншілік желі  негізінде екіншілік байланыс желілері құрылады. 

Екіншілік байланыс желiсi (қосалқы желілер) – біріншілік желi, коммутация 

станциялары мен тораптары немесе ауыстырып қосу станциялары мен 

тораптары негізiнде құрылған және екi немесе одан көп белгiлi бiр нүктелер 

арасында байланыс ұйымдастыруға арналған екіншілік желiнiң жолдары мен 

арналарының жиынтығы. Екіншілік желiнiң абоненттiк шеткi құрылғылармен 

түйiскен жерi осы желiнiң шекарасы болып табылады.  

Екіншілік желінің құрамына ақырғы абоненттік қондырғылар, абоненттік 

желі (АЖ), коммутациялық құрылғылар мен арналар, екіншілік желі құруға 

арналған БЖ бөлінген арналар кіреді (1.3 сурет). 

Соңғы абоненттік құрылғы (абоненттік терминал) - абоненттің үй-

жайында орнатылатын және оның пайдалануындағы соңғы құрылғы. 

Абоненттік терминалға желі элементтері (желінің соңы) және операциялық 

жүйелер қосылуы мүмкін.  

Электр байланысының түріне байланысты қосалқы желілер (ӨБЖ) 

мынадай түрлерге бөлінеді: телефондық, телеграфтық, деректерді беру, 

факсимильдік, газеттер беру, дыбыстық хабар тарату, телевизиялық хабар 

тарату. 
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1 – тарату жүйесі (көліктік жүйе); 2 - бастапқы (транспорттық) желінің желілік торабы; 

3 - желілік станция; 4 – интерфейстер - ортақ функционалдық және конструктивтік 

сипаттамаларымен, алмасу хаттамаларымен және т. б. талаптарымен анықталатын өзара 

әрекеттесетін екі жүйенің (құрылғылардың) арасындағы шекара; 5 - қосалқы желінің А түйіні 

– қосалқы желіні бір-бірімен байланыстыратын техникалық құралдар жиынтығы; 6 – қосалқы 

желінің Б түйіні; 7 – қосалқы желінің А станциясы - қосалқы желінің желілері мен арналарын 

байланыстыруын қамтамасыз ететін техникалық құралдар кешені; 8 - қосалқы желінің Б 

станциясы; 9 - А желісінің абоненттік терминалы; 10 - Б желісінің абоненттік терминалы; 11 - 

абонеттік тарату жолы. 

 

1.3 сурет - Бастапқы және қосалқы желілерінің өзара байланысуы 

 

Байланыс желісінің тиесілігіне қарай келесі түрге бөлінеді: 

Жалпы қолданыстағы байланыс желілері - барлық жеке және заңды 

тұлғалардың қолдануы үшін ашық ҚР өзара байланысты байланыс желісі. 

Ведомстволық байланыс желілері (корпоративтік) - тиісті мемлекеттік 

органдардың және уәкілеттігіне сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының басқару және ұйымдастыру мақсаттарын жүзеге асыруды 
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қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар мемлекеттік өндірістік кәсіпорындардың 

(Газпром, Энергетикалық жүйелер) өндірістік және басқару мақсаттарын жүзеге 

асыруды қамтамасыз ету үшін жасалады және қызмет етеді, олардың 

жүргізуінде болады және олармен қолданылады. Корпоративтік байланыс желісі 

де ортақ қолданатын байланыс желілері сияқты құрылады. Олар бастапқы және 

қосалқы желілерден тұрады. 

Салынған байланыс желісі - қолданыстағы желіге параллель салынатын, 

әдетте, тарату мен коммутацияның жаңа әдістерін (мысалы, сандық) пайдалана 

отырып, әртүрлі иерархиялық деңгейлердегі бар желімен байланысқан желілік 

құрылым. 

1.3 Желінің масштабты-аумақтық белгісі бойынша жіктелуі 

Желінің масштабты-аумақтық белгісі бойынша жіктелуі 1.4-суретте 

келтірілген иерархиямен ұсынылуы мүмкін. 

 

 
 

1.4 сурет -  Аймақтық белгі негізіндегі желілердің иерархиясы 

 

LAN (Local Area Network) жергілікті желі – трафиктің негізгі бөлігі 

шағын аумақта, мекемеде, өнеркәсіптік кәсіпорында және т.б. мекеме ішінде 

тұйықталған желі. LAN түріндегі желілерге бір-бірінен қысқа қашықтықта 

орналасқан бірнеше жергілікті желілердің жиынтығы ретінде құрылған 

желілер де кіруі мүмкін. Мұндай желіде кабельдік жүйе коммуникациялық 

жабдықпен бірге жергілікті телекоммуникациялық желі ретінде 

қарастырылуы мүмкін. 

MAN мегаполис желі (Metropolitan Area Network, METRO) - қаланың, 

ауылдық ауданның немесе шағын аймақтың аумағын қамтитын желі.  

WAN (Wide Area Network) ауқымды аумақтық желі – LAN, MAN типті 

желілерді және басқа сегменитерді, үлкен аймақта, мемлекетте, континент 

аумағында, сондай-ақ әртүрлі континенттерде орналасқан желілерді 

біріктіреді. 

GAN (Global Area Network) ғаламдық желі  – бұл барлық мемлекеттер 

мен континенттерді біріктіретін және әлемнің кез-келген жерінде ақпараттық 

ресурстарға қол жетімділікті қамтамасыз ететін ғаламдық желі.  
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Желінің масштабты-аумақтық белгісі бойынша жіктелуі белгілі бір 

қызығушылықты тудырады, өйткені оларда қолданылатын технологиялар бір-

бірінен айтарлықтай айырмашылықтармен ерекшеленеді. Жергілікті және 

ғаламдық желілердің технологияларындағы айырмашылықтарды ескере 

отырып, соңғы кезге дейін тиісті масштабтағы желілермен айналысатын 

мамандардың түрлі кластары болғанын түсіну қиын емес. Жергілікті және 

ғаламдық желілердің жақындасуы байқалған үрдісі, сондай-ақ оларда 

пайдаланылатын технологиялардың конвергенциясында жағдай біршама 

өзгерді. 

Жергілікті желілер саласындағы мамандар әртүрлі географиялық 

аудандарда орналасқан бірнеше жергілікті желілерді біріктіру қажеттілігіне 

тап болды. Бұл өз кезегінде олардың мамандандыру саласын ғаламдық 

телекоммуникация деңгейіне дейін кеңейту қажеттілігін туындатты. Өз 

кезегінде ғаламдық желінің мамандары ұсынылатын қызметтердің ауқымын 

және сапасын кеңейтуге, өткізу қабілеттілігін арттыруға және деректерді 

тарату жылдамдығын арттыруға тырыса отырып, жергілікті желі 

технологияларының жетістіктеріне өз назарларын аударды.  

Желілік интегратор деңгейіндегі маман - бұл жергілікті желілерді 

құрумен, олардың ғаламдық ақпараттық кеңістікке шығуын қамтамасыз 

етуден бастап, әртүрлі континенттерде орналасқан кәсіпорындар желілерін 

біріктірумен және ғаламдық желілерді пайдаланып, ақпаратты қорғау 

бойынша қажетті талаптарды қамтамасыз ететін, әртүрлі деңгейдегі 

міндеттерді шешуге міндетті жаңа формация маманы. 

 

1.4 Декомпозиция принципі бойынша жіктеу 

 

Телекоммуникациялық желілердің жіктелуі. 

Халықаралық электр байланысы одағы «тасымалдау» терминін 

аумақтық бөлінген пункттер арасындағы кеңістікте ақпаратты тасымалдау 

процесі ретінде анықтайды. Сонымен қатар, бұл қызмет көрсетудің басынан 

аяғына дейінгі сапасын, желідегі артық жүктемені болдырмау мақсатында 

ағындарды басқару және т.б. желі функцияларын басқарады. «Тасымалдау» 

терминін «тарату» терминінен ажырату керек, бұл дегеніміз физикалық ортада 

желінің екі шектес пункттері арасына тарату Ақпараттық желіде 

транспорттық (көліктік) функцияны, телекоммуникациялық желі атқарады. 

Ақпаратты оның әртүрлі бөлімдері бойынша тасымалдау кезіндегі желілік 

белсенділік дәрежесі желілік трафиктің сәйкес қарқындылығымен 

анықталады. 

Трафик деп бір уақытта немесе белгілі бір уақыт аралығында 

телекоммуникация желісіне жүктеме жасайтын пайдаланушылық және 

қызметтік ақпараттар ағындарының жиынтығы. Интенсивтік трафиктың 

әртүрлі деңгейі және оның телекоммуникациялық желісінің әртүрлі участкіде  

таралуы декомпозициялық транспорттық функцияның негізінде жатыр. 

Декомпозиция өз бетінше функционалдық тапсырмаларды шешетін үш 
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сегмент түрін бөліп қарастырады. Олар: көліктік желілер, қатынау желілері 

және тарату желілері.   

Көліктік желі (Transport Network, Transmission Media) – бұл баяу трафик 

пен сегменттердің арасындағы ақпараттық алмасу жүзеге асыратын, 

трафиктің шоғырлануының жоғары дәрежесімен сипатталатын 

инфрақұрылым. Біздің ойымызша, «көліктік желі» термині аумақтық және 

ғаламдық желілерінде жоғары жылдамдықты сигнал жіберуді жүзеге 

асыратын технологиялық ерекшеліктерін көбірек көрсетеді. Аумақтық 

желілердің (транспорттық) көліктік технологияларында үш буыны бар: 

 плезиохронды сандық иерархия (PDH); 

 синхронды сандық иерархия (SDH); 

 тығыздалған толқынды мультиплексирлеу (DWDM). 

Алғашқы екі технология иерархия жылдамдықтарына негізделген, 

сондықтан да жалғанған баяу сегменттер арасына ақпаратпен алмасу кезінде 

кез келген қолайлы жылдамдықты цифрлық ағындарды таңдауға болады. 

DWDM технологиясы жоғары жылдамдықты арналарды жасау саласында 

соңғы жетістіктерді ұсынады. Олар енді цифрлық сипатқа ие болмайды, 

өйткені олар ақпаратты тарату үшін арнайы толқынға береді. 

Ескерту: Кейбір авторлар аумақтық транспортық желілерді «бастапқы 

желілер» деп атайды. Бастапқы желілер деп әдетте, салынған желі 

пункттерінде екі нүктенің қосылуы үшін арнайы арналарды ұсынатын желілер 

болып табылды. Соңғылары, өз кезегінде «қосалқы» деп аталды. Уақыт өте 

келе телефон желілері, ЭЕМ желілері, кабельдік теледидар желілері және 

басқалары да қосалқы желілер ретінде құрылды. 

«Көлік» ұғымымен тізбек немесе сақина топологиясы бар, көліктік 

(транспорттық) магистраль деп аталатын кез келген жиі бірлесетін 

магистральдық желіні айтады. Көліктік магистраль осы деңгейге сәйкес 

келетін технологияларды пайдалана отырып, кез келген деңгейде (LAN, MAN, 

WAN) ұйымдастырылуы мүмкін. 

Жалпы жағдайда қатынау желісі (Access Network) деп көлік 

(транспорттық) желісіне жіберілетін ақпараттық ағындардың қалыптасатын 

телекоммуникациялық желі сегментін айтады. Қатынау желілерінің көлік 

желісімен түйіндесуі қатынау тораптарында жүзеге асырылады. Қатынау 

желілері жалпы жағдайда келесі түрлерге бөлінеді: 

 сымды қатынау желілері; 

 сымсыз қатынаудың стационардық желілері; 

 мобильді қатынау желілері. 

Қатынау желісі бір жағынан желілік аяқталу (NT – Network termination) 

немесе желілік аяқталу құрылғысы (NTU – Network termination Unit) деп 

аталатын құрылғымен аяқталады, ал екінші жағынан – қатынау торабының 

интерфейсі (ANI – Access Node Interface) арқылы аяқталады. Желі учаскесі 

арасында желілік аяқталу, оған қосылатын пайдаланушының терминалдық 

құрылғысы мен қатынау торабының интерфейсі бар терминді 
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«абоненттік қатынау желісі» деп атайды. Мысалы, абоненттік розетка мен 

жергілікті телефон станциясының кіріс интерфейсі арасындағы учаскесін 

жатқызуға болады. Қатынау желілері мен көліктік (транспорттық) желілер 

бірлесіп ортақ мәселені шешсе де, ақпаратты басынан соңыңа дейін 

тасымалдау бойынша көліктік (транспорттық) функцияны іске асыру, оларда 

пайдаланылатын телекоммуникациялық технологиялар айтарлықтай бір-

бірінен ерекшеленеді. 

Тарату желісі (Distribution Network) деп телекоммуникациялық желі 

сегментін айтады, ол арқылы көлік (транспорттық) желісінен келетін  

шоғырланған ағын қайта бөлінеді және тұтынушыларға жеткізіледі. 

Мұндай желінің классикалық үлгісі кабельдік теледидар операторының 

желісі бола алады (1.5 сурет). 

  

  

 
1.5 сурет – Көлік (транспорттық) желісі және қатынау желісі 

  

  

 
 

1.6 сурет - Тарату желісі 
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1.5 Хабарламаларды, ақпараттарды, сигналдарды тарату принципі 

 

1.5.1 Ақпарат, хабарлама және сигнал. 

          Ақпарат дегеніміз – бұл тарату, үлестіру, түрлендіру, сақтау немесе 

тікелей пайдалану объектісі болып табылатын мәліметтер. Хабарлама 

ақпаратты ұсыну нысаны болып табылады. 

Жеке алынған хабарламадағы ақпарат саны шамамен анықталады,  

хабарламаның пайда болуының кері ықтималдығы,  логарифмдік бірліктерде 

есептелінеді: 

 

                                               ),(log
)(

1
log)( ap

ap
aJ kk                                     (1) 

 

мұндағы:  

)(ap  - хабарлама ықтималдығы a , 

k  - логарифм негізі.  

Ақпараттың мәні нөлге тең болғанда 1)( ap , яғни белгілі оқиға туралы 

хабарламада ешқандай ақпарат болмайды.  

Логарифм негізі көбіне екіге тең 2k  деп қабылданады, сонда 

хабарламада қамтылған ақпарат екілік бірліктермен көрсетіледі.  Екілік бірлік 

әдетте бит деп аталады - binary digit (екілік сан).  Барлық мүмкін 

хабарламалардың жиынтығы және олардың пайда болу ықтималдығы 

хабарламалар ансамблін құрайды. Егер ансамбль тек екі а1 және а2 

хабарламасынан тұрса (мысалы, «иә» және «жоқ» немесе 0 және 1 түрі), олар 

тәуелсіз және тең ықтималды болып табылады, яғни р(а1)= р(а2)=1/2, онда 

хабарлардың әрқайсысында  бір  ақпараттың екілік бірлігі болады.  

Хабарламаны тарату принципі 1.7-суретте көрсетілген. 

          Электр байланыс жүйесі - хабарды шығу көзінен алушыға дейін 

таратуын қамтамасыз ететін техникалық құралдары мен тарату ортасының 

жиынтығы. 

Байланыс жүйесін сипаттай отырып, ақпарат, хабарлама, сигнал 

ұғымдарын қолданады. Бұл ұғымдар ортақ қасиеттерге ие және жиі 

синонимдер ретінде пайдаланылады, бірақ бұл әрқашан дұрыс бола бермейді. 

Ақпарат - қоршаған орта мен онда болып жатқан әртүрлі құбылыстар 

(қандай да бір құбылыс, оқиға немесе объектінің жағдайы) туралы мәліметтер 

жиынтығы. Ақпараттың келесі түрлерін атап көрсету керек: жеке, арнайы, 

жаппай. Ақпарат сақтау, тарату, түрлендіру объектісі бола алады. 

          Хабарлама - ақпаратты (ауызша, жазбаша, телеграф, телевизиялық және 

т. б.) ұсыну нысаны болып табылады; хабарлама үздіксіз және дискретті 

болуы мүмкін.  

Сигнал - хабарламаны көрсету, тіркеу және жіберу үшін қызмет ететін 

қандай да бір объектінің уақыт бойынша физикалық күйін өзгерту процесі.  

Сигнал – бұл материалдық хабар тасымалдаушы (электрлік, электромагниттік, 
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механикалық, оптикалық, дыбыстық). 

 

 
1.7 сурет– Хабарламаны тарату принципі 

 

          Ақпаратты қабылдау кері бағытта жүзеге асырылады. 

Байланыс жүйесінің қарапайым құрылымдық сұлбасы 1.8-суретте 

көрсетілген. 

 

Пa  –  бастапқы хабарлама ; )(tU  – бастапқы сигнал; ),( tuS –  модуляцияланған 

сигнал; )(tn – бөгеуіл; )(tZ – сигнал және бөгеуіл; )(tUПР  – қабылданған бастапқы арна; 

ПРa – қабылданған хабарлама. 

 

1.8 сурет - Байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы. 

 

Дереккөз арқылы қалыптасатын дискретті хабарламалар - бұл таңбалар 

Ақпарат жіберу жүйесі 

Ақпарат көзі Қабылдаушы  

Кодер Декодер 
Кодтарды 

жіберудегі 

виртуалды канал 

Сигналдарды 

тарату жолы 

Сигналдарды 

анықтау 

Сигналдарды 

қалыптастыру 

қателер Ұстап алу 

бөгеуілдер Қол жеткізу 
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тізбегі (мысалы, мәтін әріптер мен таңбалардан, бастапқы алфавиттен 

теріледі) болып табылады.  

Хабарламаны жіберу үшін кодтау  көбінесе екілік жүйеде жүргізіледі.  

Хабарлама белгілері көрсетілетін таңбалар екілік алфавит немесе кодтау негізі 

деп аталады.  Нақты сигнал уақыт функциясы болып табылады және 

кездейсоқтық сипатқа ие. Барлық сигналдар келесі түрлерге бөлінеді: 

1) Детерминирленген сигналдар. 

2) Кездейсоқ сигналдар. 

              Детерминирленген сигнал - бірлік шамаға тең болатын уақыттың кез 

келген моментінде белгілі болжап білетін параметрлер мағынасы кездейсоқ 

түрде берілген сигнал түрі. 

Кездейсоқ сигнал деп уақыт функциясын айтамыз, оның мәні алдын 

ала белгісіз және оны кейбір ықтималдылықпен болжай аламыз. 

 

                                  S(t)=A0cos(0t+Y0).                                   (1.2) 

 

Белгілі сигналдар сынақтық болып табылады.           

Детерминирленген сигналдардың мәндері уақыттың кез келген 

мезетінде алдын ала белгілі (яғни олар үшін сәйкес математикалық өрнектерді 

таңдауға болады). 

Кездейсоқ сигнал деп, оның лездік мәні кездейсоқ сипатқа ие болған 

сигналды айтамыз. 

Кездейсоқ сигналдардың (процестердің) толық сипаттамасы олардың  

n-өлшемді таралу заңы болып табылады. 

n үлкен болған сайын, кездейсоқ сигналдың (процестің) жұмысы туралы 

ақпарат дәлірек болады, яғни n → ∞.  

Сигнал параметрлері: 

1) Тс – сигнал ұзақтығы; 

2) Дс – сигналдың динамикалық диапазоны;  

 

Dс = 
minU

U
xma ;  g, h = 

бог

с

б

номс

Р

Р

U

U
.  

 

-  сигналдың бөгеуілге қатынасы. 

g көп болған сайын, дұрыс қабылдау ықтималдығы көбірек.  

3) Fc - сигналдың өзгеру жылдамдығымен (функцияның өзгеру 

жылдамдығы) байланысты сигнал спектрінің ені. Өзгеру жылдамдығы үлкен 

болғанда спектр кең болады, ал өзгері жылдамдығы аз болғанда спектр тар 

болады.  
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 - кідіру уақыты 

егер   артса – спектр тарылады (азаяды). 

егер  азайса– спектр кеңейеді (артады), амплитуда азаяды. 

 

1.10 сурет– Сигналдың уақыттық және жиіліктік сипаттамалары 

 

Гармоникалықтан (cos, sin) ерекшеленетін белгілі бір пішіні бар кез 

келген сигнал күрделі болады, демек, оны жеке құрамдастарға бөліп 

қарастыруға болады:  ccc FДT ;; . 

 

cccc VFДT   

 

- сигнал көлемі 

 

 
1.11 сурет– Байланыс арнасы арқылы сигналдың өтуі 

 

Байланыс арнасы арқылы өткен кезде сигнал бұрмаланады. 

Арна параметрлері: 

1)  ck TT   ( kT  - арнаның тоқтаусыз жұмыс уақыты) 

2) ck DD   ( кD  - арнаның динамикалық диапазоны) 

3) RF  -  арнаның өткізу жолағының ені. 

Тек kF  -ға түсетін спектрлік құрамдастар өткізіледі. 

kF  -  барлық спектрлік құрамдастарды өткізетіндей болуы тиіс. 
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Kkkk VFDT   

  

-  байланыс арнасының көлемі. 

ck VV   -  байланыс арнасы арқылы сигнал жіберудің жеткілікті шарты. 

Бір параметрдің көлемін өзгертпей басқа параметрге алмастыруға 

болады.  

Байланыс арнасының негізгі қасиеттері: 

1) Барлық байланыс арналарын сызықтық жүйе ретінде қарастыруға 

болады, яғни  байланыс арнасында суперпозиция принципі қолданылады.  

2) Барлық байланыс арналарында, тіпті пайдалы сигнал болмаса да, 

бөгеуілдер болады яғни, бөгеуілсіз арна болмайды. 

 

 
S - сигнал; W - бөгеуіл 

 

3) Байланыс арнасы арқылы өткен кезде сигнал біраз уақытқа   кідіреді 

және оның деңгейі бір рет өзгереді.  

 

     tWtStX   . 

 

Егер   және   тұрақты емес болса, онда мұндай арна айнымалы 

параметрлері бар арна деп аталады. 

Егер қабылдағыштың кірісіне сигнал бірнеше әдіспен келіп түссе, онда 

мұндай арна көп жолды ( көпсәулелі) деп аталады. 

 

 
1.12 сурет - Байланыс жүйесі 

 

Байланыс жолы - қабылдағыштың кірісі мен жібергіштің шығысы, 

немесе керісінше қосылуы жұмыс істейтін физикалық орта. 
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п
го

 -ден   n
му

 -ге бір-бірімен әсер етпей қабылдаушылардың санына 

хабарлама жіберуді қамтамасыз етсе, онда ол көп арналы байланыс жүйесі 

(БЖ) деп аталады.    

 
1.13 сурет -  Көпарналы байланыс жүйесі 

 

          БҚ —  бөлу құрылғысы. 

 

1.5.2 Бұрмалану және бөгеуілдер. 

          Байланыс арнасы арқылы сигнал  tU  өткен кезде бұрмаланады және 

   tVtU   теңдігі орындалады. 

Бұрмаланулар екі типке бөлінеді: сызықты, сызықты емес. 

Сызықты бұрмалану - амплитудалық-жиіліктік сипаттамалары мен 

байланыс арнасының фазалық жиіліктік сипаттамаларының біркелкі емес 

есебінен пайда болады. 

Сызықты емес бұрмалану -  байланыс арнасының амплитудалық-

жиіліктік сипаттамасы сызықсыз болу есебінен болады. 

 

 
 

1.14 сурет– Сызықты және сызықты емес бұрмалану 

 

constUUK вхвыхkc  /  -  күшейту коэффициенті 

 

                               %;100
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               (1.3)
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                                              %;100
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                                         (1.4)
 

                                                         %100
1

3
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U

U
K г

                                          (1.5) 

 

Бөгеуіл деп - пайдалы сигналға (немесе қабылдағышқа) қосылып 

берілетін және оның қабылдануын қиындататын кез-келген әсер ету болып 

табылады. 

Бөгеуілдер сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы бөгеуілдерге 

келесілер жатады:  найзағай разрядтары,  дәнекерлеу аппаратының жұмысы,  

электрлік көлік, радиоэлектрондық медициналық аппаратура. Ішкі 

бөгеуілдерге өз шулары, құрылғы элементтерінің шулары жатады.  

Бөгеуілдердің барлығы пайдалы сигналға  tS  әсер етуіне байланысты 

екі топқа  tU  бөлінеді: 

1. Аддитивті бөгеуіл - бұл пайдалы сигналмен жинақталатын  бөгеуіл. 

 

     tXtWtS   -  аддитивті бөгеуіл. 

 

     ,tSttX    t
. 

 

2. Мультипликативті бөгеуіл 

 

     ,tSttX  
 

          мұндағы: 

         
 t

 - бөгеуілдердің пайдалы сигнал деңгейіне әсері. 

Адитивті бөгеуілдердің барлығын негізгі үш түрге бөлуге болады. Олар: 

флуктуациялық, гармоникалық (жиілік бойынша шоғырланған бөгеуіл) және 

импульстік (уақыт бойынша шоғырланған бөгеуіл) бөгеуілдер. 

Гармоникалық сигналдан басқа кез-келген сигналды күрделі деп санауға 

болады. 

Байланыс техникасында импульстік сигналдар қолданылады, ал 

классикалыққа бейнеимпульс пен радиоимпульсты жатқызуға болады. 

Суретте көрсетілгендей, радиоимпульс бейнеимпульстен құрылған және 

оның математикалық моделін келесі түрде көрсетуге болады: 

 

                                           0cos   ttUtU вp ,
                                   (1.6)                                                                                                                                                                                                              

 

мұндағы: 

 tU в  – иілу;  )cos( 0 t  -  толықтыру.  
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          Электр байланысында көбінесе дара (одиночные) импульстер немесе 

олардың тікбұрышты формадағы кезеңдік реттілігі қолданылады. 

Импульстердің периодты реттілігі үшін қуыстылық ұғымы енгізілді. Ол  

периодтың импульстің ұзақтығына қатынасы болып табылады: 

 

       utTS /
.                                                  (1.7) 

 

Радиотехникалық тізбектерді зерттеу және талдау үшін   - функция 

қолданылады, ол  ұзақтығы аз тікбұрышты импульстің математикалық моделі 

және үлкен амплитудасы болып табылады: 

 

      )( 0tt  .                            (1.8)                                                   

 

Ең алдымен дауыстық сигналының бөлігін жатқызуға болатын күрделі 

сигналдарды қарапайым математикалық әдістермен түсіндіру қиын.   

Сондықтан мұндай сигнал бірқатар қарапайым функциялар (базистік) түрінде 

көрсетіледі )(tk : 

     





0

)()(
k

kk tftX  ,
                                         (1.9)

 

мұндағы:  

 tX  - сигналға байланысты қатарлардың жіктеу коэффициенттері kf . 

Бөгеуілдердің физикалық сигналдары бірдей болатынын ескерсек, 

жоғарыда келтірілген барлық пікірлер оларға қатысты болады. 

 

          1.5.3 Кодтау және декодтау 

Бастапқы хабарламадан келесі хабарлама бейнеленуіне өту процесі 

кодтау деп аталады.           

 

 
 

1.15 сурет – Үшпозициялық код 

 

Кодтау – сигналды құру заңы. Кодтау нәтижесінде хабарламаның 

дискретті элементтері элементар сигналдар жиынтығымен алмастырылады.  

Әдетте элементар сигнал ретінде 0 және 1 қолданылады. Кодтық 

комбинациясынан тұратын ерекше элементтер код негіздері деп аталады.  

Егер n негізі екіден көп болса, онда бұл көппозициялық код. Егер n негізі 2-ге 
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тең болса, онда бұл екіпозициялық код. 

Хабарламаның бір дискретті элементіне сәйкес келетін элементар 

сигналдардың жиынтығы кодтық комбинация деп аталады.  

Дискретті хабарлама элементтеріне сәйкес келетін кодтық 

комбинациялардың жиынтығы код деп аталады. 

Кодтық комбинацияны құрайтын элементар сигналдардың саны кодтық 

комбинация ұзақтығын сипаттайды және кодтың мәні деп аталады.  Кодтар 

біркелкі және біркелкі емес деп ажыратылады.  

Біркелкі код деп - кодтық комбинациясы бірдей элементарлық 

сигналдардан тұратын кодты айтады.  

 

 
 

1.16 сурет - Екілік кодтың кодтық комбинациясы 

 

Біркелкі емес код деп - кодтық комбинациялар элементар сигналдардың 

әртүрлі санынан тұратын кодты айтады.  Бөгеуілге орнықты кодтар бойынша 

қарапайым және түзетуші болып бөлінеді. Қарапайым код - қателерді 

анықтауға және түзетуге мүмкіндігі жоқ код.  Қарапайым кодтарда барлық 

кодтық комбинациялар дискретті хабарламаның белгілі бір (дискретті) 

элементіне бекітіледі, яғни бос пайдаланылмайтын кодтық комбинациялар 

болмайды. 

 
 

1.17 сурет -  Кодек 

 

Түзетуші кодтар қатені табуға және оны жөндеуге мүмкіндік береді.  

Түзетуші қасиеттер - қосымша артық символдарды енгізу арқылы пайда 

болады. Жалғыз қателікті табуға болады. Жалғыз қателікті түзеу үшін 

қосымша символды енгізу керек.  Кодтауды жүзеге асыратын құрылғы кодер 

деп аталады. 
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Кері процесті жүзеге асыратын құрылғы декодер деп аталады. 

 

1.5.4 Кездейсоқ сигналдардың сипаттамалары. 

Кездейсоқ сигналдың детерминирленген сигналдардан басты 

айырмашылығы, оның кейбір параметр мағыналарын алдын 

ала болжау  мүмкін емес.  

Барлық кездейсоқ сигналдар мен бөгеуілдер белгісіз, сондықтан олар 

үшін лездік шамаларды есептеуге болатын математикалық модельді 

(формуланы) таңдау қиынға соғады.  

Бұл тапсырманы шешу үшін ықтималдықтар теориясы қолданылады.  

Барлық кездейсоқ құбылыстар кездейсоқ оқиғаларға, кездейсоқ 

шамаларға, кездейсоқ процестерге бөлінеді. 

Кездейсоқ оқиғалар - бұл тәжірибе нәтижесінде орын алатын немесе 

орын алмайтын кез-келген факт (мысалы, мәтінді қатесіз жіберу). 

Кездейсоқ оқиға nm /  оқиғасының пайда болу жиілігімен және 





n
imlAP )(  ықтималдылығымен сипатталады, мұндағы m - А оқиғасы пайда 

болған тәжірибелер саны,  n - олардың жалпы саны.  

Кездейсоқ шама деп - мәндері кездейсоқ өзгеретін шаманы айтады 

(кездейсоқ шамалар  ,, , олар қабылдайтын мәндері zyx ,, .  Кездейсоқ 

шамалар үздіксіз және дискретті болуы мүмкін.  

Кездейсоқ процесс деп әрбір уақыт  tx  кезінде мәндері кездейсоқ 

болатын кездейсоқ уақыт функциясын айтады. 

Кездейсоқ процестер әр түрлі болады.  Кездейсоқ сигналдар мен 

бөгеуілдердің көпшілігі стационарлық эргодикалық кездейсоқ процестерге 

жатады.  

Стационарлық кездейсоқ процесс деп,  оның сипаттамалары - үлестірім 

функциясы  xF , ықтималдық тығыздығы  xP , математикалық күтімі  xM , 

дисперсиясы  xD  уақытқа тәуелді емес процессті айтады.  

Кездейсоқ процестер бір уақытта орта есеппен бір нәтижеге әкеліп 

соқтырады, өйткені барлық орындалу кезінде статикалық орташаландыру 

көрсеткіштері стационарлы эргодикалық деп аталады. 

Кездейсоқ процесті сипаттау үшін  xB  корреляция функциясы 

қолданылады, ол t  және  t  уақыттың әр түрлі сәттерінде кездейсоқ 

процестің мәндерінің арасындағы өзара байланыс дәрежесін сипаттайды. 

Кездейсоқ сигналдардың математикалық модельдері ретінде, байланыс 

техникасында гаусстік кездейсоқ процестер қолданылады.  

Гаусс процесінің ықтималдық тығыздығы: 
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мұндағы: 

 xMm   – математикалық күтім; 

)(2 xD  - дисперсия 

          Ықтималдықтар теориясындағы үлестірім функциясы:  xF  

 












 dx
mx

xF ]
2

)(
exp[

2

1
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2

2


.
 (1.11) 

 

           Функцияның графигі  xF  нөлден бірге дейін өсетін қисық түрінде 

болады. 

 

1.5.5 Арнайы сигналдар. 

Таржолақты сигнал. 

Егер оның спектралдық тығыздығы нөлден басқа сан болса, онда ол 

нүкте айналасын 0  құрайтын П ені жиіліктік аралық шегінде ғана 

таржолақты сигнал деп санауға болады және бұл ретте 1/ 0 П  шарты 

орындалуы тиіс . 

Егер бұл шарттар орындалмаса, сигнал кеңжолақты болады. 

Жалпы түрдегі таржолақты сигналдың математикалық моделі сызықтық 

комбинациясы түрінде көрсетіледі:  tAx  tBx  

 

       
ttBttAtX xx 00 sin)(cos)()(   .                              (1.12) 

 

           tAx  функциясын синфазалық амплитуда, ал  tBx  функциясын 

квадраттық амплитуда деп атауға болады. Таржолақты сигналдарды 

квазигармоникалық тербелістер деп санауға болады. 

Ақ шуыл деп - барлық жиіліктерінде қуаттың спектрлік тығыздығы 

тұрақты болатын стационарлық кездейсоқ процесті айтады (мұндай атау «ақ» 

жарыққа байланысты шыққан).  

 

                             constWW  0)(
.                                           (1.13) 

 

Ақ шуыл - бұл абстрактілі математикалық модель, бірақ ол нақты 

кеңжолақты кездейсоқ процестерді шамамен алмастыруға мүмкіндік береді. 

Ақ шул – бұл дельта  және ол корреляцияланған кездейсоқ процесс 

болып табылады.  

Нақты хабарламаларды көрсететін барлық электр сигналдар шексіз 

жиілік спектрін қамтиды.  Мұндай бұрмаланбаған сигналдарды жіберу үшін 

шексіз өткізу жолағы бар арна қажет.  Екінші жағынан,   қабылдау кезіндегі 
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жоғалтулар спектрдің кем дегенде  бір құраушысы сигналдың уақытша түрін 

бұрмалауға әкеледі. Сондықтан арнаны өткізу жолағында сигналдың 

бұрмалануы ақпаратты тарату талаптары мен сапасын қанағаттандыратындай 

етіп сигнал тарату міндеті қойылады. Жиілік жолағы - сигналдың шектеулі 

(техникалық-экономикалық түсінік пен тарату сапасына қойылатын талаптар 

негізінде) спектрі болып табылады.  

Жиілік жолағының ені хабарлама спектріндегі жоғары BF  және төмен 

HF  жиіліктердің айырмашылығымен және олардың шектеулерін ескере 

отырып анықталады. Сонымен тікбұрышты импульстердің кезеңдік реттілігі 

үшін сигнал жолағы  келесі өрнектен табылуы мүмкін: 

 

                                                          ,
2...1

nt
П 

                          (1.14)
 

мұндағы: 

nt  - импульс ұзақтығы. 

          Сондай-ақ абоненттік деп аталатын бастапқы телефон сигналы 

(дауыстық хабарлама) 80-ден 12 000 Гц дейінгі жиіліктер жолағы бар 

стационарлық емес кездейсоқ процесс болып табылады. Сөйлеудің анық 

болуы 300...3400 Гц жолағында орналасқан форманттармен (жиілік спектрінің 

күшейтілген аймақтары) анықталады.  Телефония және телеграфия бойынша 

Халықаралық Консультативті коммитетінің (МККТТ) ұсынуы бойынша  

телефон арқылы сигнал жіберу үшін тиімділігі 300...3400 Гц жиілік жолағы 

қабылданды. Мұндай сигнал тоналды жиілік сигналы (ТЖ) деп аталады. Бұл 

ретте жіберілетін сигналдардың сапасы өте жоғары болып шығады - буын 

анықтығы 90% - ға жуық, ал фразалардың анықтығы 99% - ды құрайды. 

Дыбыстық хабар тарату сигналдары. Әдетте хабар бағдарламасын  

тарату кезінде дыбыс көзі ретінде музыкалық аспаптар немесе адам дауысы 

саналады. Дыбыс сигналының спектрі 20...20000 Гц жиілік жолағын қамтиды.  

Жеткілікті жоғары сапа (бірінші классты хабар тарату арналары) үшін 

∆FC  жиілік жолағы 50...10000 Гц, хабар тарату бағдарламаларын мінсіз 

шығару (жоғары классты арна) үшін - 30…15000 Гц, екінші класс                   

үшін - 100…6800 Гц болуы керек. 

Хабар тарату теледидарында кескіннің әрбір элементін электр 

сигналына кезекпен түрлендіру әдісі қабылданады, кейін осы сигналды бір 

байланыс арнасы бойынша тарату жүзеге асырылады. Осы принципті іске 

асыру үшін таратушы жақта арнайы электронды-сәулелік түтікшелер 

қолданылады, олар берілетін объектінің оптикалық кескінін уақыт бойынша 

кеңейтілген электрлік бейнесигналға түрлендіреді. 

Мысал ретінде 1.18-суретте тарату түтікшенің бір нұсқасының 

жеңілдетілген түрі көрсетілген.  Жоғары вакуумды шыны колбаның ішінде 

жартылай мөлдір фотокатод (нысана) және электронды прожектор 

орналасқан.  Түтікшенің мойнының сыртынан ауытқу жүйесі (АЖ) киіледі. 
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Прожектор үдемелі өріс әсерінен нысанаға бағытталатын жұқа электронды 

сәулені қалыптастырады.  Ауытқу жүйесінің көмегімен сәуле нысаның барлық 

бетін өтіп, солдан оңға (жолдар бойынша) және жоғарыдан төмен (кадр 

бойынша) жылжиды. Барлық  жолдар  N  жиынтығы растр деп аталады. 

 

 
 

1.18 сурет -  Таратыш түтікшенің құрылымы 

 

 
 

1.19 сурет -  Кадр импульсі жоқ уақыт аралығындағы теледидар 

сигналының формасы 

 

Жарық сезгіш қабатпен жабылған түтікше нысанасына кескін 

бейнеленеді.  Нәтижесінде әрбір элементар нысана учаскесі электр зарядына 

ие болады.  Потенциалды рельеф пайда болады. Потенциалды рельефтің әрбір 

учаскесімен (нүктесімен) әрекеттесетін электронды сәуле оның потенциалын 
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өшіреді (бейтараптандырады). Жүктеме кедергісі HR  арқылы өтетін ток 

электронды сәуле түсетін нысананың жарықтығына байланысты болады және 

жүктемеде бейнесигнал CU  шығады (1.18 сурет). Бейнесигнал кернеуі 

берілген кескіннің қараңғы учаскелеріне сәйкес келетін «қара» деңгейінен, 

жарық учаскелеріне сәйкес келетін «ақ» деңгейіне дейін өзгереді.  

Егер сигналдың минималды мәні «ақ» деңгейге, ал максимум «қара» 

деңгейге сәйкес келсе, онда бейнесигнал теріс болады (теріс полярлық).  

Бейнесигналдың сипаты таратқыш түтікшенің конструкциясы мен жұмысына 

байланысты. 

Теледидар сигналы бірполярлы импульсті (өйткені ол әртүрлі полярлы 

болуы мүмкін емес жарық функциясы болып табылады) сигнал болып 

табылады.  Ол күрделі формаға ие болып табылады, оны әртүрлі жиіліктегі 

тербелістердің тұрақты қосындысы және гармоникалық құрамдастарының 

жиынтығы ретінде көрсетуге болады. Тұрақты құраушының деңгейі, 

жіберілетін кескіннің (бейненің) орташа жарықтылығын сипаттайды.  

Жылжымалы бейнелерді тарату кезінде тұрақты құраушының шамасы 

жарықтандыруға сәйкес үздіксіз өзгеріп отырады.  Бұл өзгерістер өте төмен 

жиіліктерде болады (0-3 Гц).  Бейнесигнал спектрінің төмен жиілік көмегімен 

суреттің ірі бөлшектері көрсетіледі.  

Дәл жарық кино тәрізді, теледидар да көрудің екпінділігі есебінен 

мүмкін болады. Көз торының жүйке ұштары, жарықтық тітіркендіргіш әрекеті 

тоқтатқаннан кейін біразға дейін қозданған күйде қалады. Кадр жиілігі kF  = 50 

Гц болғанда, көз кескіннің (бейненің) кідіріп өзгеруін байқамайды.  

Теледидарда барлық N  жолдарының есептеу уақыты (кадр уақыты - kT ) kT  = c 

сәйкес тең таңдалады. Бейненің жыпылықтауын азайту үшін жоларалық 

жаймалау қолданылады. Алдымен жарты кадр ішінде барлық тақ жолдар, 

содан кейін сол уақытта барлық жұп жолдар есептеледі.  Бейнесигналдың 

спектрінің жиілігі растрдың ашық және қараңғы жартысының үйлесімі болып 

табылатын кескінді (бейнені) беру кезінде алынады (1.19 сурет). Берілген 

сигнал тікбұрышты пішінді импульсті қарастырады. Бұл сигналдың 

минималды жиілігі өрістер жиілігін жоларалық жаймалау кезінде 

қолданылады. 

 

                      ГцF
TT

f c

kc

H 50
11

min.

2/max.



.                                 (1.15)
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1.20 сурет -  Телевизиялық сигналдың жиілік спектрінің минималды 

жиілігін анықтауы 

 

         Жоғарғы жиіліктердің көмегімен суреттің ең ұсақ бөлшектері беріледі. 

Мұндай бейнені жол бойында орналасқан, сәуле диаметріне тең, жарықтығы 

бойынша кезектестіріп ұсақ қара және ақ квадраттар түрінде көрсетуге 

болады.  Мұндай бейне ең көп саны бар бейне элементтерін қамтиды. 

 

 
 

1.21 сурет -  Бейнесигналдың максималды жиілігін анықтауы 

 

              ;/
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T
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                                                    (1.16)
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                        (1.17)

 

 

Стандартты бөлу бойынша бір кадрда N = 625 жолға бөлінеді.  Қатар 

бойынша өзгеретін сигнал қара және ақ квадраттар болып кезектесіп шығады. 

Сигналдың минималды кезеңі квадрат жұбының есептеу уақытына тең 

болады. 

Мұндағы: 

nпар – жолдағы квадрат  жұптарының сандары. 

 

Жолдағы жұптар  саны (n) келесіге тең болады: 
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        ;
n

Nb
Nkn


                 

                           (1.18)
 

n

b
K  ,               (1.19) 

 

мұндағы: 

b - ені, h – кадр өрісінің биіктігі. 

Ендеше: 
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  (1.20) 

 

Кадр пішімі 3/4k  тең.  Сонда сигналдың жоғарғы жиілігі ВF  келесіге 

тең болады:  

 

                   КП
КП

В fN
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2/

2

min 3

2
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           (1.21) 

 

Әрқайсысын 625 жолмен секундына 25 кадр өткізген кезде, жіктеу 

жолымен жиіліктің (жолдар жиілігі) номиналды мәні 15,625 кГц құрайды.  

Телевизия сигналының жоғары жиілігі 6.5 МГц тең болады. 

 

 
1.22 сурет -  Телевизиялық хабар тарату арнасында бейне және дыбыс 

сигналдарының спектрлерін орналастыру 

 

Біздің елімізде қабылданған стандартқа сәйкес толық бейнесигнал 

кернеуі ТВU , синхрондаушы импульстер СU , жарықтылық сигналдары және 
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сөндіруші импульстар РU , BUUU CPТВ 1  теңдігін құрайды. Осыған сәйкес 

TBC UU 3.0 , TBP UU 7.0  болады. 1.22-суретте көрсетілгендей, дыбыстық 

сүйемелдеу сигналы )8( МГцfнЗВ   бейнесигнал спектрі бойынша жоғары 

орналасады. Әдетте, бейнесигнал амплитудалық модуляция арқылы, ал 

дыбыстық сигнал жиілік арқылы беріледі.  

Кейде арна жолағын үнемдеу мақЦАТында бейнесигналдың жоғары 

жиілігі МГцFB 0.6  мәнімен шектеледі,  ал дыбыс тасымалдаушы 

МГцfнЗB 5.6   жиілігінде таралады. 

Факсимильді сигналы. Факсимильді (фототелеграфтық) байланыс - 

жылжымайтын бейнелерді (суреттерді, сызбаларды, фотосуреттерді, 

мәтіндерді, газет жолақтарын және т.б.) тарату процесі.  Факсимильді 

хабарламаны түрлендіру құрылғысы бейнеден, электр сигналынан 

көрсетілетін жарық ағынын түрлендіреді.  

 

 
 

1 -  факсимильдік байланыс арнасы; 2 -  жетек, синхрондау және фазалау құрылғылары; 3 – 

қағаз нұсқасы жіберілген түпнұсқа суретті орналастырылатын таратушы барабан; ФЭП - 

шағылысқан жарық ағынының электр сигналына фотоэлектрлік түрлендіргіш; ОС - жарық 

сәулесін қалыптастыруға арналған оптикалық жүйе. 

 

1.23 сурет -  Факсимильді байланыстың функционалды сұлбасы 

 

Жарықтылығы бойынша кезектескен элементтерді тарату кезінде сигнал 

импульсті тізбек түріне ие болады. Тізбектегі импульстердің жүру жиілігі 

сурет жиілігі деп аталады. Бейнені тарату кезінде, сурет максимальды жиілік 

Гц мәніне ие болады және элементтер мен олардың аралықтарын бөлетін 

сәуле өлшемдеріне тең болады: 

                           )2/(1max. uрис фF  ,                                              (1.22) 
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мұндағы:  

uф  – импульс ұзындығы, яғни бұрмалану құрылғы параметрі арқылы 

анықталатын бірдей ұзақтықтағы таралатын бейне элементі. 

Егер Dp  -  жолдың ұзындығы, ал S  - өрістетуші (развертка) қадамы 

(өрістетуші сәуле диаметрі), яғни жолда SDp /  элементтері болады. Диаметрі 

D  барабанның минутына N  айналым жасаған кезде бейне элементінің таралу 

уақыты секундпен өлшенеді: 

 

              );
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                                     (1.23) 
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                                               (1.24) 

 

Суреттің минималды жиілігі (жол бойынша өзгергенде), Гц, жолдың 

ұзындығы бойынша жол ұзындығының жартысына теңдей қара және ақ 

жолақтары бар бейнені өрістету кезінде болады. Содан:  

 

;60/min. NFрис                                     (1.25) 

                              

Сапасы бойынша фототелеграфтың қанағаттанарлық байланысын 

орындау үшін жиілікті  Fрис min  - тен  Fрис max - қа дейін жеткізу жеткілікті. 

Телеграф және телефония жөніндегі Халықаралық консультативтік комитеті 

факсимильді аппараттарға N = 120, 90 және 60 айн/мин; S = 0.15 мм;                    

D = 70 мм ұсынады. (1.2) және (1.3) –тен N = 120 Fрис max = 1466 Гц; Fрис min = 2 

Гц; N =60; Fрис max = 733 Гц; Fрис min = 1 Гц; Факсимильді сигналдың 

динамикалық диапазоны 25 дБ құрайды. 

Телеграф сигналдары және деректерді тарату сигналдары. Телеграф 

хабарламалары мен сигналдары және деректерді тарату дискретті болып 

табылады. 

Телеграф және деректерді түрлендіру құрылғылары әр хабарламаның 

белгісін (әріпті, санды) импульстердің белгілі бір комбинациясы және 

ұзақтығы бірдей үзіліс түрінде көрсетіледі. Импульс түрлендіру құрылғының 

шығуында токтың болуына сәйкес келеді,  тоқтау - токтың болмауына сәйкес 

келеді. 

Деректерді тарату үшін кедергілер әсерінен туындайтын қабылданған 

импульс комбинациясында қателерді анықтауға және түзетуге мүмкіндік 

беретін неғұрлым күрделі кодтар қолданылады.  

Телеграф сигналдарын түрлендіру және қабылданған импульстар мен 

кідіріс комбинацияларын қолдана отырып хабарламаларға деректерді таратуға 

арналған құрылғылар код белгілеріне сәйкес хабарлама белгілерін қалпына 

келтіреді және оларды баспа құрылғысына немесе дисплей экранына жібереді.  
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Хабарламаларды көрсететін импульстардың ұзақтығы неғұрлым қысқа 

болса, соғұрлым олар уақыт бірлігіне көбірек жіберіледі. Импульс 

ұзақтығының кері шамасы телеграфтау жылдамдығы деп аталады: В = 1/фи, 

мұнда фи – импульс ұзақтығы, с.  Телеграфтау жылдамдығының бірлігі бод 

деп аталды. фи = 1  импульс ұзақтығы кезінде  В = 1 Бод жылдамдықпен 

таралады.  Телеграфта ұзақтығы 0.02 с импульстері қолданылады, бұл 50 Бод 

стандартты телеграфтау жылдамдығына сәйкес келеді.  Деректерді тарату 

жылдамдығы айтарлықтай жоғары (200, 600, 1200 Бод және одан да көп). 

Телеграф және деректер сигналдары әдетте тікбұрышты импульстар 

тізбегі түрінде болады (1.4, а сурет). 

Екілік сигналдарды тарату кезінде тек импульстардың белгісін 

екіполярлы сигналмен немесе бірполярлы сигналдың болуымен немесе 

болмауымен бекіту жеткілікті. Егер оларды тарату үшін жиілік жолағының ені 

қолданылса, онда ол бод жылдамдығына тең болады және импульс нақты 

түрде жазылады. Стандартты түрде телеграфтау жылдамдығы 50 Бод,  

телеграф сигналы спектрінің ені - 450 Гц.  2400 Бод жылдамдығы кезінде 

(деректерді таратудың орташа жылдамдық жүйесі) сигнал спектрінің ені 

шамамен 2400 Гц тең болады.  

Хабарламаларының орташа қуаты  РСР  ұзақ уақыт аралығында өлшеу 

нәтижелерді орталандыру арқылы анықталады.  

1 Ом резисторда s(t) кездейсоқ сигналының орташа қуаты: 
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P                                             (1.26) 

 

           Соңғы жиілік жолағында ω1 мен  ω2 арасындағы қуат G(ω) функциясын 

интегралдау арқылы сәйкес шектерінде анықталады.   
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 dGP                                      (1.27) 

 

G(ω) функциясы – бұл процестің орташа қуатының спектрлік 

тығыздығы, яғни шексіз аз жиілік жолағында орналасқан қуат болып 

табылады.  

Есептеу қолайлылығы үшін әдетте қуат логарифмдік формада 

көрсетілген салыстырмалы бірлік түрінде беріледі (децибел, дБ). Егер эталон 

қуаты РЭ=1 мВт болса, онда рх абсолюттік деңгей деп атайды және дБм-де 

көрсетеді.  Орташа қуаттың абсолюттік деңгейі: 

 

  )1/(lg10  ЭcpCP PPр .                                       (1.28) 

 

Шыңдық қуат рпик (е %) - бұл белгілі бір уақыт ішінде е %-дан асып 
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кетуі мүмкін хабарлама қуатының мәні.  

Пик-фактор сигналы шыңдық қуатты хабарламаның орташа қуатына 

қатынасымен есептеледі, дБ. Шыңдық және орташа қуаттың абсолюттік 

деңгейлерінің айырмашылығы ретінде пик-факторды анықтауға болады:  

Динамикалық диапазон  D (е%)  деп - шыңдық қуаттың, хабарламаның 

минималды қуатына Рmin қатынасын айтады.  Динамикалық диапазон пик-

фактор сияқты дБ-мен өлшенеді: 

Басқару сигналдары – нөмерді теру, қоңырау шалу және тағы 

басқаларды ескере отырып, максималды жүктеме сағатында өлшенетін 

тоналды жиілік сигналының орташа қуаты - 32 мкВт, бұл  pср  = -15 дБм 

деңгейіне сәйкес келеді. 

Телефон сигналының максималды қуаты, оның асып кету ықтималдығы 

2220 мкВт тең (бұл +3.5 дБм деңгейіне сәйкес келеді);  шу фоны аясында 

естілетін сигналдың минималды қуаты 220000 пВт   (1 пВт = 10-12 мВт) тең,  

ұл 36,5 дБм деңгейіне сәйкес келеді.  

Хабар тарату сигналдың РСР орташа қуаты (нөлдік салыстырмалы 

деңгейдегі нүктеде өлшенеді) орташа аралыққа байланысты және сағатына 

орташа есеппен 923 мкВт, минутына 2230 мкВт - және секундына 4500 мкВт 

тең. Хабар тарату сигналының максималды қуаты 8000 мкВт-қа тең.  

Хабар тарату сигналдарының динамикалық диапазоны Dc диктордың 

сөзі үшін 25...35 дБ, аспаптық ансамбль үшін 40...50 дБ, симфониялық оркестр 

үшін 65 дБ құрайды. 

Телефония және телеграфия жөніндегі халықаралық кеңес комитетің  

ұсынысына сәйкес рұқсат етілген бөгеуілдердің қуаты Рп = 4000 пВт-тан  

аспауы тиіс. 

Бастапқы дискретті сигналдарда әдетте тұрақты немесе айнымалы 

токтың тікбұрышты импульстер түрі болды және ереже бойынша  рұқсат 

етілген екі күйі бар (екілік немесе екі позициялық). 

Модуляция жылдамдығы уақыт бірлігіне берілетін бірлік элементтерінің 

санымен анықталады және бодта өлшенеді: 

 

            ;/1 ифВ                                              (1.29) 

          мұндағы: 

фи -  қарапайым жіберу ұзақтығы. 

Ақпаратты тарату жылдамдығы уақыт бірлігіне берілетін ақпарат 

санымен анықталады және бит/с өлшенеді: 

Екілік жүйеде әрбір элемент 1 бит ақпарат тасиды, сондықтан: 

 

                            ;/, сбитВСмах                                          (1.30) 

                                            

Аналогтық сигнал өз параметрлерінің үздіксіз өзгеруімен сипатталады.  

Дауыс - аналогтық сигналдың типтік үлгісі болып табылады.  Электрондық 

жабдық үздіксіз сигналдарды тарату үшін аналогты тізбектерді пайдаланады.  
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Аналогты электрондық жабдықтар компьютерлер пайда болғанға дейін 

таратылды. Реостаттың жарықтылығы арқылы реттелетін электр жарығын 

қарастырайық. Қажетті жарықты орнату үшін реостат қаламының        

қозғалысы - аналогты операция болып табылады.  Жүйеде ешқандай дискретті 

күй жоқ болса, оны қосу немесе азайту арқылы жарықты оңай реттеуге 

болады.  

Керісінше, сандық сигнал жүйелік параметрлерінің дискреттілігін 

білдіреді, мысалы, электрондық сағаттарда уақыт мәндерін бейнелеуде 

көрінеді. Цифрлық жүйелерде барлық ақпарат импульстер жиынтығы түрінде 

болады. 

Бірқалыпты жарық реттегіші бар шамнан қарағанда, жарықты 

ауыстырып қосқышы бар шам сандық құрылғы болып табылады. Осы 

шамдардың ауыстырып-қосқышының әрбір жағдайына белгілі бір жарықтық 

деңгейі сәйкес келеді. Жарықтың басқа аралық деңгейлері болмайды.  

Кез келген сандық жүйенің негізінде бит ұғымы бар.  Бит - бұл екі 

мәннің 1 немесе 0 біреуін қабылдайтын сандық ақпараттың негізгі бірлігі. 

Сандық жүйелермен байланысты инженерлік есептерді шешкен кезде 

импульстің нақты формасын ескеру қажет.  

1.24 - суретте  импульстің түрлі сипаттамаларын көрсетеді. 

Амплитуда импульстегі энергияның деңгейін сипаттайды.  

Өсу уақыты – максималды амплитуданың 10% - дан 90% - ға дейін 

импульсі артатын уақыт.  

Өсу уақытына қарама-қарсы түсу уақыты амплитуданың 90% - дан     

10% - ға дейінгі азаю аралығына сәйкес келеді.  Кейбір жағдайларда өсу және 

түсу уақыты әртүрлі болуы мүмкін.  

Импульстің ені импульс амплитудасының максималды амплитудасынан 

50% деңгейінен асатын уақыт аралығына сәйкес келеді. 

Биттің ұзақтығы – бір импульске сәйкес келетін уақыт аралығы (Т). 

 

 

 

1.24 сурет -  Импульс формасы 

 

         Жүйелік сағат (таймер) ақпараттық биттің ұзақтығын анықтау үшін 

тұрақты ұзақтықты (тактілік импульс) уақыт аралықта қысқа импульсті    

генерациялайды.  Биттің ұзақтығы тактілі импульстердің бір немесе бірнеше 
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ұзақтығымен анықталады. Тактілі импульстер  метроном тербелісіне ұқсайды.  

Өсу уақыты электроникадағы өте маңызды параметр, өйткені ол 

жүйенің жылдамдығын шектейді.  Шынында да, сигнал таратуды қосуға және 

өшіруге болатын жылдамдық импульстің максималды жиілігін анықтайды.  

Жүйенің жылдамдығын арттырудың ең қарапайым әдісі - өсу уақытының 

азаюы және импульстің төмендеуі болып табылады. Берілген уақыт 

аралығында жүйе арқылы көп импульстер өтеді.  Ал керісінше импульстің өсу 

уақыты ұлғайған кезде жүйенің жұмыс жылдамдығы төмендейді.  

Битті көрсетудің көптеген әдістері бар.  Электроникада кернеудің болуы 

немесе болмау фактісін жиі сипаттау қажет болады. Сандық көріністе 

кернеудің болуы бірлікке сәйкес келеді, ал оның болмауы нөлге тең. Бір 

биттің 1 немесе 0 мәні  жүйенің тек екі күйін ғана көрсете алады - «қосулы» 

немесе «сөндірулі».  Мысалы, шам өшірулі күйде болғанда 0, ал қосулы күйде 

1 ретінде көрсетілуі мүмкін:  

Сөндірулі             0 

Қосулы                1 

Осылайша  ақпараттың бір биті жеткілікті шектеулі сыйымдылыққа ие.  

Жарықтың үш деңгейіне ауыстырып-қосқышы бар шам күйін сипаттау үшін 

біз 2 битті қолдана аламыз: 

Сөндірулі                                    00 

Аз жарық деңгейі                       01 

Орташа жарық деңгейі              10 

Ең жоғарғы жарық деңгейі       11 

Мысалы 2 биті бар шам төрт түрлі күйі бар шамды ажырата алады. Бір 

блокта неғұрлым көп бит қолданылған сайын, оның ақпараттық 

сыйымдылығы соғұрлым көп болады.  Әдетте есептеу техникасында 8 биттен 

(немесе 8-ге еселік сандармен, мысалы 16 немесе 32 сияқты) тұратын блоктар 

қолданылады. 

8 биттік блок байт деп аталады. Бір байтта алфавиттің барлық әріптері, 

сандар және басқа да баспа машинкасының немесе компьютердің 

пернетақтасының символдары туралы сандық ақпаратты сақтауға болады.  8 

битті қолдану 1 және 0 ауысуының 256 түрлі нұсқаларын береді. n бит 

ұзындығы тізбектегі әртүрлі орын ауыстырулар саны 2
n
 тең болады. Мысалы, 

16 бит 65 536 комбинацияны береді. Бір бит қосылған кезде мүмкін болатын 

комбинациялардың саны екі есе артады. 

Импульстік тізбектің сұлбалық көрінісі 1.25-суретте көрсетілген. 

Импульстік тізбек бойымен бір күйден екінші күйге өту бірден жүреді. 

Мұндай қарапайым диаграммалар импульс тізбегінің сипаттамасын көрсетеді 

және инженерлер мен техниктерге оларды өзара салыстыруға мүмкіндік 

береді. Импульс тізбегі 1 және 0 сандық ақпараттың жүйелілігіне сәйкес 

келеді және кернеудің жоғары және төмен деңгейдегі интервалдарының 

ауысуы немесе оның болуы және болмауы мүмкін болып табылады. 

Электроникада 1 саны кернеудің болуын немесе оның максималды мәнін 

білдіреді.  Ал 0 саны - бұл кернеудің болмауы немесе оның минималды мәнін 
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білдіреді. Осылайша, 1 туралы күйдің қосылғанын немесе максимум, ал нөл 

туралы күйдің өшірілуін немесе минимум туралы айтуға болады.  

Шыныменде импульс амплитудасының өзгеруі 1.25-суретте 

көрсетілгендей бірден болмайды.  Электрондық жүйелердің соңғы жұмыс 

уақыты болады. Сигнал кернеуінің мәнін қосулы күйден сөндірулі күйге 

ауыстыру немесе максималды (жоғары) және минималды (төмен) мәндерін 

ауыстыру үшін белгілі бір уақыт қажет.  

 

 
1.25 сурет -  Әртүрлі ұзындықтағы импульстер тізбегі 

  

Іс жүзінде ақпараттық пакет саны ақпаратты таратудың шарттарымен 

анықталатын байттар жиынтығын пайдаланады. 

 

2 Сигналдардың спектрлік көрінісі. Арналардың негізгі 

параметрлері мен сипаттамалары. Модуляция түрлері. Телефондық 

байланыста көпарналы телефон байланысы және арналарды бөлу 

әдістері 

 

2.1 Сигналдардың спектрлік көрінісі 

 

Барлық сигналдар периодты және преиодты емес сигналдар деп 

бөлінеді. Периодты сигнал уақыттың белгілі тең аралығында қайталанып 

тұрады.  Қарапайым периодты сигнал - бұл гармоникалық тербеліс болып 

табылады. 

 
);sin()( tAtS   

 

мұндағы: 

,  - амплитуда және тербелістің бұрыштық жиілігі. 

Кез келген периодты сигнал гармоникадан тұрады. Амплитуданың ,kA

жиіліктің k  және бастапқы фазаның k  мәндерін Фурье қатарынан табуға 

болады: 
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);sin(...)3sin()2sin()sin()( 1

1

03132121110 k

k

k tkAAtAtAtAtS   




 

Егер суреттегі әр гармониканың амплитудасы kA  мен фазасын k  

бейнелейтін болсақ, онда  спектрлік диаграммаларды ала аламыз. Гармоника 

амплитудасының жиілігі бойынша таралуы сигнал амплитудасының kA  

спектрі деп аталады, ал фазалардың k  таралуы - фазалар спектрі деп аталады. 

2.1-суретте электрлік сигналдарының уақытша және спектрлік көрінісі 

көрсетілген. 

 

 
2.1 сурет  -  Электрлік сигналдардың уақытша және спектрлік 

көріністері 

 

Периодты шексіздікке дейін арттыру арқылы периодты сигналдан 

периодты емес сигнал оңай алынады (2.2-суретте периодтың екі еселенген 

өсуі көрсетілген). Әр периодқа сәйкес келетін спектрлік диаграммалар            

2.2-суретте көрсетілген.  

Сигналдың периоды ұлғайған кезде бірінші гармониканың жиілігі 

төмендейді және спектрлік сызықтар қалыңырақ болады. Гармониканың 

амплитудасы азаяды, өйткені сигналдың энергиясы гармоникалардың көбею 

саны арасында қайта бөлінеді. Амплитуда спектрінің түсінігі амплитуданың 

спектралды тығыздығы ұғымымен алмастырылады (сол сияқты фазалардың 

спектрлік тығыздығы туралы түсінік пайда болады), ол кез келген шексіз тар 
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жиілік жолағында синусоидалы тербелістің шексіз кіші амплитудасының үлес 

салмағын көрсетеді (2.2, г сурет).  Осылайша, жалпы жағдайда периодты емес 

сигнал спектрі дискретті емес, үздіксіз болып табылады. 

 

 
 

2.2 сурет -  Тікбұрышты импульстер тiзбегінің периодын арттыру. Бір 

тікбұрышты импульстің спектрлік тығыздығына ауысу 

 

2.2 Арналардың негізгі параметрлері және сипаттамалары 
 

Тональды жиілік арнасы бастапқы желінің негізі болып табылады.  Ол 

сигнал тарату сыйымдылығын анықтауда қондырғы ретінде қызмет етеді және 

бастапқы байланыс желісінің станциялары мен тораптары арасында телефон, 

телеграф, факсимильді сигналдар мен деректертерді таратуға арналған. Бұл 

жүйелердің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес, олар құрған тоналды жиілік 

арналарының кейбір параметрлері де әртүрлі. Тональды жиіліктің арнасын 

ұйымдастырудың жеңілдетілген диаграммасы 2.3-суретте көрсетілген. 

Телефон арнасы екі сымды аяқтау және төрт сымды трактіні қамтиды.  

Дифжүйе төрт сымды трактіден екі сымды аяқтауға өту үшін қызмет етеді.  

Екі сымды аяқтау кезінде ұзартқыштар 3.5 дБ өшуге ие болады және олар 

транзиттік деп аталады.  Тональды жиілік арнасының сипаттамалары МСЭ-Т 

M-сериясының ұсыныстарымен нормаланады. 

Тональды жиілік арнасының стандартты нүктелеріндегі нормаланған 

(номиналды) өлшеу деңгейлері: арнаның кірісінде 0 дБм, транзитті ұзартқыш 

арнаның шығысында -3,5 дБм, төрт сымды жол кірісінде -13 дБм, төрт сымды 

жол шығысында 4.3 дБм, транзитті ұзартқыш арнаның кірісінде 3.5 дБм және 

800 Гц жиіліктегі арнаның шығысында -7дБм (DSP құрған арналар үшін 1020 

Гц) ие.  
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2.3 сурет - Тональды жиілік арнаның жеңілдетілген сұлбасы 

 

Арналардың жиілігі мен уақытты бөлуі бар көпарналы тарату 

жүйелері – бұл соңғы пунктерде техникалық құралдардың күрделі 

жиынтығы, соның ішінде терминалдарда орнатылған соңғы жабдықтар, 

қызмет көрсетілетін немесе қызмет көрсетусіз күшейту пункттерінде 

орналасқан аралық жабдықтар, сондай-ақ байланыс желілері қамтитын 

техникалық құралдардың күрделі кешені. (2.4 сурет). 

 

 

 
 

2.4 сурет - Тарату жүйелерін құрудың құрылымдық сұлбасы 

 

Уақытша (сандық) жүйелердің аналогтық жүйелерден айырмашылығы 

- қызмет көрсетілетін және қызмет көрсетілмейтін пункттерінде  сызықтық 

трактінің импульстік сигналдарын қалпына келтіруге (регенерациялауға) 

арналған аппаратура орнатылады. Осы жүйелерде қызмет көрсетілетін және 

қызмет көрсетілмейтін пункттер регенерациялық деп аталады. 

Күшейткіш және регенерациялық пункттердің не үшін қажет екенін 

түсіндірейік. Физикалық тізбектер (орта) бойымен сигналдардың берілу 

қашықтығы, ең алдымен, берілетін сигнал энергиясының бір бөлігі тізбекте 

жоғалып кетуіне байланысты сигналдың өшуі (әлсіреуі) арқылы 

анықталады. Электр тізбегінің нақты параметрлері және қабылдау 

құрылғының сезімталдығы рұқсат етілген байланыс қашықтығын 

анықтайды.  

Мысалы, сөйлеу кезінде телефон аппаратының микрофон 

шығысындағы сигналдың қуаты мВтPПЕР 1 , ал қабылдаушы аппараттың 

телефон сезімталдығы мВтPПР 001,0 . Осылайша, тізбектің максималды 
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өшуі көп болмауы тиіс, яғни  дБРPa ПРПЕР 30)001.0/1(lg10/(lg10max  . Өшу  

maxa  мен шақырымдық өшу коэффициентін a біле отырып, тарату 

қашықтығын  aa /1 max  анықтауға болады. 

Тарату жүйелерінде бірнеше бірқалыпты орналасқан тракт 

нүктелерінде сигнал қуатын арттыру мен сигналдардың өшуін өтеу тәсілі 

қолданылады. Көршілес аралық күшейткіштер арасындағы байланыс 

арнасының бір бөлігі күшейткіш аймақ деп аталады. Магистраль бойындағы 

сигнал деңгейінің өзгеруі 2.5-суретте келтірілген деңгей диаграммасымен 

сипатталады.  

Қызмет көрсетілетін күшейткіш пункттер жене қызмет көрсетілмейтін

 күшейткіш пункттер аналогтық сигналды күшейтуге ғана емес, сонымен 

қатар сызықтық жолдың амплитудалы-жиіліктік және фаза-жиіліктік 

сипаттамаларын түзетуге (теңестіруге) қызмет етеді. Қызмет көрсетілмейтін 

регенерациялық пункттер аппаратурасы және қызмет көрсетілетін 

регенерациялық пункттер аппаратурасы сандық жүйенің сигнал 

импульстарының арасындағы амплитудасын, ұзақтығын және уақыт 

аралығын қалпына келтіруге арналған. 

 

ПЕРP ,
ПРP  - тарату және қабылдау кезіндегі сигнал деңгейлері, ПОМP  -  бөгеуіл 

деңгейі. 

 

2.5 сурет – Деңгейлер диаграммасы 

 

Арнаның қалдық өшуі дегеніміз – төртполюсті құрылғы ретінде 

арнаның кіріс және шығыс кедергісінің номиналды мәндеріне тең активті 

жүктеме кедергісіне дейін кіріс және шығыс тізбектердің қысқаруы 

жағдайында анықталатын арна жұмысының төмендеуі (өсуі). Тарату 

арнасын құрайтын барлық элементтерді сәйкестендірген кезде кіріс 

кедергілерін қалдық өшу арқылы анықтауға болады, бұл арнадағы өшіру 

мен күшейту сомаларының арасындағы айырмашылық болып табылады. 

Тоналды жиілік арнасының қалдық өшуі 7 дБ құрайды.  Бір транзиттік 
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учаскедегі максималды ауытқу ықтималдығы 0,95 болатын 2,2 дБ аспауы 

керек. 

Тиімді берілетін тоналды жиілік арнасының жиілік жолағы дегеніміз –

бұл шеткі жиіліктерде (0.3 және 3.4 кГц) 8.7 дБ-ге қалдық өшуі 800 Гц 

жиілікте қалдық өшуден асатын жолақ. 7 дБ номиналынан тоналды жиілік 

арнасының ауытқуының жиіліктік сипаттамасы транзиттердің ең көп саны 

кезінде, яғни 12 қайта қабылдайтын учаскелерде шаблон шегінде қалуы тиіс 

(2.6 сурет). 

Фаза жиіліктік бұрмаланулар дауысты тарату кезінде аса маңызға ие 

болмайды. Тональды жиілік арналары - деректерді тарату және факсимильді 

байланыс үшін де қолданылады және ол үлкен фаза жиілікті бұрмалануға 

жол берілмейді. Сондықтан ұзындығы 2500 км болатын бір транзиттік 

учаскеде топтық тарату уақытының мәнінен 1900 Гц жиіліктегі ауытқу 

нормаланады (2.7 сурет). 

 

 
 

2.6 сурет - Тональды жиілікті аналогтық арнаның өшу қалдығының 

ауытқу үлгісі 

 

 
 

2.7 сурет - Тональды жиілікті арнаның топтық тарату уақытының 

рұқсат етілген ауытқуы 

 

Бір транзиттік учаскеде тональды жиілік арнасының сызықты емес 

бұрмалану коэффициенті 800 Гц жиіліктегі токтың номиналды тарату 

деңгейі кезінде 1.5% (үшінші гармоникада 1%) аспауы тиіс.  Амплитудалық 
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сипаттама бұл ретте келесідей нормаланады: бір транзиттік учаскеде 

арнаның қалдық өшуі 0.3 дБ дәлдікпен,  өлшеу сигналының деңгейі -17.5 

дБ-дан 3.5 дБ-ға дейін өзгерген кезде нөлдік өлшеу деңгейі бар нүктеде кез 

келген жиілікте 0.3... 3.4 кГц шегінде болады. Өлшеу сигналының деңгейі 

8.7 және 20 дБ дейін жоғарылған кезде қалдық өшу тиісінше 1.75 және        

7.8 дБ кем болмауы тиіс.  

 

2.2.1 Тоналды жиілікті арналарындағы бөгеуілдер. 

Тональды жиілік арнасының шығысында ақпараттық сигналдан басқа 

бөгеуілдер болады, олар салыстырмалы деңгейде -7 дБ болатын соңғы 

нүктеде қабылданады. Ұзындығы 2500 км болатын қайта қабылдау 

учаскесінде кез келген уақыт ішінде арнадағы кедергінің псофометриялық 

(өлшенген) кернеуінің орташа шамасы 1.1 мВ псоф-тан аспауы тиіс 

(Салыстырмалы нөлдік деңгейдегі нүктеде 10000пВт псоф болады). 

Сандық және оптикалық тарату жүйелерінің көмегімен 

ұйымдастырылған тональды жиілікті стандартты арналар жоғары сапалы 

болып табылады. Сондықтан тональды жиілікті сандық арналардың 

бірқатар сипаттамалары келесі айырмашылықтарға ие: 

Амплитудалық-жиіліктік бұрмалану нормаларын МСЭ-Т үлгі түрінде 

берілген (2.8 сурет). Егер тональды жиіліктің сандық және аналогтық 

арналарының қалдық өшуінің  рұқсат етілген ауытқуларын салыстырсақ, 

сандық арналар үшін нормалар неғұрлым қаттырақ болатындығын атап 

өтуге болады. Бұл туралы фаза жиіліктік бұрмалануды да айтуға болады (2.9 

сурет). 

 

 
 

2.8 сурет - Тональды жиілікті сандық арнаның қалдық өшуінің ауытқу 

үлгісі 
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2.9 сурет - Тональды жиілікті сандық арнаның топтық тарату 

уақытына рұқсат етілген біркелкі емес үлгісі 

 

Тональды жиілікті сандық арналар үшін кванттау шуын бағалайтын 

қосымша сипаттама енгізіледі. Бұл сипаттама сигнал-шудың сигнал 

деңгейіне қатынасының тәуелдігі ретінде беріледі (2.10 сурет). 

 

 
 

2.10 сурет– Кванттаудың сигнал/шу қатынасы сигнал деңгейіне 

тәуелділігі 

 

2.2.2 Кеңжолақты арналар. 

Заманауи тарату жүйелері өткізу қабілеті бар тональды жиілік 

арнасына қарағанда жоғары арналарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  

Өткізу қабілетінің артуы тиімді таралылатын жиілік жолағын кеңейту 

арқылы іске асады және кең жолақты арналар тональды жиіліктің белгілі бір 

санын біріктіру арқылы қалыптасады.  

Жұмыс жиілік жолағының желілік трактілері мен арналары 2.1 

кестеде келтірілген. Кең жолақты арналардың жиілік белдеулері КФД 

жолақты сүзгілерге байланысты белгілі: жұмыс жолақтарында бақылау 

сигналдарының жиіліктерінде КОТ және КФО-да блоктайтын сүзгілердің 

болуына байланысты тозу мен фазаның «жарылуы» бар. 
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2.1 кесте– Жұмыс жиілік жолағының желілік трактілері мен арналары 

Арна немесе тракт түрі Тракт Арна 

Алдыңғы топ 12,3…23,4 
 

Бірінші  60,6…107,7 65…103 

Екінші 312,3…551,4 330…530 

Үшінші 812,6…2943,7 900…1900 
 

  

2.2.3 Екіжақты арналарды ұйымдастыру. 

Екі жақты байланыстың талабына сәйкес көптеген байланыс жүйелеріне 

сигналдарды бір уақытта және тәуелсіз таратуды қамтамасыз ету қажет.  Екі 

жақты байланысты ұйымдастыру үшін бір бағытта екі арна қолданылады, 

олар екі бағытты төрт сымды арнаны құрайды (2.11 сурет).  Бір бағытты арна 

арқылы өтетін сигналдар күшейеді (SА-Б и SБ-А). 

 
2.11 сурет-  Екі жақты арна 

 

Екі сымды, екі бағытты арна тарқатушы (развязывающее) 

құрылғыларды қолдана отырып төрт сымнан құралады. Тарқатушы  

құрылғының 1-1 қысқыштары сызықты деп аталады. А станциясының 

тарқатушы құрылғыларының сызықтық қысқыштарынан В станциясының 

тарқатушы құрылғыларының сызықтық қысқыштарына өтуі, сондай-ақ 

қарама-қарсы бағытта 2.11-суретте қатты және сызылған сызықтарды қолдана 

отырып көрсетілген. 

А және Б станцияларының желілік қысқыштары арасындағы 

сигналдардың өшуі  аОСТ = а1-2 - SА-Б(Б-А) + a4-1 екі сымды арнаның қалдық өшуі 

деп аталады.  а1-2  және  a4-1 шамалары минималды болған жөн.   

Тарқатушы құрылғыларын қолдана отырып, төрт сымнан екі сымдық 

арнаға өтуді ұйымдастырудағы негізгі қиындық - кері байланыс (КБ) ілмегінің 
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пайда болуы болып табылады. Сигнал екі сымды арнаға түсіп, кері байланыс 

ілмегі бойынша айнала бастайды, бұл сигналдардың формасының 

бұрмалануына және арнаның өздігінен қозуына алып келеді.  

4-4 қысқышынан 2-2 қысқышына өту арқылы сигналға ұшырайтын өшу 

өтпелі  aПЕР деп аталады.  

Барлық кернеулер мен күшейтулердің қосындысына тең кері байланыс 

ілмегі бойынша  aОС = aПЕР1 + aПЕР2 - SА-Б - SБ ерекше атауға ие -  орнықтылық 

шегі болады. Егер aOS 0 0 болса, онда арна тұрақсыз және өздігінен 

қозғалады. 

Қазіргі заманғы тарату жүйелерінде байланыстырушы құрылғылар 

ретінде орташа нүктелі симметриялы трансформатордың негізінде 

орындалған дифференциалды жүйе (ДЖ) кеңінен қолданылады (2.12 сурет) (II 

және III жартылай орамдары бірдей).  Дифференциалдық жүйе құрамына Z3 

кедергісі кіреді, ол баланс деп аталады. Ол абоненттік желінің кіріс 

кедергісінің қасиеттерін жақын көрсетеді. 

 

 
2.12 сурет -  Трансформаторлық дифференциалдық жүйе сұлбасы 

 

Дифференциалды жүйелерге жұмыс бағыттарындағы ең аз өшу және ең 

жоғары өтпелі өшу талаптары қойылады.  Бұл талаптар дифференциалды жүйе 

деп аталатын баланс шарттарын сақтаған кезде орындалады. 4-4 - 2-2 

бағытындағы ДС балансының шарты абоненттік желінің кіріс кедергісінің 

және zвх=Z3 баланстық кедергісінің теңдігі болып табылады. 1-1-3-3 

бағытындағы ДС балансының шарты дифференциалды трансформатордың 

бірінші жартылай орамының кіріс кедергісінің және ZВХ төрт сымды арнаны 

қабылдау бағытының кіріс кедергісінің теңдігі болып табылады.ТР.=Z4. 

Теңдестірілген дифференциалды жүйе жағдайында 1-1 және 4-4 

қысқыштарына жеткізілетін кіріс сигналдарының қуаты 2-2 және 1-1 шығыс 

қышқыштарына толығымен жіберілмейді, тек жартылай ғана жіберіледі, ал 

кіріс сигналдары жұмыстық өшуі деп аталатын дифференциалдық жүйе а4-1 = 

а1-2 = 10lg2 = 3дБ болады. Нақты дифференциалдық жүйеде идеалды емес 

трансформатордың есебінен жұмыстық өшуі біршама үлкен болады.  

а42 өтпелі өшуі нақты дифференциалды жүйеде соңғы өлшем болып 

табылады. Бұл көбінесе абоненттік желінің кіріс кедергісі мен баланстық 

кедергі теңдігінің дәлдігіне байланысты болады. Бұл теңдікті нақты орындау 
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мүмкін емес, өйткені бір дифференциалды жүйе баланстық кедергінің 

өзгермейтін шамасында елеулі айырмашылығы бар абоненттік желілер 

қосылуы мүмкін. а42 трансформаторлық дифференциалдық жүйенің өтпелі 

өшу шамасы мынадай формула бойынша анықталуы мүмкін: 

 

;6lg20
3

3
42 дБ

ZZ

ZZ
a

BX

BX 



  

мұндағы: 

;lg20
3

3

ZZ

ZZ
a

BX

BX
б




  

 

 трансформаторлық дифференциалдық жүйенің баланстық өшуі. 

 

2.3 Модуляция түрлері 

  

Хабарлама көзінен келіп түсетін бастапқы сигналдар (хабарламаны 

сигналға түрлендіру дерек көз арқылы жүзеге асырылады), әдетте, тікелей 

арна арқылы берілуі мүмкін емес (мысалы, радио немесе оптикалық арна 

бойынша электр сигналы) немесе берілуі мүмкін болады, бірақ  үлкен 

бұрмаланумен, соның салдарынан тарату сапасы төмендейді. Көбінесе бұл 

бастапқы сигналдардың төмен жиілігіне байланысты. 

Кейбір бағыттаушы ортада сигналдың тиімді жіберілуі үшін осы 

ортаның параметрлеріне сәйкес келетін сигналдарды қолдану қажет (көп 

жағдайларда жиілік диапазоны бойынша). Мұндай сигналдар тасымалдаушы 

сигнал деп аталады  uнес(t).  Олар осы байланыс желісі бойынша жақсы түрде 

тарала алады. Бастапқы ақпараттық сигналмен тасымалданатын хабарламаны 

тасымалдаушы сигналға енгізу үшін модуляция процесі қолданылады. 

Модуляция дегеніміз қандайда бір тасушы сигналдың параметрлерін 

aқпараттық сигналдардың лездік мәндерінің өзгеру заңы бойынша түрлендіру. 

Көптеген жағдайларда тасымалдаушы сигнал параметрлерінің біреуінің 

өзгерсе, қалған параметрлер тұрақты болып қалады. 

Ақпараттық деп – хабарламаны тасымалдайтын уақыт бойынша 

өзгеретін параметрлі тасымалдаушыны айтамыз, өйткені оның өзгерісінде 

ақпарат тасымалданатын хабарлама болады. Бастапқы ақпараттық сигнал 

uинф(t) - модуляциялық сигнал, модуляция - модуляторды орындайтын 

құрылғы. Тасымалдаушы сигналды модуляциялау арқылы алынған екінші 

сигнал модуляцияланған сигнал uмод(t) болып табылады.  

Кез келген модулятордың екі кірісі және бір шығысы бар: хабарламаны 

(ақпаратты) тасымалдайтын ақпараттық (модуляциялық) сигнал;                  

uнес(t) - параметрлері желі (арна) параметрлеріне сәйкес келетін 

тасымалдаушы сигнал; sмод(t) - екіншілік модульденген жоғары жиілікті 

сигнал. 

Сонымен қатар, кез келген модуляцияның басты ерекшелігі - модуляция 
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процесінде ақпараттық модуляциялық сигналдың спектрін түрлендіреді, 

сондықтан модуляторларды жиілікті түрлендіргіш деп атайды. Жалпы 

жағдайда спектрдің кеңеюі орын алады, ал гармоникалық тасымалдаушы 

сигнал кезінде ақпараттық сигналдың спектрі тасымалдаушы сигнал жиілігіне 

жақын орналасқан жиілік аймағына беріледі (әдетте төмен жиілікті 

диапазоннан жоғары жиілікті диапазонға дейін). 

Модуляцияланған сигналдар мен модуляция түрлері тасымалдаушы 

сигналдың түріне және модуляцияланған (ақпараттық) параметрге 

байланысты ерекшеленеді.  

          Көбіне тасымалдаушы сигнал ретінде келесілер қолданылады: 

- гармониклық сигнал (аналогтық және дискретті модуляцияларда); 

- бейнеимпульстерінің периодтық тізбегі (импульстік модуляция 

кезінде). 2.2 - кестеде тасымалдаушы және модельдеуші сигнал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

дардың түрі бойынша модуляция түрлерінің жалпы жіктелуі берілген. 

 

2.2 кесте -  Модуляция түрлерінің жалпы жіктелуі 

Модуляция 

түрі 

Модульдеуші 

(ақпараттық) сигнал  

uинф(t) түрі 

Тасымалдаушы сигналдың uнес(t) 

түрі  

Аналогтық Аналогтық  Аналогтық   

(қарапайым гармоникалық) 

Дискретті 

(сандық) 

Дискретті (екілік немесе 

сандық) 

Аналогтық   

(қарапайым гармоникалық) 

Импульстік Аналогтық Импульстік (әдетте тікбұрышты 

бейнеимпульстердің периодтық 

тізбегі) 

  

Тіпті гармоникалық тасымалдаушы сигнал кезінде  теориялық тұрғыдан 

алғанда модуляция түрлерінің шексіз саны болуы мүмкін. Қазіргі уақытта 

байланыс жүйелерінде модуляцияның елуден астам түрлері қолданылады 

және олардың саны өсуде. Бұл модуляцияның әртүрлі түрлерінің бөгеуілге 

орнықтылығына, спектрдің еніне және модуляторлар мен демодуляторларды 

іске асырудың күрделілігіне байланысты болады.  

Байланыс жүйесі үшін тасымалдаушы сигнал мен модуляция түрлерін 

таңдау сұрағы, модуляция мен демодуляция операциясының 

қарапайымдылығы, байланыс жолы бойынша сигналдың өту эффектілігінің 

көзқарасынан, сонымен қатар бөгеуілдер бар кездегі таралатын хабарламаның 

берілген сапасын қамтамасыз етудегі модуляция түрінің қасиеттері 

көзқарасымен шешіледі.  

Тасымалдаушы тербелістің 00,0 ,fA параметрлері: 

 

)cos()( 00   tAta , 
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а(t)= А0cos(ω0*t+ θ0) және модульдеуші сигнал ),cos()(  tEts   

          мұндағы:        

  0A  –  тасымалдаушы тербелістің амплитудасы; 

  0f  –   тасымалдаушы тербелістің жиілігі; 

  0  –  тасымалдаушы тербелістің бастапқы фазасы;  

  E  –  модульдеуші тербелістің амплитудасы; 

   –   модульдеуші  тербелістің жиілігі; 

   –   модульдеуші тербелістің бастапқы фазасы. 

Гармоникалық тасымалдаушы тербелісінде: 

 

   a(t)=А(t) cos (t+θ) ,                                           (2.1) 

 

берілетін хабарламамен бірмәнді болатын модуляциялық тербелісіне 

)(ts  тепе-тең өзгертуге болады. 

Амплитуданы:      

AMkAtA  0)(   )(ts .                              (2.2) 

Бастапқы фазаны :      

ФMkt  0)(     )(ts .                                       (2.3) 

Жиілікті:            

ЧMkt  0)(    )(ts .                              (2.4) 

 

Осыған сәйкес амплитудалы-модульденген (АМТ), фаза-модульденген 

(ФМТ) және  жиіліктік-модульденген (ЖМТ) тербелістерді аламыз. 

 

Толық фаза:  

                                   АМТ -  00)(   tt .                         (2.5) 

                                ФМТ -  ФМktt  00)(     )(ts .              (2.6) 

                          ЖМТ - ЧМktt  00)(   
t

dtts

ts 0
)(

)( .                     (2.7) 

 

          Жалпы жағдайда, аналитикалық өрнек: 

 

АМТ -   )cos()()( 000   tskAta AM .              (2.8) 

 

ФМТ -  )(cos)( 000 tsktAta ФМ  .              (2.9) 

ЖМТ - 




















t

dtts

ЧМ tsktAta 0

)(

000 )(cos)(  .         (2.10) 

Лездік жиілік:  
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АМТ -                    0)(  t .                               (2.11) 

 

ФМТ  
dt

tds
k

dt

td
t ФМ

)()(
)( 0  


 .  (2.12) 

 

ЖМТ -  )()( 0 tskt ЧМ     (2.13) 

 

2.3.1 Тональды модуляция ерекшеліктері. 

Тональды модуляция жағдайында: 

 

)cos()( 0  tSts                         (2.14) 

 

Аналитикалық өрнек: 

АМТ- 

 

   )cos()cos(1)( 00   ttMta ,                          (2.15) 

 

мұндағы: 

   
0

0

A

SK
M АМ .              (2.16) 

 

ФМТ -   

             )cos(cos)( 000   tmtAta ,                      (2.17) 

 

мұндағы: 

0Skm ФМ . 

 

ЖМТ -     

 )sin(cos)( 000   tmtAta ,                        (2.18) 

 

мұндағы: 




 /0
g

АМ SK
m  .                                     (2.19) 

  

Спектрлерді құру үшін (2.15), (2.17) және (2.18) өрнектерді кеңейтілген 

түрде ұсыну орынды. 

 

     00

2

00
0

000 )(cos
2

)cos
2

)cos()( t
MA

t
MA

tAta . (2.20) 
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   ))(cos)()( 000    ntnmJAta n ,                          (2.22) 

 

мұндағы: 

)(mJ n - аргумент ретіндегі m индексі бар, n-ші ретті біріншілік Бессель 

функциясы. 

 

 
 

2.13 сурет - Амплитудалық модуляция 

 

Егер тасымалдаушы жиіліктің тербелісі w0 өзгерсе, онда жиіліктік 

модуляциясымен жұмыс істейміз, егер j0 фазасы өзгерсе, фазалық 

модуляциясымен жұмыс істейміз.  

 

Жиіліктік модуляция  

Жиіліктік модуляциясы кезінде тасымалдаушы жиілік  w(t) модульдеуші  

сигналға  e(t) байланысты:  

 

)()( 0 tekt ч ,                                               (2.23) 

мұндағы: 

 чk - жиілік пен кернеу арасындағы тепе-теңдіктің өлшемдік 

коэффициенті, рад. 
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2.13, a сурет -  Жиіліктік модуляция 

 

Фазалық модуляция 

Фазалық модуляция сигналында тасымалдаушы тербелістің толық 

фазасы модуляциялық кернеуге пропорционал өзгереді: 

 

)()( 0 tektty Ф ,                                               (2.24) 

мұндағы: 

 
Фk - өлшемнің тепе-теңдік коэффициенті, рад/В. 

 

 
2.14 сурет – Фазалық модуляция 
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2.3.2 Амплитудалық-импульсті модуляция. 

Аналогті сигналдан сандыққа түрленуі АСТ-те бірінен соң бірі бірнеше 

кезеңде өтеді: 

a) Аналогті сигналды уақытта дискретизациялау, яғни Ua(t) негізгі 

аналогті сигналды оның Котельников теоремасына сәйкес анықталады: 

Tg≤1/2Fв таңдалған уақыт интервалында алынған Ug(nTg) дискретті 

есептерімен (отчет) ауыстыру, мұнда Fв – аналогтік сигнал спектрінің жоғарғы 

жиілігі. 

Спектрінде тұрақты құрастырушысы бар ТЖ дабыл үшін Tg≤1/2∆F, 

мұнда ∆F - сигнал спектрінің ені, Гц; 

б) амплитуда бойынша (деңгей бойынша) дабылдың дискретті есептерін 

кванттау, яғни Ug(nTg) дискретті есептердің мәндерін Uкв(nTg) жақын арадағы 

рұқсат етілген кванттау деңгейлерінің мәндеріне ауыстыру; 

в) сигналдың кванттық есептерінің мәндеріне сәйкес деңгей нөмірлерін 

кодтау. Кодтау – кванттық есептердің мәндерін кванттау деңгейінің нөмірінің 

екілік кодының кодты комбинациясымен ауыстыру. 

 

2.3.3 Импульстік модуляция. 

Импульстік модуляция кезінде тасымалдаушы тербеліс ретінде (дәлірек, 

тасымалдап келе жатқан) әртүрлі кезеңдік импульстік тізбектер қолданылады, 

олардың параметрлерінің біріне жіберілетін хабарлама туралы ақпарат 

енгізіледі. Дискретті сигналдар үшін модуляция процесі импульстік 

параметрлердің манипуляциясы деп аталады. 

Импульстік модуляцияның барлық әдістерін құрудың теориялық негізі 

Котельников теоремасы болып табылады, оған сәйкес FB шектеулі спектр ені 

бар үзіліссіз бастапқы  e(t) сигналы аралықпен  (радиотехникада импульстік, 

дискреттік және сандық сигналдарды ұсынған кезде T периодын Dt арқылы 

белгілеу жиі қолданылады)  келесі өз есептерімен   Т = Dt =1/(2 FB ) (қысқа 

импульстердің тізбегі) берілуі мүмкін. 

Импульстер арасындағы жеткілікті үлкен уақыт аралықтары басқа 

көздерден жұмыс импульстерін тарату үшін, яғни арналарды уақытша 

бөлумен көп арналы таратуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.  Импульсті 

модуляциясы бар ақпаратты тарату жүйесіндегі тасымалдаушы тербеліс  Uн  

амплитудасы,  tи  ұзақтығы және  Т қайталану периоды тікбұрышты 

импульстердің периодтық тізбегі болады (2.15,  а  сурет). Математикалық 

есептеулерді жеңілдеті және көрнекілік үшін бастапқы фаза  q0 =90
о
 болатын 

модуляциялық сигнал ретінде гармоникалық тербелісті  e(t) = у  таңдаймыз 

(2.15, б сурет). 

Импульстік модуляция импульстік тізбектің 

параметрлерінің  модуляциялануына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 

- амплитудалы-импульсті модуляция (АИМ) кезінде берілген 

хабарламаның заңына сәйкес бастапқы тізбектегі импульстардың 

амплитудасы өзгереді (2.15, в сурет) ; 

- ендік–импульсті модуляция (ЕИМ) кезінде хабарлама заңы бойынша 
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импульс ұзақтығы өзгереді (2.15, г сурет); 

- фазалы-импульсті модуляция (ФИМ) немесе уақыт-импульстік 

модуляция (УИМ) кезінде хабарлама заңы бойынша импульстің уақытша 

жағдайы өзгереді (2.15, д сурет); 

- жиілікті-импульсті модуляция (ЖИМ) кезінде жіберілген хабарлама 

заңына сәйкес импульстердің жүру жиілігі өзгереді (2.15, е сурет); 

- импульсті-кодтық модуляция (ИКМ) – дискреттік (цифрлық) 

модуляция (цифрлық манипуляция) түрі, онда берілетін аналогтық бастапқы 

сигнал цифрлық кодқа айналады – импульстер (1-«бірлік») және ұзақтығы 

бірдей кідіріс (0-«нөлдер») тізбегі, қазіргі заманғы радиоэлектроника мен 

байланыс жүйелерінде кеңінен қолданылады. Бұл импульстік-модуляция түрі  

2.15, ж- суретте көрсетілген. 

 

 
а -  бастапқы импульстердің периодты тізбегі; б – модульдеуші сигнал; в – АИМ; г – 

ЕИМ; д- ФИМ; е – ЖИМ; ж – ИКМ 

 

2.15 сурет– Импульстік модуляция 

 

2.3.3.1 Амплитудалық-импульсті модуляция. 

Импульсті модуляцияланған тербелістердің параметрлері мен 

сипаттамаларын бағалау үшін мысал ретінде біз AИM сигналын 

қарастырамыз және  импульс тізбегін гармоникалық тербеліс .cos)( 0 WtEte 

арқылы модуляциялау кезінде оның спектрін анықтаймыз. 

Аналитикалық тұрғыдан алғанда, AИM - сигналын  иАИМ(t)  алу 

процедурасын үзіліссіз берілетін сигналдың  и(t) бірлік амплитудасының 

тікбұрышты бейнеимпульстарының у(t) тізбегіне тікелей көбейту ретінде 

қарастыру ыңғайлы болып табылады.  

Тікбұрышты модуляцияланбаған бейнеимпульстердің периодты тізбегін  

и(t), амплитудасын UH,  ұзақтығын tи, қайталану периодын Т және  
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тригонометриялық Фурье қатарын ұсынамыз.  

Тасымалдаушы тербелістің формуласы: 

 

tUtu Hн  0cos)(  ,                                         (2.25) 

 

және тікбұрышты импульстердің тізбегін сипаттайтын жалпыланған 

функциясын )(tu  қарастырамыз. Содан кейін АИМ сигналын келесі түрде 

жазуға болады: 

 

)()()( tytutuАИМ  .                                           (2.26) 

 

)()cos1()( tuWtMtuАИМ  .                                    (2.27) 

 

Бұл қатынаста М =DU/Uт параметрі - импульсті модуляциялау 

коэффициенті (тереңдігі) болып табылады. и(t) мәнін (2.27) формулаға қоя 

отырып, күрделі емес түрлендірулерден кейін АИМ сигналына өрнек 

жазамыз: 

 

   ;)(cos
2

)(cos
2

)cos(cos)( 11

1

1

11

100 n
n

n

n

n
n

n

nАИМ tn
MA

tn
MA

tnAtMAAtu   








 (2.28) 

 

 
 

2.16 сурет– Амплитудалық-импульті модуляция кезіндегі сигнал спектрі 

 

(2.28) қатынасы бойынша, тікбұрышты бейнеимпульстер тізбегінің 

біртональды амплитудалық - импульсті модуляциясы кезінде АИМ – сигнал 

спектрі А0 тұрақты құраушысын, W модуляциялық тербеліс жиілігінің А0М 

гармоникасын, nw1 тасымалдаушы импульстердің жүру жиілігінің Аn жоғарғы 

гармоникалық құраушыларын және nw1+W және nw1-W жиіліктерінің жоғары 

гармоникалық құрамдастарын қамтиды (2.16 сурет). 

АИМ – сигналының негізгі түрлері.  AИM сигналдары екі негізгі түрге 
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2.3.3.2 Амплитуда- импульстық модуляция (АИМ) және ИКМ. 

Әртүрлі биіктіктегі қысқа импульстердің көмегімен сигналдың кванттық 

мәндерін беру амплитудалық-импульстік модуляция (АИМ) деп аталады. 

Импульстік-кодтық модуляция (ИКМ) деп екілік код арқылы үздіксіз 

функциялардың берілуі түсіндіріледі. Кодтық модуляция кезінде квантталған 

есептеулердің шамасын білдіретін сандарды беру қажет. Ол үшін екілік кодты 

пайдалануға болады. Кодтау-сигналды құру Заңы. Кодтау нәтижесінде 

хабарламаның дискретті элементтері қарапайым сигналдардың жиынтығымен 

ауыстырылады. Әдетте қарапайым сигнал ретінде 0 және 1 қолданылады. 

бөлінеді: бірінші түрдегі сигнал - AИM-1 (2.18, б сурет) және екінші түрдегі 

сигнал - AИM –II (2.18, в сурет). 

AИM-1 сигналы импульс амплитудасының лездік мәні 

модуляцияланатын тербелістің e(t) лездік мәніне байланысты болады            

(2.18, а сурет), ал   АИМ-II сигналы импульс амплитудасы тактілік нүктелерде 

модуляциялық тербелістің мәнімен ғана анықталады (2.18, б сурет).  Тактілік 

сәт (момент) импульстің басталуымен, оның ортасының кез келген нүктесімен 

немесе соңымен сәйкес келуі мүмкін.  Сондықтан АИМ-II кезінде 

тасымалдаушылардың реттілігі тағы бір параметрмен – импульстердің 

тактілік нүктелерге қатысты жағдайымен сипатталады. 

АИМ-1 және АИМ–II сигналдары арасындағы айырмашылық маңызды 

болып табылады, егер импульс ұзақтығы  tи  олардың АИМ әдістерін қолдану 

кезеңімен салыстырса, хабарламаларды жіберу үшін қолданылатын 

сигналдардың жиілік жолағы белгілі болуы керек. 

 

 
 

2.18 сурет -  AИM сигналдарының қалыптасуы: а –  импульсті 

тасымалдаушы; б- АИМ-І; в- АИМ –II 

 

АИМ-1 типті импульсті радиосигнал спектрін нақты модульдеуші 

тербелісте бағалаймыз.  
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Кодтық комбинация құралатын қарапайым сигналдардың саны кодтық 

комбинацияның ұзақтығын сипаттайды және Код мәні деп аталады. Кодтар 

біркелкі және біркелкі емес деп бөлінеді. 

Біркелкі код - кодтық комбинациясы бірдей элементарлық сигналдардан 

тұратын код. 

Біркелкі емес код - кодтық комбинациялары элементар сигналдардың 

әртүрлі санынан тұратын. Бөгеуілге төзімділігі бойынша кодтар қарапайым 

және түзетуші болып бөлінеді. Қарапайым код деп қателерді табу және түзету 

қасиеті жоқ код аталады. Қарапайым кодтарда барлық кодтық комбинациялар 

дискретті хабарламаның белгілі бір (дискретті) элементіне бекітілген, яғни бос 

пайдаланылмайтын кодтық комбинациялар жоқ. Кодтау құрылғылары кодер 

деп аталады. 

Кері процесс жүретін құрылғы декодер деп аталады. 

ИКМ жүйелерінде уақыттың белгілі бір нүктелерінде қабылданған 

аналогтық сигналдардың жеке мәндері ғана тарату жолына жіберіледі, яғни 

сигналдар уақыт бойынша бөлінеді (2.19-сурет). Бұл сандық модуляцияның 

кең таралған әдісі. 

 
2.19 сурет - ИКМ тарату жүйесі 

 

ИКМ орындалу үшін үш операцияны орындау қажет:  

1) Уақыт бойынша сигналдарды дискретизациялау (AИM сигналын 

аламыз); 

2) Алынған импульстарды амплитуда бойынша кванттау; 

3) Амплитуда бойынша квантталған импульстарды кодтау. 

Уақыт бойынша дискретизация аналогтық сигналдың АИМ сигналымен 

алмастырылуынан тұрады, онда импульстердің амплитудасы уақыттың тиісті 

сәттегі ақпараттық сигналдың тиісті сәттік мәніне тең. 

Fд дискреттеу жиілігі Fд≥2fверх  Котельников теоремасы негізінде 

таңдалады. 

Дискретизациядан кейін алынған АИМ сигналы деңгей бойынша 

(немесе амплитуда бойынша) квантталады. 
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Үздіксіз хабарларды жіберу үшін ИКМ әдісі қолданылады. ИКМ бар 

аппаратурадағы сөйлеу және басқа да үздіксіз сигналдар дискретті болып 

түрлендіріледі. 

Біріншіден, уақыт бойынша сигналдарды дискретизациялау жүзеге 

асырылады, яғни үздіксіз сигнал оның тізбектелген есептерінің жиынтығымен 

ауыстырылады. 

Екіншіден, сигналдың үздіксіз көптеген мәндері рұқсат етілген 

дискретті мәндердің жиынымен алмастырады. Бұл операция деңгей бойынша 

кванттау немесе дискреттеу деп аталады, ал сигналдың рұқсат етілген мәндері 

– кванттау деңгейлері. 

Үшіншіден, кванттаудың алынған деңгейлері кодталады. Кодтау деп 

сигналды санаудың деңгейі бойынша квантталған кодтық топтардың 

бірізділігіне түрлендіру процесі түсініледі. 

Кодтық топ - кейбір санды білдіретін импульстарды жіберу жиынтығы, 

мысалы, белгілі бір есептеу жүйесіндегі кванттау деңгейінің реттік нөмірі. 

Осылайша, ИКМ байланыс жүйелерінде байланыс желілері бойынша 

беру үшін ақпарат көзінің үздіксіз сигналы сандық бірізділікке түрлендіріледі. 

Қабылдау жағында сигналдарды кері цифрлық-аналогтық түрлендіру 

(декодтау) жүргізіледі.  

 

 
Дкв – кванттаудың динамикалық диапазоны; ΔUк-кванттау қадамы 

 

2.20 сурет-Деңгей бойынша кванттау: 0-7-кванттау шкаласы;  
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ИКМ - мен байланыс жүйесін үздіксіз хабарларды таратудың сандық 

жүйесі деп атауға болады.  

Егер параллель сызықтардың арасындағы қашықтық бірдей болса, онда 

кванттау біркелкі.  

Бұл жүйенің жоғарғы және төменгі сызықтары арасындағы қашықтық 

дискреттелген сигналдың динамикалық диапазонымен анықталады. 

Егер параллель сызықтардың арасындағы қашықтық бірдей болса, онда 

кванттау біркелкі деп аталады. 

Параллель сызықтардың әрқайсысы кванттау деңгейін білдіреді.  

Кванттаудың мәні импульстер амплитудасының жылдам мәніне 

сигналдың ең жақын рұқсат етілген мәндері беріледі. Кванттау процесінде 

кванттау сигналының мәні уақыттың сәйкес кезеңдерінде сигналдың шынайы 

мәнінен ерекшеленетіндіктен, кванттау қатесі пайда болады, бұл кванттаудың 

осы тәсілдеуі emax=ΔUкв/2 тең және кванттау шуы деп аталады. 

Кванттау процесінде таңдамалы шу амплитудасы мүмкін кванттаудың 

максималды деңгейінен асып кетуі мүмкін. 

Осылайша, кванттау процесінде туындайтын қателіктер (амплитудалық 

айырмашылық), анықтаманың амплитудасы мен сандық сигнал арасындағы 

айырмашылыққа тең, яғни ξ = Uкв-Uс, бұрмалануларға әкеледі, қабылдау 

кезіндегі бұл бұрмаланулар сигналдың қабаттасуына және онымен бірге 

жоғалып кететін кедергілерді тудырады. Бұл кедергі кванттық шу деп 

аталады.  ξ max = ΔUmax / 2 кванттаудың максималды қателігі кванттық шу деп 

аталады. 

Теориялық және тәжірибелік зерттеулер кванттау шуының кездейсоқ 

процесс екенін көрсетті. -Uk / 2-ден + ΔUk / 2-ге дейінгі диапазонда біркелкі 

кванттау кезінде қате мәндерінің таралу тығыздығы тұрақты деп санауға 

болады және 1 / ΔUk тең болады. Бірлік ықтималдығы бар кванттау қателігі 

ені  аралығында болғандықтан, кванттау шуының орташа қуаты (Pш.к.) тек ΔUк 

кванттау қадамымен анықталады деп қабылдауға болады. ΔUк кішірек болса, 

кванттау шуының орташа қуаты соғұрлым төмен болады. Rш.к.. = ΔUк / 12. 

Кванттау кезінде шектеулер және шу пайда болуы мүмкін. Бұл шулар 

дискреттелген импульстің амплитудасы кванттаудың барынша мүмкін 

деңгейінен асып кеткен жағдайларда пайда болады. Кванттаудың ең жоғары 

деңгейінің берілген мәніндегі шектеу шуларының шамасы тек берілетін 

сигнал деңгейіне байланысты болады, демек, осы деңгейдің шамасын тиісті 

таңдаумен кез келген талап етілетін мәнге дейін азайтылуы мүмкін. 

Берілетін сандарды екілік есептеу жүйесіне жазу керек-бұл қажетті 

кодтық комбинацияларды береді. 

N-таңбалы екілік сандардың көмегімен сандарды көрсетуге болады. 

Кванттаудың арқасында берілуге жататын сандар саны соңғы шамаға дейін 

жетеді . Егер бірлік үшін кванттау қадамы қабылданса, онда ең үлкен 

квантталған мәнді білдіреді. 

Екілік кодтық комбинациядағы белгілер саны тең . Егер N-бүтін 

болмаса, онда ол ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектенеді. - 2.21 сурет 
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аналогтық сигналдың (а) АИМ (б) және ИКМ (в) N = 4 үшін түрлендірулері 

көрсетілген. 

Кванттау қадамын (немесе сан) таңдаған кезде екі факторды ескеру 

керек. Бір жағынан, кванттау сатылары санының артуы сигнал берудің 

дәлдігін арттырады, екінші жағынан-кодтық комбинацияны (n) ұзартуды 

талап етеді. Осылайша, телефон арқылы беру үшін, яғни жеті таңбалы кодпен 

берілудің қанағаттанарлық сапасына қол жеткізілгені анықталды. 

Сигналдардың қабылдауын импульстік-кодтық модуляциямен талдау 

кезінде әдетте сигналдың орташа қуаттарының және кедергілердің қатынасын 

емес, кванттау қадамының жартысының (дөңгелектеу бағасы) кедергілердің 

орташа квадраттық мәніне қатынасын қарастырады . 

Квадрат қатынасы: 
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Сигнал - шу қатынасын ауыстырады. 

Кванттау деңгейлерінің саны тең болсын. N мәндердің әрқайсысын m 

деңгейлерге (АИМ) квантталған импульстерден құралған кодтық санмен 

жібереміз. Ықтимал комбинациялардың жалпы саны тең . 

 

 
(а) АИМ (б) және ИКМ (в) N = 4 үшін түрлендіру  

 

2.21 cурет - Аналогтық сигналды 
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Олай болса, бұл: 

;Nmn   

 

егер деңгейлер шкаласы нөлге қатысты симметриялы болса, яғни рұқсат 

етілген деңгейлер : 
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Егер барлық деңгейлер мүмкіндігі тең болса, сигналдың орташа қуаты: 
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Осыдан кванттау қадамы: 
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Осылайша, сигналдың өзгермейтін қуаты мен бөгеуілдері кодтың негізін 

азайту үшін тиімді. Ең аз m мәні 2-ге тең (екілік код), бұл ИКМ-ге сәйкес 

келеді. Бұл жағдайда, 

,
n

c

P

P
p   яғни, енгізілген шама сигнал-кедергі қатынасының әдеттегі 

анықтамасымен сәйкес келеді. 

Қарапайым АИМ-де >>1, және бұл жағдайда 

  

;
3

02
p

N
pN   

Демек, ИКМ сигнал-кедергілерге қатысты 
3

2N
  есе ұтысты береді. 

Бұл ұтысқа қалай қол жеткізіледі?  

Егер АИМ кезінде әрбір тактикалық интервал (есептеу) үшін бір 

импульс берілсе, онда ИКМ кезінде сол интервалда n импульс берілуі тиіс. 

Өзгермейтін ұңғымаларда осы n импульстердің әрқайсысы N есе қысқа. Ал, 

демек, АИМ сигнал спектрінің енінен сигнал спектрінің ені N есе үлкен. 

Осылайша, сигнал-кедергі қатынасын арттыру үшін біз жолақтың 

кеңеюімен қайтарамыз. 
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Артықшылықтары: жоғары бөгеуілге төзімді; ИКМ-сигналын 

регенерациялау мүмкіндігі; жүйе сызықсыз бұрмалауға аз сезімтал; ЭЕМ және 

АТС-мен түйісудің ыңғайлылығы; 

Тұжырымдар. Берілген хабар таңдауларды алу арқылы уақыт бойынша 

дискретизацияланады, содан кейін таңдаулар деңгейлер бойынша 

квантацияланады, осыдан бүкіл динамикалық диапазон әрқайсының өзіндік 

белгісі бар деңгейлердің дискреттік санына бөлінеді. Олар импульстер тобы 

және үзіліс болып табылады: 

 

 
 

2.4 Көп арналы телефон байланысы және телефон байланысындағы 

арналарды бөлу әдістері 

 

2.4.1 Көп арналы телефон байланысы (КТБ). 

Қарапайым телефон байланысы кезінде бір уақытта жұмыс істейтін 

қосылыстардың саны ұсынылатын байланыс арналарының санынан кем 

немесе тең болуы тиіс, ал бұл абоненттер саны көп болған кезде кабель 

желілерінің құрылысын қымбаттатады. Бұл жағдайда шығу телефон желісінің 

кейбір учаскелерінде көп арналы байланысты ұйымдастыру болып табылады. 

 

 
 

СПИ-ақпаратты түрлендіру жүйесі;ТЛФ-телефон; 

ГК-топтық арна;Д-бөлгіш;ГС-топтық сигнал 

 

2.22 cурет -Көп арналы телефон байланысының құрылымдық сұлбасы 

 

ТА-ның тоналды жиілік арналарының 0,4-3,1 кГц диапазоны бар және N 

(3,1 кГц + қорғаныс интервалы) жиілік жолағын алатын топтық сигналға 

біріктіріледі. Қорғаныс интервалы шамамен 0,3 кГц. 

Егер f жиілік торын бейнелесе, біз арналар келесідей орналасқанын 

көреміз: 
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1, 2,..., n-телефон арналарының нөмірлері  
 

2.23 сурет– Арналардың орналасуы,. 

 

Көп арналы телефон байланысының артықшылығы байланыс желілерін 

қабат шығындарын азайтудан тұрады,себебі сымдардың бір жұбы бойынша 

бір уақытта бірнеше сөйлесулер берілуі мүмкін. Болат өткізгіштермен 

байланыстың әуе желісін өткізу жолағы 30 кГц, мыспен – 150 кГц, 

байланыстың кәбілдік желілері үшін – 10 МГц, коаксиалды кабель үшін 

шамамен – 1000 МГц құрайды. 

Арналар саны бойынша келесі нұсқалар қолданылады: 

1-ші деңгей-12 телефон арнасы. 

2-ші деңгей-60 арна. 

3-ші деңгей-300 арна. 

 

2.3 кесте- Арналар саны 

F(өткізу жолағы) Nmax(канал саны) 

30 кГц 9 

150 кГц 45 

10 МГц 3000 

1000 МГц 300000 

 

2.4.2 Арналарды бөлу әдістері. 

1) Арналарды жиіліктік бөлу (АЖБ) – FDMA. 

Бұл әдіс көп арналы сүзгілер мен жиілік түрлендіргіштерін қолдана 

отырып құрылады. 

I нөмірімен жиілікті түрлендіргіш I-ші телефон аппаратынан 

амплитудалық модуляция жасайды, жолақтық сүзгішпен амплитудалық-

модуляцияланған сигналдың жоғарғы немесе төменгі бүйір жолақтары 

бөлінеді. Ал сумматорда топтық сигнал қалыптасады. Жалпы арна бойынша 

берілгеннен кейін өңдеу процесі кері бағытта жүреді. 
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ПФ-жолақты сүзгі; ӨБ-жиілікті түрлендіргіш; ПЧ-телефон аппараты; С-сумматор  
 

2.24 сурет - Көп арналы сүзгілер мен жиілік түрлендіргіштерін қолдана 

отырып, FDMA - арналарды жиілікте бөлудің диаграммасы (АЖБ) 

 

2) Арналарды уақытша бөлу - TDMA. 

Арналарды уақытша бөлу кезінде сигнал әрбір телефон аппаратынан 

цифрлық нысанға айналады. Бұл ретте белгілі бір бит саны (сандық түрдегі 

ақпарат бит– бірлігі) бар деректер пакеттері қалыптастырылады. Әрбір 

телефон арнасы үшін қалыптастырылған пакеттер уақытша арналарға 

бөлінетін арнайы бөлінген уақытша слоттарға беріледі. Жеке слоттар уақытша 

қорғаныс аралықтарымен бөлінген. 

 

 

 
 

 

2.25 сурет - Арналарды уақытша бөлу бейнесі – TDMA 

 

Арналарды уақытша бөлу принципі қазіргі заманғы ақпарат беру 

жүйелерінде кеңінен қолданылады, өйткені деректерді сандық әдістермен 

қысу кезінде ақпараттың артық болуын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Арналарды уақытша бөлу тек жалпы пайдаланылатын сымды желілерде ғана 

емес, сонымен қатар ұялы байланыс жүйелерінде да қолданылады. 

Көп арналы телефон байланысының заманауи жүйелерінде әрбір 

телефон арнасына 4 кГц жиілік жолағы бөлінеді, алайда берілетін дыбыстық 

сигналдардың жиілік спектрі 300-ден 3400 Гц-ке дейінгі жолақпен шектеледі, 

яғни спектрдің ені 3,1 кГц құрайды. Көрші арналардың жиілік жолақтары 

арасында сигналдарды сүзу кезінде өзара кедергілердің деңгейін төмендетуге 

арналған ені 0,9 кГц болатын интервалдар көзделген. Бұл сигналдарды 



68 

жиіліктік бөлумен көп арналы байланыс жүйелерінде тек 80% - ға жуық 

байланыс желісін өткізу жолағы тиімді пайдаланылатынын білдіреді. 

 

3 Көп арналы тарату жүйелері 

 

3.1 Көп арналы тарату жүйелерін құру принциптері 

 

Көп арналы беру жүйесі (бұдан әрі жай ғана беру жүйесі) бір типті 

немесе әртүрлі типті хабарламаларды бір байланыс желісі бойынша (электр 

байланысы сигналдарын таратудың физикалық ортасы) алушыларға N-ден n-

ге бір типті және тәуелсіз беруді қамтамасыз ететін техникалық құралдардың 

жиынтығы деп аталады.  

Негізгі сигналдар Сі (t), өмір сүру ұзақтығы мен жиілік спектрлері 

ішінара немесе толығымен қабаттасып, тарату жүйесінің таратушы бөлігіне 

енеді, мұнда олар Mi құрылғыларын қолдана отырып, арна сигналдарына 

айналады. 

Әрбір арна сигналына оны басқа арна сигналдарынан ажырататын 

физикалық ерекшеліктер жиынтығы болады, бұл белгілер немесе параметрлер 

бөліну деп аталады. 

Арналық сигналдарды оларда арналардың кіруіне түсетін бастапқы 

сигналдардың нысаны туралы мәліметтер болатындай етіп қалыптастыру 

қажет. 

N-арналық тарату жүйесінің жалпыланған құрылымдық сұлбасы: 

 

 
 

3.1 сурет – N-арналық тарату жүйесінің жалпыланған құрылымдық 

сұлбасы 

 

Атап айтқанда, топтық сигналды арналық сигналдарды қосу арқылы 

алуға болады, яғни S(t )көп арналы немесе топтық сигналды біріктіру 

құрылғысында арналы сигналдарды біріктіре алады. 
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Топтық сигнал арна сигналдарының қосындысын беретін тарату 

жүйелері аддитивті деп аталады. 

Топтық сигналды құру кезінде басқа операциялар қолданылатын тарату 

жүйелері комбинациялық деп аталады. 

Топтық сигналды жеке арналық сигналдарға бөлу бастапқы сигналдарға 

берілген бөлу белгілері негізінде Фі бөлетін құрылғылармен (Сүзгіш 

құрылғылармен) жүзеге асырылады. Фi құрылғыларының шығуында канал 

сигналын байланыс желісі арқылы өтуіне байланысты кедергілер мен 

бұрмаланулардың болуымен Si (t) сигналынан ерекшеленетін S'i (t) арна 

сигналын аламыз. 

Фі бөлгіш құрылғылар сызықтық және сызықты емес болуы мүмкін. 

Егер тарату құрылғылары тұрақты немесе айнымалы параметрлері бар 

сызықты төртұштылар болса, тарату жүйесі сызықтық деп аталады. Егер 

бөлгіш құрылғылар сызықты емес төртұштықтар болса, онда мұндай тарату 

жүйелері сызықты емес деп аталады. 

Бұл сигналдар таратуда бастапқы сигналдардан тарату ортасымен 

енгізілетін кедергілер мен бұрмалаулардың болуымен ерекшеленетін c 'i(t) 

алғашқы сигналдарына s' i(t) арналық сигналдарды түрлендіру жүзеге 

асырылатын Ді құрылғыларына келіп түседі. 

Көп арналы тарату жүйелерінде сыртқы кедергілерден басқа, арналық 

сигналдарды бөлу құрылғыларының жұмыс істеу ерекшелігіне байланысты 

арнайы кедергілер пайда болады. Бұл кедергілер арналар арасындағы өзара 

өтпелі әсер ретінде көрінеді. 

Қазіргі заманғы көп арналы тарату жүйелері келесі негізгі бөліктерден 

тұрады: арна құрушы жабдық (АҚЖ), жанасу жабдығы (ЖЖ), желілік тракт 

(ЖТЖ) жабдығы, біріздендірілген генераторлық жабдық (БГЖ) және 

сервистік жабдық (СЖ). 

 

 
 

3.2 сурет – Көп арналы тарату жүйелерінің біріздендірілген жабдығы 
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Көп арналы тарату жүйелерін құру кезінде модуляцияның әртүрлі 

түрлерінің негізінде арналарды уақытша және жиіліктік бөлу кеңінен 

таралған. 

 

3.2 Арналарды уақытша бөлумен тарату жүйелерін құру негіздері 

(АУБ) 

 

АУБ әдісі дискретті және аналогты сигналдарды беру үшін 

қолданылады. Белгілі бір уақыт кезінде алынған, олардың жекелеген 

мәндерімен үздіксіз мерзімді сигналдарды беру мүмкіндігі В. А. 

Котельниковтың теоремасына негізделеді, оған сәйкес F шектеулі спектрі бар 

үздіксіз сигнал уақыт интервалы арқылы алынған, яғни T≤1/2fmax  өзінің лездік 

мәндерімен анықталады. 

Цикл кезінде бірнеше арна ақпаратын беруге болады 

 

 
3.3 сурет - Тарату циклінің сұлбасы 

 

 
 

3.4 сурет - АУБ көп арналы тарату жүйесі 

 

АУБ-мен ақпарат беру кезінде тарату және қабылдау станцияларының 

генераторлық жабдықтарының синхронды жұмысын қамтамасыз ету қажет. 

Қабылдаудағы тиісті арналардың кілттері осы арнаның импульстері 

келіп түскен кезде ашылуы қажет. 

С(t) бастапқы сигналы оның спектрін шектеу үшін ФНЧ арқылы өтеді. 

Сигналдан кейін тұйықталуы РИК сигналы бойынша жүзеге асырылатын 
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электрондық кілтке беріледі және осы арна импульстің ұзақтығы кезінде 

желілік трактіге (желіге) қосылады. Және кілттің қысқа мерзімді 

тұйықталуының нәтижесінде біздің сигналмен промодуляцияланған Аим 

сигналын аламыз. 

Басқа арналардың кілттері fd бірдей жиіліктің импульстік реттілігімен 

басқарылады, бірақ бірінші арнаның импульс тізбегіне қатысты уақыт 

бойынша ауысады. 

Синхросигналдар қабылдағышының қабылдау жағында осы импульс 

бөлінеді және ол РИК-ке беріледі. Электрондық кілттен (ЭКл) кейін тиісті 

арнаның АИМ сигналы алынады. Бұндай СП АУБ- ның бөгеуілге қарсылығы 

өте төмен, яғни бөгеуіл бұрмалануды енгізу арқылы амплитуда сигналын 

өзгертеді. Сондықтан, тізбектің жоғары бөгеуілден қорғалуы үшін  УАБ  АИМ 

таза түрінде пайдаланылмайды, модуляцияның басқа да түрлері 

пайдаланылады, яғни ШИМ және ФИМ. 

 
 

3.5 сурет - Арналар импульсінің таратқышы (АИТ) 

 

АИТ кідіріс сызығының көмегімен ұйымдастырылады. 

Негізгі элементтер кідіріс желілері (КЖ) болып табылады. Қабылдау 

кезінде тиісті арналардың кілті таратқыштың кілттерімен синхронды жұмыс 

істеуі тиіс. Синхронды қамтамасыз ету үшін желіге импульс арналық 

сигналдың импульсінен ерекшеленетін қандай да бір параметрлер бойынша 

(ақпараттық сигнал) синхросигнал беріледі. Бұл импульс СС 

қалыптастырғышта қалыптасады және сандық жолға қосылады. 

Арналарды уақытша бөлу қағидасы (АУБ) көп арналы жүйенің әр 

арнасының сигналдарын беру үшін кезекпен топтық жол беріледі. 

Берілген сигналдар үздіксіз аналогтық болуы және бір мезгілде болуы 

мүмкін болғандықтан, оларды уақыттың белгілі бір сәттеріне дискретті 

есептермен ұсыну қажет. 

Бұл проблеманы шешуге В.А. Котельниковтың теоремасы мүмкіндік 

береді, ол спектрі Fмакс мәнімен жоғары шектелген с(t) кез келген үздіксіз 

аналогтық сигнал Fд≥2Fмакс дискреттеу жиілігімен кейінгі оның лездік 

(дискретті) мәндерінің (есептерінің) кезектілігімен ұсынылуы мүмкін дейді. 

1-ші арнаның импульсі, содан кейін 2-ші арнаның және т .б. соңғы N-ші 

арнаға дейін берілгенде, бастапқы сигналдың дискретті есептеуін кезекпен 

с1(t), с2(t), … сN(t) жіберуге болады, содан кейін қайтадан 1-ші арнаның 

импульсі беріледі және процесс Тд = 1/Fд кезеңімен қайталанады. 
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3.6 сурет - Бастапқы сигналдардың дискретті есептеулері с1(t), с2(t), ... 

сN(t) 

 

Берілетін есептер бір-біріне қатысты Тки = Тд /N уақыт интервалына 

жылжиды, ол арна интервалы немесе тайм-слот деп аталады. 

Мысалы, N=3 тарату жүйесі арналарының саны, сондықтан 

дискретизация кезеңі үш бөлікке бөлінген. Осылайша, әрбір жеке арнаның 

импульстері (дискретизация кезеңі арқылы циклдік есептеулер) қайталанады, 

сондықтан Тд де Тц беру циклі деп аталады. 

Қабылдағыш жағында Дискреттік есептемелер кезекпен тиісті арналарға 

қосылады, онда импульстік сигналдар ФНЧ көмегімен С1'(t), С2'(t),... сі'(t),... 

СN'(t) үздіксіз аналогтық сигналдарға түрлендіріледі, олар бастапқы с1(t), 

с2(t), ... сі(t), ... сN(t) беру және бөгеуілдердің әсері кезінде бұрмалануына 

байланысты. Бұл ретте бұл айырмашылықтар берілген (рұқЦАТ етілген) 

мөлшерден аспауы тиіс. 

 

 
3.7 сурет - Көп арналы жүйенің құрылымдық сұлбасы 
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АИМ1, АИМ2, АИМ3 амплитудалық-импульстік модуляторларының 

негізгі элементтері кезегімен КИ-1, КИ-2, КИ-3 каналдық интервалының 

ұзақтығы уақытына әрбір арнада сі(t) импульстік сигналдарын қалыптастыра 

отырып  тұйықталады. Әртүрлі арналардың АИМ-сигналдарының 

импульстері бір-біріне уақыт бойынша арна аралығының ұзақтығына қарай 

жылжиды. Тиісті арнада модуляторлармен синхронды ДМ1, ДМ2, ДМ3 

демодуляторларының негізгі элементтері тұйықталады. 

Әрбір арнада амплитудалық-модуляцияланған импульстердің 

қабылданған тізбегі сі'(t) үздіксіз аналогтық сигналы қалыптаЦАТын сі ' (t) 

төменгі жиіліктердің тиісті сүзгісіне түседі. Жеке арналарды байланыс 

арнасында (желісінде) біріктірген кезде импульстердің жүру жиілігі N есе 

үлкен жеке импульстердің жүру жиілігі с(t) топтық сигналы түзіледі. 

Амплитудалық-импульсті модуляторлар екі режимде жұмыс істей 

алады: АИМ-1 және АИМ-2. Бірінші түрдегі амплитудалық-импульстік 

модуляцияда (АИМ-1) импульстің шыңы арналық интервалдың ұзақтығына 

бастапқы модуляциялық сигналды қайталайды. Екінші түрдегі амплитудалық-

импульстік модуляция кезінде (АИМ-2) импульс амплитудасы модуляция 

сигналының бастапқы мәніне тең және арна аралығының барлық ұзындығына 

тұрақты қалады. 

 

 
 

3.8 сурет - С(t) топтық сигналдың пайда болуы 
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3.9 сурет-Топтық сигналдың спектрі с(t) 

 

Тональды жиіліктің арналары үшін іріктеу жиілігі Fд = 8 кГц тең 

таңдалады, сондықтан телефон сигналын aF = 0,3 ... 3,4 кГц жиілік жолағымен 

арна арқылы беру кезінде сүзу жолағы ΔFр = (8 - 6.8) кГц = 1,2 кГц болады.  

Уақытша бөлу кезінде негізінен екі себеппен негізделген өзара 

кедергілер бар. 

Бірінші болып жиіліктер жолағының шектелуі және кез келген 

физикалық жүзеге асырылатын байланыс жүйесінің амплитудалық-жиіліктік 

және фазалық жиіліктік сипаттамаларының көрінбеуі есебінен туындайтын 

сызықтық бұрмалаулар сигналдардың импульстік сипатын бұзады. 

Сигналдарды уақытша бөлу кезінде бұл бір арнаның импульстері басқа 

арналардың импульстеріне салынады.  Бір сөзбен айтқанда, арналар арасында 

өзара өтпелі кедергілер немесе символ аралық интерференция пайда болады. 

Сонымен қатар, өзара кедергілер тарату және қабылдау жақтарында 

тактілік импульстерді синхрондаудың жетілмегендігі есебінен туындауы 

мүмкін. 

Осы себептерге байланысты АИМ негізінде арналарды уақытша бөлу 

практикалық қолданылмады. Уақытша бөлу плезиохронды және синхронды 

иерархияның цифрлық тарату жүйелерінде кеңінен қолданылады. 

 

3.3 Телекоммуникациялық жүйе арналарды жиіліктік бөлумен  

 

Арналарды жиіліктік бөлумен телекоммуникациялық жүйе-бұл желілік 

трактіде арналық сигналдарды беру үшін жабылмайтын жиілік жолақтары 

берілетін жүйе. 

N - арналық жүйенің сызбасын және оның сипатты нүктелерінде 

жиіліктер жоспарларын пайдалана отырып, арналарды жиіліктік бөлу 

принципін қарастырайық. 

ФНЧ жоғары жиілікті паразиттік демодуляция өнімдерін басады. 
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3.10 сурет – N-арналық жүйенің сұлбасы және оның сипатты 

нүктелеріндегі жиіліктер жоспарлары 

 

3.11-суретте арна жиілігі бойынша бөле отырып, көп арналы 

байланыстың қарапайым жүйесінің функционалдық сұлбасы көрсетілген. 

 

Шетелдік ақпарат көздерінде Frequency Division Multiply Access  

(FDMA) термині арналардың жиілікті бөлу принципін (FDMA) белгілеу үшін 

қолданылады. Арналарды жиіліктік бөлумен көп арналы тарату жүйелері 

(КТЖ) сәйкес келетін немесе жабылатын спектрлері бар сигналдарды 

сызықтық бөлумен жүйелер класына жатады. 

 

Арналық сигналдарды таратушылар Ретінде БК ҚРЧ әр түрлі жиіліктер 

гармоникалық тербелістер пайдаланылады, ал бір немесе бірнеше 

параметрлердің осы тербелістерді арналық сигналдар әдістерімен 

қалыптастыру модуляция болып табылады. Арна сигналдарының 

тасымалдаушылары тасымалдаушы тербелістер немесе тасымалдаушы 

жиіліктер деп аталады. 

 

Тасымалдаушы жиілік параметрлерінің бірін модуляциялау 

модуляциялаушы сигналдың спектрін тасымалдаушы толқынның жиілігімен 

және модуляция түрімен анықталатын жиілік спектріне өткізетіні белгілі. 

 

БЖ АЖБ құру мәнінің ерекшелігі, спектр әрбір бастапқы сигнал 

көмегімен жиіліктерге көшіріледі, ол үшін жиілік жолағын байланыс желісі 

қалыптастырады. 
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3.11 сурет - Арналарды жиіліктік бөлумен көп арналы жүйенің 

функционалдық сұлбасы 

 

 

 
 

3.12, а сурет-Арналарды жиіліктік бөлумен тарату жүйесінің 

құрылымдық сұлбасы 

 

S1(f), S2(f) және S3(f) спектрлері ΔFC= F1 жиіліктерінің бірдей жолағын 

алатын с1 (t), c2(t) және c3(t) бастапқы сигналдары М1, М2 және М3 арналық 

модуляторлардың кірісіне түседі. (сурет 3.12 а). Fh1, fh2 және fh3, гармониялық 

тербелістер - тасымалдаушылар Ψ1(t), Ψ2(t) және Ψ3(t), бастапқы сигналдар, 

бірінші арна үшін F'1...f"1 жиілік жолақтарын алатын арналық сигналдарға 

түрлендіріледі, f"2 екінші және f"3 үшінші арналар үшін (3.12, б сурет). 
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3.12, б сурет - Тарату бөлігінде арналарды жиіліктік бөлумен тарату 

жүйесінде арналық сигналдарды қалыптастыру-тарату трактісі 

 

Арналық сигналдар арналық жолақтық сүзгілермен бөлінеді (Бірінші 

арна үшін КПФ-1, екінші арна үшін КПФ-2 және үшінші арна үшін КПФ-3). 

Топтық сигналдың спектрі үш жолақтан тұрады және f'1-ден f"3-ке дейінгі 

жиіліктердің жалпы диапазонын алады . 

Қабылдау бөлімінде бірінші арна үшін КПФ-1, екінші арна үшін КПФ-2 

және үшінші арна үшін КПФ-3 бөлу арналық сүзгілерінің көмегімен арналық 

сигналдарды бөлу жүзеге асырылады. Арналарды жиіліктік бөлумен тарату 

жүйесінің қабылдау бөлігінің сигналдарының спектрлік диаграммалары   3.13-

суретте көрсетілген. 

Бөлінген арналық сигналдар бірінші арнаның Д-1, екінші арнаның Д-2 

және үшінші арнаның Д-3 демодуляторларының кірісіне түседі. 

Демодуляторлардың басқа кірістеріне бірінші арнаның fh1, екінші арнаның fh2 

және үшінші арнаның fh3 тасымалдаушы жиіліктері беріледі. 

Демодуляторлардың шығуында ΔFc= F1 жиілік жолағы бар алғашқы 

сигналдар пайда болады. F2 және жоғары жиілікті демодуляция өнімдері   

(3.13 б, в, г сурет.). Демодуляторлардың шығуында орнатылған төменгі жиілік 

сүзгілері (ТЖС) ΔFc бастапқы сигналдардың жиілік жолағын бөліп алады 

және жоғары жиілікті демодуляция өнімдерін береді. 

Сонымен қатар, бұл сигналдардың сигналдар арналық жолақтық 

сүзгілерінің шығуында АЖБ-дан БЖ тарату трактінің жиіліктік аймағында 

ортогональды болады деп көрсету қиын емес. 
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3.13 сурет - Қабылдау бөлімінде арналық сигналдарды түрлендіру 

 

N-арналық тарату жүйесін қарастырайық, оның арналық сигналдар 

спектрі 3.14.-суретте келтірілген.  

 

 
 

3.14 сурет– АУБ БЖ N- арналық сигналдардың спектрлері 

 

Сигналдарды құру тәсілін таңдау АУБ БЖ құруда үлкен мәнге ие. 

 

3.4 Сигналдарды мультиплексирлеу және демультиплексирлеу 

әдістері 

 

3.4.1 Жиіліктік бөлуге негізделген сигналдарды мультиплексирлеу және 

демультиплексирлеу әдістері. 

Деректер белгілі бір интерфейстерге ауысудан бұрын, коммутатор 

олардың қандай ағынға жататынын түсінуі тиіс. Бұл міндет коммутатордың 

кіруіне тек бір ғана ағынның «таза» түрінде келіп түспеуіне немесе бірнеше 

ағындарды біріктіретін «аралас» ағынындарға қарамастан шешілуі тиіс. 

Телекоммуникацияларда мультиплексирлеу деректерді бір физикалық 

арнада бірнеше логикалық байланыс арналары арқылы беруді білдіреді. 

Физикалық арна деп өзінің өткізу қабілеті бар нақты арна - мыс немесе 

оптикалық кабель, радиоарнаны айтады. 

Мультиплекстеу міндеті (multiplexing) - бір физикалық байланыс арнасы 

арқылы ортақ агрегацияланған ағынның бірнеше жеке ағынының пайда 

болуы. 

Демултиплексирлеу (demultiplexing) - бір интерфейске түсетін жиынтық 

агрегацияланған ағынның бірнеше құраушы ағындарға бөлінуі. 
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Деректер белгілі бір интерфейстерге ауысудан бұрын, коммутатор 

олардың қандай ағынға жататынын түсінуі тиіс. Бұл міндет коммутатордың 

кіруіне тек бір ғана ағынның «таза» түрінде келіп түспеуіне немесе бірнеше 

ағындарды біріктіретін «аралас» ағынындарға қарамастан шешілуі тиіс. 

Сонымен қатар, бұл желі абоненттерінің арасындағы байланыс 

сеанстарының бір уақытта өтетін бір физикалық арнаны бөлу тәсілі болып 

табылады. Деректер ағынын белгілі бір интерфейстерге ауыстырудан бұрын, 

коммутатор олардың қай ағынға жататынын түсінуі тиіс. Бұл мәселе 

коммутатордың кіруіне тек бір ғана ағын «таза» түрінде келіп түспеуіне 

немесе бірнеше ағындарды біріктіретін «аралас» ағынына қарамастан шешілуі 

тиіс. Соңғы жағдайда тану міндетіне демультиплексирлеу міндеті қосылады. 

 

 
 

3.15 сурет– Коммутация кезіндегі ағындарды мультиплексирлеу және 

демультиплексирлеу операциялары 

 

Demultiplexing (demultiplexing) — бір интерфейске түсетін 

агрегацияланған жиынтық ағынның бірнеше құраушы ағындарға бөлінуі. 

Әдетте, коммутация операциясына кері операция — мультиплексирлеу 

бірге жүреді. 

Мультиплексирлеу міндеті (multiplexing) - бір физикалық байланыс 

арнасынан жіберуге болатын жалпы агрегацияланған ағынның бірнеше жеке 

ағындарынан құралу. 

Мультиплексирлеу/демультиплексирлеу операцияларының кез келген 

желілерінде, коммутация операциялар сияқты маңызды бар, өйткені оларсыз 

барлық коммутаторларды көптеген параллельді каналдар арқылы қосу керек 
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болар еді, бұл қосылмаған желінің барлық артықшылықтарын жоққа 

шығарады. 

Бір физикалық арнада ағындарды мультиплексирлеудің көптеген 

жолдары бар және олардың ең маңыздысы уақытты бөлу болып табылады. 

Бұл әдіс әр ағын уақыттан (тіркелген немесе кездейсоқ кезеңмен) өз билігіне 

физикалық арнаны алады және сол бойынша деректерді жібереді. Әр ағын 

өзіне бөлінген жиілік диапазонында деректерді таратуы, яғни арнаның 

жиіліктік бөлінуі де кеңінен таралған. 

Мультиплексирлеу технологиясы жиынтық ағын қабылдаушыға кері –

деректерді құрамдас ағындарға бөлу (демультиплексирлеу) операциясын 

орындауға мүмкіндік беруі тиіс. 

 

3.4.2. Мультиплексирлеудің әртүрлі әдістері. 

Мультиплексирлеудің үш негізгі әдісі бар. 

Мультиплексирлеу түрлері төмендегі 3.16 және 3.17 суреттерде 

келтірілген: 

 
 

3.16 сурет – FDM - Frequency Division Multiplexing 

 

 
 

3.17 сурет - ТDM, Time Division Multiplexing (а), WDM, Wavelength 

Division Multiplexing (б) 
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3.4.2.1 Жиілігі бойынша бөлумен мультиплексирлеу (FDM) 

Жиілік бойынша бөлумен мультиплексирлеу технологиясы (FDM) – 

арнаның өткізу жолағы шегіне ені азырақ бірнеше арналарды орналастыру деп 

болжайды. Оған бір арна шегінде (радиоэфир) әртүрлі жиіліктердегі (түрлі 

жиіліктер диапазонында) көптеген радиоарналар болуы жақсы мысал бола 

алады . 

Ол ұялы байланыс желілерінде (FDMA қараңыз) кіруге қол жетімділікті 

бөлу үшін қолданылады, талшықты-оптикалық байланыста толқын 

ұзындығының бөлінуінің аналогы (WDM), табиғатта - бөлудің барлық түрлері 

түсі бойынша (электромагниттік толқындардың жиілігі) және тон бойынша 

(дыбыстық толқындардың жиілігі) болады. 

Адам сөйлеуі 300-ден 3400 Гц дейінгі диапазондағы жиіліктерге дәл 

берілуі мүмкін, яғни қажетті жиілік интервалы 3100 Гц құрайды. Бірақ 

бірнеше дауыстық арналарды мультиплекстеу кезінде олар жабылмау үшін 

олардың әрқайсысына 4000 Гц диапазон бөлінеді. Әрбір арнаның жиілігі 

әрқайсысы 4 кГц еселік өз көлеміне артады, содан кейін арналар біріктіріледі. 

Нәтижесінде арналар осы желінің барлық жиілік спектрі бойынша 

таратылады. Арналар бір-бірінен қорғаныс аралықтарымен бөлінген (3.18 -

суретті қараңыз). 

 

 
 

3.18 сурет – Жиілік бойынша мультиплексирлеу 

 

Жиілік бойынша мультиплексирлеу кезінде барлық жиілік диапазоны 

бірнеше арналарға бөлінеді. Каналдар жабылмауы үшін олар бір-бірінен 

қорғаныс аралықтарымен бөлінген. 

FDM мультиплексирлеу сұлбалары жеткілікті дәрежеде стандартталған. 

Ең көп таралған стандарт,  ені 4000 Гц он екі дауыстық арна 60-тан 108 кГц-ке 

дейінгі жиіліктер диапазонында мультиплексирленуі. Бұл блок топ деп 

аталады. 12-ден 60 кГц-ке дейінгі диапазон кейде басқа топ үшін 

қолданылады. 

Оптикалық байланыс желілері жағдайында қолданылатын жиіліктік 

мультиплексирлеу технологиясының бір түрі толқын ұзындығы бойынша 
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мультиплексирлеу болып табылады.(Wavelength Division Multiplexing, WDM). 

Физикалық формаларының көріністері мынадай түрде жүзеге асырылады: 

бірнеше талшықтар  призмаға шығарылады  (немесе жиі дифракциялық 

торда), жарық призмасы арқылы түйіндер өткізіліп, жалпы талшыққа түседі. 

Буманың қарама-қарсы соңында басқа призмамен бөлінеді. Егер әрбір бума 

өзінің жиілік диапазонымен шектелген болса, онда олар жабылмайды. 

Оптикалық жүйелер толығымен пассивті және нәтижесі сенімді. 

 

3.4.2.2 Уақыт бойынша бөлумен мультиплексирлеу. 

TDM (ағыл. TDM, Time Division Multiplexing) деректердің кадрлық 

таратылуын болжайды, бұл ретте ені аз арналардан (өткізу жолағынан) үлкен 

арналарға ауысуды бір кадр шегінде бірнеше кадрдың үлкен көлемі шегінде 

тарату үшін резервті босатады. 

 

 
 

3.19 сурет– Уақыт бойынша бөлумен мультиплексирлеу 

 

3.19-суретте: A, B және C - өткізу қабілеті (ені) N және кадрдың 

ұзақтығы Δt болатын мультиплекстелген каналдар; E - ұзындығы бірдей, бірақ 

ені M * N болатын мультиплекстелген арна, оның бір жақтауы (суперфрейм) 

кірістірілген мультиплексирленген сигналдардың барлық 3 кадрларын 

қатарынан шығарады, әр арнаға ұзындығы ΔtM = Δt / M уақыт слоттары 

бөлінеді.  

Сонымен, M * N өткізу қабілеті бар арна N өткізу қабілеті бар M 

арналарды өткізе алады, сонымен қатар арналық жылдамдықты сақтау кезінде 

(секундына кадр) демультиплексирлеу нәтижесі арнаның бастапқы ағынымен 

(А, В немесе С суретте) және фаза, жылдамдық бойынша, яғни соңғы 

қабылдаушыға өтеді. 
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Негізгі қолданулар: 

1) Сымсыз TDMA желілері, Wi-Fi, WiMAX. 

2) Арна коммутация PDH және SONET / SDH. 

3) Пакеттік коммутация to ATM, Frame Relay, Ethernet, FDDI. 

4) Телефон желілеріндегі коммутация. 

5) Тізбекті шиналар: PCIe, USB.  

Сонымен қатар, әрбір құрылғы немесе кіріс арна өз қарамағына желінің 

барлық өткізу қабілетін алады, бірақ тек қана әрбір 125 мкс қатаң белгіленген 

уақыт аралығында. Соңғы мән дискретизация циклына сәйкес келеді, өйткені 

ИКМ әрбір 1/8000 секунд үлесі аналогтық сигналдың амплитудасын өлшеуді 

жүргізу қажет. Лездік амплитуданың сегіз разрядты мәнінің берілу уақыты 

уақыт кванты (time slot) және сегіз импульстің берілу ұзақтығына тең (әрбір 

бит үшін біреу) деп аталады. Жоғарыда көрсетілген интервалдан кейінгі уақыт 

кванттарының кезектілігі уақытша арнаны құрайды. Бір дискретизация циклі 

үшін арналардың жиынтығы кадрды құрайды. 

Уақыт мультиплекстеу кезінде шығыс желінің барлық өткізу қабілеті аз 

сыйымдылықтағы кіріс желісінің тіркелген уақыт аралығына беріледі. 

АҚШ және Жапониядан басқа, Еуропа және басқа елдерде ИКМ 32/30 

(немесе E-1) 64 кбит/с-ті 32 уақыттық арналар стандарттық жүйе болып 

табылады. Жүйенің жалпы сыйымдылығы 2,048 Мбит/с құрайды. 

E-1 жүйесі бастапқы топты құрайды. E-2 қайталама тобын жалпы 

сыйымдылығы 8,448 Мбит/с-ті төрт E-1 арнасын, жалпы сыйымдылығы 

34,368 Мбит/с E-3 жүйесін - төрт арнасы (немесе E-1 он алты арнасын), ал 

төрттік тобы-жалпы сыйымдылығы 139,264 Мбит/с-ті төрт арнасын құрайды. 

 

 
 

3.20 сурет - PDH мультиплексорларының иерархиясы 

 

Шағын ағындар бір үлкен өзенге құйылады, сол сияқты төмен 

жылдамдықты желілер де мультиплексорлар иеархиясының көмегімен жоғары 

жылдамдықты желілерге біріктіріледі. 

Қабылданған Солтүстік Америка және Жапония арнасы T-1 стандарты 

анықтайды (формат кадр DS1). T-1 арнасы 24 мультиплексирленген дауыстық 

арналардан тұрады, ал бастапқыда аналогтық сигналдың амплитудасы 7 

биттік екілік санмен өрнектеледі, ал бір бит басқару (сигнал беру) мақсаттары 

үшін пайдаланылады. Сонымен қатар, әрбір кадрды синхрондау үшін тағы бір 

бит бар. Сонымен, T-1 арнасының жалпы сыйымдылығы 1,544 Мбит/с 
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құрайды. Жалпы арна бойынша сигнал беру кезінде 193-ші бит әрбір тақ 

кадрда синхрондау мақсаттары үшін, ал әрбір жұп - сигнал беру үшін қызмет 

етеді. Басқа әдістің мәні-әрбір арнаның сигналдық ақпаратты беру үшін өз 

арнасы бар (әрбір алтыншы кадрда бір бит). 

Соңғы уақытта, FDM мультиплексирлеу әдісін пайдалану кезінде 

парадокс пайда болды. Бұл бір жағынан, аналогтық деректерді тығыздау 

техникасы өзінің маңызды жетіспеушілігінен TDM технологиясы бойынша 

цифрлық деректерді тығыздау техникасына жол беруге (дауыстық сигналдың 

күшеюін арттыру кезінде шудың пайда болуы) байланысты. 

 Ал екінші жағынан, оптикалық талшық арқылы мәліметтерді таратудың 

жаңа ортасы ретінде жарық сәулесінің толқынды нығыздау әдісі (WDM) 

болып табылады. Ал толқын мен жиілік – кері пропорционалды параметрлер. 

Соған қарағанда, жиілік бойынша мультиплексирлеу  логикалық түрде толқын 

бойынша мультиплексирлеуге әсер етті. 

 

3.4.2.3 Толқындық мультиплексирлеу (WDM). 

Соңғы уақытта оптикалық арналардың айтарлықтай арзандауына 

толқын ұзындығы бойынша бөле отырып, мультиплексирлеу есебінен қол 

жеткізілді. WDM толқындық мультиплексирлеу (WDM) түрлі көздер толқын 

ұзындығын пайдаланатын оптикалық жүйелердегі жүйеде тарату 

технологиясы. Бұл ретте екі және одан да көп оптикалық сигналдар бір ортақ 

оптикалық жолмен біріктіріледі және беріледі. Бұл технология бір физикалық 

толқындық-оптикалық кабель бойынша бірнеше деректер ағындарын 

біріктіруге мүмкіндік береді. 

 Кабель сыйымдылығының мұндай ұлғаюына физиканың іргелі 

қағидатын негізге ала отырып қол жеткізіледі.Түрлі толқын ұзындығы бар 

жарық сәулелері өзара әрекеттеспейді. WDM жүйесінің негізгі идеясы 

олардың әрқайсысына жеке деректер ағынын жіберу үшін бірнеше толқынды 

(немесе жиіліктерді) пайдалану болып табылады. Бұл арнаның кеңжолағын 

бір талшыққа шаққанда 16-160 есе арттыруға мүмкіндік берді. 

Толқын ұзындығы бойынша бөлінген мультиплексирлеу тәсілдерінің 

даму жолы келесі сызба бойынша жүреді: WDM → DWDM → HDWDM → 

CWDM (3.1 кесте). 

 

3.1 кесте –Толқын ұзындығы бойынша бөле отырып, мультиплексирлеу 

тәсілдерін дамыту жолы. 

Нөмірі Ерекшелігі 

1-ші кезең 2 және 3 арналық мультиплексирлеу (WDM). 

2-ші кезең 88 каналға дейін тығыз мультиплексирлеу (DWDM)   

3-ші кезең 
256 каналға дейін жоғары дәрежедегі тығыздықта 

мультиплексирлеу (HDWDM). 

4-ші  кезең 
16 каналға дейін кесу арқылы        

мультиплексирлеу(CWDM). 
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Қазіргі уақытта WDM толқынының  ұзындық бойынша бөлінуін 

мультиплексирлеу - магистральдық және аймақтық желілерде, сондай-ақ 

транспорттық желі модернизациясында қолданылады. 

Оптикалық талшықтарды кең түрде қолдану, толқынды спектралды 

мультиплексирлеуді қолдану арқылы PON және FTTH технологияларында 

ТОБЖ арналарында аса жоғары жылдамдықпен бұрын-соңды болмаған өткізу 

қабілетімен деректерді берудің өзекті желілерін құру саласында түбегейлі 

серпіліс әкелді. 

 

3.4.2.4 CSMA / CD кездейсоқ қатынау әдісі. 

Ортақ сымды ортада Ethernet желілерінде қолданылатын қол жетімділік 

әдісі CSMA/CD деп аталады. (Carrier Sense Multiple Access to Collision 

Detection - бірнеше қол жеткізу және соқтығысуды танумен 

тасымалдаушының жиілігін тыңдау). 

Ортақ желідегі барлық компьютерлер дереу (физикалық ортадағы 

сигналдың таралу кідірісін ескере отырып) кез келген компьютердің жалпы 

ортаға жібере бастаған мәліметтерді қабылдау мүмкіндігіне ие. Барлық 

станциялар қосылған орта, бірнеше қол жеткізу режимінде жұмыс істейді 

(Multiply Access, MA). 

Кадрларды беру үшін, жіберу интерфейсі ортақ ортаның бос болуын 

қамтамасыз етуі керек. Бұған сигналдың негізгі гармоникасын тыңдау арқылы 

қол жеткізіледі, оны тасымалдаушы жиілік деп те атайды (Carrier Sense, CS), 

Ортаның бос болмауының белгісі - бұл тасымалдаушы жиілігінің 

болмауы. 

Егер орта бос болса, онда түйін кадр беруді бастауға құқылы. 3.21 - 

суретте көрсетілген мысалда 1 торап орта бос екенін анықтады және өз 

кадрын бере бастады.  Сонымен қатар, бұл жүйе барлық желі тораптарын 

алады. Кадр деректер әрқашан жүреді кіріспемен, ол 7 байт, олардың 

әрқайсысының мәні 10101010, және 8-ші байтқа тең 10101011. Соңғы байт 

кадрдың басталу шектегіші деп аталады. Кіріспе қабылдағыштың 

таратқышпен побитті және побайтты синхрондауға кіруі үшін қажет. Екі 

бірлік қатар жүретін, қабылдаушыға кіріспе аяқталғанын және келесі бит 

кадрдың басы екенін айтады. 

Кабельге қосылған барлық станциялар берілетін кадрдың байттарын 

өздерінің ішкі буферлеріне жазуды бастайды.  Бірінші 6 байт кадрды 

тағайындау мекен-жайы қамтиды. Ол станция өзінің меншікті мекен-жайын 

кадр басында таныса, ол ішкі буферіне мәліметтерді жазуды жалғастырады, ал 

қалған станциялар кадр қабылдауларын тоқтатады. Межелі Станция алынған 

деректерді өңдейді және оларды өз әйнегі бойынша жоғары жібереді. Ethernet 

кадрында тек тағайындалған мекен-жай ғана емес, сонымен қатар деректер 

көзінің мекен-жайы да бар, сондықтан алушы-станция жауапты кімге жіберу 

керек екенін біледі. 
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3.21 сурет - CSMA / CD кездейсоқ қатынау әдісі 

 

1-түйін арқылы кадрды беру кезінде 2-ші түйін сонымен бірге 

кадрларын беруге  тырысты, алайда ол ортаның бос емес екенін анықтайды - 

онда тасымалдаушы жиілігі бар - сондықтан 2-түйін 1-түйін кадрдың берілуін 

тоқтатқанша күтуге мәжбүр болады. 

Кадрдың берілуінен кейін барлық желілік тораптар пакетаралық 

интервалға (Inter Packet. Gap, 1PG) 9,6 мкс тең технологиялық үзілуге төтеп 

беруі керек. Бұл кідіріс желілік адаптерлерді бастапқы күйіне келтіру үшін, 

сондай-ақ қоршаған ортаны бір станцияға түсіруге жол бермеу үшін қажет. 

Технологиялық үзілістен кейін түйіндер өз кадрларын беруге бастауға 

құқылы, өйткені қоршаған орта бос. Жоғарыда келтірілген мысалда 2-ші түйін 

1-ші түйін арқылы кадрдың берілуінің аяқталуын күтеді, 9,6 мкс-ке тоқтап, 

қайта кадр беруге кірісе алады. CDMA (Code Division Multiple Access) - бұл 

байланыс технологиясы, әдетте радио байланысы, онда тарату арналарында 

ортақ жиілік диапазоны бар, бірақ өткізу қабілеті әртүрлі. Қолданысқа ұялы 

байланыс желілері пайда болғаннан кейін келді. 

CDMA-да (Code Division Multiple Access) әр түйін үшін жиіліктердің 

барлық спектрі бөлінеді. CDMA байланыстарды анықтау үшін арнайы 

кодтарды пайдаланады. Орташа бөлудің бұл әдісі бар трафик арналары кең 

жолақты кодпен модуляцияланған радио сигналды қолдану арқылы жасалады 

- біркелкі кең диапазондағы басқа ұқсас таратқыштарға ұқсас арнаға 

жіберілетін шу тәрізді сигнал. Бірнеше таратқыштардың жұмысы нәтижесінде 

осы жиіліктегі эфир бұрынғысынан да қатты шуылға айналады. 
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Әрбір таратқыш қазіргі уақытта әр қолданушыға тағайындалған жеке 

сандық кодты қолданып сигналды модуляциялайды, ұқсас кодқа икемделген 

қабылдағыш осы қабылдағышқа арналған сигналдың бөлігі болатын радио 

сигналдардың жалпы дыбысынан шығара алады. Арналардың нақты уақыты 

немесе жиілігі бөлінбейді, әр абонент үнемі арнаның бүкіл енін пайдаланады, 

сигналды жалпы жиілік диапазонына жібереді және сигналды жалпы жиілік 

диапазонынан алады. 

 Бұл ретте қабылдау мен таратудың кеңжолақты арналары әртүрлі 

жиіліктік диапазондарда болады және бір-біріне кедергі келтірмейді. Бір 

арнаның жиілік жолағы өте кең, абоненттердің хабар таратуы бір-біріне 

жүктеледі, бірақ олардың сигнал модуляциясының кодтары әртүрлі 

болғандықтан, олар қабылдағыштың аппараттық-бағдарламалық 

құралдарымен саралануы мүмкін. 

Кодтық модуляция кезінде көптеген қол жетімділігі бар спектрді 

кеңейту техникасы қолданылады. Ол сигналдың өзгермейтін қуаты кезінде 

өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Берілген деректер тез Шу 

тәріздес жалған сәулелі сигналмен, жанама өзара іздеуші НЕМЕСЕ (XOR) 

операциясын пайдалана отырып біріктіріледі. Төмендегі суретте сигналды 

генерациялау үшін әдісті қолдануды көрсететін мысал көрсетілген. TB 

импульсінің ұзақтылығы бар деректер сигналы XOR операциясының 

көмегімен сигнал коды арқылы біріктіріледі, оның импульсінің ұзақтығы Тс 

тең (зам: өткізу жолағының ені пропорционал 1/Т, мұндағы Т= бір бит тарату 

уақыты), демек деректермен сигналды өткізу жолағының ені алынатын 

сигналды өткізу жолағының ені 1\Tb тең және 1\Tc тең. Tc Tb-дан аз 

болғандықтан, алынатын сигналдың жиілік жолағының ені берілетін 

деректердің түпнұсқалық сигналынан әлдеқайда көп. 

Базалық станция бір уақытта қолдайтын пайдаланушылар санының 

жоғарғы шегін белгілі Tb\Tc шамасында анықтайды. 

 

 

3.22 сурет  - Сигнал генерациясы үшін әдісті қолдану 

 

Бұл жағдайда, коммутатор мәліметтерді интерфейске бөлу үшін, қандай 

ағынға жататынын түсінуі керек. Бұл мәселе коммутатордың кіруіне тек бір 
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ғана ағын «таза» түрінде келіп түспеуіне немесе бірнеше ағындарды 

біріктіретін «аралас» ағынына қарамастан шешілуі тиіс. Соңғы жағдайда тану 

міндетіне демультиплексирлеу міндеті қосылады. 

 

3.5 Аналогты ақпаратты сандық ақпаратқа түрлендіру 

 

Ақпарат үздіксіз (аналогтық) сигналдармен ұсынылған әртүрлі 

құрылғылардан (объектілерден, процестерден) ақпаратты өңдеу үшін ЭЕМ — 

ді пайдалану кезінде аналогтық сигналды цифрлық сигналға - осы сигналдың 

амплитудасына пропорционалды санға және керісінше түрлендіру талап 

етіледі. 

Жалпы жағдайда аналогты-цифрлық түрлендіру процедурасы үш 

кезеңнен тұрады: дискретизация; деңгей бойынша квантация; кодтау. 

Дискретизация деп үздіксіз уақыт функциясының дискретизация уақыты 

функциясына түрленуін түсінеді, ал дискретизация процессінің өзі үздіксіз 

функцияның жекелеген мәндерімен уақыттың тіркелген кездерінде 

ауыстырудан тұрады. 

 

 
 
а) - Үздіксіз сигналдың т дискреттеу кезеңі, б) -Котельников теоремасы, в -кванттау 

операциялары 

3.23 сурет - Аналогты-сандық түрлендіру процесі 

 

Дискретизация біркелкі және біркелкі емес болуы мүмкін. Біркелкі емес 

дискретизация кезінде санақ арасындағы интервал ұзақтығы әртүрлі. Ең жиі 

Тд есептерінің арасындағы интервал ұзақтығы тұрақты болатын біркелкі 

дискретизация қолданылады. Үздіксіз сигналдың т дискреттеу кезеңі (3.23, а - 

сурет) Котельников теоремасына сәйкес таңдалады: 
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  ,                                                 (3.2) 

 

мұндағы Fя — сигнал жиілігінің спектріндегі жоғары жиілік (3.23, б 

сурет). 

Кванттау деп мәндердің үздіксіз шкаласы бар кейбір шаманың дискретті 

шкаласы бар шамаға түрлендірілуін айтады. Ол үшін сигнал мәндерінің 

барлық диапазоны және (Ц, деп аталатын  тең бөлікке бөлінеді — кванттар, Л-

кванттау қадамы). Кванттау процесі кванттау деңгейлері деп аталатын рұқсат 

етілген мәндердің соңғы жиынының бірімен кез келген сәттік мәнді 

ауыстыруға әкеледі. Сигнал түрі және дискреттеу және кванттау 

операцияларын бірлесіп жүргізу нәтижесі 3.23, в - суретте көрсетілген. 

  Кванттаудың екі деңгейі арасындағы сигналдың дискреттелген мәні 

кванттаудың ең жақын деңгейімен немесе кванттаудың ең жақын кіші 

деңгейімен (немесе үлкен) теңдестіріледі. Бұл кванттау қателіктеріне әкеледі, 

олар әрдайым кванттау қадамынан (квант) аз, яғни кванттау қадамынан аз, 

кванттау қателігі аз, бірақ кванттау деңгейлерінен көп. 

  Түрлендіру процесін жеделдету, жеңілдету және арзандату үшін, рұқсат 

етілген шектерден қателіктер асып кетпес үшін, кванттаудың максималды 

рұқсат етілген қадамын таңдау керек,. 3.23 - суреттегі кванттау деңгейлерінің 

саны 8-ге тең. Әдетте олар әлдеқайда көп. Деңгейлердің нөмірленуін 

жүргізуге және  оларды екілік есептеу жүйесінде көрсетуге болады. Сегіз 

деңгейі үшін үш екілік разряд жеткілікті. Бұл жағдайда сигналдың әрбір 

дискреттік мәні екілік кодпен (3.2-кесте) екі деңгейдегі сигналдардың реттілігі 

түрінде ұсынылады. 

 

3.2 кесте - Екі деңгейдегі сигналдардың реттілігі 

Деңгей шамасы Екілік көрсеткіші 

6 011 

5 101 

4 001 

5 101 

6 011 

7 111 

 

Белгілі бір жерде импульстің болуы немесе болмауы екілік санның 

тиісті разрядында бірлік немесе нөлмен түсіндіріледі. Жоғары разряд 

импульстері шеткі оң жақта орналасқан. 

  Осылайша, аналогтық сигналды дискреттеу, кванттау және кодтау 

нәтижесінде Г дискреттеу кезеңімен жүретін л-разрядтық кодтық 

комбинациялар тізбегін аламыз.  

Бұл ретте дискреттеу және кванттау операцияларын ұтымды орындау, 

ақпаратты сақтау мен өңдеуге жұмсалатын шығындарды азайту есебінен де, 
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ақпаратты өңдеу уақытын қысқарту салдарынан да айтарлықтай 

экономикалық тиімділікке әкеледі. Цифрлық тарату жүйелерінде дыбыстық 

сигналды қолдану кезін сандық түрлендіруін аналогтың мысалы ретінде 

қарастырайық.  

Телефония және телеграфия жөніндегі Халықаралық консультативтік 

комитеттің ұсыныстарына сәйкес телефон хабарламаларын беру үшін 300 — 

ден 3400 Гц-ға дейінгі жиілік жолағы, динамикалық диапазон-35 дБ-ға дейін 

жеткілікті. Бұл ретте эксперименталды анықталған буындық анық 90% - ды 

құрайды. Нақты телефон арнасында бұл жиілік жолағы жиілік 

сипаттамасының соңғы құлдырауы бар фильтрмен бөлінеді, стандартты 

телефон арнасы спектрінің есептік ені ретінде 4 кГц жиіліктер белдеуінің ені 

қолданылады. 

Практикада аналогтық сигналды цифрлық формасына түрлендіру 

қарапайым АСТ сұлбасы 3.24-суретте көрсетілген. Ол қосындылаушы 

санауыш, ЦАТ, салыстырушы құрылғыны (К-компаратор) және тактілік 

импульстер генераторын (ТИГ) қамтиды. Мұндай АСТ әрекет ету принципі 

бойынша тізбекті деп аталады. 3.24-суреттегі уақыт диаграммалары оның 

жұмыс принципін түсіндіреді. Компаратордың бір кіруіне кіріс сигналы 

түседі. Екіншісі-компаратордың іске қосылу шегінің қалыптасатын ЦАТ 

кернеуі. Осы кернеудің теңдігі мен кіріс сигналының кернеуіне жеткенде 

компаратордың шығуында санауды тоқтататын және қосындылаушы санауыш 

тактілік импульстердің жиынтықталуын көрсететін сигнал пайда болады. Бір 

уақытта хдх1...хп шығыс сандық коды есептеледі. Мұндай сұлбаның негізгі 

кемшілігі-жылдамдығының төменділігі, өйткені ТПР түрлендіру уақыты 

амплитудаға пропорционалды. 

 

 
 

3.24 сурет - АСТ қарапайым каскадының сұлбасы 

 

Параллель кодтау АСТ едәуір үлкен жылдамдығымен ерекшеленеді. 

Онда аналогтық сигналды п-биттік екілік кодқа түрлендіру үшін 2
п1

 

компаратор қолданылады. Әрбір компаратордың екі дифференциалды 

кірісінің біріне резисторлы бөлгішпен қалыптаЦАТын өзінің тірек кернеуі 

беріледі. Екі жақын компараторлардың тірек кернеулерінің арасындағы 

айырмашылық Е / 2 тең. 
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Мұндағы Е-түрлендірілетін аналогтық сигналдың ең жоғарғы мәніне 

сәйкес келетін тірек кернеуі. Компараторлардың басқа кірістері біріктірілген 

және оларға кіріс сигналы беріледі. Басым шифрлеуші ең үлкен жұмыс істеген 

компараторға сәйкес келетін шығыс сандық сигналын қалыптастырады. 

Параллель кодтау әдісі (кейде ол лездік кодтау әдісі деп аталады) ең жылдам 

әрекетімен ерекшеленеді. Сигналды кіруден шығуға беру кезіндегі кідірту 

уақыты компараторлар мен шифратордың кешіктірілу сомасына тең. 

 

 
3.25 сурет - АСТ жұмысының уақытша диаграммалары 

 

Тез әрекет етуге қауқарсыз қолдануларда қос интегралдау әдісі бойынша 

құрылған түрлендіргіштер қолданылады. Мұндай түрлендіргіштер тіркелген 

уақыт аралығында кіріс сигналына пропорционалды токпен зарядталатын 

конденсатордан (интегралдаушы элемент) тұрады, содан кейін ол кернеу 

нөлге тең болғанша ажыратылады. Конденсатордың разряд уақыты кіріс 

сигналының мәніне пропорционалды және есептеуіштің көмегімен тіркелген 

жиіліктегі тактілік импульстерді есептеу үшін пайдаланылады. Кіріс 

деңгейіне пропорционалды алынған сан сандық шығыс сигналы болып 

табылады.  

Уақыт бойынша өзгеретін аналогтық шаманы сандық кодтардың тиісті 

мәндеріне түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғы анал-цифрлық 

түрлендіргіш деп аталады. Түрлендіруді белгілі бір сандық жүйеде кіріс 

аналогтық сигналдың 1/А дискретизациясының қажетті жиілігімен 

анықталатын А уақыт аралығы арқылы жүзеге асырылады. Сандық сигналға 

ауыстырылатын S аналогтық шамасы мен оған сәйкес келетін 5ц шығу 

әсерінің шамасы арасындағы сандық байланыс түрі : 

 
( )

ц

S S
S

S





,                                                     (3.3) 

 

мұнда AS - кванттау қадамы, SS - осы қадамдағы түрлендіру қателігі. 
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3.26 сурет -АЦТ құрылымдық сұлбасы 

 

Қазіргі АСТ дискреттеу, кванттау және кодтау операциялары іс жүзінде 

біріктіріледей етіп орындалады. Сондықтан АСТ параметрлері сандық өңдеу 

құрылғыларының сипаттамаларына айтарлықтай әсер етеді. АСТ құрылымдық 

сұлбасын 3.26-суретте көрсетілгендей бейнелеуге болады. 

АЦТ негізгі параметрлеріне жатады: 

- динамикалық диапазон; 

- дискретизация жиілігі/ д, дискретизация аралығы А; 

- түрлендіру уақыты; рұқЦАТ ету қабілеті; түрлендіру қателігі. 

АЦТ динамикалық диапазоны кванттау шуларының орташа квадраттық 

мәніне максималды сигналдың қатынасымен анықталады. 

Бірлікке нормаланған ең жоғары мәні бар идеалды m-разрядты АСТ 

үшін децибелдерде көрсетілген динамикалық диапазон: 

 

2max 10lg12(2 1)m

ДБ

кв

u
D


   . 

 

Түрлендірудің жиілігі (дискретизация) Тд - сигналдың таңдау 

мәндерінің пайда болуы болатын жиілік. Ол АСТ жылдам әрекет ету 

талаптарын анықтайды және жоғарыда қарастырылған пайымдауларға сәйкес 

таңдалуы тиіс.  

Түрлендіру уақыты t - таңдамалы импульстің басынан бастап 

(түрлендірудің басынан) кіріс сигналының үлгісіне сәйкес келетін AСТ 

шығысында тұрақты кодтың пайда болуына дейінгі уақыт. Таңдау және есте 

сақтау құрылғыларынсыз жұмыс істеу кезінде ол апертурлық уақыт деп 

аталады және қол жетімді дискретті жиілікті анықтайды. Апертуралық уақыт 

ta-бұл таңдаудың мәні мен оған қатысты уақыт сәтінің арасындағы белгісіздік 

сақталатын уақыт. Ол T уақыт ішінде сигналдың өсуіне тең амплитудалық 

қателікті түсінетін апертуралық қателікті сипаттайды : 

 

   a n n au t u t t  . 

 

Әдетте бұл қателікті бағалау үшін синусоидалы өлшеу сигналы 

қолданыладыu{t) = ит sin cot, ол үшін апертуралық қателіктің максималды 

салыстырмалы мәні: 
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a
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m

u
t
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Егер 2
’m

 рұқсат етілген m-разрядты АСТ үшін қателік кванттау 

қадамынан аспауы тиіс болса, онда со сигналының жиілігі, tа апертуралық 

уақыты мен салыстырмалы апертуралық қателіктің арасалмағы орын алады. 

 

2t m

a
  

 

Шешуші қабілет-АСТ кіріс сигналының екі мәнін ажырату қабілеті. 

АСТ шығысындағы түрлі кодтық комбинациялардың санымен анықталады 

және биттарда (разряд саны) немесе децибелдегі салыстырмалы динамикалық 

диапазон ретінде көрсетіледі. 

Түрлендірудің қателігі кванттау әсерімен және кванттаудың нақты 

сипаттамасының идеалдан ерекшелігімен шартталған. Оны бағалау тәсілі 

ретінде кванттау шуылының қуаты және нақты АСТ шектеу шуылының қуаты 

қызмет ете алады. 

АСТ параметрлері бір-бірімен өзара байланысты және әртүрлі қарама-

қайшы талаптарға ие: дәлдік және жылдам әрекет ету, дәлдік және күрделілік, 

жылдам әрекет ету және құн арасындағы мәміле нәтижесі болып табылады. 

Бұл АСТ практикалық сұлбаларының көптүрлілігі ретінде де түсіндіріледі. 

Осылайша, АСТ көмегімен дискреттеу жылдамдығы мен дискреттеу 

кезеңі арасындағы талаптардың елеулі (екі-үш ретке дейін) айырмашылығына 

әкеледі. Бұл жағдайда салыстырмалы тар жолақты сигналдар үшін де тез 

әрекет ететін АСТ қажет. Алшақтық АСТ алдында аналогты немесе цифрлық 

типті таңдау және есте сақтау құрылғыларын қолданумен жойылады.  

 

 
а,в - аналогтық типті; Б - цифрлық типті; (1 - жинақтаушы элемент; 2 - логикалық 

байқау сұлбасы; 3 - кодты шығарудың сандық сұлбасы) 
3.27 сурет-Дискретизатордың сұлбасы (УВХ) 
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Мұндай құрылғылардың құрылымдық сұлбасы сәйкесінше 3.27 а, 3.27, 6 

және 3.27 в суреттерде келтірілген. Ең көп қолдану жинақтаушы 

конденсаторлардың, жылдам әсер ететін аналогтық кілттердің және 

күшейткіш каскадтардың комбинациясын білдіретін іріктеме мен есте 

сақтаудың аналогтық құрылғылары болып табылады. Таңдау уақыты деп 

аталатын сақтау элементіндегі кернеудің таңдау мәндері құралатын уақыт 

ұзақтығы импульс дискреттеуінің ұзақтығына тең. 

Дискретизатор (оны таңдау және сақтау құрылғысы немесе 

қысқартылған УВХ деп те атайды) кіріс сигналының жылдам мәнін таңдауды 

және осы мәнді талап етілетін дәлдікпен белгіленген уақытты сақтауды 

қамтамасыз етеді. 

  УВХ-да есте сақтау элементі ретінде конденсатор қолданылады. 

Мысалы, КСХ 3.27-суретте көрсетілгендей жүзеге асыруға 

боладыЖалпы жағдайда УВХ құрылымдық сұлбасы 3.28 суретте келтірілген. 

 
 

3.28 сурет – Дискретизатордың жалпыланған құрылымдық сұлбасы 

 

Цифрлық жүйелерде УВХ-тің ең көп таралған 2 түрі бар. Бірінші типті 

УВХ-да аналогты кілттің басқарушыға кіруіне стробирлейтін импульсті беру 

кезінде кіріс қоспасының кернеуіне дейін аз тұрақты уақыттан конденсатор 

заряды болады. 

 Стробирлеуші импульс аяқталғаннан кейін, кіріс сигналы стробирлеуші 

импульс аяқталған сәтте кіріс сигналының деңгейіне тең кернеуді тіркейтін 

есте сақтау элементінен (конденсатордан) ажыратылады. Осы уақыт мезетіне 

санауды жатқызады. УВХ стробирлеуші импульстары арасындағы аралықта 

алдыңғы санаудың мәнін сақтайды. 

Екінші түрге интегралдаушы УВХ жатады, онда стробирлеуші 

импульстің әсері кезінде кіріс сигналын интегралдау нәтижесін осы 

импульстер арасындағы аралықта сақтауды жүргізеді. Мұнда есептеу 

аралыұтың ортасына жатқызылады. Әрбір дискретизация кезеңінің соңында 

ақпаратты өшіреді (конденсаторды разрядтағанда). 

Олардың үлкен динамикалық диапазоны мен жақсы сүзілу салдарынан 

интеграциялаушы УВХ жиі қолданылады. 

Алдыңғы кезеңде алынған кванттаушыда кіріс сигналының лездік 

мәндерінің дискреттік есептеулері деңгей бойынша квантталады. Кодер 

дискретті квантталған есептеулерді екілік кодтық комбинацияларға 

түрлендіруді орындайды. Мұнда т-код негізі, мысалы, екілік код үшін т = 2. 
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Мұндай аналогты-сандық сигнал түрлендіру импульстік - кодтық 

модуляция (ИКМ) деп аталады. 

Көбінесе кодтау екілік санау жүйесінде кванттау деңгейінің нөмірін 

жазуға болады. 

АСТ түрлендіру тәсілі бойынша тізбектелген, параллель және 

тізбектелген-параллель болып бөлінеді. 

Аналогтық сигналды цифрлау алдында, оның өлшеуге тікелей қатысты 

жиіліктердің ғана болуына және барлық бөгде немесе жағымсыз жиілік 

құрамдастарының, мысалы, жоғары жиілікті шуылдар, алынып тасталғанына 

немесе басылғанына көз жеткізу қажет. Бұл үшін аналогты сүзгілер 

қолданылады. 

АЦ-түрлендіруден кейін сигналдан пайдалы ақпаратты алу үшін сандық 

сүзгілер қолданылады. Сандық сүзу көмегімен кіріс сигналының бөгде 

құрамдастарын азайтуға болады. Өлшеу ақпаратының сапасы мен 

дұрыстығын қамтамасыз ету үшін АЦ-түрлендіруден кейін бірқатар алдын ала 

тексерулер жүргізу қажет. 

Компьютерге аналогтық сигналдарды енгізу. 

Сенсор шығарған Сигнал компьютермен өңделгенге дейін барлық бөгде 

жиіліктерден сүзілуі тиіс. Атап айтқанда, сигнал беру кезінде кабельде әдетте 

келетін жоғары жиілікті шу жою қажет. Сүзілген өлшеу сигналдары 

мультиплексорда жиналады. Бұл бірнеше кіру және 1 шығу құрылғысы. 

Аналогтық сигналды цифрлық түрлендіргіш (ADC) АСТ - аналогтық-цифрлық 

түрлендіргіште болады. 

Таңдау және сақтау сұлбасы (sample-and-hold) кіріс сигналының жылдам 

мәнін алдын ала белгіленген уақыт кезінде есте сақтайды және оны 

дискретизация аралығы ішінде шығуда тұрақты ұстап тұрады. 

Көптеген жүйелерде жүйенің түрлі элементтері кейбір шектеулі 

ресурстарды, мысалы, компьютердің кіріс порты немесе бірнеше 

датчиктерден ақпарат берілетін ұзын сигналдық кабельдерді бірлесіп 

пайдалануы тиіс. Multiplexing (multiplexing) мультиплексирлеу (multiplexing) 

кез келген уақытта компьютерге қандай датчиктің сигналын есептеу қажет 

екенін таңдауға мүмкіндік береді. Мысалы, multiplexer (multiplexer) 

мультиплексор (коммутатор) ретінде қарастыруға болады, ол әр уақытта 

компьютерді тек бір сенсормен жалғайды (3.29 сурет). 

 

 
3.29 сурет – Мультиплексирлеу және АЦ өлшеу ақпаратын түрлендіру 
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Егер мультиплексордың барлық шығыстары нөмірленсе, онда ауысу 

әдетте реттік нөмірге сәйкес ретімен жүреді, алайда басқа да алгоритмдер 

қолданылады. Мультиплексордың кірісіндегі тоқ ағыны мен кернеу ауытқуы 

маңызды мәселе болуы мүмкін. Датчик пен компьютер арасындағы 

байланыстыратын күшейткіш дифференциалды кіріспен жұмыс істейді, бірақ 

сигналдың әлеуеті «жерге қатысты» жүзе алады. Бұл жағдайда 

мультиплексорға немесе АСТ-ға сәйкес келетін өткізгіштер гальваникалық 

оқшаулануы тиіс. 

 

4 Сигналдарды дискреттеу. Аналогты-сандық түрлендіру. Сандық-

аналогтық түрлендіру. Байланыс арналарында коммутация әдістері 

 

Дискретизация (sampling) – таңдау, цифрлау, кванттау-сигналды тек 

белгілі бір уақыт кезінде ғана оқу; бұл процесс компьютерде арнайы сұлбамен 

жүзеге асырылады. Дискретизация мультиплексирлеу және АЦ - түрлендіруді 

қамтиды. Бұл операциялар тапсырма таймерінің көмегімен қатаң 

синхрондалуы керек (4.1 сурет). 

 

 
4.1 сурет - Берілген таймердің көмегімен сигналды синхрондау 

 

Дискретизация өзі өте тез жүреді. Алайда, АЦ-түрлендірулер кезінде 

сандық шығуға әсер етуі мүмкін кіріс сигналында қандай да бір өзгерістер 

болмауы тиіс. Бұл таңдау және сақтау операциясымен қамтамасыз етіледі 

(sample-and-hold). Дискретизацияның әрбір циклінде аналогтық сигналдың 

мәні әрбір интервалдың басында есептеледі және АЦ-түрлендірудің барлық 

уақыты ішінде тұрақты болып қалады. Бұл операция нөлдік тәртіптің кідірісі 

деп аталады (4.2 сурет). 
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4.2 сурет - Нөлдік тәртіптің кешігуі бар аналогтық сигналды 

дискретизациялау 

 

4.1 Таңдау және сақтау сұлбасы. Дискреттеу аралығын анықтау. 

Аналогтық-цифрлық түрлендіру сұлбалары 
 

Таңдау және сақтау сұлбасы 4.3-суретте келтірілген. Оның жұмысы 

кілтпен басқарылады. Таңдау кезінде (S-sample) кілт тұйықталады және C 

конденсаторы кіріс сигналының ағымдағы кернеу мәніне дейін зарядталады. 

Процесс кезінде (H-Hold) кілт ашық және операциялық күшейткіштің 

шығуында сигнал мінсіз жағдайда тұрақты болып қалады. Бұл кілт әлі 

құлыпталған кезде соңғы шығыс мәніне тең болады. 

 

 
4.3 сурет - Жеке күшейткіші бар таңдау және сақтау сұлбасы 

 

S режимінде шығыс сигналының амплитудасы v0 = Vi кіріс сигналының 

лездік мәніне тең. H ұстап қалу режимінде шығу сигналы тұрақты және тізбек 

таңдау режимінде жұмыс істеген соңғы шығыс мәніне тең. 

Дискретті сигнал үздіксіз сигналға қатысты дискреттеу аралығының 

шамамен жартысына артта қалады. Егер дискретизация процедурасы үлкен 

басқару жүйесінің бір бөлігі болып табылса, бұл кідіріс фазалық артта қалуды 

тудыруы және тиісті құрылғымен салыстырғанда сандық реттеуіштің 

тұрақтылық ауқымының қысқаруына әкелуі мүмкін. 
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Аналогтық сигналдың дискреттеу аралығын дұрыс анықтау өте 

маңызды. Дискреттеу интервалы шығыс сигналы қолайлы дәлдікпен 

аналогтық кіріс өзгерістерін сипаттауы үшін жеткілікті қысқа болуы тиіс. 

Дискретизацияның теориялық жиілігі түрлендірілетін сигналдың ең жоғарғы 

құраушы жиілігінің екі еседен артық болуы тиіс. 

Егер дискретизация аралығы тым үлкен болса, яғни таңдау жиілігі тым 

аз болса, компьютер бастапқы сигналдың дұрыс емес көрінісін алады. 

Сонымен қатар, тым аз интервал, көп есептеулерді орынсыз орындайды. 

Сонымен қатар, жылдам әрекет неғұрлым көп болса, соғұрлым құрылғы 

қымбат болады. Бастапқы сигнал туралы таңдаудан кейін келесі үлгіге дейін 

ештеңе белгісіз болғандықтан, дискретизация кезеңі бастапқы сигнал 

айтарлықтай өзгермейтіндей қысқа болуы тиіс. 

Басқаша айтқанда, таңдау жиілігі дискретті аналогтық сигналды 

кейіннен қалпына келтіру үшін жеткілікті болуы тиіс. 

Компьютерлік өңдеу үшін өлшеуіш сигналдың дискретті аналогтық 

мәндерін сандық нысанда ұсыну қажет, яғни аналды-цифрлық түрлендіруді 

орындау қажет. Тиісті құрылғы АСТ Аналогты-Сандық Түрлендіргіш деп 

аталады. АСТ екілік сөзді генерациялайды - сандық Шығыс - аналогтық 

сигнал негізінде. 

АСТ түрлі принциптерге сәйкес жұмыс істей алады; екі кең таралған 

әдіс - параллельді салыстыру және қадамдық ұлғайту. 

Салыстыру принципі бойынша жұмыс істейтін АСТ-да кіріс кернеуі 

белгілі тірек кернеуі мен кедергі каскадының негізінде жасалған кернеудің 

әртүрлі деңгейлерімен салыстырылады (4.4 сурет). Әрбір салыстыру 

сұлбасының шығуында-компаратор кіріс және тірек кернеулерінің 

арақатынасына байланысты 0 немесе 1 пайда болады. Әрбір компаратордың 

шығуы екілік кодқа айналады. 

Қадамдық жақындау принципі бойынша жұмыс істейтін АСТ ЦАТ 

негізінде салынған . Кіріс сигналының диапазоны 2n-1 интервалға бөлінген, 

мұнда N - бит саны. Есептеуіш тез аналогтық мәндерге бірден түрлендірілетін 

тізбекті сандарды жасайды. Есептеуіш АСТ шығысы мен кіріс мәні 

арасындағы кернеудің айырмашылығы АСТ рұқсат етілген қабілеттілігінен 

кем болмайынша шығуды ұлғайтуды жалғастырады . Қадамдық жақындау 

негізінде түрлендіру ЦАТ-түрлендіру уақытына және кіріс мәніне байланысты 

белгілі бір уақытты талап етеді. Жалпы айтқанда, ОА-түрлендіру уақыты 

наносекунд диапазонында, ал типтік АСТ үшін бұл уақыт 0,5-тен 400 мкс-қа 

дейін. 

Рұқсат түрлендіру әдетте 10-12 битті құрайды,яғни 1023 не 4095 аралық 

кернеу; егер кіріс сигналын  өзіне сәйкес үлеспен толық кіріс шамасымен 

квантталады. АСТ сипаттамасының бір бөлігі ЦАТ үшін - рұқсат, нөлдік 

араласу, сызықтық және түрлендіру уақыты сияқты анықталған. 



99 

 
4.4 сурет - Параллель салыстыру сұлбалары бар АСТ 

 

АСТ жұмыс істегенде оның шешуші қабілеті толық пайдаланылуы 

маңызды.  

Іс жүзінде сирек түрлендірілетін кіріс сигналы (датчиктің шығуы) өз 

диапазонының 0 – 100% - дан өзгереді. Әдетте, оның теориялық 

диапазонының 5% шегінде өзгеріс қалыпты болып табылады және 10-биттік 

АСТ түседі. Сонда сигналдың нақты кіріс диапазоны 1023-тен 5% немесе 50-

ге жуық кернеу аралығын құрайды. 

Осылайша, сандық рұқсат барлық диапазонның 1/50 бөлігі, яғни 2% 

(3.5, а сурет.). Егер АСТ оның орнына 0 – ге 20% болғанда және 1023-ге 5% 

кіріс сигналында теңеуге болады, онда датчиктің 1/1023 немесе 0,1% 

диапазонында рұқсат әлдеқайда жоғары болады. АСТ бүкіл диапазонын 

пайдалану үшін күшейту коэффициентін де, кіріс аналогтық сигналдың 

кернеуінің жылжуын да құру қажет. Мұны операциялық күшейткішпен 

жасауға болады (сурет 4.5 б). Кернеудің ығысуы R1 ауыспалы резистормен 

тұрақты ток күшейткішінің шығысы АСТ кіріс сигналының минимумына 

сәйкес келетіндай етіп реттеледі, ол өз кезегінде өлшеу сигналының ең аз 

мәніне сәйкес келеді. R2 айнымалы резисторы кіріс өлшеу сигналының 

максимумына арналған күшейткіштің шығыс деңгейі АСТ максималды мәніне 

сәйкес болатындай етіп күшейткішті баптау үшін қолданылады. 

Егер сигналдарды беру үшін 4-20 мА диапазоны пайдаланылса, онда 

тізбектің үзілуін 0 мА сигналы ретінде анықтауға болады. АСТ датчиктің 

жұмыс істемейтін күйін индикациялау үшін де қолдануға болады (4.5 сурет). 

Егер АСТ максималды кіріс сигналы 12 биттік АСТ 4095 орнына 4000 мәніне 

сәйкес келсе, онда шығу сөзінің үлкен мәндерін ерекше және қате 

жағдайларды индикациялау үшін қолдануға болады. Бұл, алайда, кейбір 

қосымша Электрондық сұлбалар мен өңдеу құралдарын талап етеді. 
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                                            а)                                      б) 

4.5 сурет – АСТ 0-100% (а) барлық диапазонын пайдалану; 

R1 резистормен R2 резистормен күшейту коэффициенті R1 резистормен 

нөлдің ығысуын теңеу  

 

Негізгі ұғымдар мен элементтер: 

1) ИНС - үздіксіз хабар көзі (a(t) - кейбір тербеліс). 

2) АСТ-аналды-сандық түрлендіргіш: 

а) уақытша дискретизация; 

Уақытша дискретизацияның теориялық негізі Котельников теоремасы 

болып табылады-шектеулі спектрі бар кез келген үздіксіз S(t) сигналы уақыт 

интервалы арқылы алынған оның есептеулері бойынша дәл қалпына келтіруге 

болады. 

 
 

Мұндағы: 

F - сигнал спектрінің жоғарғы жиілігі. 

б) деңгей бойынша кванттау (ешқандай аналогтық сигнал дәл елестету 

мүмкін емес); 

в) примитивті кодтау (АСТ - да заманауи байланыс жүйелерінде тиімді 

кодтау (деректерді қысу) + бөгеуілге орнықты кодтау қолданылады. 

3) М-Модулятор. ГҚК - тасымалдаушы тербеліс генераторы, модулятор-

екі кіру және бір шығу құрылғысы, бірінші кіріске төмен жиілікті хабар 

беріледі. Екінші ВЧ кіруіне тербелісті тасымалдайтын тасымалдаушы 

шығысында-модульденген сигнал. Модуляция - берілетін төмен жиілікті 

сигнал заңы бойынша жоғары жиілікті таратқыштың бір немесе бірнеше 

параметрлерін өзгерту процесі. 

4) Демодуляция - жоғары жиілікті сигналдан төмен жиілікті хабарды 

бөлу процесі. 

5) РУ-шешуші құрылғы. 
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4.2 Цифрлық - аналогтық түрлендіргіш 

 

Электр кернеуі, ток және т.б. түрінде ұсынылған санды пропорционалды 

аналогтық шамаға түрлендірудің кері есебін шешу үшін цифрлық-галогиялық 

түрлендіргіш (ЦГТ) қызмет етеді. 

ЦАТ-да әрбір екілік кодтық комбинация аналогтық сигналға 

түрлендіріледі және шығу кезінде амплитудасы бойынша модуляцияланған 

импульстардың т кезеңімен реттілігі құрылады. Аналогтық құрылымды 

қалпына келтіру осы сигналдарды сүзуді не экстраполяциялауды қамтамасыз 

ететін арнайы сұлбалардың көмегімен жүргізіледі. ЦАТ құру негізінде 

токтардың (кернеулердің) суперпозициясы принципі жатыр, олардың 

әрқайсысы кванттау қадамына пропорционал. 

  Бұл ретте кіріс сөзінің тиісті разряды 1-ге тең болса, сома мүшесі 0-ге 

тең емес. 

4.6-суретте ЦАТ ең қарапайым сұлбаларының бірі ұсынылған, оған 

мыналар кіреді:  

- тірек кернеуінің көзі (ИОН), Е;  

- аналогты кілттер (АК);  

- шығыс сигналдарын қалыптастыру тізбектері (резистивті тізбектер). 

 

 
 

4.6 сурет - Cалмақтық резисторлары бар цифрлы - аналогтық 

түрлендіргіш 

 

Электрондық кілттің жай-күйі түрлендірілетін санның тиісті 

разрядының мәнімен анықталады, бұл ретте егер санның екілік разряды 

бірлікке тең болса, онда тиісті резистор Е тірек кернеуінің көзімен жалғанады, 

әйтпесе кілт ажыратылады. Резисторлардың кедергілерін келесідей 

таңдалады: 
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Бұл ретте әрбір код үшін ЦАТ шығысында бізде: 
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мұнда х-кіріс екілік кодының / - ші разрядының мәні.  

Резисторлар номиналдарының санын азайту үшін тек екі номиналдан — 

Л және 2Я резисторлардың екі есе үлкен санынан құралған тізбекті сұлбаны 

пайдаланады.  

Аналогтық сигналды цифрлардан алу үшін кіріс сандық кодын оған 

сәйкес шығыс кернеуінің немесе токтың мәніне декодтау үшін құрылғы болып 

табылатын сандық - аналогтық түрлендіргіш (ЦАТ) қолданылады. Uц кіріс 

сандық шамасы мен оның аналогтық эквиваленті арасындағы сандық 

байланыс ЦАТ үшін u =UUAU, мұнда ДU - кванттау қадамы. 

ЦАТ-да түрлендіру уақыт ішінде аяқталуы тиіс, ЦАТ кірісіндегі сандық 

кодтардың алмасулары арасындағы аз аралықтар көп. ЦАТ құрылымдық 

сұлбасы 4.7 -суретте келтірілген. 

 

 
 

4.7 сурет - ЦАТ құрылымдық сұлбасы 

 

Декодер кодтық комбинацияларды санаудың кванттық тізбегіне 

түрлендіруді жүзеге асырады. Тегістеуші сүзгі кванттық мәндер бойынша 

үздіксіз хабарды қалпына келтіреді. 

Жалпы жағдайда ЦАТ тура және аралық түрлендіргіштерге бөлуге 

болады. Тура түрлендірілген ЦАТ тізбекті және параллель болып бөлінеді. 

Мысалы, тура түрлендірумен параллельді типті ЦАТ 4.7 суреттегідей 

іске асырылады. 

Осылайша, осындай типті ЦАТ құрамына: тірек кернеуінің көзі, 

өлшенген резисторлардың матрицасы негізіндегі бөлгіш, кілттер және 

операциялық күшейткіш кіреді. Бұл сұлбада  n-ЦАТ разрядтылығы. ЦАТ осы 

іске асырудың кемшілігі AR резисторларының кедергілерінің шашырауына 
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сезімталдық болып табылады. Бұл ретте AR шартты қанағаттандыруы тиіс: 

AR/R < /2
n+l

. 

 
 

4.8 сурет - Тік түрлендірумен параллель типті ЦАТ құрылымдық 

сұлбасы 

 

Аралық түрлендірілген ЦАТ - та кіріс кодын алдымен импульстердің 

жүру ұзақтығы немесе жиілігі көрсетілген аралық шамаға, содан кейін шығу 

сигналына түрлендіреді. 

Кірісіндегі сандық мәнге сәйкес келетін кернеу деңгейі бар аналогтық 

сигнал генерациясы көптеген басқару процестерінде маңызды кезең сандық-

аналогтық түрлендіру болып табылады. Бұл процедура компьютерден басқару 

сигналын атқарушы механизмге немесе реттеуіш үшін тірек мәнге беру үшін 

қолданылады. ОА-кері аналог-цифрлық АЦ түрлендіруді орындаудағы 

қажетті қадам.  

Идеалды сандық-аналогты түрлендіргіш N-биттік сандық сигналға 

сызықтық тәуелді шығыс сигналын шығарады. 

Ең көп таралған сұлбаларда кіріс сөзінің әрбір биті қарсыласу 

каскадымен генерацияланатын шығыс кернеуінің кейбір құраушысын 

басқарады (4.9 сурет). Резисторлардың шамалары 1/2, 1/4 тең кернеуді алу 

үшін таңдалады ...., 1 / 2n сөздегі тиісті бит позициясына сәйкес келетін тірек 

мәндері. Бұл мәндер кіріс биттерінің басқаруында қалыптасады және одан 

кейін күшейтіледі. ЦАТ ток шығысын алу үшін де құрастыруға болады. 

 

 
 

4.9 сурет - Кедергі каскадымен сандық-аналогты түрлендіргіш 
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S1,..... Sn кілттерінің орналасуы 0 немесе 1 кірісіне  сәйкес келеді. 

Шығыс кернеуі біртіндеп кететін мүшелерден жасалады. 

 

1 2
0 2 22 2 2

N
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V V

 
     

 
 

 

Мысалы, 8 биттік ЦАТ байт келесі шығыс кернеуіне әкеледі (vref=- 10V). 
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Әлбетте, ЦАТ тек Vref×2-n рұқсатымен дискретті шығыс кернеулерін 

береді. 

Егер кірістің мәні өзгерген кезде тиісті ЦАТ кілттері өз күйін бір 

уақытта өзгертпесе, онда өтпелі режимде аналогтық кірісте кернеудің қажетсіз 

шашырауы пайда болуы мүмкін. Бұл проблеманы жою үшін ЦАТ-пен таңдау 

және сақтау сызбасын (стабилизатор) қамтиды, ол кілттер орнатылғанға дейін 

шығыс мәнін тұрақты ұстап тұрады. 

Оны таңдау немесе әзірлеу кезінде ЦАТ ескеру қажет ең маңызды 

сипаттамалары төменде көрсетілген. 

Сызықтық: сандық кіріс арасындағы байланыс қандай деңгейде шығыс 

кернеуінің сызықтық емес болғандықтан нақты шығыс кернеуінің есептік 

кернеуінің ауытқу шамасы. 

Нөлдік ығысу: сандық кіріс кезінде нөлдік мәндегі шығыс сигналының 

мәні. Әрқашан бұл мәнді, мысалы, потенциометр немесе бағдарламалық 

басқару арқылы орнату мүмкіндігі болуы тиіс. 

Орнату уақыты: жаңа тұрақты мәнге шығыс кернеуін орнату үшін 

қажетті уақыт. 

Жылдамдық: шығыс кернеуінің максималды жылдамдығы (в/мкс). 

 

4.3 Байланыс арналарындағы коммутация әдістері 

 

4.3.1 Арналарды коммутациялау. 

Арналардың екі негізгі түрі бар: арналарды коммутациялау және 

пакеттерді коммутациялау. 

Арналар коммутациясы бар желілер ХІХ ғасырдың соңынан бастап 

телефон желілерінен тарихқа енген. Пакеттер коммутациясы бар желілер XX 

ғасырдың 60-шы жж. соңында бірінші жаһандық компьютерлік желілерде 

пайда болды. Пакеттерді коммутациялау тәсілі неғұрлым икемді және әмбебап 

болып табылады. 

Желінің соңғы түйіндері арасында арналарды коммутациялау кезінде 

аралық арналық учаскелердің коммутаторларымен тізбектей қосылған құрама 

физикалық арна пайда болады. Мұндай арнаны құру шарты-әрбір учаскеде 
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деректерді беру жылдамдығының теңдігі болып табылады. Деректерді құрама 

арна пайда болған байланыс орнатылғаннан кейін жіберуге болады. 

Арналардың коммутациясы кеңістіктік және уақытша болуы мүмкін.  

Кеңістіктік коммутатор деп - N кіріс және шығыс саны тең матрицаны 

айтады (4.10 сурет). 

 

 
 

4.10 сурет– Кеңістіктік коммутатордың сұлбасы 

 

Тордың тораптарында коммутациялық элементтер орналасқан. Әрбір 

бағанада бір элементтен артық емес тұйықталу болуы мүмкін. Сұлбаның 

кемшілігі: коммутациялық элементтердің санының көптігі- N
2
. Бұл кемшілікті 

жою үшін көп сатылы коммутаторлар қолданылады. 4.11-суретте үш сатылы 

коммутатордың сұлбасы келтірілген. 

 

 
 

4.11 сурет - үш сатылы коммутатордың сұлбасы 

 

Мұнда ауыстырып-қосқыш элементтердің саны коммутацияның кідіруін 

арттыру есебінен азаяды. 

Уақытша коммутатор буферлік жады негізінде құрылуы мүмкін. Бұл 

жағдайда кем дегенде жазу-оқу циклы кезінде кідіріс болады. 

Арналарды коммутациялау тәсілінің артықшылықтары: 

1) Орнатылған байланыс бойынша деректерді берудің белгілі және 

тұрақты жылдамдығы. 

2) Деректердің аз және тұрақты уақыттық кідірістері. 

Арналарды коммутациялау тәсілінің кемшіліктері: 

1) Егер арналық учаскелерден қандай да бір артық зат жүктелсе, 

қосылысқа қызмет көрсетудің істен шығуы. 

2) Физикалық арналарды тиімсіз пайдалану. 
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3) Құрамдық арнаға қосылудың барлық уақыты беріледі, ал 

компьютерлердің өзара әрекеттесуі біркелкі емес, яғни арнаның өткізу 

қабілетін динамикалық қайта бөлу жоқ. 

4) Байланыс орнату уақыты есебінен деректер берудің сөзсіз кідірістері. 

Компьютерлік желілер жұмысының типтік режимдері тарату 

жылдамдығының едәуір вариацияларымен сүйемелденеді. Қатынасы орта 

қарқынды алмасуына қарай барынша мүмкін деп аталатын коэффициенті 

лүпілді трафик, мүмкін 1:100, яғни коммутацияланған арна көп уақыт бос 

болады және басқа пайдаланушыларға қол жетімді желі. Сондықтан 

пакеттердің коммутациясы өте тиімді. 

  Дестелерді коммутациялау кезінде бастапқы тораптағы жіберілетін 

хабарлама пакеттер деп аталатын шағын бөліктерге бөлінеді. Хабарлама-

бірнеше байттан Мбайтқа дейін еркін ұзындығы бар логикалық аяқталған 

деректер порциясы. Пакеттердің еркін ұзындығы бар, бірақ тар шектерде, 

әдетте, бірнеше байттан 1,5 Кб дейін. Бір хабар пакеттерін параллель жіберу 

есебінен үлкен желілерде деректерді желінің әртүрлі учаскелерінде беруді 

жылдамдатуға мүмкіндік береді. 

Қате пайда болған кезде, қысқа пакетті қайта жіберу қажет, тек ұзын 

хабарды ғана емес. Жоғары пакеттің өлшемін шектеу тарату 

маршруттарындағы транзиттік тораптарда буферлік жадтың аз көлемімен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Әрбір пакеттің мақсаты торабына пакетті жеткізу үшін мекен-жай 

ақпаратын және хабарды жинау үшін қабылдау жағында пайдаланылатын 

пакеттің нөмірін қамтитын өз тақырыбы болады. Осылайша, пакеттер желіге 

тәуелсіз деректер блоктары ретінде жіберіледі. Желі коммутаторлары 

пакеттерді қабылдайды және атаулы ақпарат бойынша тақырыптарды 

тағайындау торабына жеткенше бір-біріне береді. 

Пакеттік желі коммутаторларының арналар коммутаторларынан 

айырмашылығы, біріншісі пакеттерді уақытша сақтау үшін ішкі буферлік 

жадқа ие.  

  Ол кезде қабылданған пакет коммутатордың шығыс портының буферлік 

жадында пакеттер кезегінде болады және оған дейін кезек келген сәтте 

беріледі. Мұндай сұлба коммутаторлар арасындағы магистральды 

байланыстарда трафиктің пульсациясын тегістеуге мүмкіндік береді, бұл 

жалпы желінің өткізу қабілетін арттырады. Сонымен қатар, коммутаторларға 

соңғы түйіндерден келіп түсетін өте біркелкі емес трафик кезінде 

коммутаторлар арасындағы қосылу бірқалыпты жүктеледі және жоғары 

деңгейдегі коммутаторларды қосатын магистральды арналардағы пакеттер 

ағыны барынша көп пайдалану коэффициенті бар. Осылайша, дестелерді 

буферлендіру жеке пайдаланушылардың пульсация коэффициентімен 

салыстырғанда 1-ге жақын жүктеме коэффициенттеріне жетуі мүмкін. 

Магистральды физикалық арналарды құру кезінде және компьютерлік 

және телефондық желілердің коммутаторлары арасында бастапқы желілерде 
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жоғары жылдамдықты тұрақты қосылыстарды құру үшін арналарды ауыстыру 

әдісі әлі де кең қолданылады. 

Қарапайым арна (немесе жай ғана арна) - бұл желінің белгілі бір типінде 

бекітілген өткізу қабілеттілігінің кейбір мәні болып табылатын, арнаны 

ауыстырып қосатын желінің негізгі техникалық сипаттамасы. Электр тізбегі 

қосылған желідегі кез келген байланыс желісі осы типтегі желілер үшін 

қабылданған қарапайым каналдың өткізу қабілеттілігіне ие. 

Қарапайым арнаның мәні, немесе басқаша айтқанда, байланыс желісінің 

өткізу қабілетінің ең аз бірлігі әртүрлі факторларды ескере отырып таңдалады. 

Бірақ қарапайым арна күтілетін ұсынылған жүктемені беру үшін ең аз қажетті 

өткізу қабілетін таңдаудың қажеті жоқ. 

Әрбір байланыс желісінің өткізу қабілеті қарапайым арналардың бүтін 

санына тең болуы тиіс. 

Қарапайым арналарды коммутациялау (қосу) арқылы құрылған арна 

құрамдас арна деп аталады. 

Құрамдас арнаның сипаттары: 

- құрама арна өз бойында бірдей элементарлық арналардан тұрады; 

- құрама арнада тұрақты және бекітілген өткізу қабілеті бар; 

- құрама арна екі абоненттің байланыс сеансы кезеңінде уақытша 

құрылады; 

- байланыс сеансы кезінде құрама арнаға кіретін барлық қарапайым 

арналар осы құрама арна құрылған абоненттердің айрықша пайдалануына 

түседі; 

- барлық байланыс сеансы ішінде абоненттер желіге құрама арнаның 

өткізу қабілеттілігінен аспайтын жылдамдықпен деректерді жібере алады; 

- құрамдық арнаға түскен деректер шақырылушы абонентке кідіріссіз, 

ысырапсыз және осы уақытта желіде басқа қосылыстар бар- жоқтығына 

жоқтығына қарамастан сол жылдамдықпен (көз жылдамдығымен) кепілді 

түрде жеткізіледі.; 

- байланыс сеансы аяқталғаннан кейін тиісті құрамдас арнаға кіретін 

қарапайым арналар бос болып жарияланады және басқа абоненттердің 

пайдалануы үшін таратылатын ресурстар пулына қайтарылады. 

Желі бір уақытта бірнеше байланыс сеанстары болуы мүмкін (бір 

уақытта жүздеген және мың абонент сөйлесулері берілетін телефон желісі 

үшін әдеттегі жағдай). Байланыс сеанстары арасында желіні бөлу қарапайым 

арналар деңгейінде болады. Мысалы, S2-S3 байланыс желісінде А және В 

абоненттерінің байланысы үшін екі арна бөлінгеннен кейін, қалған үш 

қарапайым арна осы уақытта және осы байланыс желісі арқылы өткен басқа 

үш байланыс сеансы арасында бөлінген. Мұндай мультиплексирлеу бір 

уақытта әрбір физикалық арна арқылы бірнеше логикалық қосылыстардың 

трафигін жіберуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, арналар коммутациясы бар желілерде деректерді жылжыту 

екі кезеңде жүргізіледі: 
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1) Желіге қызметтік хабарлама — сұраныс келіп түседі, ол 

шақырылатын абоненттің мекен-жайын көтереді және құрамдық арнаны 

құруды ұйымдастырады. 

2) Дайындалған құрамдық арна бойынша негізгі деректер ағыны 

беріледі, оны беру үшін ешқандай қосымша ақпарат, оның ішінде 

шақырылатын абоненттің мекен-жайы талап етілмейді. Коммутаторлардағы 

деректерді коммутациялау жергілікті белгілер — қарапайым арналар 

нөмірлері негізінде орындалады. 

Байланыс орнату сұраулары әрдайым сәтті аяқталмайды. Егер 

шақырушы мен шақырылатын абоненттер арасындағы жолда бос қарапайым 

арналар болмаса немесе шақырылатын желі бос болмаса, онда байланыс 

орнатудан бас тартылады. Пакеттер коммутациясымен желілер сияқты 

желісінің коммутация каналының тұрады коммутаторларды байланысты жеке 

желілермен байланыс. Бірақ бұл желілерде деректерді беру мүлдем басқаша 

болады. Мысалы, ол осы деректердің жүру жолында байланыс желілерін 

резервте қалдыру және қажетті өткізу қабілетіне кепілдік бермейінше 

деректерді қабылдай алады. Дестелер коммутациясы бар желі өз абоненттері 

үшін тек қана оларға бөлінген байланыс арналарын алдын ала жасамайды. 

Деректер жолда кідіріп, тіпті жоғалуы мүмкін. 

Сонымен қатар, барлық пайдаланушылар 1 Мбит/с орташа 

жылдамдықпен бірдей пульсациялық трафик жасайды деп болжаймыз. 

Сонымен қатар қысқа уақыт кезеңінде ұсынылған жүктеме жылдамдығы ең 

жоғары қатынау жылдамдығына дейін, яғни 10 Мбит/с дейін өседі. Сонымен 

қатар, S1 коммутаторына қосылған барлық пайдаланушылар ақпаратты тек S2 

коммутаторына қосылған пайдаланушыларға береді. 

Сонымен қатар, бір желі дестелерді коммутациялау техникасының 

негізінде жұмыс істейтін нұсқаны қарастырайық (4.12 сурет). 1 Мбит/с 

пайдаланушы ағындарының орташа жылдамдығы кезінде желі бір мезгілде 

100/1 = 100 (! 1) коммутаторлар арасындағы арнаның өткізу қабілетін толық 

жұмсай отырып, желі таратады. Бірақ, егер деректер ағынының жиынтық 

жылдамдығы 100 Мбит/с артық болса, коммутатор буферінің 

сыйымдылықтары артық жүктеме кезеңінде дестелерді сақтау үшін жеткілікті 

болса, бұл дұрыс болып табылады. S1 коммутаторына жүктелу кезеңінде әрбір 

ағыннан 10 Мбит/с ∙ 1 с =10 Мбит, ал 100 ағыннан 1000 Мбит түседі. Бұл 

деректерден бір секунд ішінде коммутатор шығу арнасына тек 100 Мбит ғана 

бере алады. Демек, желінің артық жүктелуі кезінде бірде-бір пакет жоғалмауы 

тиіс, коммутатордың кіріс буферлерінің жалпы көлемі 1000 - 100 - 900 кем 

немесе 100 Мбайт артық болмауы тиіс. 
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4.12 сурет - Пакеттер мен арналар коммутациясы бар желілердің 

тиімділігін салыстыру 

 

Бүгінгі коммутаторлар әдетте аз буферлік өлшемдерге ие (1-10 МБ). 

4.1-кестедегі мәліметтер негізінде, қандай жағдайларда тізбекті 

коммутацияланған желілерді пайдалану тиімді, ал қайсысында - пакеттік 

коммутацияны қолдану тиімді болатынын көре аламыз.  

 

4.1 кесте - Айнымалы және пакеттік коммутацияланған желілерді 

салыстыру 

Арналар коммутациясы Пакеттерді коммутациялау 

Алдын ала қосылысты орнату қажет Қосылымды орнату кезеңі жоқ 

(дейтаграммдық әдіс) 

Мекен-жай тек байланыс орнату 

этапында қажет 

Мекен-жай және басқа да қызметтік 

ақпарат әр пакетпен беріледі 

Желі абонентке қосылудан  бас 

тартуы мүмкін 

Желі әрқашан абоненттен деректерді 

қабылдауға дайын 

Өзара іс-қимыл жасайтын 

абоненттер үшін кепілді өткізу 

қабілеті (Өткізу жолағы) 

Абоненттерге арналған желінің өткізу 

қабілеті белгісіз, берудің кідірісі 

кездейсоқ сипатқа ие 

Нақты уақыт трафигі кідіріссіз 

беріледі 

Желі ресурстары пульсирленген 

трафикті беру кезінде тиімді 

қолданылады 

Жоғары беріліс сенімділігі Буферлердің толып кетуінен 

деректердің жоғалуы ықтимал 

Желінің жалпы тиімділігін 

төмендететін арналардың өткізу 

қабілетін ұтымсыз пайдалану 

Абоненттер арасындағы каналдың 

өткізу қабілеттілігін автоматты түрде 

динамикалық бөлу 

 

Коммутацияны жүзеге асырудың әртүрлі тәсілдері. 

Жалпы жағдайда әрбір жеке коммутация есептерін шешу-ағындарды 

және тиісті бағыттарды анықтау, конфигурациялық параметрлерде және 

желілік құрылғылардың кестелерінде маршруттарды тіркеу, ағындарды тану 

және бір құрылғының интерфейстері арасында деректерді беру, ағындарды 
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мультиплексирлеу/демультиплексирлеу және тарату ортасын бөлу-барлық 

басқаларды шешумен тығыз байланысты. Коммутацияның жалпыланған 

есебінің техникалық шешімдерінің кешені жиынтығында кез келген желілік 

технологияның Базисін құрайды. Байланыс арналарын бірлесіп пайдалану 

және деректерді жылжыту, маршруттарды тарту механизмі қандай да бір 

желілік технологияда қаланғанына оның іргелі қасиеттеріне байланысты. 

Желідегі абоненттерді ауыстыру мәселесін шешудің көптеген мүмкін 

тәсілдерінің ішінде екі негізі бар: 

- арналар коммутациясы (circuit switching); 

- пакеттерді коммутациялау(packet switching). 

Бұл екі сұлба  4.13-суретте келтірілгендей желі құрылымдары сәйкес 

келеді, бірақ олардың мүмкіндіктері мен қасиеттері әртүрлі. 

 

 
 

4.13 сурет - Абоненттер коммутациясы бар желінің жалпы құрылымы 

 

Арналар коммутациясы бар желілер бай тарихқа ие, олар алғашқы 

телефон желілерінен орын алды. Дестелер коммутациясы бар желілер 

салыстырмалы түрде жаңа, олар 60-жылдардың соңында алғашқы жаһандық 

компьютерлік желілермен эксперимент нәтижесі ретінде пайда болды. Осы 

сұлбалардың әрқайсысының өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар, 

бірақ көптеген мамандардың ұзақ мерзімді болжамдары бойынша болашақта 

неғұрлым икемді және әмбебап дестелерді коммутациялау технологиясына 

жатады. 

Коммутациялық желі соңғы тораптар арасында аралық арналық 

учаскелердегі тізбектей қосылған коммутаторлардан үздіксіз құрамдас 

физикалық арнаны құрайды. Бір уақытта бірнеше физикалық арналар бірізді 

қосылғанда бір физикалық арнаны құрайды, физикалық арналардың әрбір 

құрамдас бөліктеріндегі деректерді беру жылдамдығының теңдігі болып 

табылады. Мұндай желі коммутаторлары берілетін деректерді буферлендіруге 

тиіс емес. 

Желіде коммутация каналының алдында деректерді әрқашан рәсімін 

жүргізу қажет оның қосылыстары, құрамдас арна оның процесінде құрылады. 

Содан кейін ғана деректерді жіберуге болады. 
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Мысалы, егер желі 4.14 -суретте көрсетілген болса, арналарды ауыстыру 

технологиясында жұмыс істейді, содан кейін 1-ші түйін, мәліметтерді 7-

түйінге беру үшін алдымен тағайындалған мекен-жайын көрсете отырып, А 

қосылысын орнатуға арнайы сұрау жіберуі керек, бұл жағдайда E. Содан кейін 

Е коммутаторы F коммутаторына сұрау жібереді, ал ол өз кезегінде 7-торапқа 

сұрау жібереді. Егер 7-торап қосылысты орнатуға сұрау алса, ол белгіленген 

арна бойынша бастапқы торапқа жауап жібереді, содан кейін құрама арна 

коммутацияланған болып саналады және 1 және 7 - тораптар ол бойынша 

деректермен алмасуы мүмкін. 

Арналарды коммутациялау техникасы өзінің артықшылықтары мен 

кемшіліктері бар. 

 

 
 

4.14 сурет - Құрамдас арнаны орнату 

 

Арналар коммутациясының артықшылықтары: 

1) Соңғы тораптар арасында орнатылған арна бойынша деректерді 

берудің тұрақты және белгілі жылдамдығы. Бұл желі пайдаланушысына 

сапалы жіберу үшін қажетті желі арнасын қажетті жылдамдыққа орнату 

мүмкіндігін алдын-ала жүргізілген бағалау негізінде береді. 

2) Желі арқылы деректер беруді кідіртудің төмен және тұрақты деңгейі. 

Бұл кідіріске сезімтал деректерді (сондай — ақ нақты уақыт трафигі деп 

аталатын) - дауыс, бейне, түрлі технологиялық ақпаратты сапалы беруге 

мүмкіндік береді. 

Арналар коммутациясының кемшіліктері: 

1) Желі қосылысты орнатуға сұрау салуға қызмет көрсетуден бас тарту. 

Мұндай жағдай желінің қандай да бір бөлігінде байланыс арнасының бойында 

ақпарат ағымдарының мүмкін болатын ең үлкен саны өтетін арнаның бойында 

орнатылуына байланысты туындауы мүмкін. Мысалы, егер абонент тек бір 
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ғана байланыс орнатуға қабілетті болса, бұл көптеген телефон желілеріне тән. 

Сөйлесуші абонентке екінші қоңырау келіп түскен кезде желі шақырушы 

абонентке қысқа гуіл — «бос емес» сигналын береді.  

2) Физикалық арналардың өткізу қабілетін ұтымсыз пайдалану. 

Қосылыс орнатылғаннан кейін композиттік арнаға бөлінетін өткізу 

қабілеттілігінің бөлігі оған тұтасымен қамтамасыз етіледі, яғни байланыс 

ажыратылғанша. Алайда, абоненттерге қосылу кезінде әрдайым арнаның 

өткізу қабілеті қажет емес, мысалы, телефонмен сөйлесуде кідірістер болуы 

мүмкін, компьютерлердің өзара әрекеттестігі уақытында одан да біркелкі 

болмайды. Өткізгішті динамикалық түрде қайта бөлудің мүмкін еместігі - бұл 

тізбекті коммутацияланатын желіні түбегейлі шектеу, өйткені мұнда 

коммутациялық блок тұтастай ақпараттар ағыны болып табылады. 

3) Қосылысты орнату фазасына байланысты деректерді беру алдында 

міндетті кідірту. 

         Кез келген желілік технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері 

салыстырмалы. Белгілі бір жағдайларда бірінші жоспарға артықшылығы 

шығады,ал кемшіліктер елеусіз болады. Мысалы, арналарды коммутациялау 

техникасы тек қана телефонмен сөйлесу трафигін жіберу қажет болған 

жағдайларда жақсы жұмыс істейді. Бұл жерде сөйлесуден кідірістерді «кесу» 

мүмкін емес және коммутаторлар арасында магистральды физикалық 

арналарды неғұрлым ұтымды пайдалану мүмкін емес. Ал өте біркелкі емес 

компьютерлік трафикті беру кезінде бұл ұтымдылық қазірдің өзінде бірінші 

жоспарға шығады. 

 

4.3.2 Пакеттерді коммутациялау. 

Дестелер коммутациясы бар желілердің жұмыс істеуінің маңызды 

принципі пакеттер деп аталатын бір-бірінен құрылымдық бөлінген деректер 

порциялары түрінде желі арқылы берілетін ақпаратты ұсыну болып табылады. 

Әрбір пакет мақсатты мекен-жайы және адресатқа пакетті жеткізу үшін 

пайдаланылатын басқа да қосалқы ақпарат (деректер өрісінің ұзындығы, 

бақылау сомасы және т.б.) бар тақырыпта жабдықталған. Әрбір пакетте 

мекенжайдың болуы дестелерді коммутациялау техникасының маңызды 

ерекшеліктерінің бірі болып табылады, өйткені әрбір пакет желілік трафикті 

құрайтын басқа пакеттерге қарамастан коммутатормен өңделуі мүмкін. 

Сонымен қатар, пакеттегі тақырыпшадан басқа, пакеттің соңында 

орналастырылған тағы бір қосымша өріс болуы мүмкін, сондықтан  ол 

концевик деп аталады. Концевикте әдетте желі арқылы беру кезінде 

ақпараттың бұрмаланғанын немесе болмағанын тексеруге мүмкіндік беретін 

бақылау сомасы орналастырылады. 

Сонымен қатар, байланыс желілері мен байланыс желілерін алдын ала 

резервтеместен және алдын ала белгіленген жылдамдықпен емес, арналар 

коммутациясы бар желілерде жасалғандай, ал олардың көзі генерациялайтын 

қарқынмен желіге түседі. Сонымен қатар, бұл желі соңғы түйіннен пакетті 

қабылдауға дайын. 
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4.15 сурет - Пакеттер түрінде желі бойынша деректерді беру 

 

Айнымалы ток желілеріндегідей, пакеттік коммутацияланған желілерде, 

әр ағын үшін бағыт қолмен немесе автоматты түрде орнатылады, ол 

коммутаторларда сақталған коммутация кестелерінде жазылады. 

Коммутаторға түскен пакеттер олардың тақырыптарындағы, сондай-ақ 

коммутация кестесінде қамтылған ақпарат негізінде сол немесе өзге маршрут 

бойынша өңделеді және жіберіледі (4.15 сурет). 

Бір ғана ақпараттық ағындарға тиесілі пакеттер желі бойынша орын 

ауыстырған кезде бір-бірімен «араластырыла», кезектер құра алады және бір-

бірін «тежейді». Дестелер жолында әртүрлі өткізу қабілеті бар байланыс 

желілері кездеседі. Бір ағынға тиесілі пакеттер әртүрлі жылдамдықтармен 

желі арқылы қозғала алатын және тіпті баратын жеріне олар жөнелтілген 

тәртіпте келе алатындай жағдай болмайтындай жағдайда, мұндай жағдайларда 

байланыс желілерінің жүктелу дәрежесі де қатты өзгеруі мүмкін. 

Деректерді пакеттерге бөлу арналардың коммутациясы бар желілерден 

гөрі біркелкі емес компьютерлік трафикті тиімді беруге мүмкіндік береді. Бұл 

жеке компьютерлерден түсетін трафиктің пульсациясы кездейсоқ сипатқа ие 

және олардың шыңдары көбінесе сәйкес келмейтін уақытта бөлінеді. 

Сондықтан, байланыс желісі соңғы түйіндердің көп санының трафигін 

жібергенде, пульсацияның жиынтық ағынында тегістеледі және желінің өткізу 

қабілеті ұзақ уақыт тұрып, неғұрлым ұтымды пайдаланылады. Бұл әсер 4.16-

суретте бейнеленген, онда 3,4 соңғы түйіндерден түсетін пакеттердің біркелкі 

емес ағындары көрсетілген. 

Пакеттерді берудің барлық жүйесінің маңызды аспектісі пакеттерді 

буферлеу болып табылады (өз бетінше қарау). Пакеттермен алмасу процесінің 

кейбір параметрлерінің екі соңғы түйінімен келісу рәсімі логикалық байланыс 
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орнату деп аталады. Екі өзара іс-қимыл жасайтын торап келісілетін 

параметрлер логикалық қосылым параметрлері деп аталады. 

 

 
4.16 сурет - Пакеттер коммутациясы бар желілерде трафикті тегістеу 

 

Логикалық қосылымның болуы пакеттерді дерекқор әдісімен 

салыстырғанда ұтымды түрде өңдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, бірнеше 

алдыңғы пакеттерді жоғалтсаңыз, келесі пакеттерді жіберу жылдамдығы 

төмендеуі мүмкін. Немесе пакеттерді нөмірлеу және жіберілген және 

қабылданған пакеттердің нөмірлерін бақылау арқасында, телнұсқа лақтыру, 

түскен пакеттерді реттеу және жоғалған пакеттерді қайта жіберу арқылы 

сенімділікті арттыруға болады. 

Қосылыс параметрлері: тұрақты, яғни бүкіл қосылыс ішінде 

өзгертілмейтін (мысалы, қосылыс идентификаторы, пакетті шифрлеу тәсілі 

немесе пакеттің деректер өрісінің ең жоғары мөлшері) немесе айнымалы, яғни 

қосылыстың ағымдағы күйін динамикалық көрсететін (мысалы, берілетін 

пакеттердің тізбекті нөмірлері) болуы мүмкін. 

Логикалық байланыс бір бағытта - қосылым бастамашысынан да, екі 

бағытта да деректерді беруге есептелуі мүмкін. Кейбір аяқталған деректер 

жиынтығын, мысалы, белгілі бір файлды жібергеннен кейін, жіберуші-торап 

тиісті қызметтік кадрды жіберіп, осы логикалық қосылыстың үзілуін 

бастайды. 

Байланыс орнатылғаннан кейін және барлық параметрлер келісілгеннен 

кейін, соңғы тораптар деректерді беруді бастайды. Деректер пакеттері 

коммутаторлармен дейтаграммалық беру кезіндегі сияқты дәл өңделеді: 

пакеттердің тақырыптарынан тағайындалған мекен-жайлар алынады және 

маршрут бойынша келесі қадамдар туралы ақпаратты қамтитын коммутация 

кестелеріндегі жазбалармен салыстырылады. Бір логикалық қосылысқа 

жататын дейтаграммалар, пакеттер сияқты, кейбір жағдайларда (мысалы, 
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байланыс желісі істен шыққан кезде) адресатқа әртүрлі маршруттар бойынша 

жеткізілуі мүмкін. 

Байланыс орнату арқылы жіберу деректер алмасу сенімділігі мен 

қауіпсіздігі жағынан дейтаграммалық беріліске қарағанда көбірек 

мүмкіндіктер береді. Бірақ бұл әдіс баяу, өйткені ол логикалық қосылыстарды 

орнату және қолдау үшін қосымша есептеуді білдіреді. 

Пакеттер коммутациясы бар желілердің артықшылықтары: 

1) Пульсирленген трафикті беру кезінде желілердің жоғары өткізу 

қабілеті. 

2) Физикалық арнаның өткізу қабілетін трафиктің нақты 

қажеттіліктеріне сәйкес динамикалық қайта бөлу мүмкіндігі. 

Дестелер коммутациясы бар желілердің кемшіліктері: 

1) Желінің жалпы жүктелуіне байланысты желі абоненттері арасындағы 

деректерді беру жылдамдығының белгісіздігі. 

2) Желінің жылдам жүктелуі кезінде пакеттердің кідіруінің айнымалы 

шамасы. 

3) Транзиттік тораптардың буферлік жадының толып кетуінен 

деректердің ықтималдылығының жоғалуы. 

Пакеттік коммутацияның бұл әдісі компьютерлік трафикті тиімді беру 

үшін арнайы жасалған. Коммутация техникасы негізінде компьютерлік 

желілерді құрудың алғашқы қадамдары коммутацияның бұл түрі желінің 

жоғары жалпы өткізу қабілетіне қол жеткізуге мүмкіндік бермейтінін 

көрсетті. Әдеттегі желілік қосымшалар трафикті біркелкі емес, деректерді 

беру жылдамдығының жоғары деңгейімен жасайды.  

Пакеттер ауыстырылған кезде пайдаланушы жіберген барлық 

хабарламалар бастапқы түйінге пакеттер деп аталатын салыстырмалы түрде 

кішкентай бөліктерге бөлінеді. Есіңізде болсын, бұл хабарлама логикалық 

тұрғыдан толық деректердің жиынтығы болып табылады - файлды жіберуге 

сұраныс, бүкіл сұранысты қамтитын осы сұранысқа жауап және т.б. Хабарлар 

кез келген ұзындықта, бірнеше байттан бастап көптеген мегабайтқа дейін 

болуы мүмкін. Керісінше, пакеттер әдетте өзгермелі ұзындыққа ие болуы 

мүмкін, бірақ тар шектерде, мысалы, 46-дан 1500 байтқа дейін. 

Әрбір пакет пакетті тағайындау торабына жеткізу үшін қажетті 

мекенжай ақпараты, сондай-ақ хабарды жинау үшін тағайындалған тораппен 

пайдаланылатын пакет нөмірі көрсетілетін тақырыптармен жабдықталады. 

Пакеттер желі бойынша тәуелсіз ақпараттық блоктар ретінде 

тасымалданады. Желі коммутаторлары соңғы түйіндерден пакеттерді 

қабылдайды және адрестік ақпарат негізінде оларды бір — біріне, ал соңында-

тағайындау торабына береді. 
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4.1 Кесте 
Көзі Тарату желісі Мәліметтер 

атауы 

Ақпараттар 

атауы 

Пакет тақырыбы  

Ақпараттар тақырыбы 

 1 пакет  

пакет тақырыбы 

 2 пакет  

пакет тақырыбы 

2 пакет 

 
 

4.17 сурет - Хабарларды пакеттерге бөлу 

 

Егер пакетті қабылдау сәтінде коммутатордың шығыс порты басқа 

пакетті берумен бос болмаса, пакетті уақытша сақтау үшін ішкі буферлік 

жады бар арналар коммутаторларынан ерекшеленеді (4.17 сурет). Бұл 

жағдайда пакет шығу портының буферлік жадында пакеттердің кезегіне біраз 

уақыт кетеді, ал оған дейін кезек жеткенде ол келесі коммутаторға беріледі.  

Мұндай деректер беру сұлбасы коммутаторлар арасындағы 

магистральды байланыстардағы трафиктің пульсациясын тегістеуге мүмкіндік 

береді және осылайша жалпы желінің өткізу қабілетін арттыру үшін оларды 

неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. 

Шынында да, абоненттердің жұптары үшін оларды коммутацияланған 

желілердегідей, коммутацияланған байланыс арнасын жалғыз пайдаланумен 

қамтамасыз ету тиімді болады. 

Бұл жағдайда абоненттердің өзара әрекет ету уақыты аз болар еді,себебі 

деректер кідіріссіз бір абоненттен екіншісіне берілуі мүмкін. Абоненттерді 

тарату кідірісі кезінде арнаның тоқтап қалуы қызықтырмайды, олар үшін өз 

міндетін тезірек шешу маңызды. 

 Желіге пакеттерді коммутациялайтын сызықтар өзара іс-қимыл нақты 

жұп абоненттерінің, өйткені олардың пакеттер мүмкін күтуге коммутаторах, 

әзірге магистральдық байланыс беріледі басқа пакеттер келген қр коммутатор 

бұрын. 
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Сонымен бірге, желі арқылы берілетін компьютерлік деректердің жалпы 

көлемі уақыт бірлігінде дестелерді коммутациялау техникасы кезінде 

арналарды коммутациялау техникасына қарағанда жоғары болады. Бұл үлкен 

сандардың заңына сәйкес жекелеген абоненттердің пульсациясы олардың 

шыңдары сәйкес келмейді, уақыт бойынша бөлінеді. 

Сондықтан коммутаторлар үнемі және бірқалыпты жұмыс арқылы 

жүктелген, егер олар қызмет көрсететін абоненттердің саны шынымен үлкен 

болса, 4.18 - суретте соңғы түйіндерден коммутаторларға түсетін трафик 

уақыт өте біркелкі бөлінбейтіні көрсетілген.  

Алайда, төменгі деңгейдегі коммутаторлар арасындағы қосылыстарға 

қызмет көрсететін иерархияның неғұрлым жоғары деңгейдегі 

коммутаторлары біркелкі жүктелген және жоғарғы деңгейдегі 

коммутаторларды қосатын магистральды арналардағы пакеттер ағыны 

барынша көп пайдалану коэффициенті бар. 

 

 
 

4.18 сурет - Пакеттер коммутациясы бар желіде трафиктің пульсациясын 

тегістеу 

 

Буферлеу пульсацияны тегістейді, сондықтан магистральдық 

каналдардағы толқулар коэффициенті абоненттік қатынас арналарына 

қарағанда әлдеқайда төмен - бұл 1:10 немесе тіпті 1: 2 болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, бұл жүйе абоненттердің нақты жұбының өзара 

әрекеттесуін баяулатады, бірақ жалпы желінің өткізу қабілетін арттырады. 

Жіберу көзіндегі кідірістер: 

- тақырыптарды жіберу уақыты; 

- әрбір келесі пакетті беру арасындағы аралықтар туындаған кідірістер. 

Әрбір коммутатордағы кідірістер: 

- буманы буферлендіру уақыты; 

- коммутация уақыты: 

- кезек күту уақыты (ауыспалы шама); 

- пакетті шығыс портына жылжыту уақыты. 
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Пакеттерді коммутациялау артықшылықтары. 

1) Пульсациялаушы трафикті беру кезінде желінің жоғары жалпы өткізу 

қабілеті.  

2) Физикалық байланыс арналарының өткізу қабілетін олардың 

трафигінің нақты қажеттіліктеріне сәйкес абоненттер арасында динамикалық 

қайта бөлу мүмкіндігі. 

Дестелер коммутациясының кемшіліктері: 

1) Желі коммутаторлары буферлерінің кезектерінде кідірістер желінің 

жалпы жүктелуіне байланысты болғандықтан, желі абоненттері арасындағы 

деректерді беру жылдамдығының белгісіздігі. 

2) Желінің жылдам жүктелу сәтінде айтарлықтай ұзақ болуы мүмкін 

деректер пакеттерінің кідіруінің айнымалы шамасы. 

3) Буферлердің толып кетуінен деректердің жоғалуы. 

Қазіргі уақытта көрсетілген кемшіліктерді еңсеруге мүмкіндік беретін 

әдістер белсенді әзірленуде және енгізілуде, олар әсіресе тұрақты тарату 

жылдамдығын талап ететін кідіріске сезімтал трафик үшін  жасалады. Мұндай 

әдістер қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету әдістері деп аталады (Quality 

of Service, QoS). 

Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету әдістері іске асырылған 

пакеттер коммутациясы бар желілер бір мезгілде әртүрлі трафик түрлерін, 

соның ішінде телефон және компьютерлік сияқты маңызды түрлерін жіберуге 

мүмкіндік береді. Сондықтан дестелерді коммутациялау әдістері бүгінде кез 

келген типтегі абоненттер үшін кешенді сапалы қызметтерді қамтамасыз 

ететін конвергенттік желіні құру үшін ең перспективалы болып саналады. 

Дегенмен, арналарды коммутациялау әдістерін шоттардан алып тастауға 

болмайды. 

Қазіргі таңда олар дәстүрлі телефон желілерінде табысты жұмыс істеп 

қана қоймай, сонымен қатар телефон немесе компьютерлік желілердің 

коммутаторлары арасында магистральды физикалық арналарды құру үшін 

пайдаланылатын SDH және DWDM технологиясының бастапқы (тірек) 

желілерінде жоғары жылдамдықты тұрақты қосылыстарды құру үшін кеңінен 

қолданылады. 

Арналардың коммутациясы мен пакеттердің коммутациясын салыстыру. 

Арналарды коммутациялау: өзара іс-қимыл жасайтын абоненттер үшін 

кепілді өткізу қабілеті (жолағы); желі абонентке қосылудан  бас тартуы 

мүмкін; нақты уақыт трафигі кідіріссіз беріледі; мекен-жай байланыс орнату 

кезеңінде ғана қолданылады; тұрақты және динамикалық коммутация. 

Пакеттерді коммутациялау: абоненттерге арналған желінің өткізу 

қабілеті белгісіз, берудің кідірісі кездейсоқ сипатқа ие; желі әрқашан 

абоненттен деректерді қабылдауға дайын; желі ресурстары пульсирленген 

трафикті беру кезінде тиімді қолданылады; мекен-жай әр пакетпен беріледі. 

Тұрақты және динамикалық коммутация. 

Дестелер коммутациясы бар желілерді және арналар коммутациясы бар 

желілерді екі класқа бөлуге болады: 
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- динамикалық коммутациясы бар желілер; 

- тұрақты коммутациясы бар желілер. 

Динамикалық коммутациясы бар желілерде: 

- желіні пайдаланушының бастамасы бойынша қосылуды орнатуға 

рұқсат етіледі;  

- коммутация тек байланыс сеансы кезінде орындалады, содан кейін 

(пайдаланушылардың бірінің бастамасы бойынша) үзіледі;  

- жалпы жағдайда желі пайдаланушысы кез келген басқа желі 

пайдаланушысымен қосыла алады;  

- динамикалық коммутация кезінде екі пайдаланушы арасындағы 

байланыс уақыты бірнеше секундтан бірнеше сағатқа дейінгі уақытты 

құрайды және белгілі бір жұмыс — файлды жіберу, мәтін немесе сурет бетін 

және т. б. қарап болғаннан кейін аяқталады. 

Динамикалық коммутация режимін қолдайтын желілердің мысалдары 

ортақ пайдаланылатын телефон желілері, жергілікті желілер, TCP/IP желілері 

болып табылады. 

Тұрақты коммутация режимінде жұмыс істейтін желі: 

- пайдаланушылар жұптарына ұзақ уақыт бойы қосылуға тапсырыс 

беруге рұқсат береді;  

- байланыс пайдаланушылармен емес, желіге қызмет көрсететін 

қызметкерлермен орнатылады;  

- тұрақты коммутация орнатылған кезең әдетте бірнеше айды құрайды;  

- арналардың коммутациясы бар желілердегі тұрақты (permanent) 

коммутация режимі жиі бөлінген (dedicated) немесе жалға алынған (leased) 

арналардың сервисі деп аталады;  

- коммутаторлар желісі арқылы тұрақты қосылу қызмет көрсететін 

персонал бастамашылық жасаған автоматты процедуралардың көмегімен 

орнатылған жағдайда, оны әрбір коммутаторды қолмен конфигурациялау 

режиміне қарағанда жартылай тұрақты (semi-permanent) жалғау деп атайды. 

Тұрақты коммутация режимінде жұмыс істейтін ең танымал желілер 

бүгінгі таңда SDH технологиясы желісі болып табылады,олардың негізінде 

секундына бірнеше гигабит өткізу қабілеті бар бөлінген байланыс арналары 

құрылады. 

Кейбір желі түрлері екі жұмыс режимін қолдайды. Мысалы, X. 25 және 

ATM желілері пайдаланушыға желінің кез келген басқа пайдаланушысымен 

динамикалық байланысу мүмкіндігін беріп, сонымен қатар белгілі бір 

абонентке тұрақты байланыс деректерін жібере алады. 

 

4.3.2.1 Дестелер коммутациясы бар желілердің өткізу қабілеті. 

Пакеттік коммутация әдісі мен каналдарды ауыстыру әдісінің 

арасындағы айырмашылықтардың бірі - екі абонент арасындағы қосылыстың 

өткізу қабілеттілігінің белгісіздігі. Құрама арна қалыптасқаннан кейін арналар 

ауысқан жағдайда, соңғы түйіндер арасында мәліметтерді беру үшін желінің 

өткізу қабілеті белгілі - бұл арнаның өткізу қабілеті. 
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Арнаны орнатумен байланысты кідіріс болған соң деректер арнаға ең 

жоғары жылдамдықта беріле бастайды (4.19 сурет). Тк арналарының 

коммутациясы бар желіде хабар тарату уақыты байланыс желісі бойынша 

сигнал таратуды кідірту және хабар беруді кідірту сомасына тең. Сигналдың 

таралуының кідіруі нақты физикалық ортада электромагниттік толқындардың 

таралу жылдамдығына байланысты, ол вакуумдағы жарық жылдамдығының 

0,6-дан 0,9-ға дейін ауытқиды. Хабарламаны жіберу уақыты V / C тең, мұнда 

V-биттердегі хабарламаның көлемі, ал C-биттердегі арнаның бір секундтағы 

өткізу қабілеті. 

Пакеттер коммутациясы бар желіде сурет мүлдем өзгеше. 

 

 
4.19 сурет - Электр тізбегіне қосылған желілердегі мәліметтерді берудегі 

кідірістер 

 

Бұл желілерде қосылымды орнату процедурасын қолданса, электр 

тізбегі қосылған желілердегідей уақытты алады, сондықтан біз деректерді 

беру уақытын салыстырамыз. 

4.20-суретте пакеттер коммутациясы бар желіде деректерді беру үлгісі 

көрсетілген. Желі бойынша 4.19 сурет арқылы берілетін хабарлама сияқты 

көлемдегі хабарлама жіберіледі, алайда ол пакеттерге бөлінген, олардың 

әрқайсысы тақырыппен жабдықталған.  

Дестелер коммутациясы бар желіде хабар тарату уақыты Тк.п суретінде 

көрсетілген, бұл пакеттік хабарламаны пакеттік коммутацияланған желі 

арқылы беру кезінде қосымша кідірістер болады. 

  Сонымен қатар, бұл сигналдарды тарату үшін қосымша уақыт 

жұмсалады. Сонымен қатар, әрбір келесі пакетті тарату арасындағы 

интервалдардан туындаған Tинт кідірістері қосылады (бұл уақыт кезекті 

пакетті стек протоколдарды қалыптастыруға кетеді). 
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Екіншіден, қосымша уақыт әр коммутаторда жұмсалады. Мұнда 

кідірістер tб пакетінің буферленуі уақытынан тұрады. (коммутатор дестені 

толығымен өзінің буферіне қабылдамай, таратуды бастай алмайды). 

Буферизация уақыты хаттаманың биттік жылдамдығы бар пакетті қабылдау 

уақытына тең. Коммутация уақыты пакеттің кезек күту уақытынан және 

пакеттің шығыс портына жылжу уақытынан құралады. Егер пакеттің жылжу 

уақыты бекітілген болса және әдеттегідей үлкен емес болса (бірнеше 

микросекундтен бірнеше ондаған микросекундқа дейін), онда кезек күту 

уақыты белгісіз және өте кең шектерде ауытқиды, ол желінің ағымдағы 

жүктелуіне байланысты. 

Пакеттік коммутацияланған желілерде мәліметтерді таратудың кідірісін 

қарапайым мысалды қолдана отырып, тізбектелген коммутацияланған 

желілермен салыстырғанда нақты бағалау жасайық. Екі типтегі желілерде де 

жіберілуі керек сынақ хабарламасының сыйымдылығы 200 КБ болсын. 

Жөнелтуші алушыдан 5000 км қашықтықта орналасқан. Байланыс желісінің 

өткізу қабілеттілігі - 2 Мбит / с. 

Электр тізбегі бар желі арқылы мәліметтерді беру уақыты - бұл 5000 км 

қашықтықта шамамен 25 мс (сигналдың таралу жылдамдығы жарық 

жылдамдығының 2/3 құрайды деп есептей отырып) және хабар тарату уақыты, 

2 Мбит / сағ жылдамдығымен есептелетін сигналдың таралу уақытының 

қосындысы  және хабарламаның ұзындығы 200 КБ шамамен 800 мс құрайды. 

Есептеуде 1024-ке тең К (210) дұрыс мәні 1000-ға дөңгелектенді, сол сияқты 

1048576-ға тең М (220) мәні 1000000-ге дөңгелектенді. 

Бұл хабарды жіберушіден алушыға өтетін арналардың өткізу қабілеті 

мен қосынды ұзындығы бар пакеттері коммутациясы бар желі арқылы беру 

кезінде сигналдың таралу уақыты мен деректерді беру уақыты — 825 мс 

4.20 сурет - Пакеттер коммутациясы бар желілерде деректерді беру 

кезіндегі кедергілер 
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болады. Бірақ аралық тораптардағы кідірістер салдарынан деректерді берудің 

жалпы уақыты артады. Бұл уақыт қанша өседі деген болжам жасаймыз. 

Жіберушіден қабылдаушыға дейінгі аралық 10 коммутатор арқылы өтеді деп 

есептейік. Бастапқы хабар 1 Кбайт пакеттеріне, барлығы 200 пакетке бөлінсін. 

Алдымен бастапқы түйінде пайда болатын кідірісті бағалаймыз. Мысалы, 

пакеттердің атауында орналастырылған қызметтік ақпараттың жалпы 

көлеміне қатысты үлесі 10% - ды құрайды. Сондықтан, пакеттердің 

тақырыптарын беруге байланысты қосымша кідіріс бүтін хабарды тарату 

уақытының 10% құрайды, яғни 80 мс. Егер пакеттерді жіберу арасы 1 мс тең 

болса, онда аралық есебінен қосымша шығындар 200 мс құрайды. Осылайша, 

бастапқы түйінде хабардың пакеттелуіне байланысты беру кезінде 280 мс 

қосымша кідіріс пайда болды. 

10 коммутатордың әрқайсысы коммутация кідірісін енгізеді, ол бір 

мыңнан мың миллисекундқа дейін құрауы мүмкін. Бұл мысалда коммутацияға 

орта есеппен 20 мс жұмсалады деп есептейміз. Сонымен қатар, коммутатор 

арқылы хабарлардан өту кезінде пакеттің буферленуінің кідірісі туындайды. 1 

Кбайт пакетінің шамасы және 2 Мбит/c желісінің өткізу қабілеті 4 мс тең. 10 

коммутаторлар енгізетін жалпы кідіріс шамамен 240 мс құрайды. Нәтижесінде 

дестелер коммутациясы бар желімен жасалған қосымша кідіріс 520 мс құрады. 

Ескере отырып, барлық деректер беру желісіндегі коммутация каналының 

орынды 825 мс, бұны қосымша кідіріс деп санауға болады. 

Бұл есептеу өте болжамды сипатқа ие болса да, ол абоненттердің белгілі 

бір жұбы үшін дестелер коммутациясы бар желіде тарату процесі арналар 

коммутациясы бар желіге қарағанда баяу болып табылатынын түсіндіреді. 

Дестелер коммутациясы бар желінің белгісіз өткізу қабілеті - бұл жеке 

абоненттердің мүдделеріне қысым жасағанда оның жалпы тиімділігі үшін 

төлем. Сол сияқты, мультипрограммалық операциялық жүйеде бағдарламаны 

орындау уақытын болжау мүмкін емес, өйткені ол осы бағдарлама 

процессорды бөлетін басқа қосымшалардың санына байланысты болады. 

Желінің жұмысына желі тарататын пакеттік өлшемдер әсер етеді. 

Пакеттің үлкен мөлшері пакеттік коммутацияланған желіні тізбектелген 

желіге жақындатады, сондықтан желінің өнімділігі төмендейді. Сонымен 

қатар, үлкен пакеттік мөлшерде әр қосқыштағы буферлеу уақыты артады. Тым 

кішкентай пакеттер қосымша ақпараттардың үлесін едәуір арттырады, өйткені 

әр пакетте белгіленген ұзындықтағы тақырып бар, ал хабарламалар бөлінетін 

пакеттер саны пакеттің көлемінің азаюымен күрт артады. Желінің 

максималды өнімділігі қамтамасыз етілген кезде белгілі бір «алтын орта» бар, 

бірақ бұл арақатынасты дәл анықтау қиын, өйткені ол көптеген факторларға, 

соның ішінде желінің жұмысы барысында өзгеретін факторларға байланысты 

болады. 

Сондықтан, пакеттік коммутацияланған желілерге арналған 

хаттамаларды жасаушылар пакеттің өлшемін орналастыруға болатын 

шектерді, дәлірек айтқанда оның деректер өрісін таңдайды, өйткені тақырып 

әдетте бекітілген ұзындыққа ие. Әдетте деректер өрісінің төменгі шегі нөл деп 
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таңдалады, бұл пайдаланушы деректерінсіз қызмет пакеттерін жіберуге 

мүмкіндік береді, ал жоғарғы шегі 4 Кбайттан аспайды. Деректерді беру 

кезінде қосымшалар жылдам алмасуды аяқтау үшін деректер өрісінің 

максималды көлемін алуға тырысады, ал шағын пакеттер әдетте қысқа 

сервистік хабарламалар үшін қолданылады, мысалы, пакеттерді жеткізуді 

растау. 

Пакеттік өлшемді таңдағанда, сонымен қатар арнаның биттік қателік 

жылдамдығын ескеру қажет. Сенімсіз арналарда пакеттердің көлемін азайту 

керек, өйткені бұл пакет бұрмаланған жағдайда қайта жіберілетін деректердің 

мөлшерін азайтады. 

Ethernet - стандартты пакеттік коммутация технологиясының мысалы. 

 

4.4 Пакеттерді таратудың дейтаграммдық принципі 

 

Пакеттер коммутациясы бар желілерде бүгінде пакеттерді тарату 

механизмдерінің екі сыныбы қолданылады: 

- дейтаграммды тарату; 

- виртуалды арналар. 

Сонымен қатар, IP және IPX желілері дейтаграммалық тарату 

механизмін жүзеге асыратын желілердің мысалдары болып табылады. 

Виртуалды арналар арқылы X. 25, frame relay және ATM желілерінің 

деректерін береді. Алдымен біз дейтаграммдық тәсілдің негізгі принциптерін 

қарастырамыз. 

Деректер таратудың дейтаграммалық тәсілі барлық берілетін пакеттер 

бір-біріне қарамастан, бірінен соң бірі өңделеді. Екі түйіннің және осы 

түйіндерде жұмыс істейтін екі қосымшаның арасындағы белгілі бір ағынға 

пакеттің тиесілігі ескерілмейді. 

Келесі түйіндерді таңдау – мысалы, Ethernet коммутаторын немесе IP / 

IPX маршрутизаторын таңдау тек пакеттің атауында бар тағайындау 

торабының мекен-жайы негізінде жүзеге асырылады. Келген пакетті қандай 

торапқа беру туралы шешім келесі (транзиттік немесе соңғы) торапты бір 

мәнді анықтайтын, тағайындалған мекенжай жиынтығы мен мекенжай 

ақпараты бар кесте негізінде қабылдайды. Мұндай кестелер әртүрлі атауларға 

ие — мысалы, Ethernet желілері үшін әдетте жылжыту кестесі (forwarding 

table), ал IP және IPX сияқты желілік хаттамалар үшін — маршруттау кестесі 

(routing table) деп аталады. Сонымен қатар, «маршрутизация кестесі» терминін 

соңғы түйіннің тек мекен-жайы негізінде детаграммалық тарату үшін 

қолданылатын кестелердің жалпылама атауы ретінде пайдаланамыз. 

Бір мекен-жайға арналған маршруттау кестесінде келесі 

маршрутизатордың әртүрлі мекенжайларын көрсететін бірнеше жазба болуы 

мүмкін.  Мұндай тәсіл желінің өнімділігі мен сенімділігін арттыру үшін 

қолданылады. 8 суреттегі мысалда R2 маршрутизаторына N2, A2 адресі бар 

тағайындалған түйінге келетін пакеттер балансты теңестіру үшін келесі екі 

маршрутизатор, R2 және R3 арасында бөлінеді, бұл олардың әрқайсысына 
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жүктемені азайтады, яғни бұл кезек пен жылдамдықты азайтады. Желі арқылы 

тағайындалған бір мекен-жайы бар пакеттердің жүру жолдарының кейбір 

«шаймалануы» дейтаграммалық хаттамаларға тән әрбір пакетті тәуелсіз өңдеу 

қағидатының тікелей салдары болып табылады. Бір мекен-жайдан келетін 

пакеттер әртүрлі жолдармен және желі жағдайының өзгеруі, мысалы, аралық 

маршрутизаторлардың істен шығуы салдарынан жетуі мүмкін. 

Желі арқылы трафиктің жүру жолдарының бұлыңғырлануы сияқты 

дейтаграммдық механизмнің мұндай ерекшелігі кейбір жағдайларда да 

кемшілік болып табылады. Мысалы, егер желінің соңғы екі торабы арасында 

белгілі бір сессия пакеттері берілген қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету 

қажет болса, QoS-ты қолдаудың заманауи әдістері тиімді жұмыс істейді, оған 

қызмет көрсету кепілдігін қамтамасыз ету қажет трафик, әрқашан бір аралық 

тораптар арқылы өтеді. 

 

 
4.21 сурет - Пакеттерді таратудың дейтаграммдық принципі 

 

4.3.4 Дестелер коммутациясы бар желілердегі виртуалды арналар. 

Виртуалды арналардың механизмі (virtual circuit немесе virtual channel) 

желіде дестелер коммутациясы бар желі арқылы трафиктің тұрақты жолын 

жасайды. Бұл механизм желіде деректер ағындарының бар болуын ескереді. 

Егер мақсат желі арқылы бірыңғай жол ағынының барлық пакеттері 

үшін төсеу болып табылса, онда мұндай ағынның қажетті (бірақ әрқашан 

жалғыз емес) белгісі оның барлық пакеттері үшін желіге кіру мен шығудың 

жалпы нүктелерінің болуы тиіс. Мұндай ағындарды желіде беру үшін 

виртуалды арналар құрылады.  

4.22-суретте екі виртуалды арна салынған желі фрагменті көрсетілген. 

Біріншісі N1, A1 адресімен соңғы түйіннен N2, A2 адресімен соңғы түйінге 

дейін R1, R3, R7 және R4 желісінің аралық коммутаторлары арқылы өтеді. 
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Екінші N3, A3 — R5 — R7 — R4 — N2, A2 жолдары бойынша деректерді 

жылжытуды қамтамасыз етеді.  

 

 
 

4.22 сурет - Виртуалды арнаның жұмыс принципі 

 

Екі соңғы түйіндер арасында транзиттік тораптар арқылы жүру жолына 

қатысты толық сәйкес келетін, сондай-ақ ерекшеленетін бірнеше виртуалды 

арналар салынуы мүмкін. 

Желі тек виртуалды арна бойымен трафикті жіберу мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді, ал осы арналар арқылы қандай ағындар берілетін болады, 

соңғы тораптардың өздері шешеді. Түйін сол виртуалды арнаны осы 

виртуалды арнамен немесе олардың бөліктерімен бөлісетін барлық ағындарды 

тарату үшін сол виртуалды арнаны қолдана алады. Мысалы, нақты уақыт 

ағыны үшін бір виртуалды арнаны, ал электрондық пошта трафигі үшін — 

екіншісін пайдалануға болады. Соңғы жағдайда әртүрлі виртуалды арналар 

қызмет көрсету сапасына әртүрлі талаптар қояды және оларды 

қанағаттандыру бір виртуалды арна арқылы QoS параметрлеріне әртүрлі 

талаптар бар трафик берілетін жағдайда оңай болады. 

Виртуалды арналары бар желілердің маңызды ерекшелігі тарату туралы 

шешім қабылдау кезінде пакеттердің жергілікті адрестерін пайдалану болып 

табылады. Орнына жеткілікті ұзын мекен-жай торабының орнына (оның 

ұзындығы желідегі барлық түйіндер мен ішкі желілерді бірегейлендіруге 

мүмкіндік беруі керек, мысалы, ATM технологиясы 20 байт адресімен жұмыс 

істейді) локальды желі қолданылады, яғни оның таңбасы торабынан торапқа  

өзгеріп отыратын, оларға барлық пакеттер өткізілетін белгілі бір виртуалды 

арна. Бұл белгі әртүрлі технологияларда әртүрлі болады: X.25 
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технологиясында–логикалық арна нөмірі (Logical Channel number, LCN), 

Frame Relay технологиясында — деректер арнасы деңгейінің қосылуын 

идентификатор (Data Link Connection Identifier, DLCI), виртуалды арна ATM 

— идентификатор (Virual Channel Identifier, VCI). Дегенмен, оның мақсаты 

барлық жерде бірдей - осы технологиялардағы коммутатор деп аталатын 

аралық түйін қабылданған пакеттің тақырыпшасынан зат белгі мәнін оқиды 

және оның ауысу кестесіне қарап, пакеттің қай портқа жіберілуі керектігін 

көрсетеді. Коммутация кестесі желіде бар барлық тораптар (немесе егер 

адресацияның иерархиялық тәсілі қолданылса, кіші желілер) туралы емес, осы 

коммутатор арқылы өтетін виртуалды арналар туралы ғана жазбалардан 

тұрады.  

Әдетте, үлкен желіде түйін арқылы салынған виртуалды арналардың 

саны түйіндер мен ішкі желілердің санынан едәуір аз, сондықтан коммутация 

кестесі маршруттау кестесінен әлдеқайда аз. Демек, көру әлдеқайда аз 

уақытты алады және коммутатордан үлкен есептеу қуатын қажет етпейді. 

Виртуалды арнаның идентификаторы (бұл белгінің аты кейінірек 

қолданылады) ақырғы түйіннің мекен-жайына қарағанда әлдеқайда қысқа, 

сондықтан пакеттік тақырыптың артықшылығы, ол қазір ұзақ адресті 

қамтымайды, бірақ тек желі арқылы идентификаторды алып жүреді. 

 

4.3.5 Хабарлар коммутациясы. 

Өз ұстанымымен хабарларды коммутациялау пакеттер коммутациясына 

жақын. Бұл жағдайда,  хабарлар коммутациясы әрбір компьютердің дискісінде 

осы блоктың уақытша буферленуі бар желінің транзитті компьютерлері 

арасындағы бірыңғай деректер блогын жіберу болып табылады. Пакеттің 

хабарға қарағанда технологиялық оймен емес, хабарламаны құрайтын 

ақпараттың мазмұнымен анықталатын еркін ұзындығы бар. 

Транзитті компьютерлер бір-бірімен пакеттер коммутациясымен де, 

арналар коммутациясымен де қосылуы мүмкін. Хабар (мысалы, мәтіндік 

құжат, бағдарламалық код, файл, электрондық пошта болуы мүмкін) егер 

компьютер басқа жұмыспен айналысса немесе желі уақытша жүктелген болса, 

дискідегі транзиттік компьютерде сақталады.  

Мұндай сұлба бойынша, әдетте, дереу жауап беруді талап етпейтін 

хабарлар, көбінесе электрондық пошта хабарлары жіберіледі. Дискідегі 

аралық сақтаумен тарату режимі «сақтау-және беру» (store-and-forward) деп 

аталады. 

Хабар коммутациясы режимі www қызметінің немесе файл қызметінің 

трафигі сияқты жылдам жауап беруді талап ететін трафикті жіберу үшін 

желіні жүктейді. 

Транзиттік компьютерлер санын әдетте азайтуға тырысады. Егер 

компьютерлер дестелер коммутациясы бар желіге қосылған болса, онда 

аралық компьютерлер саны екіге дейін азаяды. Мысалы, пайдаланушы пошта 

хабарын шығыс пошта серверіне жібереді, ал ол бірден адресаттың кіріс 

пошта серверіне жіберуге тырысады. Бірақ егер компьютерлер телефон 
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желісімен байланысқан болса, онда бірнеше аралық серверлер жиі 

пайдаланылады, өйткені қазіргі уақытта телефон желісіне шамадан тыс 

жүктеме түсу салдарынан терминал серверіне тікелей қол жеткізу мүмкін емес 

(абонент бос емес) немесе қалааралық телефонға жоғары тарифтердің 

әсерінен экономикалық жағынан қолайсыз. 

Коммутация техникасы компьютерлік желілерде пакеттік коммутация 

техникасынан ерте пайда болды, бірақ содан кейін оны желінің өткізу 

қабілеттілігі критерийі бойынша тиімді болғандықтан, соңғысы ауыстырды. 

Дискіге хабарлама жазу көп уақытты алады, сонымен қатар дискілердің болуы 

мамандандырылған компьютерлерді коммутатор ретінде қолдануды талап 

етеді, бұл желіні құруға айтарлықтай шығындарға әкеледі. Қазіргі уақытта 

хабарлардың коммутациясы тек кейбір оперативті емес қызметтер үшін ғана 

жұмыс істейді, сонымен қатар көбінесе дестелер коммутациясы бар желінің 

үстінен қолданбалы деңгей қызметі ретінде жұмыс істейді. 

 

5 Цифрлық ағындарды біріктіру үрдістері 

 

Цифрлық ағындарды плезиохронды цифрлық иерархияда біріктіру. 

Синхронды цифрлық иерархияда цифрлық ағындарды біріктіру. 

 

5.1 Плезиохронды сандық иерархия 

 

Плезиохронды сандық иерархиясы (PDH). PDH-бұл топтық 

мультиплексирленген ИКМ-сигналды пайдаланатын цифрлық тарату 

жүйелерін құру принципі, ол 30-арналы ағындардан (2,048 Мбит/сек) тұратын 

және топ құру жабдығының кірісінде цифрлық ағындардың жылдамдығын 

синхрондауды талап ететін сигнал.  

«Плезиохронды» (яғни «дерлік синхронды») терминіне кіру 30-арналы 

топтардың жылдамдығының бір-бірінен осы ағындардың арна құрушы 

жабдығының берілген генераторының рұқсат етілген тұрақсыздығы 

салдарынан сәл айырмашылығы бар. Сондықтан, бұл ағындарды 2,048 

Мбит/сек біріктіруге кіріспес бұрын, оларды жылдамдықтар туралаудың 

арнайы синхрондау биттерін қосу арқылы бір беру жылдамдығына келтіру 

қажет. Теңестіру биттері топтық ағындар бөлінгенде (демультиплексирлеу) 

қабылдау жағында және бастапқы сигналды бөлгенде танылуы тиіс. 

Мұндай топтық сигнал бірнеше қарапайым плезиохронды 30 арналы 

топтардан тұратын плезиохронды сандық иерархия деп аталады 

(Plesiochronous Digital Hierarchy-PDH). PDH жоғары деңгейлерін құратын 

базалық беру жүйесі ИКМ-30 тарату жүйесі болып табылады. 

Оның ішінде 30 арна пайдаланушылық ақпаратты беруге арналған, ал 

екеуі қызметтік болып табылады және синхрондау және басқару сигналдарын 

беру үшін пайдаланылады.  
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Бұл ретте кезекпен әрбір арнадан бір Байттан беріледі. Циклдің 

ұзақтығы 125 мкс құрайды, яғни топтық сигналда 1 с ішінде әрбір арнадан 

8000 Байттан беріледі. Бұл: 

 

8 ∙ 8000 ∙ 32 = 2048000 бит/с = 2 Мбит/с 

 

жылдамдығы бар сандық ағын береді. 

Мұндай жылдамдықпен ЦСП-ның мысалы біздің елімізде таралған 

ИКМ-30 болуы мүмкін. 

Келесі иерархия деңгейлері 8 Мбит / с, 34 Мбит / с және 140 Мбит / с 

жылдамдықтарына әкелетін алдыңғы деңгейдің төрт сандық ағындарын 

мультипликациялау арқылы қалыптасады. Сонымен қатар, компоненттік 

ағындарды агрегатқа біріктіру енді байт бойынша емес, бит бойынша жүзеге 

асады. 

Солтүстік Америкада және Жапонияда басқа PDI стандарттары 

қабылданды, оған сәйкес 64 кбит / с-тік  24 канал бірінші деңгейлі DHP-де 

біріктірілген, бұл 1,5 Мбит / с жылдамдыққа әкеледі. 

Екінші деңгейге көшкенде төрт ағын мультиплекстеледі, ал үшіншісіне - 

жеті, нәтижесінде ағындар сәйкесінше 6 Мбит / с және 45 Мбит / с құрайды. 

Екі ПЦИ жүйесі 5.1-кестеде келтірілген.  

Олардың арасындағы айырмашылықтар олардың өзара әрекеттесуін 

қиындатады.  

 

5.1 – кесте. ПЦИ жүйесі 

Иерархия деңгейі Европа Солтүстік Америка, 

Япония 

0 64 кбит/с 64 кбит/с 

1 2 Мбит/с 1,5 Мбит/с 

2 8 Мбит/с 6 Мбит/с 

3 34 Мбит/с 45 Мбит/с 

4 140 Мбит/с - 

 

Плезиохронды цифрлық иерархия (PDH, Plesiochronous Digital 

Hierarchy), PDH, PDH технологиясы — түрлі байланыс пункттерінде 

орналасқан таратқыш және қабылдағыш арасында берілетін деректердің 

үздіксіз ағынында арналарды уақытша бөлуге негізделген импульстік-кодтық 

модуляция (ИКМ) әдісі арқылы кодталған адамның сөйлеу жиілігінің 

диапазонында деректерді немесе дыбысты сандық түрде беру әдісін 

сипаттайтын стандарттар жүйесі. 

PH технологиясында кіріс ретінде негізгі цифрлық арна (ОЦК) сигналы 

пайдаланылады, ал шығыста n ∙ 64 кбит/с жылдамдықпен деректер ағыны 

қалыптасады.  
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Плезиохронды цифрлық иерархия Америкада, Жапонияда, Еуропада 

электр байланысы саласында қабылданған стандарттар жүйесінде 

сипатталған. 

Ресей мен ТМД - да «плезиохронды сандық иерархияны» сипаттайтын 

стандарттардың Еуропалық нұсқалары қолданылады. 

2015 жылы Ресей мен ТМД – да осы стандарттардан тек еуропалық Е1 

стандарты кеңінен қолданылады – G.703 стандарты ұсынымында сипатталған 

«плезиохронды цифрлық иерархияның бастапқы деңгейі». 

 

5.1.1 Цифрлық ағындарды плезиохронды цифрлық иерархияда біріктіру. 

Плезиохронды сандық иерархия жылдамдықтың үш стандартын 

қамтиды. Бірінші стандарт: 

PDI 1544 (немесе DS1) - 6312 (немесе DS2) - 44 736 (немесе DS3) -

274176 (немесе DS4) кбит / с жылдамдықтың келесі иерархиялық тізбегін 

қамтиды (дөңгелектелген: 1,5-6-45-274 Мбит) / с). 

Мұндай реттілік бірнеше мультиплекстеу коэффициенттеріне сәйкес 

келеді: 

n = 24- 24 DSO сигналынан DS1 сигналын шығару үшін ,m = 4, 4 DS1 

сигналынан DS2 сигналын алу үшін l = 7, 7 DS2 сигналынан DS3 сигналын 

алу үшін k = 6, және 6 DSZ сигналынан DS4 сигналын алу үшін k = 6. 

стандартты PDI 24, 96, 672 және 4032 DSO арналарын (немесе BCC) 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

DS1-DS2-DS3-DS4 деңгейлерінің сандық сигналдары әдетте бастапқы 

цифрлық арна (ағын) - БЦА, екінші сандық канал - ЕСК, үшінші сандық 

канал-ҮСК және төрт сандық канал (ағын) - ТСК деп аталады. 

  Екінші: 1544 кбит/с жылдамдықты ПЦИ стандарты (Немесе DSJ1) - 6312 

(немесе DS2) - 32 064 (немесе DSJ3) - 97728 (немесе DSJ4) кбит/с (шамамен 

шамалардың қатары 1544 кбит/с) - 6312 (немесе DS2) - 32 064 (немесе DSJ3) - 

97728 (немесе DSJ4) кезектілігін берді. Осы стандарт үшін мультиплексирлеу 

коэффициенттері, сәйкесінше, n = 24, m = 4, l = 5, k = 3 тең. Көрсетілген 

иерархия 24, 96, 480 және 1440 DSO арналарын (немесе ОСК) ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. Мұнда DSJ3 және DSJ4 сигналдары 3-ші және 4-ші 

деңгейлердегі жапондық ПЦИ сандық арналар (немесе ағындар) деп аталады. 

(Немесе Е1: бастапқы цифрлық арна-ағын) - 8448 (немесе Е2: екінші 

цифрлық арна-ағын) - 34 368 (немесе ЕЗ: үшінші цифрлық арна-ағын) - 139 

264 (немесе Е4: төрттік арна ағын) - 564992 (немесе Е5: бес еселі цифрлық 

арна-ағын) кбит / с немесе жақын 2 - 8 - 34 - 140 -565, N=30, m=L=k=4 тең 

мультиплексирлеу коэффициенттеріне сәйкес келеді. Көрсетілген стандарт 

тиісінше 30, 120, 480, 1920 және 7680 ЕБҚ беруге мүмкіндік береді, бұл әдетте 

ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480 және ИКМ-1920 цифрлық тарату жүйелерінің 

атауына байланысты. 

Әртүрлі стандарттардың ПЦИ сандық ағындарын мультиплексирлеу 

сұлбасы 5.1 суретте көрсетілген.  
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АСЖ үш түрлі стандарттарының қатар дамуы әлемдегі жаһандық 

телекоммуникациялық желілердің дамуын тежеді, сондықтан 

Телекоммуникациялар бойынша Халықаралық Электр байланысы одағы 

(ХЭБ-О) оларды біріздендіру және ықтимал біріктіру бойынша қадамдар 

жасады. 

Нәтижесінде стандарт әзірленді: бірінші-ПЦИ бірінші стандартының үш 

бірінші деңгейі (DS1-DS2-DS3), екінші стандарттың төрт деңгейі (DS1-DS2-

DSJ3-DSJ4) және ПЦИ үшінші стандартының төрт деңгейі (Е1-Е2-ЕЗ-Е4) 

ИКМ негізінде Цифрлық беру жүйелерін құру және арналарды уақытша бөлу 

кезінде негізгі ретінде стандартталған және стандарттарды кросс-

мультплекстеу сұлбалары көрсетілген, мысалы, үшінші стандарттан бірінші 

стандарттан (біріншіден екінші деңгейге) және кері (үшінші деңгейден 

төртінші деңгейге) 5.1-суретте көрсетілген (мультиплексирлеу 

коэффициенттері блоктардың байланыс желілерінде көрсетілген)); 

 

 
 

5.1 сурет - Солтүстік Америкада (CAC), Жапонияда (NF) және 

Еуропалық (ЕО) IPR стандарттарында мультиплекстеу (-) және кросс-

мультиплексинг (...) сұлбасы 

 

Екіншіден, екінші стандартта 32 064 ... 97 728 кбит / с (дөңгелектелген 

32 ... 98 Мбит / с) тармақ сақталады. Бірінші стандарттағы DS3 деңгейіне 

параллель DSJ3 және DSJ4, үшінші стандартта E4. DSJ3 деңгейі іс жүзінде E3 

деңгейіне сәйкес келеді, бұл екінші деңгейден үшінші деңгейге дейін кросс-

мультиплекстеу процесін жеңілдетеді. 

 

5.2 Синхронды көлік модулінің құрылымы мен жұмысы 

 

5.2.1 Синхронды цифрлық иерархияда цифрлық ағындарды біріктіру. 

Еуропа мен Америкада байланыс жүйелері үшін бірыңғай стандартты 

қабылдау қажеттілігі, сонымен қатар берудің максималды жылдамдығын және 

кірістірілген желіні басқару құралдарын арттыру қажеттілігі синхронды SDH 

иерархиясының дамуына әкелді (өкінішке орай, SONET деп аталатын осы 
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стандарттың Солтүстік Американдық нұсқасы еуропалық нұсқадан сәл 

өзгеше).  

SDH-да синхронды көлік модулі (STM-1) иерархияның төменгі деңгейін 

құрайды. Ол сыйымдылығы 155,52 Мбит/с болатын SONET иерархиясында 

STS-3C синхронды транспорттық сигналына баламалы.STM-1 төрт модулі 

сыйымдылығы 622,08 Мбит/с болатын STM-4 (=STS-12c) 

мультиплексацияланады, ал сыйымдылығы 2,488 Гбит/с болатын STM-4 төрт 

модулі - STM-12 (=STS-48c). 

Мысалы, STM-1 деректерінің төрт ағыны STM-4-ке біріктіріледі, 

мультиплексор алдымен бірінші ағыннан бір байтты, содан кейін екіншісінен 

бір байтты және т.б. шеңбер бойынша жібереді. 

Плезиохрондық иерархиядан синхронды ең маңызды ерекшеліктердің 

бірі-бұл қажетті арнаны E-1 деңгейіне дейін барлық көлік сигналын 

демультиплексирлемей бөлу мүмкіндігі. Бұл жекелеген арналарды (ағылшын 

терминологиясында - add - drop multiplexer, ал орыс техникалық әдебиетінде 

оларды қысқаша енгізу/шығару мультиплексорлары деп атайды) қосумен 

және бөлумен мультиплексор-мультиплексорлардың принципті өзге түрінің 

пайда болуына әкелді. 

Сонымен қатар, көптеген мультиплексорлар кроссалық коммутация 

функцияларын да орындай бастады (дегенмен, керісінше болуы мүмкін, бірақ 

бұл тауық пен жұмыртқа туралы дау). Кроссалық коммутациясы бар 

мультиплексорлар (cross-connect multiplexor) белгілі бір ережелерге 

(коммутация функцияларына) сәйкес бір арнадан екіншісіне цифрлық 

сигналдарды ауыстырып қосумен қатар ағындарды (мультиплексирлеу және 

демультиплексирлеу функциялары) шоғырландыруды және бөлуді жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. 

Цифрлық тарату жүйелерін дамытудың сапалы жаңа кезеңі 1989 жылы 

синхронды цифрлық иерархия - СЦИ (немесе Synchronous Digital Hierarchy - 

SDH) құру болды. 

Сонымен қатар, байланыс желілерінің элементтеріне, сандық ағынның 

тиісті құрауыштарына рұқсаты бар тиісті интерфейстік, бақылау және 

атқарушы құрылғыларды және компьютерлерді беру жүйелерінің құрамына 

енгізу арқылы қол жеткізіледі және тасымалдау деп аталады. Басқаша 

айтқанда, СЦИ қажетті түрде бейімделген стандартты цифрлық ағындарды 

физикалық тізбектер бойынша тасымалдау мақсатында біріздендірілген 

цифрлық құрылымдар жиынтығын ұсынады. 

СЦИ тарату жүйелері әртүрлі стандарттар мен деңгейлердегі ПЦИ 

цифрлық ағындарын (сигналдарын), сондай-ақ Электр байланысының жаңа 

қызметтерін енгізумен байланысты кең жолақты сигналдарды тасымалдауға 

арналған. Әрбір СЦИ деңгейі үшін топтық цифрлық сигнал беру жылдамдығы 

мен циклдардың құрылымы стандартталған. 

Жоғары деңгей жылдамдығы бірінші деңгей жылдамдығын деңгей 

атауына сәйкес келетін санға көбейту арқылы алынады. СЦИ деңгейлері 5.2- 

кестеде келтірілген.  
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5.2 кесте - СЦИ деңгейлері 

 

Деңгей       Синхронды цифрлық иерархия 

Иерархия         Белгіленуі       Таралу жылдамдығы, Мбит/с 

 Бірінші STM-1         155,52=155 

Төртінші STM-4 155,52 x 4 = 622,08 = 622 

       Он алтыншы STM-16        155,52 х 16 = 2488,32 = 2500 

Алпыс төртінші STM-64        155,52 х 64 = 9953,28 * 10000 

Екі жүз елу 

алтыншы 

STM-256       155,52 х 256 = 39813,12 * 40000 

 

Жоғары жылдамдық деңгейлерімен ақпаратты SDH-ге тасымалдау үшін 

синхронды көлік модульдері (Synchronous Transport Module-STM) деп 

аталатын ақпараттық блоктар қолданылады, олар қайталану кезеңі Tc = 125 

мкс блоктық циклдік құрылым болып табылады. 

Ақпараттық жүктемелерден басқа, STM ОАМ жұмыс істеуін 

қамтамасыз ететін артық сигналдардың едәуір көлемін көтереді және т. б. 

(N-STM тәртібі, N = 1, 4, 16, 64, 256) пци еуропалық стандартынан 2, 34 

және 140 Мбит/с және ПЦИ 1,5, 6,0 және 45 Мбит/с тарату жылдамдығымен 

(дөңгелектеп) сандық ағындар болып табылады. 

СЦИ - да негізгі формат  ретінде 155,52 Мбит/с тарату жылдамдығы бар 

және ПЦИ еуропалық және солтүстікамерикандық стандарттардың сандық 

ағындарын қамтитын СТМ - синхронды транспорт модулі (немесе 

Synchronous Transport Modul-STM) қабылданды. 

Синхронды транспорттық модуль 125 мкс қайталану кезеңі бар блокты 

циклдық құрылым болып табылады. STM-1 негізгі модулі, STM-4, STM-16, 

STM-64 және STM-256 жоғары деңгейдегі модульдер, негізгі ақпараттық 

жүктемені қоспағанда, бақылау, басқару және қызмет көрсету функцияларын, 

сондай-ақ бірқатар қосалқы функцияларды қамтамасыз ететін артық 

сигналдардың едәуір көлемін көтереді. 

Еуропалық және солтүстікамерикандық стандарттар ПЦИ ағындарының 

STM-n үшін уақытша топтау немесе мультиплексирлеудің құрылымдық 

сұлбасы 5.2 суретте келтірілген.  

Бастапқы ақпараттық жүктеме (Еуропалық стандартты PDH ағындары 

E1, EZ және E4 және DS1, DS2 және DS3 американдық стандарттар) PDI 

деңгейіне сәйкес келетін SDH мультиплекстеу құрылымының негізгі 

элементтерін көрсететін сәйкес деңгейдегі С (контейнер) контейнерлеріне 

салынған. N-rо деңгейіндегі синхронды транспорт модулінің құрылу мысалын 

қарастырыңыз. 
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5.2 сурет- Синхронды цифрлық иерархиядағы түрлендіру сұлбасы 

 

Еуропалық стандартты E4 төрт таңбалы сандық ағынының берілу 

жылдамдығы 140 Мбит / с, цикл ұзақтығы 2176 байтқа сәйкес келеді, TC = 125 

мкс цикл ұзақтығына теңестіру байттарын қосу арқылы С-4 деңгейінің 

контейнеріне ауыстырылады; TZ = 125 мкс 537 байтпен үшінші деңгейдегі EZ 

сандық ағыны теңдестіру байттарын қосу арқылы С-3 деңгейінің контейнеріне 

айналады. Сол сияқты, 45 Мбит / с жылдамдығымен Солтүстік Американың 

PDI деңгейіндегі DS3 сандық ағыны C-3 деңгейіндегі контейнерге айналады. 

Бастапқы цифрлық ағын E1 теңдеу биттерін қосу арқылы С-12 типті 

контейнерге, ал Солтүстік Американың DS1 С-11 контейнеріне айналады. 

Содан кейін С-4, С-3, С-12 немесе С-11 контейнерлері орналастыру 

операциясының көмегімен тиісті деңгейдегі VC виртуалды контейнерлерге 

(Virtual Container - VC) айналдырылады. VC виртуалды контейнері С 

контейнерінен RON (Path Over Head) жолының соңғы байттарын құрылымға 

жолдың сапасын бақылауды және авариялық және жедел ақпаратты беруді 

қамтамасыз ететін құрылымға қосу арқылы алынады. Шартты түрде бөлу 

операциясы С контейнеріндегі ақпарат виртуалды контейнердің белгілі бір 

позициясына, жол тақырыбының биттерімен кезектесетіндігінде. 

Еуропалық СЦИ стандарты үшін виртуалды контейнерлердің келесі 

түрлері бар: 

- С-12 контейнерінен тұратын VC - 12 және трактілік тақырып - Рон, ол 

рtr (PoinTeR-Көрсеткіш) Көрсеткіш байтын қосу арқылы tu - 12 (Tributary 

Unit-TU) деңгейдің компоненттік блогына айналады); 
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- VC - 3-С - 3 контейнері бар жоғары деңгейдегі виртуалды контейнер, 

трактілік тақырып-РОН, әрі қарай рtr көрсеткішінің байтын теңестіру және 

қосу арқылы tu-3 деңгейдің компоненттік блогына айналады; 

- VC - 4-жоғары деңгейдегі виртуалды контейнер, с-4 контейнері және 

PTR байттарын теңестіру және қосу арқылы au - 4 (Administrative Unit-AU) 

әкімшілік блогына айналатын трактілік тақырып. 

3, 7 және 1 тең мультиплекстеу коэффициенттерімен сәйкес 

мультиплекстеу екінші TUG-2 және үшінші (жоғары) TUG-3 деңгейлердегі tug 

(Tributary Unit Group) құрамдас блоктарының топтары қалыптасады. 

Vc - 4 виртуалды контейнері С-4 контейнерінің негізінде немесе 3 тең 

мультиплексирлеу коэффициенті бар мультиплексирлеу жолымен, TUG-3 

компоненттік блоктарынан қалыптасады. VC-4 виртуалды контейнері au-4 

әкімшілік блогына айналады, ал соңғысы мультиплексирлеу көмегімен AUG 

әкімшілік блоктарының тобына айналады. 

N, яғни STM-N деңгейіндегі синхронды көлік модулін қалыптастыру 

процесі (мұнда N=1, 4, 16 және 64) формуламен шартты түрде ұсынылуы 

мүмкін: 

STM-N = AUG-N + SOH, 

 

мұнда AUG-N-n әкімшілік блоктарының тобы; 

SOH - Section Over Head - екі бөліктен тұратын секциялық тақырып: 

регенерациялық секцияның тақырыптары немесе RSOH - Regeneration Section 

Over Head және мультиплексті секцияның тақырыптары немесе MSON-

Multiplex Section Over Head. 

Еуропалық СЦИ стандарты үшін виртуалды контейнерлердің келесі 

түрлері бар: 

- СТ-12 контейнері және RTR жол тақырыбы бар VC-12, туралау 

бойынша, PTR көрсеткішінің байттарын қосудан тұратын (PoinTeR - сілтегіш) 

TU-12 (Tributary Unit - TU) компоненттік блокқа ауыстырылады; 

- VC-3– С-3 контейнері бар жоғары деңгейдегі виртуалды контейнер, 

трактілік тақырып-РОН, әрі қарай PTR көрсеткішінің байтын теңестіру және 

қосу арқылы TU-3 деңгейдің компоненттік блогына айналады; 

- VC - 4-жоғары деңгейдегі виртуалды контейнер, C-4 контейнері және 

PTR байттарын теңестіру және қосу арқылы AU- 4 (Administrative Unit-AU) 

әкімшілік блогына айналатын трактілік тақырып. 

3, 7 және 1-ге тең мультиплекстеу коэффициенттерімен сәйкес келетін 

екінші TUG-2 және үшінші (жоғары) TUG-3 деңгейлерінің TUG компоненттік 

блоктарының топтары құрылды. 

5.2-суретте көрсетілгендей, VC-4 виртуалды контейнері С-4 

контейнерінің негізінде немесе 3-ке тең мультиплексирлеу коэффициенті бар 

мультиплексирлеу жолымен TUG-3 компоненттік блоктарынан қалыптасады. 

VC-4 виртуалды контейнері AU-4 әкімшілік блогына айналады, ал соңғысы 

мультиплексирлеу көмегімен AUG әкімшілік блоктарының тобына айналады. 
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N, яғни STM-N деңгейіндегі синхронды транспорт модулін 

қалыптастыру процесі мына (мұнда N=1, 4, 16 және 64) формуламен шартты 

түрде ұсынылуы мүмкін: 

STM-N = AUG-N + SOH, 

мұнда AUG-N-n әкімшілік блоктарының тобы; 

SOH-Section Over Head - екі бөліктен тұратын секциялық тақырып: 

регенерациялық секцияның тақырыптары немесе RSOH - Regeneration Section 

Over Head және мультиплексті секцияның тақырыптары немесе MSON-

Multiplex Section Over Head. 

СЦИ секциясы деп нормаланған синхронды транспорт модулдерін тиісті 

тарату жылдамдығымен беруге арналған техникалық құралдар кешені 

аталады.  

СЦИ секциясы SOH тақырыптарын қалыптастыру (жою) орнында 

басталады (аяқталады). Секция регенерациялық немесе мультиплексті болуы 

мүмкін. 

Бөлім тақырыбы - STM-N циклінің бөлігі, ол циклдік үндестіру, 

интерком, қызмет жүйелерінің арналары, пайдаланушы арналары, бөлімдер 

сапасы және т.б. 

Сондықтан, RSOH регенерациялық секциясының тақырыбы 

регенераторлар арасында беріледі және циклдық синхрондау, қателерді 

бақылау, STM тәртібін көрсету, деректерді беру арнасын құру, қызметтік 

байланыс функцияларын орындайды. MSOH мультиплексінің тақырыбы VC 

құрылған және таратылған кіру нүктелері арасында беріледі және қателіктерді 

басқару функцияларын орындайды, резервке автоматты түрде ауысу үшін 

басқару арнасын құрады, әртүрлі мақсаттар үшін деректер беру және 

сервистік коммуникациялар жасайды. 

Әртүрлі стандарттардың плезиохронды цифрлық иерархиясы негізінде 

STM-1 синхронды транспорт модулін қалыптастырудың негізгі кезеңдерін 

қарастырайық. 

Жаңа цифрлық иерархия цифрлық ағындарды әртүрлі 

жылдамдықтармен тасымалдауға арналған жылдам ақпараттық автострада 

ретінде ойластырылған. Бұл иерархияда 155,520 Мбит/с және одан жоғары 

жылдамдықпен ағындар біріктіріледі және ажыратылады. Ағындарды 

біріктіру тәсілі синхронды таңдалғандықтан, бұл иерархия синхронды сандық 

иерархияның (Synchronous Digital Hierarchy - SDH) атауын алды. 

Цифрлық ағысты 155 Мбит/с жылдамдықпен тасымалдау үшін 

синхронды транспорттық модуль STM-1 құрылады. Оның жеңілдетілген 

құрылымы 5.3-суретте берілген. Модуль бұл фрейм: 

 

9 ∙ 270 = 2430 байт 

 

Берілетін ақпараттан басқа, ол 4-жолда пайдалы жүктемені жазудың 

басталуын анықтайтын көрсеткіш (Pointer, PTR) болады. 
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5.3 сурет -STM-1 Синхронды көлік модулінің құрылымы 

 

Көлік Модулінің бағытын анықтау үшін жақтаудың сол жағында 

секциялық тақырып (Section Over Head-ЅОН) жазылады.  

Төменгі 5 ∙ 9 = 45 байт (көрсеткіштен кейін) желідегі сол жерге, осы 

модуль қайта құрылатын мультиплексорға ақпаратты жеткізуге жауап береді. 

Тақырыптың бұл бөлігі мультиплексордың (MSOH) секциялық 

тақырыбы деп аталады. Жоғарғы 3 ∙ 9 = 27 байт, сілтегішке дейін, 

регенератордың (RSOH) секция тақырыбы болып табылады, онда шудың 

әсерінен ағынды қалпына келтіру және ондағы қателерді түзету жүзеге 

асырылады. 

Байттың реті солдан оңға, жоғарыдан төменге қарай жүреді. 

STM-1 тарату циклының ұзақтығы 125 мкс құрайды, яғни ол 8 кГц 

жиілігімен қайталанады. Әрбір торша беру жылдамдығына сәйкес келеді  

8 бит ∙ 8 кГц = 64 кбит / с.  

Демек, егер 125 мкс әр тік бұрышты рамканың сызығына жіберуге 

жұмсаса, секунд ішінде желіге берілетін болады: 

 

 

 

SDH-жүйелерінде қуатты сандық ағындарды құру үшін келесі 

жылдамдық иерархиясы қалыптасады. 

STM-1 4 модулі 622,080 Мбит/с жылдамдықпен берілетін STM-4 

модуліне байттық мультиплексирлеу жолымен біріктіріледі. 

Содан кейін 4 STM-4 модулі 2488,320 Мбит/с беру жылдамдығымен 

STM-16 модуліне біріктіріледі. 

Ең соңында 4 STM-16 модулі жоғары жылдамдықты STM-64 модуліне 

(9953,280 Мбит/с) біріктірілуі мүмкін. 

SDH иерархиясының бірінші деңгейіне жылдамдығы бойынша ең 

жақын (155,520 Мбит/с) ИКМ-1920 плезиохронды цифрлық иерархия 

аппаратурасының шығуында пайда болатын 139,264 Мбит/с жылдамдықпен 

сандық ағын болып табылады. 

9 ∙ 270 ∙ 64 Кбит/с = 155520 Кбит/с, т.е. 155 Мбит/с 
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Оны STM-1 модулінде орналастыру оңай. Ол үшін келіп түсетін сандық 

сигнал алдымен С-4 белгіленген контейнерге "буып-түйіледі". 

С-4 контейнерінің рамкасында 9 жол және 260 бір беттік баған бар. Сол 

жақта тағы бір баған қосылады - маршруттық немесе трактілік тақырып (Path 

Over Head-РОН) және сонда - бұл контейнер VС-4 виртуалды контейнеріне 

айналады. 

Ең соңында VС-4 виртуалды контейнерін STM-1 модуліне орналастыру 

үшін оны көрсеткішпен (PTR) қамтамасыз етеді, осылайша AU-4 

(Administrative Unit) министративтік блогын құрады, ал соңғысы SOH 

секциялық тақырыбымен бірге STM-1 модуліне тікелей орналастырады (5.4 

сурет).  

Мұндай ағындар ИКМ-30 аппаратурасымен қалыптасады, олар қазіргі 

заманғы желілерде кеңінен таралған. Бастапқы «орау» үшін С12 контейнері 

пайдаланылады.Сандық сигнал осы контейнердің белгілі бір позицияларында 

орналастырылады.  

Маршруттық немесе көліктік тақырып (РОН) қосу арқылы VС-12 

виртуалды контейнері құрылады. Виртуалды контейнерлер тракттердің 

аяқталу нүктелерінде қалыптастырылады және таратылады. 

STM-1 модулінде 63 VС-12 виртуалды контейнерін орналастыруға 

болады. Бұл кезде келесі түрде түседі. VC-12 виртуалды контейнері 

көрсеткішпен (PTR) жабдықтайды және TU-12 (Tributary Unit) көліктік 

блогын құрайды. Енді әр түрлі көлік блоктарының сандық ағындарын 155,520 

Мбит / с сандық ағынға біріктіруге болады. 

Tu-12 үш көлік блогын мультиплекстеу жолымен TUG-2 (Tributary Unit 

Group) көліктік блоктар тобына біріктіреді, содан кейін TUG-2 жеті тобын 

TUG-3 көліктік блоктар тобына мультиплекстейді, ал TUG-3 үш тобын бірге 

біріктіріп, VС-4 виртуалды контейнеріне орналастырады. Бұдан әрі 

түрлендіру жолы белгілі. 

Барлық деңгейдегі плезиохронды цифрлық ағындар жылдамдықтарды 

теңестіру рәсімін пайдалана отырып, контейнерлерде орналастырылады. 

 

 
5.4 сурет - STM-1 модулінде контейнерлерді орналастыру 
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(PTR) көптеген көрсеткіштер санының болуы 2,048; 34,368 және 139,264 

Мбит/с жылдамдығымен кез келген цифрлық ағынның STM-1 модуліндегі 

орнын нақты анықтауға мүмкіндік береді. 

ПЦИ сияқты, әрбір СЦИ деңгейінде топтық сигналдың берілу 

жылдамдығы мен циклдардың құрылымы стандартталған. ХЭБ (Халықаралық 

электрбайланыс Одағы) келесі деңгейлер бойынша ұсыныстар қабылдады: 

- 155,52 Мбит/с жылдамдығымен бірінші деңгей;  

- 622,08 Мбит/с жылдамдығымен төртінші деңгей;  

- 2488,32 Мбит/с жылдамдығымен он алтыншы деңгей. 

Тиісті деңгейлердің жылдамдығы бірінші деңгейдің жылдамдығын 

деңгейдің атауына сәйкес келетін санға көбейту арқылы алынады. 

Сигналдың негізгі форматы ретінде СЦИ еуропалық және солтүстік 

американдық стандарттарының сандық ағындарын қамтитын 155,52 Мбит/с 

тарату жылдамдығы бар синхронды көліктік модуль-СТМ қабылданған. 

Синхронды транспорттық модуль 125 мкс қайталану кезеңі бар блокты 

циклдық құрылым болып табылады. 

STM-1 негізгі модулі, STM-4, STM-16, STM-64 және STM-256 жоғары 

деңгейдегі Модульдер Негізгі ақпараттық жүктемелерден басқа, бақылау, 

басқару және қызмет көрсету функцияларын және бірқатар қосымша 

функцияларды қамтамасыз ететін артық сигналдардың едәуір көлемін 

көтереді.  

Осылайша, телефон желілерінде қолданылатын мультиплексирлеудің 

негізгі технологиялары қарастырылған. Телефония компьютерлер әлемімен 

тығыз байланысып келеді, кез келген жағдайда, олар кеңжолақты цифрлық 

желі нұсқаларының бірі ретінде ATM "ыстық" технологиясы пайда болғанын 

айтпағанда, жаһандық және жергілікті желілерде бірдей көлік желісін жиі 

пайдаланады. Айтпақшы, ATM асинхронды уақытша мультиплексирлеу деп 

айту дұрыс болар еді. ATM негізін қалаушы, асинхронды уақытша бөлу 

технологиясы (Asynchronous Time Division, ATD) France Telecom 

зертханаларында TDM вариациясы ретінде әзірленген. Оның маңызды 

айырмашылығы жылғы TDM болды динамикалық ұсыну арна емес, барлық 

уақытта қосылыстар (телефон арқылы сөйлесу); тақырыбы сол алуын 

анықтау, қандай байланысына тиесілі деректер. Нәтижесінде, қол жетімді 

сыйымдылық неғұрлым тиімді пайдаланылды. 

 

5.3 Талшықты-оптикалық тарату жүйесінің жалпыланған 

құрылымдық сұлбасы 

 

5.3.1 ТОТЖ жіктелуі. 

ТОТЖ әртүрлі жіктелуі бар, бірақ негізінен келесі қолданылады: 

1. Қолданылатын арна құраушы жабдыққа байланысты ТОТЖ-ға 

бөлінеді: аналогтық талшықты-оптикалық тарату жүйелері (АТОТЖ), егер 

арна құрушы жабдық гармоникалық көтергіш жиілік (амплитудалық, 

жиіліктік, фазалық модуляция және олардың комбинациясы) параметрлерін 
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немесе импульстердің периодтық жүйелілік параметрлерінің (амплитудалық-

импульстік, ендік-импульстік, фазоимпульстік модуляциялар және олардың 

комбинациялары негізінде құрылса). Егер канал түзуші жабдық импульстік-

кодтық модуляция, дельта-модуляция және олардың түрлері негізінде 

құрылса, цифрлық талшықты-оптикалық тарату жүйелері СТОТЖ -да ең көп 

қолданыс табады. 

2. ТОТЖ оптикалық сәулелену модуляция тәсіліне байланысты бөлінеді: 

оптикалық сәуле шығару қарқындылығы модуляциясымен және оның сәйкес 

демодуляциясымен, кейде тікелей модуляция деп аталатын және көптеген 

СТОТЖ-да кеңінен қолданылатын талшықты-оптикалық тарату жүйелері. 

Оптикалық сәуле шығару модуляциясының (оптикалық тасымалдаушы) 

аналогтық әдістерімен: амплитудалық, фазалық, жиіліктік модуляциялармен 

және олардың комбинацияларымен талшықты-оптикалық тарату жүйелері. 

3. ТОТЖ оптикалық сигналды қабылдау немесе демодуляциялау 

тәсіліне байланысты бөлінеді: тікелей демодуляциямен немесе тікелей 

қабылдаумен талшықты-оптикалық тарату жүйелері,ол кезде оптикалық 

сәулелену қарқындылығы электр сигналына тікелей түрлендіріледі, кернеу 

немесе ток оптикалық сигнал қарқындылығы өзгеруін бір мәнді көрсетеді. 

Модуляция түріне қарамастан (аралық жиілікте жүзеге асырылатын 

синхронды немесе асинхронды оптикалық сәулелену) гетеродинді немесе 

гомодинді жиілікті түрлендіру қолданылатын когерентті талшықты -

оптикалық тарату жүйелері. 

Гетеродинді қабылдау кезінде fс жиілігінің оптикалық сигналымен бір 

мезгілде фотодетекторға жергілікті гетеродиннің fr жиілігімен жеткілікті 

қуатты оптикалық сәулеленуі беріледі, фотодетектордың шығуында  

fnpoNi = fc – fr аралық жиілік бөлінеді, онда оптикалық сигналды электр 

энергиясына одан әрі бөлектеу жүзеге асырылады. 

Қабылданатын оптикалық сәуленің және жергілікті гетеродиннің 

тербеліс жиілігін қабылдаудың гемодинді әдісі кезінде бірдей (fc = fr), ал 

фазалар синхрондалған болуы тиіс. 

Екі жақты байланысты ұйымдастырудың әдісіне сәйкес ТОТЖ келесідей 

болып бөлінеді: оптикалық сигналдарды беру және қабылдау екі оптикалық 

талшықта (OB) жүзеге асырылатын және бірдей толқын ұзындығымен жүзеге 

асырылатын екі талшықты бір жолақты бір кабель L әрбір 0В екі сымдық 

физикалық тізбектің баламасы және кабельдің оптикалық талшықтары 

арасында өзара әсер болмағандықтан, онда әр түрлі жүйелердің беріліс және 

қабылдау жолдары бір кабельде ұйымдастырылған, яғни мұндай ТОТЖ бір 

кабельді бір жолақты болып табылады. 

Екі талшықты бір қабатты бір жолақты ТОТЖ құру принципі 5.5- 

суретте көрсетілген: КОО - канал түзуші жабдық; ОС- түйіндесу жабдығы; 

ОПер - оптикалық таратқыш; ОВ-оптикалық таратқыш; Опр - оптикалық 

қабылдағыш; мұндай ЖОО-ның артықшылығы соңғы және аралық 

станцияларды тарату және қабылдау трактісінің бір типті жабдығын 
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пайдалану болып табылады, ал кемшілігі-өткізу қабілетін пайдаланудың өте 

төмен коэффициенті; 

Бір талшықты, бір жолақты, бір кабельдінің (5.5- сурет) ерекшелігі бір 

толқын ұзындығында екі бағытта сигнал беру үшін бір оптикалық талшықты 

пайдалану болып табылады; 5.6-суретте бұрын қабылданған белгілерге 

мыналар қосылды: ОРУ– жарық толқындарын поляризациялауды немесе 

оптикалық сәулеленудің бағытталатын толқынының типтерін бөлуді жүзеге 

асыратын оптикалық байланыстыратын құрылғы. 

 

 
 

5.5 сурет - Екі талшықты бір жолақты бір кабельдік ТОТЖ құру 

принципі 

 

 
 

5.6 сурет - Бір талшықты бір жолақты бір кабельді құру принципі 

 

Бір бағытта беру оптикалық сәулелену толқынының ұзындығына , ал 

екіншісінде  тарату бағыттарын бөлу оптикалық сәулелену толқындарының 

тиісті ұзындығына бапталған бағыттаушы оптикалық сүзгілердің (ОФ) 

көмегімен жүзеге асырылады; екіжақты байланысты ұйымдастырудың 

осындай тәсілінің жалпыланған сұлбасы 5.7-суретте келтірілген, мұнда  

– толқындардың тиісті ұзындығын бөлетін бағыттаушы оптикалық сүзгілер. 

ТОТЖ тағайындау және беру қашықтығы бойынша: 

а) Қазақстан Республикасының аумағында хабар беруге арналған 

магистральдық ТОТЖ бір-бірімен республикалардың, өлкелердің, 

облыстардың орталықтарын, ірі өнеркәсіптік және ғылыми орталықтарды 

және т. б. жалғастыратын болады; 

б) республикалардың, өлкелердің, облыстардың әкімшілік шегінде және 

ұзындығы 600 км-ге дейін байланысты ұйымдастыруға арналған аймақтық 

ТОТЖ; 
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5.7 сурет -Бір талшықты екі жолақты бір кабельдік ТОТЖ құру 

принципі 

 

в) қалалық және ауылдық телефон желілерінде станцияаралық жалғау 

желілерін ұйымдастыруға арналған жергілікті желілерге арналған ТОТЖ; 

г) есептеуіш машиналар арасындағы байланысты, жергілікті 

компьютерлік желілер мен кабельдік теледидар желілерін ұйымдастыруды 

қамтамасыз ететін ақпаратты таратуға арналған ТОТЖ. 

6. Оптикалық талшықтарды тығыздау әдістері бойынша, олардың 

негізінде мультиплексирлеу процесі жатыр, яғни бір талшық бойынша 

бірнеше жарық сәулесінің ағындарын бір мезгілде беру, ТОТЖ бөлінеді: 

ТОТЖ спектралды тығыздағыштармен толқын ұзындығы (wavelength - 

division multiplexing, WDM) бөле отырып мультиплексирлейді, онда бір ОВ 

бір уақытта бірнеше спектралды таратылған оптикалық тіреуіштер беріледі, 

олардың әрқайсысы тиісті арна құрушы жабдықпен қалыптастырылған көп 

арналы сигналмен модуляцияланады. Мұндай жүйелерді құру мүмкіндігі 

оптикалық тасымалдаушы жиілігінен (немесе толқын ұзындығынан) тиісті 

айқындылық терезесінің шегінде ОВ өшу коэффициентінің салыстырмалы 

әлсіз тәуелділігіне негізделеді. Сондықтан, жиіліктік бөлу әдісін қолдана 

отырып, бір ОВ бірнеше кеңжолақты оптикалық арналарды ұйымдастыруға 

болады. 

Оптикалық арналардың спектральды бөлінуімен ТОТЖ құрылымдық 

сұлбасы 5.8 суретте көрсетілген, онда қабылданған белгілерге жаңалары 

қосылады: 

- ОФМС-параметрлері оптикалық таратқышпен (Опер) және оптикалық 

қабылдағышпен (Опр) келісілген электр сигналын қалыптастыруға арналған, 

арна құрушы жабдықтың (КОО) және жанасу жабдығының (ОС) жиынтығын 

білдіретін көп арналы сигналды қалыптастыру жабдығы; 

- (Немесе) WDM мультиплексоры (немесе MUX - WDM 

мультиплексоры) - бір оптикалық талшыққа әртүрлі оптикалық көтергіштерді 

енгізуді жүзеге асыратын спектралдық бірлестік құрылғысы; 
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- УСО (немесе DMUX - WDM демультиплексоры) - оптикалық 

тасымалдаушылар кеңістікте бөлінетін және оптикалық қабылдағыштарға 

түсетін спектралдық бөлу құрылғысы. 

УСО көмегімен әртүрлі тіреуіштерді енгізу жүзеге асырылады. 

Қабылдау жағында УРС оптикалық тасымалдаушылар оптикалық 

қабылдағыштарға және әрі қарай ОФМС-ға бөлінеді және беріледі. Сонымен 

қатар, оптикалық тарату жүйелерінің дәстүрлі құрылысымен салыстырғанда, 

бір-бірімен бөлінген оптикалық арналардың спектралды бөлінуі 

ұйымдастырылады, яғни ОВ өткізу қабілеті л есеге артады. Сонымен қатар, 

бұл әдіс қосымша құрылыс жұмыстарын жүргізбестен байланыс желілерін 

дамытуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ жарық ағынын бөлу немесе бөлу 

орындарында спектрлік тығыздаудың пассивті элементтері бар кез келген 

құрылымның тармақталған желілерін құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте 

әртүрлі жылдамдықтармен немесе жиілік жолағының ені мен модуляция 

типтерімен-цифрлық және аналогты сигналдарды беру мүмкіндіктері 

(телефон, теледидар, телеметрия, деректерді беру және т. б.) кеңейтіледі. 

Осының барлығы үнемді көпфункционалды телекоммуникациялық жүйелер 

мен желілерді құруды қамтамасыз етеді. 

Оптикалық жетектерді біріктіру және бөлу үшін әртүрлі оптикалық 

спектралды құрылғылар: мультиплексорлар, демультиплексорлар, олардың 

жұмысы физикалық оптика құбылыстарына негізделген: дисперсия, 

дифракция және интерференция. Сонымен қатар, оптикалық талшық, көп 

қабатты диэлектрик, дифракциялық тор және т. б. болуы мүмкін. 

ВОПС жиіліктік немесе гетеродинді тығыздаумен. Әртүрлі көздердің 

бастапқы көп арналы сигналдарына жиіліктік мультиплексирленуі бар тарату 

жүйелерінде сызықтық трактілерде белгілі бір жиілік жолақтары бөлінеді. 

Сондықтан, жақын орналасқан спектралды арналарды алу үшін әртүрлі 

көздерден емес, бір, бірақ жеткілікті тұрақты, оптикалық көтергіштің тиісті 

жылжуы арқылы әртүрлі салмақ түсетін арналарды пайдаланады. Оптикалық 

көтергіштің қалыптасуының мұндай принципін пайдаланатын нығыздау 

жиілік немесе гетеродинді тығыздау деп аталады. Топтық оптикалық 

сигналды қалыптастыру принципін түсіндіретін құрылымдық сұлба 5.9. 

суретте келтірілген. 

Оптикалық сәуле шығару көзі (ИИ), құрамында бірқатар көтеруші бар 

 , Глан-Тейлор спектрлік призмасы болып табылатын талдағышқа  

келіп түседі, содан кейін төртінші толқынды  призмадан өтіп - бірінші арна 

сүзгісіне  түседі. Бұл сүзгі бірінші арна оптикалық тасымалдаушыны  ОМ 

оптикалық модуляторға өткізеді, онда ол ақпараттық оптикалық сигналмен 

 (ОС) модуляцияланады. Жиіліктері бар оптикалық сәуле 

сүзгімен бейнеленеді және Л талдағышына қайтарылады. Жол бойынша ол 

екінші рет төртінші толқынды призмадан  өтеді және бірінші арнаның 

оптикалық көтергіші талдағышқа түседі, ОМ1-де ақпараттық сигналмен 

промодуляцияланады, айналардан көрініс табады, сондай-ақ  талдағышқа 

қайтарылады. 
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5.8 сурет - оптикалық сигналдың поляризациясының жазықтығы төрт 

толқынды призмадан екі рет өткен оптикалық сигналдың поляризациясының 

жазықтығы бастапқы тербелістің поляризациясының жазықтығына қатысты 

 бұрылады, осыған байланысты жарық шоғыры призмадан ауытқиды және 

одан шығады. Ары қарай сигнал анализаторға түседі , сонымен қатар, 

оптикалық сәулеленудің жиілігімен модуляцияланатын  айырмасымен 

қайталанады. Осылайша, оптикалық талшыққа келіп түсетін оптикалық 

топтық сигнал қалыптасады. 

 

 
 

5.8 сурет-Жиіліктік ( гетеродинді ) тығыздау кезінде оптикалық топтық 

сигналды қалыптастыру сұлбасы 

Бірқатар модуляцияланған оптикалық тасымалдаушылардан тұратын 

топтық оптикалық сигнал A1 анализаторына беріледі (5.9 сурет), содан кейін 

тоқсандық толқын призмасынан өтіп, бірінші арнаның сүзгісі оптикалық 

араластырғышқа (OSM) өтеді. 

 

 
 

5.9 сурет - Жиіліктік ( гетеродинді ) тығыздау кезінде топтық оптикалық 

сигналды қабылдау сұлбасы 
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Ф1 сүзгісі fb тасымалдаушы сағаты бар оптикалық сигналды ғана 

өткізеді, басқа жиіліктер бар сигнал көрсетіледі және Аг-ға түседі. Оптикалық 

модулденген көтергіш жиілік жергілікті гетеродин (Гет) жиілігімен ОМС-ға 

ауыстырылады, содан кейін fпром аралық жиілік жолақтық сүзгішпен (ПФ) 

бөлінеді және фотодетекторға (ФД) түседі, оның шығуында электрлік 

ақпараттық сигнал қалыптасады. Осылайша, қабылдау гетеродинді тәсілмен 

жүзеге асырылады. Сол сияқты барлық басқа арналарда сигнал детекторы 

болады. 

Жиілікті (гетеродин) тығыздау әдісінің артықшылығы - гетеродин 

қабылдауға байланысты регенерацияның регенерациялық бөлігінің ұзындығы 

200 км-ге дейін артады және OB өткізгіштігінің пайда болу коэффициенті 

айтарлықтай артады. Бұл әдістің кемшіліктері поляризацияны сақтай отырып, 

оптикалық беріліс пен қабылдау жолын, сонымен қатар бірқатар қосымша 

құрылғыларды қажет етеді: жиілікті ауыстырғыштар, оптикалық клапандар, 

поляризация контроллері, оптикалық күшейткіштер, автоматты жиілікті 

басқару жүйелері және т.б. бұл ТОТЖ-ның құнын едәуір қиындатады және 

арттырады. 

Бірнеше ақпараттық немесе компоненттік ағындар бір-біріне 

біріктірілетін уақытша тығыздалатын (уақытша мультиплексирлеумен)  және 

әрбір компоненттік ағынның бір-бірден берілуі үшін өзінің уақыт аралығы 

бөлінеді. Біріктіру электр сигналдары деңгейінде және оптикалық сигналдар 

деңгейінде жүзеге асырылуы мүмкін. Электр сигналдарының деңгейінде 

уақытша мультиплексирлеу 5.10-суретте келтірілген, онда келесі белгілер 

қабылданды: 

  1...N-көп арналы электр сигналдарын беретін компоненттік ақпараттық 

ағындардың көздері; MUX-топтық электр сигналын жасай отырып, белгілі бір 

уақыт интервалына жалпы оптикалық таратқышқа (операға) компоненттік көп 

арналы электр сигналдарын жүйелі түрде қосатын уақытша мультиплексор; 

ОВ - оптикалық талшық; ОПр - оптикалық сигналды топтық электр сигналына 

түрлендіретін, N компонентті көп арналы электр сигналдарын қамтитын 

оптикалық қабылдағыш.; DMUX-уақытша демультиплексор, қабылданған 

компоненттік көп арналы электр сигналдарын тиісті қабылдағыштар бойынша 

1 шектейді...N. Мультиплексор және демульти-плексор синхронды жұмыс 

істеуі тиіс. 

 

 
 

5.10 сурет-Электр сигналдар деңгейінде уақытша мультиплексирлеу 
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Ақпараттық компоненттер ағындары арналардың жиілік бөлінісі бар 

тарату жүйелері негізінде де, импульстік және цифрлық модуляция әдістеріне 

негізделген беру жүйелері негізінде де құрылуы мүмкін екенін ескеріңіз. 

Оптикалық сигналдар деңгейінде уақытты мультипликациялау сұлбасы 

5.11-суретте көрсетілген, онда келесі белгілер қабылданған:  - 1 ... N 

компоненттік ақпарат ағындарының оптикалық таратқыштар (оптикалық 

сигналдарға айналдырылған көпканалды аналогтық немесе сандық электр 

сигналдары); OMUX - бұл оптикалық сигналды әр OPER-ден бір мөлшерге 

кешіктіретін оптикалық мультиплексор (мұнда N - құрамдас ақпараттар 

ағындарының саны немесе көп арналы оптикалық сигналдар), N көпканалды 

оптикалық сигналдарды топтық оптикалық ағынға біріктіріп, оны оптикалық 

талшыққа бағыттайды ( OB); ODMUX - қабылдау кезінде кері түрлендіруді 

жүзеге асыратын оптикалық демультиплексор. 

 

 
 

5.11 сурет - Оптикалық сигналдар деңгейінде уақытша 

мультиплексирлеу 

 

Электр сигналдарының деңгейінде де, оптикалық деңгейінде де 

уақытша мультиплекстеу кезінде қысқа (наносекундты) Жарық импульстерін 

беру талап етіледі. Сонымен қатар, оптикалық таратқыштар мен 

қабылдағыштардың оптоэлектронды компоненттерінің жылдамдығына 

қойылатын талаптар да өте жоғары. Сонымен қатар, оптикалық трактілердің 

тарату жылдамдығы немесе кеңжолақты таратқыштың дисперсиялық 

қасиеттерімен шектеледі. 

Уақытша мультиплекстеудің басты артықшылығы - ОБ өткізу 

қабілеттілігін арттыру коэффициентінің артуы (беру жылдамдығы 16 Гбит / с-

қа дейін жеткен) және толықтай оптикалық байланыс желісін құру мүмкіндігі. 

 

5.4 Оптикалық кабель бойынша электромагниттік тербелістердің 

берілу ерекшеліктері 

 

Оптикалық кабельдерге сыртқы электромагниттік әсерлердің негізгі 

көздері найзағай разрядтары, жоғары вольтты электр жеткізу желілері және 

электр желіжолдары болып табылады. Аса қауіптісі -найзағай разрядтары. 

 

5.4.1 Найзағай разрядтары 
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5.4.1.1 Найзағай разрядтарының сипаттамасы. Найзағай пайда болу 

сипаты бойынша жылу және фронтальды болады. Жылу найзағайы жергілікті 

сипатқа ие және әдетте төбелік жерлерде немесе тау бөктерінде пайда болады. 

Төбенің төбесін күнмен қыздырғанда жылы ауа жоғары көтеріледі (5.12 

сурет), ал оның орнына суық ауа ағады, бұл ретте суық және жылы ауаның 

жанасу аймағында ылғал конденсациясы болады. 

Электростатика тұрғысынан жер теріс зарядталған шар болып 

табылады. Шамамен 60-70 км биіктікте атмосфераның иондалған қабаты 

(кейде Кеннели-Хивисайд қабаты деп аталады), оң зарядталған. Бұл қабат 

күннің ультракүлгін сәулеленуінің нәтижесінде пайда болады. Солай, шарлы 

конденсатор және иондалған қабаттан жер бетіне бағытталған электр өрісі 

пайда болады. 
 

 
 

5.12 сурет - Ылғал конденсациясы бар ауаның жоғары шығатын терінің 

пайда болуы 

 

Жер бетіндегі өріс кернеулігінің шамасы шамамен 120 В / м тең, алайда 

кіші өрістің қуаты  тірі организмдерге зиян келтірмейді, бірақ найзағай 

бұлтының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Ауа ағынындағы тамшылар 

электрлендіріледі, ұсақталады, ауадағы бос электрондарды басып алады. 

Ауыр оң иондар жер бетіне жатады. Нәтижесінде пайда болатын бұлт, әдетте, 

теріс зарядқа ие. Жерден бұлтқа бағытталған электр өрісі пайда болады, оның 

шамасы бірнеше жүз кВ/м жетеді. Кейбір нүктелерде бұлттың аздаған үздіксіз 

деформациясы салдарынан, өріс шамасы барынша жоғары, жерге қарай бағыт 

бойынша разрядты дамыту процесі басталады. 

Бұл процесс сатылы сипатқа ие: күшті өрістің әсерінен электрондар 

жылдамдайды, қозғалыс бағытына шығады, біртіндеп құйылатын жаңа 

иондалған аймақтар пайда болады. Арна бұлттың жақын аймақтарынан 

зарядпен толтырылады. Осылайша, секіру разряды жерге қарай жылжиды. Ол 

жер бетіне жеткен кезде зарядтарды бейтараптандырудың қарқынды процесі 

басталады, ол энергияның бөлінуімен, жарқын шаммен және арнаны бірнеше 

мың градусқа дейін қыздырумен бірге жүреді. Арна көлемінде қыздырылған 

газдар дыбыстан жоғары жылдамдықпен кеңейтіледі, бұл дыбыстың себебі 

болып табылады. Ток арнасы бойынша ағатын түрі 5.13- суретте көрсетілген. 

 



147 

 
 

5.13 сурет - Найзағайдың бір реттік разрядты токтың түрі 

 

5.4.1.2 Найзағайдың конструкциядағы металл элементтері бар 

оптикалық байланыс кабеліне әсері. Оптикалық кабельдер тас, жартасты 

немесе қатып қалған топырақтарда төселген кезде механикалық 

зақымданулардан қорғау үшін металл қабығы немесе броньы, берік металл 

элементтерді, сондай-ақ қашықтықтан қоректендіру желілері болуы мүмкін. 

Найзағайдың жерге немесе ағашқа жер асты кабелінің трассасына 

жақын жерден соққан кезде найзағайдың бір бөлігі немесе бүкіл тогы 

кабельдің металл қабатына түсуі мүмкін. Бұл ретте соққы нүктесі мен кабель 

арасында туындайтын доғалық разряд бірнеше ондаған метр қашықтықты 

жабады. Разряд арнасының көлеміндегі ылғал іс жүзінде бірден буланады, 

себебі разряд арнасының температурасы жүздеген және тіпті мың градус. 

Шығарылатын жердегі кеңейтілетін булар мен газдардың алдыңғы жағы    

1000 кг / см2 қысым жасайды, ол найзағай тогы кіргенге дейін кабель қабығын 

жояды. Бұл жағдайда тіпті балқудың ең кішкентай іздері де қабықта пайда 

болмауы мүмкін. Бұл электро-гидравликалық эффект деп аталады. Ол токтың 

амплитудасына, оның беріктігіне және топырақтың ылғалдылығына қатты 

байланысты. Ток импульсі таяз болған жағдайда жылу қабылдағыш пайда 

болады және қабықты ерітуге болады. Кабельдің металл қабығынан өтетін 

найзағай тогы жердің және қабықтың жер тізбегі бойымен импульстардың 

таралу параметрлерінің айырмашылығына байланысты, амплитудасы бірнеше 

мың вольге жететін жердегі оптикалық кабель мен жер арасында кернеу пайда 

болады. Нәтижесінде сыртқы шланг немесе кабель конструкциясының металл 

элементтері арасында оқшаулама сынамасы болады. Шуды немесе доғалы 

тесу кезінде қатар орналасқан талшықтар зақымдануы мүмкін, ал тесіктің 

пайда болған тесігі арқылы ылғал біртіндеп өтеді. Пайда болатын кернеудің 

амплитудасы қабықтың электрлік кедергісінің шамасына және қоршаған 

жердің меншікті кедергісіне байланысты. Жалпы алғанда, металл элементтері 

бар оптикалық кабельдің зақымдалу механизмі қарапайым металл желілері 

бар электр кабелінің найзағай кезінде зақымдалу тетігінен айырмашылығы аз. 

Сыртқы пластмасса шлангының механикалық зақымдалу нүктесіне 

жақын жерде ғана емес, кабель бойымен (бірнеше километрге дейін), әсіресе 

оқшауланған әлсіз жерлерде немесе одан едәуір қашықтықта болуы мүмкін. 

Бір ғана найзағайдың соққысы кезінде бір-бірінен жүз метрге дейінгі 

қашықтықта және кабель қабықшасына ток кіретін нүктеден кабель 

оқшауламасының ондаған зақымданулары болуы мүмкін. 
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Найзағай, геологиялық және географиялық жағдайларға, кабель түріне, 

орнату әдісіне және т.б. байланысты металл қабықтағы электр байланыс 

кабельдерін найзағайдың орташа зақымдауы орташа алғанда шамамен 10% - 

13% құрайды. Металл өзегі мен қабығы бар оптикалық сымдарға найзағайдың 

зақымдануы да шамамен бірдей болады. Егер кабельде қашықтан өткізгішсіз 

металл қабық болса, онда түтікке зақым келуі мүмкін, содан кейін құрылымға 

ылғалдың біртіндеп енуі басталады. Бұл байланыстың үзілісімен кабельдің 

дереу істен шығуын талап етпейді, бірақ оның сенімділігін айтарлықтай 

төмендетеді. 

Жерге найзағайдан соққы беру нүктесінен кабельге электр доғасының 

пайда болуына және зақымданудың пайда болуына әкеп соқтыратын ең аз 

найзағай тогы J бар. Бұл ток кабель төселген жердегі жердің үлестік 

кедергісіне, топырақ құрылысының біртектілігі мен электр өрісінің 

біркелкілігіне, кабельге дейінгі қашықтықтарға, сондай-ақ кабельдің өзінің 

қасиеттеріне байланысты. 

Нақты жағдайда найзағай тогы кабельге қоршаған инфрақұрылым 

элементтері арқылы да енуі мүмкін: монтаж қондырғылары мен 

байланыстырушы элементтер немесе сыртқы металл конструкциялары. Іс 

жүзінде, ең көп таралатын доғалар биік ағаштарға найзағай соққаннан кейін 

және одан әрі жер бетінде (бетінің бұзылу кернеуі көлемнен аз болғандықтан) 

немесе кейде ағаштың тамырлары арқылы кабельге дейін пайда болады. Бұл 

қашықтық орташа 25-30 метрді құрайды, бірақ 50-75 метрге жетеді. 

Ағаш немесе металл тіректерде ілінген ауа оптикалық кабелінің 

зақымдануы металл кабель өзегінде немесе қабығында болған жағдайда да 

мүмкін. Аспалы оптикалық кабельдердің жер асты кабельдерінен 

айыырмашылылығы, ашық әсеріне сыртқы факторлардың әсерін тезірек 

қабылдайды, және олардың металлдық элементтерінде ЭҚК немесе ток  болуы 

мүмкін. Қабықтағы найзағай тогы қабықша пен өзегі арасында сынама 

тудыруы мүмкін. Егер талшықтар доға немесе ұшқын тесігінің жанында 

немесе жолында болса, оптикалық талшықтың бұзылуы мүмкін. Ауа кабеліне 

найзағайдың тікелей соққысының жиілігі осы жерде жылына бір шаршы км 

найзағай соққысының тығыздығына, желінің биіктігі мен ұзындығына 

байланысты. 

Найзағай соққысы үлкен амплитудасы бар ток кабеліне жерге 

қосылмаған ауа кабеліне түссе, найзағай тогының едәуір бөлігі (J) тіреуіш 

немесе оқшаулағыш беті бойымен доғаны (қабаттасуды) құрайды. Егер 

әуедегі оптикалық кабельдің металл қабығы  жерге тұйықталған болса, 

зақымданудың пайда болуы жерге тұйықталған нүктелер арасындағы 

қашықтыққа және жердегі кедергілердің мәніне байланысты болады (желінің 

найзағайға қарсы тұру деңгейі). Жерге қосылыстар арасындағы кіші 

қашықтықта (100 м-ге жуық) және жердің кедергісінің шамалы мәні (20 Ом-

дан аз) жерден шағылысқан теріс толқын кабель қабығындағы потенциалды 

төмендетеді. Егер жерге қосу арасындағы қашықтық үлкен болса (300 м-ден 

астам), және жерге қосу кедергісі де үлкен болса (100 Ом-ға тең), онда жерге 
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тұйықталудан көрінетін толқынның қабықтағы потенциалдың өсуіне жол 

бермеуге уақыты болмайды, ал жерлендіру арасындағы бөліктің ортасында 

сыну пайда болады. 

Жоғары вольтты электр желілерінің найзағайдан қорғаныс кабеліне 

салынған оптикалық кабельдер, әдетте найзағайдан қорғайтын кабельдің 

дұрыс таңдалған дизайнын қолдана отырып, жоғары вольтты желінің қысқа 

тұйықталуы кезінде найзағай кезінде және температураның қызуы кезінде 

мүмкін болатын зақымданудан алдын-ала қорғалған. 

Оптикалық кабельдерді найзағайдан қорғау және зақымдану 

ықтималдығын есептеу сұрақтары ХЭО-Т К-25 ұсынымдарында 

қарастырылады. Конструкцияда металл элементтері бар жер асты оптикалық 

кәбілдерді қорғау сұрақтары «оптикалық кабельдерді найзағайдың 

соққысынан қорғау жөніндегі нұсқаумен» регламенттелген. Бұл жағдайда 

оптикалық кабельдің құрылымы мен металл қабықшасының түріне 

тәуелділігін ескере отырып, оптикалық кәбілдер найзағайдың соққысына 

төтеп бере алатын ең жоғары токпен анықталатын найзағайға төзімділіктің 

төрт санатына бөлінеді. Нұсқауда найзағайдың қауіпті соққысының рұқсат 

етілген саны (кабельдің мақсаты мен төсеу ауданын ескере отырып, жылына 

трассаның 100 км 0.1-ден 0.5-ке дейін) және отандық оптикалық кабельдердің 

базалық конструкцияларының найзағайлығының деңгейі, сондай-ақ әртүрлі 

жағдайларда оптикалық кабельдердің зақымдануының ықтимал санының 

кестесі келтіріледі. Егер найзағайға төзімділік деңгейі төсемнің шарттарына 

сәйкес келмесе немесе қауіпті соққылардың ықтимал саны рұқсат етілген 

деңгейден асып кетсе, көрсетілген басшылық металл найзағайдан қорғау 

сымдарының немесе тростардың кәбілінің жанында төсеуді ұсынады. 

Осыған ұқсас оптикалық кабельдердің металл элементтеріне ЭБЖ қысқа 

тұйықталу токтарының әсер ету мәселелері қарастырылады. 

 

5.4.1.3 Найзағайдың конструкцияда металл элементтері жоқ толық 

диэлектрлік оптикалық кабельге әсері. Диэлектрлік кабель найзағай 

электрмагниттік өрісіне ұшырамайды деген қате пікір бар, бірақ бұл дұрыс 

емес. Жарық электромагниттік табиғатқа ие және сыртқы электромагниттік 

өріске жауап береді. Көлденең электр немесе бойлық магнит өрістерінің 

әсерінен талшықта таратылатын толқынның поляризация жазықтығы 

бұрылады. 

Сонымен қатар, бұл әсер кабельдің зақымдалуына алып келмейді, тек 

бірнеше ғана толқын поляризациясын өзгертеді және қосымша 

поляризациялық модалық дисперсияны (ПМД) жасайды. Желінің кейбір 

элементтері ПМД сезімтал болады, осыған байланысты бұл мәселені 

толығырақ қарастырайық. Көлденең электр (Керр әсері) және бойлық магнит 

(Фарадей әсері) өрістеріндегі жарықтың поляризациясы жазықтығының 

айналу құбылыстары ХІХ ғасырда ашылды. 

Сыртқы электромагниттік өрістің әсерімен талшықпен жарықтан өту 

кезінде жарық толқынының тербеліс (поляризация) жазықтығының бұрылуы 
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болады. Жарықтың поляризацияланған толқындары жалпақ бетке түскен 

кезде Френель коэффициенттерінің әртүрлі шамалары болады. Оптикалық 

талшықтағы Жарық поляризациясының жазықтығының өзгеруі, сондай-ақ екі 

сәуле жарықшақтың пайда болуына және екі ортогоналды толқынның пайда 

болуына әкелуі мүмкін, олардың арасында сигналдың бастапқы энергиясы 

үлестіріледі. Әрбір құрамдас бөлік бір-біріне қарамастан таратылады. Ось 

арқылы өтетін әртүрлі жазықтықтар бойындағы талшықтың параметрлері 

біршама өзгеше болуы мүмкін, нәтижесінде геометриялық біркелкіліктері жоқ 

поляризация режимінің дисперсиясына ұқсас сигналдың дисперсиясы мен 

түсуі жоғарылауы мүмкін. 

Керр әсері көлденең сыртқы өрістің кернеулігінің квадратына 

пропорционал және температураның ұлғаюымен азаяды. Поляризация 

жазықтығы бұрышқа бұрылады: 

 
22 1K E            (5.1) 

 

Мұндағы: 

          K - Керр тұрақтысы, К = 0.402∙ 10
-13

 м/В
2
 ; 

E - көлденең сыртқы өрістің шамасы; 

L - өрістің әсерінен жарықпен өтетін жолдың ұзындығы. 

 

Көріп отырғанымыздай, K мәні кішкентай, және Керр әсерінің көрінуі 

үшін электр өрісі жеткілікті үлкен болуы керек. Үлкен өріс шамалары 

найзағай соғу нүктесіне жақын болуы мүмкін. Егер жерге диэлектриктің 

(құрылымдағы металл элементтері жоқ) оптикалық кабельдің (ОК) жеріне 

найзағай түссе, онда Керр әсері соңғысының талшықтарында пайда болуы 

мүмкін. Жоғары вольтты электр жеткізу желісінің тіректерінде ОК 

тоқтатылған жағдайда, кабельге қатысты ауыспалы көлденең өріс маңызды 

болып табылады және ұзақ уақыт бойына, алайда, металл тасымалдаушы 

кабельдің қатысуымен әсер айтарлықтай азаяды. Электр өрісі жоғары 

биіктіктегі ядролық жарылысқа ұшыраған кезде жер бетінде және аймақта өте 

үлкен мәнге ие болуы мүмкін. 

Егер найзағайдың соққысы h тереңдігінде салынған ОК трассасынан «а» 

қашықтықта болса, онда жердің біркелкі құрылысы кезінде кабельге жақын 

еркін нүктедегі электр өрісінің кернеулігі тең: 

 

2 2 22 ( )

I
E

a h x





   

    (5.2) 

 

Мұндағы: 

          I - ток найзағай тогының амплитудасы; 

Ρ - жердің меншікті кедергісі. 
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X осі кабель осі бойымен бағытталады, ал x = 0 нүктесі кабель осінің 

жер бетіндегі найзағай соғу нүктесіне жақын орналасуына сәйкес келеді (5.14 

сурет). Z осі тігінен төмен бағытталған, ал у осі x және z осьтеріне 

перпендикуляр (h тереңдікте жер бетіне параллель). 

 

 
 

5.14 сурет - Найзағай мен кабельдің соққы нүктесінің өзара орналасуы 

 

Көлденең кабель x нүктесіндегі жердегі Еп өрісінің құраушысы: 

 
1 2 2

2 2 2
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2 2 2 2 2 2 22 2 2

( )
( )

( ) ( ) 2 ( )

п y z

E a h Eb I b
E E E

a h x b x b x





 
    

 
    

 

                 (5.3) 

 

Мұндағы:  
1

2 2 2( )b a h   

 

Найзағайдың көлденең электр өрісінің әсерінен поляризация жазықтығы  

 
2

3

2 2 2

3 ( )

16
( )

I
K

a h


 



                                                (5.4) 

бұрышқа бұрылады. 

(5.4) өрнектен көрініп тұрғандай, Керр әсері ток амплитудасының 

квадратына, жердің үлестік кедергісінің квадратына пропорционал және 

кабельден найзағай соққысының қашықтығының кубына кері пропорционал. 

(5.4) шамаға кіретін мәндерге сүйене отырып: 

 I = 50 кА, ρ = 1000 Омм, а = 10 м, h =1 м, φ = 1º деп табамыз. 
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Яғни, орташа жағдайларда бір нүктеде найзағайдың бір рет әсері 

салыстырмалы түрде аз әсер етеді. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда 

топырақтың меншікті кедергісі мен найзағай амплитудасының үлкен 

мәндерінде және найзағайдың соққы нүктесіне дейін жақын қашықтықта 

(мысалы, а = 1 м) әсердің шамасы он есе өсуі мүмкін. Сонымен қатар, 

найзағай соққысы, әдетте, бірнеше қайталама разрядтан тұрады. Егер кабель 

ұзындығы үлкен болса, онда найзағайдың соққысы кабель трассасының 

бойымен әртүрлі нүктелерде орын алуы мүмкін, бұл талшыққа әсер етуді одан 

әрі арттырады. Бұрылу бұрышынан φ шамасын арттыру жағдайларының 

санын мына формула бойынша табуға болады (5.5): 

 

 
2 1

2 3 3
0 00.756 10n  


                                            (5.5) 

 

Мұндағы: 

ρ – меншікті кедергісі (Ом·м); 

φ0 - радианмен берілген; 

q = 0.1 соққы/км2·күні, 

l = 100 км, 

күн күркіреген күндер саны N = 25. 

 

5.1 - кестеде топырақтың меншікті кедергісінің әртүрлі мәндері және q, l 

және N шамаларының аталған мәндері кезінде φ0 қандай да бір шамасының 

пайда болу жиілігінің мәндері келтірілген. 

 

5.1 кесте - Найзағай маусымы кезінде φ0 шамасының Q = 0.1; l = 100 км; 

N =25 және жердің әртүрлі меншікті кедергілері кезінде арту жағдайларының 

саны 

ρ, Ом·м φ0 , град 

100 0.37 0.29 0.20 0.18 0.14 0.11 

200 0.58 0.46 0.32 0.28 0.22 0.18 

400 0.92 0.73 0.51 0.44 0.35 0.28 

1000 1.7 1.35 0.94 0.82 0.65 0.52 

2000 2.7 2.15 1.49 1.3 1.03 0.82 

5000 4.97 3.96 2.74 2.4 1.9 1.51 

 

5.4.1.4 Кабельдерді найзағай соққысынан қорғау. Жер асты кәбілдерін 

найзағайдан ток түсу кезінде пайда болатын зақымданулардан қорғаудың 

негізгі шараларына жатады: 

1) Кабельден найзағай арнасының токтарын толық немесе ішінара бұру. 

Бұл жерге кабельдердің үстінен бір немесе бірнеше металл сымдарды 

(тростарды) салу жолымен немесе әуе сымының кабель трассасының бойымен 

линиялық тіректерде ілініп тұру жолымен, мерзімді жабдықталған жерге 

тұйықтау арқылы қол жеткізіледі. 
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2) Кабельдің металл жабындарының бойлық өткізгіштігін арттыру 

немесе кабель өзекшесінің белдік оқшауламасының беріктігін арттыру немесе 

бір мезгілде басқа іс-шара. Өткізгіш шлангы бар кабельдерді металл қабықтың 

үстіне қолдану. 

3) Кабельдік муфталарда орнатылатын шағын габаритті разрядтауыштар 

магистралінің бойымен симметриялық кабель желілеріне қосу. Бұл іс-

шарамен желінің зақымдалған аймағының көлемін төмендетуге қол 

жеткізіледі. 

4) Металл қабыққа мерзімді қосылатын шоғырланған жерге қосу 

арқылы шлангтағы кабельдерді қорғау. 

Тростардың қатысуымен кабель қабығындағы ток тең: 

 

   0I t I t                                                   (5.6) 

 

η – коэффициент, токтың кабель, ол көрсетеді қандай бөлігі найзағай 

тоғы ағады бойынша қабығында кабель. Бұл коэффициенттің шамасы қабық 

және тростардың материалдарына, өзара орналасуы мен олардың арасындағы 

қашықтықтарға байланысты болады. Әдетте бұл шама 0.3-тен 0.7-ге дейін. 

Толық мәліметтер келтірілген. 

Қорғаныс сымдары ретінде көбінесе ПС-70 типті болат сымдары немесе 

диаметрі 4-тен 6 мм дейінгі бейметалл сымдары қолданылады. 

Өнеркәсіптік орталықтардың жанында үлкен қажеттіліктері бар адамдар 

тұратын аз қабатты ауылдар бар, оларға кең жолақты қол жетімділік қажет: 

интернет, деректер беру, сұраныс бойынша видео және т.б. Байланыстырушы 

буын көбінесе шағын сыйымдылықтағы жер үсті немесе жер асты оптикалық 

немесе электр кабелі болып табылады. Кабельдер бойынша FTTH (үйге 

талшық), кабельдік теледидар және т. б. жүйелері жүзеге асырылуы мүмкін. 

МСЭ-т K.46 сәйкес, бұл кабельдердегі найзағайдың ағу коэффициенті 

нөлге тең емес, әсіресе әуе сымдары үшін, сондықтан оларды найзағай 

соққыларынан қорғау проблемасы өте маңызды. Жер асты кабельдер үшін бұл 

қорғаныс металл сымының жанында орналасу арқылы шешіледі. Бұл 

жағдайда кейде бұрын салынған кабельдің жанында қорғаныс кабельдерін 

салуға сенім арту қиын болады. Бұл жағдайда металл қабыққа немесе 

кабельдік қалқанға қосылған шоғырланған жерге қосу арқылы жеткілікті 

тиімді қорғаныс қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Ауа кабелінің жағдайында тростың төсемі қиын болады. Егер әуе 

кабелінің көтергіш металл тросы болса, онда соңғысы найзағайдан қорғау 

үшін пайдаланылуы тиіс, алайда ол мерзімді жерге тұйықтауға қосылуы тиіс. 

Жоғары потенциал толқынының найзағай соққысы кезінде жерге тұйықтауға 

жетеді және трос пен кабель потенциалын азайта отырып, кері белгімен 

көрсетіледі. Егер жерге тұйықтау кедергісінің шамасы және оған дейінгі 

қашықтық үлкен болмаса, онда әлеуеттің өсуі баяулайды. Кері жағдайда тірек 

найзағай тогымен жабылады. 
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Қорытынды 

 

Бұл жұмыста екі жақты арналарды ұйымдастырудың негізгі 

принциптері және осындай арналар бойынша электр сигналдарын берудің 

ерекшеліктері баяндалған. Сонымен қатар, әртүрлі мақсаттағы 

телекоммуникациялық желілерді құру негіздері және олардың өзара іс-қимыл 

принциптері баяндалған. Арналарды жиіліктік және уақытша бөлумен тарату 

жүйелерін құру базистері берілген.  

Кітапта импульстік-кодтық модуляция негізінде арналарды уақытша 

бөлумен цифрлық тарату жүйелерін құруға үлкен орын берілген. Тарату 

жүйелерін иерархиялық құру принциптері қарастырылады, цифрлық 

талшықты-оптикалық тарату жүйелерін және радиобайланыс жүйелерін құру 

мәселелері көтеріледі. Оларға радиорелелік және жерсеріктік беру жүйелері, 

жылжымалы радиобайланыс жүйелері жатады. Басылым 

«Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» бағыты бойынша оқитын 

студенттер үшін пайдалы болады. 

Кітапта қызмет көрсетудің қазіргі заманғы технологиялары 

қарастырылады, оның ішінде параметрлерді өлшеу және қызмет көрсету 

сапасын бағалау, дестелер коммутациясы бар желі жабдықтарын пайдалану 

негізінде жұмыс істейтін телекоммуникациялық деректер беру жүйелерінде. 

Пакеттік деректерді беруге байланысты қызметтерді ұсыну технологиясының 

негізгі аспектілері егжей-тегжейлі қарастырылды: қызметтерді ұсыну 

жүйесінің түрлері, қызмет көрсету параметрлері мен сыныптары, қызметтерді 

ұсынуды ұйымдастыру және техникалық қамтамасыз ету әдістері мен 

құралдары және т. б.  

Бірінші бөлімде телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру 

негіздерін баяндау көрсетілген. Телекоммуникациялық және ақпараттық 

технологиялардың негізгі ұғымдары мен анықтамалары берілген. Сигналдар 

мен хабарламалар түсініктері берілген. 

Одан әрі сигналдардың спектральды көрінісі, арналардың негізгі 

параметрлері мен сипаттамалары қарастырылды. Модуляция түрлері берілген.  

Бұл бөлімде көп арналы телефон байланысы және арналарды телефон 

байланысында бөлу әдістері қарастырылған.  

Үшінші бөлікте хабарлардың көп арналы жүйелерін құру принциптері 

берілген, арналарды уақытша бөлумен тарату жүйелерін құру негіздері 

қарастырылған, арналарды жиіліктік бөлумен (АЖБ) телекоммуникациялық 

жүйе көрсетілген. Сонымен қатар, сигналдарды мультиплексирлеу және 

демультиплексирлеу әдістері ұсынылған: жиіліктік бөлуге негізделген 

сигналдарды мультиплексирлеу және демультиплексирлеу әдістері, сондай-ақ 

мультиплексирлеудің әртүрлі түрлері (FDM) бойынша бөлумен 

мультиплексирлеу, уақыт бойынша бөлумен мультиплексирлеу, толқындық 

мультиплексирлеу (WDM) , CSMA/CD кездейсоқ қатынау әдісі. 

Осы тарауда аналогтық ақпаратты сандық нысанға түрлендіру 

ұсынылған. 
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Төртінші бөлімде сигналдардың дискретизациясы, аналогты-сандық 

түрлендіру, сандық-аналогты түрлендіру қарастырылған. Одан әрі байланыс 

арналарында коммутация әдістері қарастырылған. Коммутацияны 

орындаудың әртүрлі тәсілдері ұсынылған, дестелер коммутациясы бар және 

арналар коммутациясы бар және хабарламалар коммутациясы бар желілерде 

желілердің өткізу қабілеті қарастырылған. Бесінші бөлім цифрлық ағындарды 

біріктіру үрдістерін қарастырады: цифрлық ағындарды плезиохронды 

цифрлық иерархияда біріктіру, сондай-ақ цифрлық ағындарды синхронды 

цифрлық иерархияда біріктіру. Бұл бөлімде талшықты-оптикалық тарату 

жүйесінің (ТОТЖ) жалпыланған құрылымдық сұлбасы, классификациясы 

және оптикалық кабель бойынша электромагниттік тербелістерді тарату 

ерекшеліктері қарастырылады : найзағай разрядтары және олардың 

сипаттамалары. 

Кітап деректерді тарату желілерінің ресурстарын пайдалану негізінде 

телекоммуникациялық қызметтерді ұсынуды техникалық және 

ұйымдастырушылық қамтамасыз етумен айналысатын болашақ мамандарға 

арналған. Кітап тиісті мамандықтардың студенттері мен магистранттары үшін 

пайдалы. 

Желілік интеграциялау құрылғыларындағы материалдар қаралады: 

хабар, көпірлер, коммутаторлар және маршрутизаторлар. Желілік 

протоколдардың жіктелуі сипатталған, стандартты хаттамалар берілген. 

Мобильді агенттердің технологиясы сипатталған. 

Оқу құралының мазмұны авторлар АЭжБУ (Алматы энергетика және 

байланыс университеті) оқитын дәрістер курсына сәйкес келеді. Деректер 

беру жүйелерін құру негіздері және олардың сипаттамалары, 

телекоммуникациялық жүйелердің қазіргі заманғы әдістері мен 

технологиялары келтірілген. Кітапта жергілікті есептеу желілерін құру 

әдістеріне көп көңіл бөлінген. 

Қазіргі заманғы желілік технологиялар, мобильді және спутниктік 

желілер, сондай-ақ негізгі желілік хаттамалардың тағайындалуы, 

телекоммуникация желілері мен есептеу желілерін біріктіру мәселелері 

қарастырылды. Кітапта қызмет көрсетудің қазіргі заманғы технологиялары 

қарастырылады, оның ішінде параметрлерді өлшеу және қызмет көрсету 

сапасын бағалау, дестелер коммутациясы бар желі жабдықтарын пайдалану 

негізінде жұмыс істейтін телекоммуникациялық деректер беру жүйелерінде. 

Пакеттік деректерді беруге байланысты қызметтерді ұсыну технологиясының 

негізгі аспектілері егжей-тегжейлі қарастырылды: қызметтерді ұсыну 

жүйесінің түрлері, қызмет көрсету параметрлері мен сыныптары, қызметтерді 

ұсынуды ұйымдастыру және техникалық қамтамасыз ету әдістері мен 

құралдары және т.б. 
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