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Кіріспе 

 

Байланыс – қазіргі қоғам инфрақұрылымының қарқынды дамып келе 

жатқан салаларының бірі. Қазіргі әлемде бір-бірімен немесе интернет арқылы 

байланыссыз бірде-бір электронды құрылғы жоқ. Мұның бәрі желілерге 

байланысты: қолданыстағы ұялы телефондардан ядролық реакторлар мен 

ғарыш техникасына дейін. Заманауи технологиялар адамдарға күнделікті 

тапсырмаларды шешуді жеңілдететін көптеген мүмкіндіктер ашады. 

Физикалық байланыс әдісіне байланысты желілерді сымды (мыс, оптикалық) 

және сымсыз деп бөлуге болады. Ең дамыған, танымал және жетілдірілген 

технологиялардың бірі – сымсыз байланыс. Оның көмегімен сіз абоненттік 

құрылғыларды топтарға біріктіріп, ақпарат алмасуға болады. Бұл жағдайда 

барлық мүшелер сымды пайдаланбай желіде болады, бұл топ мүшелеріне 

еркін жүруге және желіде қалуға мүмкіндік береді. 

Сымсыз байланыс құралдары (соның ішінде радиобайланыс) қазіргі 

әлемде ақпаратты беру және өңдеу процесінде жетекші рөлдердің бірін 

атқарады. Сымсыз байланыс бойынша алғашқы тәжірибелерден 100 жыл өтті, 

бірақ осы уақыт ішінде радиобайланыс (сымсыз байланыс) құралдары мен 

технологиялары ғылыми-техникалық прогрестің ажырамас бөлігі ретінде 

қазіргі қоғамның көптеген салаларына еніп кетті. 

Қазіргі заманғы сымсыз байланыс құралдары, кішігірім өлшемдері мен 

салмағына қарамастан, көбінесе осындай жүйелерді жобалау және олардың 

жоғары өнімділігін сақтау үшін білікті мамандарды қажет ететін өте күрделі 

техникалық құрылғылар болып табылады. 

Бұл оқу құралында біз сымсыз байланыстың керемет әлемін зерттейміз. 

Сымсыз технология әртүрлі пішіндер мен өлшемдерде бар. Біз күн сайын 

осындай желілерді қолданамыз: қашықтан басқару пульті, ұялы телефондар 

және спутниктік теледидар сияқты күрделі құрылғылар. Сымсыз байланыс 

біздің жеке және кәсіби өмірімізде кеңінен қолданылады. Оқу құралы 

6В06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру 

бағдарламасының арнайы курсына арналған. Бұл курс сымсыз желі 

технологиясын орындау үшін қажетті өнімділікті, білімді, дағдыларды және 

дағдыларды сипаттайды. Курсты зерделеу кезінде білім алушы сымсыз 

байланыс желілері жабдықтарының жіктелуін, архитектурасын және 

сипаттамаларын; сымсыз желілердің мультисервистік абоненттік 

қолжетімділігін ұйымдастыру және құру қағидаттарын; сымсыз желілердің 

қолжетімділік интерфейстері үшін ерекшеліктерді құру әдістерін; сымсыз 

байланыс саласындағы халықаралық стандарттарды; салынған желілерді құру 

ерекшеліктерін үйренеді.  
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 1 Сымсыз байланыс жүйелерінің сипаттамалары 

 

Соңғы жылдары шет елдердегі сияқты біздің елімізде де радиожелінің 

қолданушылардың күрт өсуі байқалады. Мұндай желілердің жасалуы 

жылжымалы нысандардың арасындағы байланысты қамтамасыз ету ғана емес, 

сол сияқты стационарлық нысандар арасындағы мекемелер байланысы үшін, 

бұндай желілердің теңдесі жоқ. Радиожелілердің (сымсыз желі) қасиеттері 

1.1-кестеде көрсетілген. 

 

1.1 кесте - Сымды және сымсыз желіні салыстыру. 

Сымды желі Сымсыз желі 

1. Монтаж және қосылуы көп 

уақыт кетеді.  

2. Потенциалдық табыстың 

жоқтығы. 

3. Келешектегі ағымда 

орналасатын абоненттерді 

мәлімдеу сын маңызды және 

алдын ала хабарлану керек. 

4. Кейбір сымды желілі 

мекемеделерде бағыттаушы 

элементтердің жеңіл бұзылуы 

қиындатылған. 

5. Қызмет көрсету шығынының 

жоғарылығы. 

1. Монтаж және қосылу жылдам. 

2. Табыстың ерте түсуі. 

3. Ағымдағы абоненттер туралы 

мәліметтің нақтылығы, 

критикалық маңызы жоқ 

(территориядағы абоненттерді 

білу маңызды). 

4. Радиожелінің жер бедері 

ыңғайлы болып келеді. 

5. Қызмет көрсету шығынының 

төмендігі. 

 

1.1 Қозғалмалы радиобайланыс желісі. Мобильді радиобайланыс 

желісінің қысқаша сипаттамасы 

 

Қазіргі кезде жылжымалы радиобайланыс нарығында алдыңғы 

орындарда: 

- Кәсіби (меншік) жылжымалы байланыс жүйесі. 

- Дербес немесе жеке шақыру жүйесі. 

- Сымсыз телефон жүйесі. 

- Жалпылама қолданатын ұялы байланыс жүйесі мемлекеттік 

мекемелердің мүддесімен жасалып және дамиды. Мысалға жедел 

жәрдем, милиция, коммерциялық құрылым және т.б. Шет елдерде 

бұл жүйелерді кәсіби жылжымалы радиобайланыс жүйелеріне PMR 

(Professional Mobile Radio) жатқызады. PMR тарамдалған немесе 

аймақтық-тарамдалған құрылымдық желі деуге болады. 

Кәсіби жылжымалы радиобайланыс жүйесінде белгіленген жиілікті 

ресурстарды қамтамасыз ететін жүйесінің жалпы жиіліктік ресурстарға емін- 

еркін кіруге болатын абоненттер желі қолданады, олар транкинг деген атқа ие 
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болды (ағылшын тілінен trunk- магистраль, шина деген мағына). Ең көп 

тараған транкингтік байланыс жүйесінің түрлері МРТ 1327, МРТ 1317, МРТ 

1343 және МРТ 1347 стандарттарын қолданады, алғашында Ұлыбританияда  

жасалған 174..225 мГц жиілікті диапазонында, кейіннен басқада 

диапазондарында тараған. 

Меншікті радиошақыру жүйесі радиобайланыс жүйесі ақпараттарды 

таратумен түйіндестіруі. Меншікті радиошақыру (пейджинг)- 

электробайланыс қызметі, қызмет көрсету аумағынан тыс жерден сымсыз 

біржақты ақпаратты тарату. Меншікті радиошақыру жүйесі өзінің қолдануына 

байланысты жеке және жалпы қолдану деп екіге бөлінеді. 

Жеке қолданатын меншікті радиошақыру жүйесі локальді 

аймақтарда немесе бөлек қолданушы топтар мүддесінде ақпарат таратуды 

қамтамасыз етеді. 

Осындай меншікті радиошақыру жүйесінде ақпарат тарату 

диспетчерлер басқаратын пульт көмегімен жүзеге асады. Жалпылама 

қолданатын жүйелік жеке радиошақыру техникалық құрылғылар жиынтығын 

түсіндіреді. Олар ЖҚТф арқылы радиожелілерде көлемі шектелген ақпарат 

тарайды. 

Осы жүйелердің негізгі коммерциялық жетістіктерінің сәттіліктері, 

ұлтаралық қатынасу кең тараған қызмет ету зоналары бар мемлекеттерде; 

арендалық төлемақысы және төмен тариф: ақпарат тарату және қолдану 

ыңғайлылығы; меншікті радиошақыру жүйесі қабылдағыштарының шектік 

көлемінің аздығы және басқа жақпен үздіксіз жұмыс жасау уақытының 

ұзақтығы. 

Сымсыз телефондар жүйесін алғашында дипломатиялық өкілдер 

қолдануына арналған былайша айтқанда офистік және пәтерлік жағдайларда. 

Кейіннен олар жалпы қолданыстың жүйесі ретінде дами бастайды, жалпы 

еркін қатынасу қызметін қамтамасыз етеді. 

Қазірдің өзінде мұндай жүйелер макроұялы желілерге бәсекелесуде. 

Жылжымалы объекттік байланыс желісі радиальды, радиальды-зоналық және 

ұялы желі құрылымы болуы мүмкін. 

Радиалды жүйелер бір орталықты жерасты радиостанциялар 

қолдануына негізделген, маңызды әсер ету радиусы 50-100 км дейін. 

Радиалды-зоналық желі структурасының қызмет ету ауданы радиалды 

сигнал тарату принципінің қолдануы зоналыққа бөлінеді. 

Радиальды желілердің негізгі кемшіліктерінің бірі, олар: қызмет көрсету 

зонасының шектелуі, өзара кедергілердің пайда болуына байланысты қызмет 

көрсетілетін абоненттер санының көбеймеуі. Радиальды жүйелерде ақпарат 

тарату үшін SF  жилікті диапазоны қолданылады. Бұл диапазонда CF  өткізу 

жолағы бар арналар ұйымдастырылады. Онда SF  диапазонындағы N арналар 

саны: 

C

S

F

F
N
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Көріп тұрғандай N арналар саны радиобайланыс қолданатын абоненттер 

санын білдіреді. SF  жилікті ресурстарының шектелуі жағдайындағы арналар 

санының шектелуінен құтылу үшін радиобайланыс желісінің ұялы 

идеологиясының құрылымы ұсынылған, былайша айтқанда дәл сол бір 

жиіліктегі ұяшық көлеміне байланысты және бір-бірімен қашықтықта қалған 

бірнеше ұяшықтардың қолданылуы.Ұялы телефон байланысының мақсаты 

1.1-суретте көрсетілген. 

 

 
1.1 сурет – Ұялы телефон байланысы 

 

Телефонизацияланатын аудан базалық қабылдап-таратқыш желімен 

жабылады (Base Transceiver Station- BTS). Сондықтан сезгіштігі және базалық 

станция қуатының шашырауы мобильдік станция (MS) қуатының 

шашырауынан және сезгіштігінен қайда қарағанда жоғары. MS-ті BS  қызмет 

көрсету зонасы шекарасына көшіру кезінде бір базалық станциядан екіншісіне 

автоматты (абонентке білдіртпей) түрде қосылуын қамтамасыз етуі керек. 

Қосылуды жылжымалы желі коммутациясының орталығы қамтамасыз етеді 

(Mobile Service Swithcing Center-MSC). Жылжымалы байланыс 

коммутациясының орталығы жалпы қолданатын коммутацияланатын 

телефонды желіге кіре алады (PSTN- Public Switched Telephone Network). 

Егер ұялы желіні қолданатын абоненттер зонасын OR  радиусты 

дөңгелек деп есептесек, онда осы зонаның ауданы 2R , ұяшық ауданы 

(алтыбұрыш) OR6.2 -тең, ондағы R2-BS зонасының жұмыс істеу радиусы, онда 

L ұяшық саны мына формуламен анықталады: 
2

021.1 







=

R

R
L                                                (1.1) 

Онда, BS саны ұяшық санына тең, өйткені әр ұяшыққа бір базалық 

станциядан келеді. 

Ұяшықтар кластерлерде топтастырылады. Бір кластердегі с 

қайталанбайтын жиілікті аралықта істейтін базалық станциялар орналасқан, әр 

BS I арнасын қамтамасыздандырады. Кластердегі жалпы арна саны cI-ге тең, 

ал жалпы жолақтар осы арналармен айналысады. 

 

CS FcIF =                                                 (1.2) 
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1.2 сурет 

 

− CF бір арнаның өткізу жолағы. 

L/c кластерлері радиобайланыс қолдану аймағында жүктеледі. 

Қайталанатын жиілікті диапазондарда жұмыс істейді, сол SF  жиіліктегі 

ресурста ұялы радиобайланыс желісіндегі арналар саны радиалды 

радиобайланыс жүйесімен салыстырғанда L/c есе ұлғаяды (өседі). 

Абоненттер санын көбейту үшін кластердегі ұяшық санын азайтуға 

тырысу керек.  

1.3-суретте С =7 ұялы желінің архитектурасы келтірілген. Практика 

жүзінде С-ті мына формуламен анықтайды. 

 

3

)/( 2RD
C =                                                 (1.3) 

 

 
 

1.3 сурет - С =7 ұялы желінің архитектурасы 

 

D - сол бір жұмыс жиілігін қолданатын базалық станциялар 

арақашықтығы. Бұл арақашықтықтарды Bsi* қызмет көрсету аумағының 

көршілес кластері Bsi бір кластерінің кедергісінің шектелген мөлшерден аспау 

үшін Bsi және Bsi* жиіліктері теңдесуі. Бөлінген спектрдегі SF  жилігі MS 

қолданушыларының ең көп саны жоғарғы эффективті жүйеде деп саналады. 

1.2 және 1.3 теңдеулерін анализдей келсек, берілген SF және С арналарының 

қолданушы абоненттерін көбейту ұяшықтар радиусын R азайту арқылы 

жүзеге асады. 

Ұяшық радиусын азайту С қайталану коэффициентінің азаюына әсер 

етеді. MS кірісіндегі кедергіде жоғарғы сигнал қатынасын алу, бірақ ол 
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базалық станциялар арасындағы MS қосылу санының өсуіне әкеп соғады. 

Сондықтан BS және MS басқарылатын құрылғылардың кедергісі өсуі және де 

байланыстағы үзілістер санының көбеюі болады. Былайша айтқанда ұяшықтар 

көлемін кішірейту радиожиілік спекторының қолдану эффектісінің күшеюін 

қамтамасыз етеді, бірақ та MS пен үздіксіз байланысты қамтамасыз ету 

талабының өсуі. 

Ұялы желілер құрастыруда жоғарыда айтылып өткендей факторлардан 

басқа да абоненттерден келетін жүктемелер мәліметін ескеру қажет. Жоғарғы 

жүктемелер болатын болса, онда орташа алғанда 1 сағатта абонент 1 қоңырау 

жасайды, сөйлесудің орташа уақыты 90 сек. Осыған қарағанда, абоненттер 

кедергісі. 

025.0
3600

901

3600
=


=


=

Tn
A эрланг 

 

−n жоғарғы кедергі кезіндегі 1 сағаттағы қоңырау саны. 

Т- байланыс сеансының уақыты. 

Байланыс сеансы кезінде орташа есеппен басқа ұялы зонаға қосылу 

талап етіледі. Абонентпен қабылданатын 1 қоңырау ол өзі 2 қоңырау қылып 

ынталайды. 10%-тен аз қоңырау - ол жылжымалы телефоннан  жылжымалы 

телефонға шалған қоңырау. 

90 секундтық орташа байланыс сеансындағы бір арнаның өткізуі, 

сағатына 40 қоңырау шалу. Осылайша, егер бір абонент орташа есеппен 

алғанда сағатына 1 қоңырау шалса, онда бір арна бірден сағатына 40 

абонентке қызмет көрсете алады. Келтірілген бағалар теория бойынша 

максималды баға бола алады. Негізінен теориялық бағаның 75% нақты баға 

болып келеді. 

Жылжымалы байланыс жүйесінің ұялы идеологиясы 70 жылдардан 

бастап құрастырыла бастады. Бірақ ұялы жүйелердің қолданысқа түсуі, 

абоненттердің қайда орналасқанын және абоненттің бір ұяшықтан екінші 

жерге ауысып отырғандығы байланыстың үздіксіз қамтамасыз етілуін 

тапқаннан кейін жүзеге асатын. 

Ұялы жылжымалы байланыстың жүйесін сандық және аналогты деп 

бөледі. Аналогты жүйенің негізгі стандартты 9 түрі белгілі. Олардың бірі- 

NHT (Nordic Mobile Telephone System). 

 

1.2 Жылжымалы радиобайланыстың сандық ұялы байланысы 

 

Сандық жүйелердің стандарттары 1982 жылы Еуропалық почта және 

байланыс адменистрация конференциясы Group Speciale Mobile (GSM) 

атындағы топ ұйымдастырды, бірінші сандық мобильді байланыс үшін ортақ 

техникалық жағдай жасау үшін GSM жүйесінде байланыс 890..915 мГц 

диапазонында, MS үшін 935..960 мГц диапазонында BS үшін беріледі. 

25 мГц-тан кейін 124 арна ығысады, олардың әрқайсысы 200 кГц орын 

алады. Әр жиілікті арна уақыт бойынша тығыздалады (8 уақыттық позиция). 
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Сол себептен 25 мГц-тен  кейін арналардың жалпы саны 992. Американдық 

сандық стандарт ADC (D-AMPS) Еуропадағы жақсы жағдайларға 

қарастырылған: диапазон 800 мГц және AMPS аналогтық жиілік желі 

бойынша жұмыс 30 кГц-тық арна тасымалдау сақталған. Арналарды уақытша 

бөлу қолдану, аз радиустан аймақты қолдану D-AMPS көмегінің AMPS пен 

салыстырғанда азаюына әкеледі. Аналогтық және сандық байланыстың бірге 

жұмыс істеуін қамтамасыздандыру, жаңа жұмыс жағдайына паркті сақтап 

қалу автоматты режимді аналогты-сандық MS –ті жасауға әкеледі. 

Ұялы радиобайланыс жүйелері ара ұяларын еске түсіретін ұяшықтар 

түрінде қалыптасады. Әрбір ұяшықтар шығыс қуаты жоғары емес және 

байлансы арналарының саны шектелген тасымалдағышы болады. Ол 

ешқандай кедергісіз бұл тасымалдағыштың арналарының жиілігін қашықта 

орналасқан басқа ұяшықта қайта қолдануға рұқсат береді. 1.4-суретте F1-F3 

үш жиілікті пайдаланған кездегі ұяларда құрастырылу мысалы көрсетілген.  

 

1.4 сурет – Үш жиілік үшін ұяларды құрастыру 

 

Жиіліктерінің жиынтығы әртүрлі ұялар тобы кластер деп аталады. 

Көрші ұяларда қолданылатын жиіліктер саны оны анықтайтын параметр 

болып табылады. Мысалға, екі бір суретте кластердің өлшемі үшке тең. Бірақ 

практика жүзінде бұл сан 15-ке дейін болуы мүмкін.  

GSM стандарты жер бетіндегі қозғалыс байланысының цифрлық жалпы 

Европалық (аумақтық) ұялы жүйесі үшін жиілігі келесідей ені аралықта 

болатын таратқыштың жұмысын қарастырады: 890-915 МГц (MS қозғалыс 

стансасының таратқыштары үшін), 935-960 МГц (BTS – базалық стансаның 

таратқыштары үшін). GSM стандартында уақытша бөлінген арналары 

(TDMA) бар таржолақты көп стансалық қатынас құру қолданылады. 

GSM стандартында ең минимал жиіліктік жылжыту арқылы (GMSK) 

Гаусстық жиіліктік манипуляция таңдап алынған. Сөздерді өңдеу 

таратқыштың тек сөз сигналы бар болған жағдайда қосылуын және үзіліс 

кезінде және сөйлесу аяқталған кезде оның сөнуін қамтамасыз ететін сөздің 

кідірмелі тасымалдануының қабылданған жүйесінің шегінде жүзеге асады. 

Жалпы түрде байланыс жүйесі пайдаланушыларға телефондық жалпы 

пайданалу желісіне (PSTN), деректерді тасымалдау желісіне (PDN) және 

қызметтерді интегралдау арқылы цифрлық желілерге (ISDN) қосылуды 

ұсынады. Бірінші кестеде GSM стандартының негізгі сипаттамалары берілген. 

 

 



 10 

1.2 кесте – GSM стандартының негізгі сипаттамалары 

Қозғалыс стансасының тарату және базалық стансаның қабылдау 

жиіліктері, МГц  

890-915 

Қозғалыс стансасының қабылдау және базалық стансаның тарату 

жиіліктері, МГц  

935-960 

Қабылдау және тарату жиіліктерінің екі жақты таратылуы, МГц 45 

Радиоарнадағы хабардың тасымалдану жылдамдығы, кбит/с 270,833 

Байлансы арнасының жолағының ені, кГц  200 

Байланыс арнасының максимал саны 124 

Базалық стансада ұйымдастырылатын арнаның максимал саны 16-20 

Модуляция түрі GMSK 

Жиілік бойынша секундтағы секіріс саны  217 

Ұяның максимал радиусы, км  35 дейін 

Аралас TDMA/FDMA арналарының ұйымдастырылу сұлбасы  

     

GSM стандартында қабылданған функционалдық құрылысы мен 

интерфейстері 1.5-суреттегі құрылымдық сұлбасында суреттелген. Мұнда 

МSC (Mobile Switching Centre) – қозғалыс байланысының коммутация 

орталығы; BSS (Base Station System) - базалық станса жабдықтары; OMC 

(Operations and Maintenance Centre) – басқару және қызмет көрсету орталығы; 

MS (Mobile Stations) – қозғалыс стансасы. Жүйе элементтерінің 

функционалдық ұштасуы (түйіндесуы) интерфейстер қатарымен жүзеге 

асыралады.  

1.5 сурет - GSM стандартты ұялы жүйенің құрылымдық сұлбасы 

 

Қозғалыс байланысының коммутация орталығы ұялар тобына қызмет 

көрсетеді және жұмыс үрдісінде қозғалыс стансасына қажет болатын 

жалғанулардың барлық түлерін қамтамасыз етеді. MSC бекітілген желілер 

(PSTN, PDN, ISDN және т.б.) мен қозғалыс байланысының желісінің 

арасындағы интерфейсті білдіреді. Ол шақырулардың бағдарын және 

шақыруларды басқару функциясын қамтамасыз етеді. Коммутациялық 
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стансасының қарапайым ISDN функциясын орындағаннан басқа MSC-ға 

радиоарналардың коммутациялану функциясы жүктеледі. 

Оларға «эстафеталық тасымалдану» жатады. Оның нәтижесінде 

қозғалыс стансасын бір ұядан басқа ұяға орын алмастырған кезінде 

байланыстың үзілмеуіне қол жеткізіледі және ұяда бөгеуілер немесе 

бұзылулар пайда болған жағдайда жұмыс істейтін арналар қайта қосылады. 

MSC бағдарлар мен шақыруларды орнату процедураларын басқарады. MSC 

ұсынылған желілік байланыс қызметтеріне төлемдерді жазу үшін қажет 

деректерді қалыптастырады, жүргізілген сөйлесулер бойынша деректерді 

жинайды және оларды есеп беру орталығына (биллинг орталық) береді. MSC 

сондай қатар жұмысты бақылау және желіні оңайландыру (оптимизация)  

үшін қажет статикалық деректерді құрайды. Сонымен бірге MSC радио 

арналарға қатынас құруды басқару үшін қолданылатын қауіпсіздік 

процедураларын қолдайды. MSC шақыруларды басқаруға ғана қатыспайды, 

сонымен қатар орналасқан орнын тіркеу және базалық станса ішжүйесінде 

(BSS) басқаруды тасымалдаудан басқа, басқаруды тасымалдау 

процедураларын басқарады. Шақыруды тасымалдау процедурасы 

жалғануларды сақтауға рұқсат береді және қозғалыс стансасы бір қызмет 

көрсету аймағынан басқа аймаққа орын алмастырған кезде сөйлесулерде 

қамтамасыз етеді. Базалық стансасының бір бақылаушысы (BSC) басқаратын 

ұяларда шақыруларды тасымалдау осы BSC арқала жүзеге асырылады. 

Шақыруларды тасымалдау әртүрлі BCS-мен басқарылатын екі желілер 

арасында жүзеге асырылатын болса, онда бастапқы басқару MSC- да жүзеге 

асырылады. Коммутация орталығы орналасу (HLR) және орын алмастыру 

(VLR) регистрелерін қолдана отырып, қозғалыс стансаларын тұрақты бақылап 

отырады.  

Жүйе элементтерінің функционалдық ұштасуы (сопряжение)  

интерфейстер қатарымен жүзеге асырылады. HLR негізінде абонент желісінде 

тұрақты тіркелгендігі туралы анықтамалық дереқорды білдіреді. HLR-дегі 

деректрді барлық МSC және VLR желілер қашықтан (дистанционный)  

қатынас құра алады және егер желіде бірнеше HLR бар болса, дерекқорда 

абонент туралы тек бір ғана жазба болады. Сондықтан әрбір HLR абонент 

туралы желінің жалпы дерекқорының белгілі бір бөлегін бейнелейді. 

Қозғалыс стансасының аймақтан аймаққа жылжуын бақылап отыратын екінші 

негізгі құрылғы -  VLR орын алмастыру регистрі. Оның көмегімен HLR 

бақылайтын аймақ шегінен тыс қозғалыс стансасының жұмысы жүргізіледі. 

Қозғалыс стансасы орын алмастыру үрдісі кезінде базалық стансалар тобын 

біріктіретін BSC базалық стансаның бір бақылаушысының әрекет ететін 

аймағынан басқа BSC-ң әрекет ету аймағына өтеді, ол жаңа BSC-мен тіркеледі 

және VLR-ға қозғалыс стансасының шақыруының жеткізуді қамтамасыз 

ететін байланыс аумағының нөмірі туралы ақпарат енгізіледі, ол VLR 

бақылайтын аймақта орналасады. Қозғалыс байлансының желісінде GSM 

ұяларда географиялық аймақтарға (LA) топталады. Оларға өзіндік 

идентификациялық нөмір (LAK) беріледі.  



 12 

Әрбір VLR-де бірнеше LA дағы абоненттер туралы деректер болады. 

Қозғалыс абоненті бір LA-дан басқаға орын алмастырған кезде оның 

орналасқан орны туралы мәліметтер автоматты түрде VLR-да жаңарып 

тұрады. VLR сонымен қатар «адасқан» қозғалыс стансасының нөмірлерін 

(MSRN) қамтамасыз етеді. Байланыс жүйесінің қорларын рұқсатсыз 

қолдануды болдырмас үшін аутентификация механизмі енгізілген. Ол 

абоненттік шынайылығына көз жеткізеді. Аутентификация орталығы бірнеше 

блоктардан тұрады және кілттер мен аутентификация алгоритмін 

қалыптастырады. Оның көмегімен абоненттік өкілеттілігі тексеріледі және 

оның байланыс желісіне қол жеткізуі жүзеге асырылады. Әрбір қозғалыс 

абоненті байланыс жүйесін қолданған уақытты абоненттік шынайлығын 

дәлелдейтін стандартты модуль (жекебөлшек) алады (SIM). Оның құрамында 

болады: халықаралық идентификациялық нөмір (IMSI), 

аутентификациясының өзінің жеке кілті (Ki), аутентификация алгоритмі. EIR 

– жабдық идентификациясының регистрі, онда қозғалыс стансасының 

жабдығының халықаралық идентификациялық нөмірінің шынайлағын (1ME1) 

тексеру үшін қолданылатын орталықтанған деректер қоры бар. Бұл деректер 

қоры тек қана қозғалыс стансасының жабдықтарына жатады. EIR деректер 

қоры 1ME1 нөмірлер тізбегінен тұрады. 

IWF – желіаралық функционалдық танаспа (стык), MSC-ның құрама 

бөліктерінің бірі болып табылады. Ол абоненттердің деректерді GSM 

желісінің терминалдық жабдығы (DIE) мен бекітілген желінің қарапайым 

терминалдық жабдығы арасында тасымалдауға болатындай етіп тасымалдау 

жылдамдығымен хаттамасын түрлендіретін құралдарға қатынас құруын 

қамтамасыз етеді.   

EC – жаңғырықты басқыш, GSM желілерінің радиоарналарды қосқанда 

таралу жолындағы физикалық кідірістер әсерінен барлық телефондық арналар 

үшін (олардың ұзындығына тәуелсіз) PSTN бойынша MSC-да қолданылады. 

Типтік жаңырық басқыш EC шығысы мен бекітілген телефондық желінің 

телефоны арасындағы аймақта 68 миллисекунд аралығында басуды 

қамтамасыз етеді. Тіке және кері бағыттарда таралған кезде сигналдарды 

өңдеу арқылы, сөзді кодалау (декодалау арқылы), арналық кодалау және т.б. 

арқылы шақырылған GSM арнасындағы жалпы кідіріс шамамен 180 мс 

құрайды. Егер телефондық арнаға жолды екісымдықтан төрт сымы бар 

режімге түрлендіруші көлемі кішкентай трансформатор қосылмаған болса, 

онда кідірісті қозғалыс абоненті байқамайды. Бекітілген желінің екі абонентің 

жалғаған кезде жаңғырық сигналдар болмайды. OMC – пайдалану және 

техникалық қызмет көрсету орталығы, GSM желісінің орталық элементі 

болып табылады. Ол желідегі басқа компонентерді бақылайды және 

басқарады, және сонымен қатар олардың жұмыс сапасын бақылауды 

қамтамасыз етеді.  
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  1.3 Радиобайланыстың транкингті жүйесі (ТСР) 

 

 «Транкинг» термині профессионалды радиобайланыста қабылданған, 

ол көп санды абоненттердің шектелуі арналарға қосылуын білдіреді. Белгілі 

бір мезетте барлық абоненттер активті болмағандықтан, керекті арналар 

барлық абоненттер санынан аз. 

Транкинг жүйенің радиоабонентті байланысқа түскенде жүйе оған 

белгілі бір бос арнаны ұсынады. Осы кездегі статистика активтілігі келесідей 

болады, көп мөлшердегі абоненттерге қызмет көрсетуге бөлінген арналар 

саны жеткілкті. 

Бұл жағдайда ACCESSNET жүйесіне Rohde Schwarz фирмасының 

құжаттарының сандары сәйкестендіріледі. 

Басқа басқа радиобайланыстардан ТСР-дің айырмашылықтары: 

- радиоспектрді үнемді қолдану; 

- бір немесе бірнеше базалық радиостанция және басқару жүйесі 

болуы; 

- басқа желілерге, сондай-ақ жалпы телефондық желіге шығу 

мүмкіндігі; 

- көпзоналы желіні құру арқылы қызмет ету аймағының ұлғаюы; 

-  мәліметтер мен  телеметриялық ақпараттарды өткізу; 

- Көптеген сервистік мүмкіндіктер. 

 

1.4. Транкингтік желі архитектурасы 

 

Транкингті желі архитектурасы көбінесе ұялы желі архитектурасына 

аналогты ТСР архитектурасының негізгі элементтерін қарастырайық, 

арналарда жиілікті таратуы бар типтік бір фазалы транкингті жүйе мысалында 

(1.6 сурет). 

 
 

                          1.6 сурет - Бір зоналық транкингтті радиожелі сұлбасы 
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1.7 сурет - Базалық радиостанцияның құрылымдық сұлбасы 

 

Базалық радиобайланыс (1.7 сурет). Қабылдағыштардың модульдері 

бар, олардың әрқайсысы бір қос жиілікке қосылған. Сол себептен, қарапайым 

байланыстан айырмашылығы, екі радиостанция арасында жарты дуплексті 

режиміне бір жиілік жеткілікті, ал транкингтті жүйеде екі жиілік қажет, ал 

дуплекс режимде – төрт жиілік. Бұл жағдайда 1.8-суреті көрсетілген. Әр 

қабылдағышта 4 төмен жиілікті аяқтама бар, коммутатормен  біріктіру үшін. 

Радиожиілікті кіріс/шығыстары қабылдағыштың арналарын біріктіру/ажырату 

құралымен байланыстырған. 

Коммутатор. Жылжымалы абоненттердің байланысын іске асырады, 

ортақ қолдану телефон желісімен байланыстыру функциясын атқарады. 

Контроллер (Басқару құрылғысы). Базалық станцияның барлық 

түйіндерін байланыстырады. Шақырушыларды өңдеп, байланыста орнатуда 

басқарады. Көп жағдайда контроллер мен коммутатор бір модульде бірігеді. 

ТФОП-ті интерфейс. Ортақ қолдану телефон желісінен байланыстыру 

үшін қолданылады. АТС пен электрондық байланысты және сигнализация 

протоколының келісімділігін қамтамасыздайды. 

Абоненттік құрау. Ауысатын, көшетін стационарлық радиостанцияның 

көрсетілген және телеметрия құралдарының терминалымен. 

Көп зоналы транкингтті желі. Көп зоналы тарнкингтті желі қызмет 

ету аймағын кеңейту мақсатымен жасалады. Бұл жағдайда қызмет көрсетілу 

аймағы алты бұрышты (соты) формаға бөлінеді. Желіні басаруды орталық 

түйін іске асырады, құрамында орталық коммутатор-контроллеры бар, 

техникалық басқару терминалы бар және ТФОП интерфейсі бар.  

Көп зоналы транкингтті жүйелерде радиоабоненттердің бір аймақтан 

келесіге ауысқан кезде орнын анықтау қажеттілігі туады. Абоненттердің 

орнын анықтау процесі роуминг деп аталады. Ол алгоритмді басқарумен іске 

асады, контролердің программалық қамтуда салынған. Транкингттік жүйенің 

ерекшелігі топтық роумингтік ретпен жұмыс істеу үшін қолданылады. 

Көп зоналы жүйелерде жеке жобалау қажеттілігі туады, көрші 

аймақтардағы радиостанциялардың арасындағы ортақ кедергілерді жою үшін 

(1.8 сурет). 
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1.8 сурет - Көп деңгейлі желілер топологиясы 

 

      Базалық  станция  БС –ның  блок-сұлбасы 1.9-суретте  көрсетілген. БС 

қолданудың ерекшелігі алшақтау қабылдауы  болып  табылады. Неліктен   

станция  екі қабылдау  антеннасын иемденуі  керек. Бұдан басқа, БС  тарату 

үшін және қабылдау үшін (1.9 сурет осы жағдайға сәйкес келеді)  бөлек 

антенна  иемденеді. Басқа да бір ерекшелігі - артық бірнеше  қабылдағыштар  

және осындай санды таратқыштар бір уақытта бірнеше арнада әртүрлі  

жиілікпен жұмыс істеуге рұқсат береді. 

Біратты  қабылдағыштар және таратқыштар жалпы тірек орнатушы 

генераторларды иемденеді, олардың келісімді  қайта құруын бір арнадан 

басқасына өтуін қамтамасыз етеді; Л'  қабылдап-таратқыштардың  нақты саны  

БС құрлымына және жинағына тәуелді. Л'  қабылдағыштың бір уақытта  бір 

қабылдағыш арасындағы қабылдағыш антенна және қабылдағышқа Л' 

шығысына қуат бөлу орнатылады, ал таратқыш және таратушы антенналы 

сумматор Л' шығыс қуаты арасындағы бір уақыттағы жұмысты  қамтамасыз 

етеді. Қабылдағыш және таратқыш ЖС (ПС) сияқты  осы құрылымды 

иемденеді, олардың ішінде ЦАП және АЦП жоқ, таратқыштың кіріс сигналы 

және қабылдағыштың шығыс сигналы цифрлық пішінді иемденеді. 

Коммутация  орталығы (КО) құрамында кодалау құрлымды қалыптасыуы 

мүмкін, ал БС қабылдап-таратқыштар құрамында болмайды, дегенмен олар 

функциональды түрде қабылдап-таратқыштар элементтері  болып қала береді.  
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                                        1.9 сурет - Базалық станцияның  блок-сұлбасы 

  

Сызықтық байланыспен берілген ақпаратты түйіндестік  блок  КО-на 

жеткізеді.  

БС, КО-мен байланысы үшін радиорелейлі немесе оптикалық талшықты 

жол кәдімгідей  қолданылады, егер олар  аймақ бойынша бір жерде 

орналаспаса. 

БС бақылаушысы (компьютер) станция жұмысын басқаруды 

қамтамасыз етеді, сонымен қатар  барлық  оған шыққан блоктар  және 

түйіндердің жұмыс істеу  әдістерін бақылау.  

Қауіпсіздік үшін базалық станцияның блоктарымен түйіндерінің көбісі 

белгіліеніп қояды (қайталанады), станцияның ішіне автономды құралдар 

жатады (аккумуляторлар). 

GSM стандартында базалық станция жүйесі қолданылады, оның ішіне 

бақылау базалық станциясы (ББС) және бірнеше (мысалы 16-ға дейін) базалық 

қабылдап- таратқыш станциялары (БҚТС) жатады (1.10 сурет).  Жекелеп 

айтқанда, бір жерде орналасқан және де жалпы ББС бірігетін үш БҚТС, әр 

қайсы өзінің 120-градустық азимутальдық секторды қамтамасыз ететін немесе  

алты БҚТС, бір ББС-мен 6-60 градустық секторды қамтамасыз етеді. D-AMPS 

стандартында осыған тәуелсіз базалық станция қолданылады. Әр қайсы өзінің  

бақылаушысымен және де бір жақты орналасқан, әрқайсы өзінің жеке 

секторлық антеннасына жұмыс істейді.  
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1.10 сурет - GSM стандартының базалық станция жүйесі 

 

Коммутация орталығы. Коммутация орталығы (КО)- бұл автономды 

телефон станция ҰБЖ (ССС) барлық басқару  желісінің  функциясын 

қамтамасыз етеді. КО әрқашанда ЖС  жатады, олардың  эстафеталық  

таратуын ұйымдастырады, процесс нәтижесінде  ЖС орналастырудың 

үзіліссіздігі жүзден- жүзге және  жұмысшы арналардың жүзде бөгеуілдердің 

және түзелмейтіндердің пайда болуын ауыстырып-қосу. 

  КО ақпарат ағыны барлық БС тұйықталады және ол арқылы басқа  

байланыс желісіне стационарлы телефон желісі, халықаралық байланыс  

желісі, спутниктік байланыс, басқа да ұялы байланыс желісіне шығысты  

жүзеге асырады. КО құрамына бірнеше  процессорлар кіреді.  

КО блок –сұлбасы 1.11-суретте көрсетілген.  

 

 
1.11 сурет – Коммутация орталығының блок-сұлбасы 
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  Коммутатор сызықтық ақпарат ағынын өңдеуді жүзеге асыратын сәйкес 

бақылаушы байланыс арқылы қосылады. КО жұмысын басқару және жүйелер 

толығымен орталық бақылауда өндіріледі. КО жұмысы оператордың болуын 

қалайды, сондықтан орталыққ сәйкес терминалдар шығады, сонымен қатар 

ақпараттың тіркелуі қажетті. Жекелеп айтқанда, операторға абоненттер және 

олардың қызмет көрсету жағдайлары жайлы көрсеткіштер енгізіледі. Жұмыс 

жүйесінің кезеңі бойынша шығыс көрсеткіштері, қажетті жағдайда оператор 

жұмыс бойынша команда береді. БД - өте  қажетті элемент жүйесі болып 

табылатындар - үй регистрі, аутентификация орталығы, аппаратура регистрі .  

Үй регистрі (орналасқан жері - Ноте Location Register, HLR) барлық 

абонент туралы  мәліметтен тұрады. Аутентификация орталығы (Authentication 

Center) аутенификация абоненттерін және хабарламаны шифрлеу 

процедурасын қамтамасыз етеді. Аппаратура регистрі (идентификации - 

Equipment Identity Register), ЖС пайдалану. Жекелеп айтқанда, онда 

техникалық ахуалы бар аппараттар болуы мүмкін. Мысалы, жоғары деңгейдегі 

бөгеуіл көзі.  

БС сияқты жалпы аппаратура элементтері қарастырылады, қоректену 

көзінен бастап процессорлар және база деректері т.б. КО құрылғысы әртүрлі  

болуы  мүмкін себебі әртүрлі  компанияда  жасалғандықтан.  

 

Сымсыз абоненттік қатынаудың стандарттары.  

Жалпы қолданудағы сымсыз телефондар жүйесінің стандарттары. 

Сымсыз телефондар жүйесінің келесі ұрпақтары Ұлыбританияда 

өңделген. ТЖ2 белгісін алған жаңа стандарт келіссөздердің жасырынын және 

ТЖ1 қарағанда сөйлеу хабарламаларының қабылдау сапасын қамтамасыз етті. 

Арналардың жиіліктік бөлінуі уақытша екіжақты бөлуге (TDD) жол берді, 

ол кезде уақытша интервалдың біреуінде абоненттен хабарламалар дестесін 

тарату жүзеге асырылады, ал келесі интервалда – осы абонент үшін базалық 

станциядан хабарламалар десстесін қабылдау. ТЖ2 стандарты қозғалмалы 

абонеттің бекітілген телефондық желі абонентімен бір жиіліктік байланыс 

үшін арналған Telepoint жүйесін құру кезінде негізі ретінде қабылданды. 

Telepoint жүйесіндегі байланыс 200 м дейінгі ұзақтықпен радиопорт 

аумағында (базалық станция) жүзеге асады. 

 
1.12  сурет - ТЖ2 стандартындағы кадр құрылымы 

 

Сосын Еуропада CAI (Common Air Interface) – жалпы радиоинтерфейс 

атауын алған бірыңғай ТЖ2-радиоинтерфейсін қабылдады. CAI хаттамалары 
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ETSI (European Telecommunication Standards Institute) қабылданды және ETSI-

300 131 белгілеуін алды. CAI стандартының негізі болып 1989 ж 

Ұлыбританияның MPT 1375 спецификация Сауда және өнеркәсіп 

департаменті табылды. 

DECT стандартында қабылдау және тарату режимдерінің уақытша 

екіжақты бөлумен байланысты арналардың уақытша бөлуі қолданылады. 

DECT стандартында техникалық шешім мен қызметтер GSM стандартында 

қабылданғандарға жақын. GSM сияқты DECT- те қызмет интеграциясымен 

цифрлық желімен байланыс (ISDN), деректерді енгізу терминалының 

абоненттік аппаратына қосылу, зерделі абоненттік карталарды қолдану 

қарастырылады. 

 
1.13 сурет - DCT-900 стандартындағы кадр құрылымы 

 

 
1.14  сурет - DECT стандартындағы кадр құрылымы 

 

DECT-ке жақын бірінші сымсыз телефондар жүйесі Ericsson (Швеция) 

концернмен өңделген және енгізілген. Бұл жүйе PRE-DECT немесе DCT-900 

атауын алды. 

DCT-900 және DECT стандартындағы хабарламаларды тарату дестесінің 

принциптері 1.7 және 1.8 - суретте көрсетілген. 

Сымсыз телефондар жүйесін енгізу микроұялы және пикоұялы желілер 

байланысының рамкаларында жеңіл азгабаритті абонентті терминалдарды 

қолдану кезінде «әрқашан және әр кезде» қызметін ұсынуын қарастыратын 

PCN (Personal Communication Network) дербес байланыс концепцияларын 

жүзеге асыру рамкаларында қарастырылады. 

PCN концепцияларын жүзеге асыратын бірыңғай технологиялар мен 

стандарттарды енгізу факторы Еуропада, АҚШ-та және Жапонияда осы 

мақсаттар үшін бөлінген жиілік спектрлерінің шектеулігі және байланыспауы 

болып табылады. Еуропалық Қоғамдастық (ЕҚ) ТЖ2 – 864…868 МГц 
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стандарты үшін, DECT – 1880…1900 МГц стандарты үшін, DCS 1800 – 

1700…1880 МГц микроұялы дербес байланысының стандарты үшін жиіліктік 

спектр бөлімдерін бөлді. 

 

ТЖ2/CAI стандарты жалпы қолданудың сымсыз телефондар жүйесі. 

ТЖ1 аналогты стандартына қатынасы бойынша ТЖ2/CAI стандарты жиілік 

жолағын қолдануын, сөйлеу хабарламаларын таратуын, сөйлеудің таратуының 

ең жоғары сапасын қамтамасыз етеді. ТЖ2/CAI стандартының сымсыз 

телефондары деректерді тарату және интеграция қызметімен цифрлық 

желілермен өзара әрекеттестігін қамтамасыз етеді (ISDN). Цифрлық 

технологияны қолдану жүйе байланысының кірісі сияқты шығыс 

қосылулармен де, сонымен қатар абоненттің бір базалық станциядан 

екіншісіне «эстафеталық таратуын» ТЖ2/CAI стандартының негізінде жүзеге 

асыруға мүмкіндік берді. Көрсетілген мүмкіндіктермен жаңа стандарт ТЖ2+ 

атауын алды. Қазіргі уақытта ТЖ2+ стандартының  құрылғысы Sony, 

Motorola, Northen Telecom, Ericsson, Nokia және т.б. фирмалармен 

шығарылады. ТЖ2 және ТЖ2+ стандарттары тек Еуропада ғана емес, сонымен 

қатар АҚШ-та және Азияда қадылданған. ТЖ2/CAI стандартының негізгі 

сипаттамалары 1.3-кестеде келтірілген.  

 

1.3 кесте - Радиоқатынау стандартының параметрлері 

Параметр ТЖ1/ 

ТЖ1+ 

ТЖ2 DCT-900 DECT 

Жұмысқа пайдаланудың 

басы 

1988 1990 1990 1992-1994 

Жиіліктік диапазон, 

МГц 

825…837 864…868 800…1000 

(862…866) 

1880…1900 

Арналарды бөлу FDMA FDMA/TDD TDMA/TDD TDMA/TDD 

Арналарды тарату, МГц - 0,1 1,0 1,728 

Арналардың 

максимальды саны 

10 40 8 10 

Арналардың жалпы 

сыйымдылығы 

40/80 40 64 120 

Алып жүретіндердің 

саны 

40/80 40 8 10 

Арна типі аналогты цифрлық цифрлық цифрлық 

Абоненттік 

таратқыштың шыңдық 

қуаты, мВт 

- 10 - 250 

Абоненттік 

таратқыштың орташа 

қуаты, мВт 

- 5 5 10 

Деректерді таратудың - 72 32 32 
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жылдамдығы, кбит/с 

Арналарда деректерді 

тарату жылдамдығы, 

кбит/с 

- 32 640 1152 

Сөйлеуді кодалау әдісі - ADPCM 

(G.721) 

ADPCM 

(G.721) 

ADPCM 

(G.721) 

Бір уақытша интервалда 

таратылатын биттер 

саны (сөйлеу 

хабарламалар/деректер 

+ басқару сигналдары) 

- 66/68 616 420 

Уақытша интервалдың 

ұзақтығы (қорғаныш 

интервалын қоса), мкс 

- 1 1000 417 

Модуляция әдісі FSK GFSK GMSK 

BT = 0,5 

GMSK 

BT = 0,5 

 

ТЖ2 жүйесі үшін белгіленген жиілік жолағының ені 4 МГц, көрші 

арналарды тарату 100 кГц құрайды. Бірінші арна жиілігінің номинальды мәні 

864,150 МГц тең, соңғысы – 868,050 МГц. 

 

 
1.15 сурет - ТЖ2 стандартындағы таратылатын ақпараттың құрылымы 

 

Арналарды нығыздаудың әртүрлі режимі үшін уақытша екіжақтық 

режимінде хабарламаны қабылдау/тарату бір циклінің хаттамасы 1.15-суретте 

көрсетілген. Хабарламалар дестесімен алмасудың толық циклі 2 мс 

жалғасады, ол 144 битке сәйкес келеді. 

ТЖ2 стандартында арнаның үш типі қолданылады: 

− D – сигналдау арнасы; 

− B – сөйлеу және деректерді тарату үшін ақпараттық арна; 

− SYN – синхрондау арнасы. 
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Тарату/қабылдаудың жалпы пройесі біріккен (нығыздалған) арнаны 

қалыптастырумен қарастырылады, ол MUX сияқты белгіленеді. 

MUX1. Бұл формат сигналдық ақпарат жолымен, сонымен қатар сөйлеу 

және деректерді қондыру бойынша екі жақтылық тарату үшін қолданылады 

(D және B арналары). D арнасы бойынша сигналдық ақпаратты тарату үшін 2 

(MUX 1.2) немесе 4 (MUX 1.4) биттері бөлінуі мүмкін, осы кезде D арнасы 

бойынша тарату жылдамдығы сәйкес 1 кбит/с (MUX 1.2) және 2 кбит/с (MUX 

1.4) тең. Ал B ақпараттанған арна бойынша жылдамдығы 32 кбит/с. MUX 1.4 

және MUX 1.2 форматтары 1.16-суретте көрсетілген. 

 

 
1.16 сурет - Қызметтік ақпарат пен деректерді тарату кезінде нығыздау 

құрылымы 

 

MUX 2. Бұл формат бит бойынша синхрондау үшін ақпаратты және 

сигналды ақпаратты тарату үшін қолданылады, ол байланыс арнасын қондыру 

немесе қайта қондыру үшін ғана қажет. Осы форматтың нығыздау сигналында 

D арнасы 16 кбит/с жылдамдығына арналған, ал SYN синхрондау арнасы - 17 

кбит/с жылдамдығына. MUX 2 форматы 1.17-суретте көрсетілген. 

MUX 3. Бұл формат MUX 2 аналогты, себебі мұнда D және SYN 

арналары қарастырылған. Ерекшелігі – MUX 3 CPP-ден (абоненттік құрылғы) 

CFP-ға (станционарды құрылғы) сигналды ақпаратты тарату үшін 

қолданылады. 

ТЖ2/CAI  стандартында арналардың динамикалық тарату стратегиясы 

(DCA) анықталған. 

Кіріс шақырулар. CFP (станционарды сымсыз құрылғы) құрылғысы 

кіріс шақыруды анықтаған кезде, ол бос арнаны таңдайды және онымен CPP-

ға (дербес сымсыз құрылғы) растауды талап ететін сигналдардың арнайы 

тізбегін таратады. CPP осы тізбекті қабылдағаннан және танығаннан кейін 

жауап ретінде таңдалған арна бойынша өзінің тізбектелген сигналын 

таратады. CFP осы тізбекті қабылдайды, оны таниды және CPP-мен сәйкес 

байланыс жолын қондырады. Егер осындай жолды CРP және CFP арасына 

қондыруға келмесе, бұл кезде CFP максимум бес бос арнаға дейін қолдана 

отырып, қайта әрекет жасай алады.  
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1.17 сурет - Қызметтік ақпаратты тарату кезінде нығыздау құрылымы 

 

DECT стандарты Digital European Cordless Telecommunications (DECT) – 

бұл СВЧ диапазонында жоғары сапалы байланысты қамтамасыз ету үшін 

арналған кіші қуаттағы сәуле шығарумен радиоқатынау технологиясы, 

жоғары арналық сыйымдылықпен цифрлық ұялы технология. 

Жүздік радиусы жүйенің конфигуряциясы мен қолданудың облыстарына 

тәуелді бірнеше километрге жетеді . 

DECT стандарты телефондық хабарламаларды таратуды, сонымен қатар 

ISDN қоса деректерді тарату үшін қызметтердің кең диапазонын қамтамасыз 

етеді. Өзіңе байланысты сөйлеу және деректер шифрланған болуы мүмкін. 

DECT қондырғысы ықшам тасымалды телефон түрінде, сонымен қатар 

телефондық қызметтердің толық жиынын қамтамасыз ететін барлық 

жүйелерді жүзеге асуы мүмкін. 

Қатынау технологиясы мен қозғалмалы радиобайланыс жүйелерінің 

(ҚРЖ) арасындағы өзгешелігіне назар аудару керек – NMT, TACS, GSM 

сияқты. ҚРЖ-да жедел әрекетті телефон ҚРЖ-ның бөлігі болып табылатын 

тек сол желіге қатынауы мүмкін. DECT стандарты қатынаудың жалпы 

технологиясы болып табылатын әртүрлі жергілікті және глобальды желілер 

жиынына қосылуға мүмкіндік беруін қамтамасыз етеді, олар DECT 

жүйелерінің бөлігі болып табылады. Жергілікті және глобальды желілердің 

барлық қасиеттері және сервистік мүмкіндіктері абоненттер үшін қатынауға 

болатын болып қалады. DECT стандарты жедел әрекет мүмкіндігін қоса 

желімен барлық ұсынылған қызметтерді сақтайды. 

DECT стандарты байланыс операторына және абоненттерге қолдануға 

мүмкіндік беретін кейбір айырмашылықтармен ерекшеленеді. 

DECT үлгілік моделі. OSI/ISO классикалық жеті деңгейлі үлгілік 

модельдің сипаттамасы оның негізінде басқа модельдерді құруға мүмкіндік 

береді, оларды дәстүрге сай, үлгілік деп атайды (reference model). DECT 

үлгілік модельдің кілттік функциялары үш төменгі деңгейге шоғырланған: 

физикалық, арналық және желілік. 

Арналық деңгей DLC (Data Link Control) және MAC (Media Access 

Control) астыңғы деңгейге бөлінеді. DECT технологиясы негізінен абоненттік 

қатынау ұйымы үшін арналғандықтан, DECT үлгілік моделіне қолданбалы 

деңгей функциясының тек үлкен емес саны қосылған, сонымен бірге 

шифрлау. 
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MAC-деңгей радиоресурстармен басқаруды қамтамасыз ететін 

процедуралар, хабарламалар мен хаттамаларға жауап береді, яғни қондыру, 

қосуларды қолдау және айыру, арналардың динамикалық таңдауы, хэндовер, 

сапасын бақылау және т.б. үшін. DLC функциясына қателер коррекциясы 

кіреді, олар деректерді тарату арналарындағы желілік деңгейде кездесуі 

мүмкін. 

MAC-деңгейден жоғары хаттамалар стегі екі параллель жазықтыққа 

бөлінеді – абоненттік трафикті басқару (С-жазықтық) және тарату (U-

жазықтық). DECT үлгілік модельдегі желілік деңгейге сигналдаумен, 

шақыруды басқарумен, жедел әрекетті қолдаумен байланысты барлық 

функциялар берілген. Бірақ олар С-жазықтықта ғана жүзеге асады - U-

жазықтықтағы абоненттік деректер өңделмейді, яғни берілген жазықтықта 

желілік деңгей жоқ. Бұл DECT желілері басқа жүйелермен жеңіл 

интегралданады, ал олардың өзара байланыс тәсілі әртүрлі болуы мүмкін. 

 

 
1.18 сурет – DECT үлгілік моделі және оның OSI үлгілік модельге 

сәйкестігі 

 

Модельдің үш төмен деңгейінің өзара әрекеттестігімен басқаруына 

төменгі деңгейлермен басқару ортасы (LLME – Lower Layer Management 

Entity) деп аталатынға кірістірілген. Бұл ортада физикалық арналарды (bearer) 

қосу және айыру генерация процедуралары жүзеге асырылады. 

Физикалық дейгейде (PHL) радиоарна бойынша байланыс ұйымдарының 

функциясы орындалады, яғни сигналдардың модуляциясы/демодуляциясы, 

ауыспалы жиілікті басқару, қатынау интервалдарын орналастыру, 

таратқыштың қуатын басқару, синхрондауды қондыру. Жалпы ресурстың 

белгіленген жүйесін қолдану орталықтандыруы қамтамасыз етуі керек (120 

екіжақтылық арна), ол арнаны басып алу және бөгеуілдерді минимизациялау 

кезінде даудан қашып кетуіне мүмкіндік береді. 
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DECT технологиясының негізі болып MC/TDMA/TDD (MC – Multi-

Carrier) қатынаудың гибридті әдісі табылады, ол арналарды жиіліктік-

уақытша бөлуі ғана емес, сонымен қатар базалық және жедел әрекетті 

станцияның бір сигналын таратуын қамтамасыз етеді. Бұл ресурсты басқару 

есебін шешу ғана емес, сонымен қатар абоненттік аппаратураны оңайлатуға 

мүмкіндік береді. 

Жедел әрекетті станцияның бөлінген қуаты аз болғандықтан (шамамен 10 

мВт), абоненттердің өзара бөгеуілдері болмашы, шектелген территорияда 

базалық станцияның үлкен санын орналастыруға болады. Соған байланысты 

жүйенің жалпы ресурсын орналастыруға үш фактор әсер етеді – БС және 

абоненттер кеңістік жайында, уақытша және жиіліктік сипаттамалар. 

Базалық (RFP – Radio Fixed Part, БС) және абоненттік (PP – Portable Part, 

AC) станциялардың арасындағы байланыс үшін 1880-1890 МГц диапазонда 10 

жиілік бөлінген. fc жиліктің орташа мәні жай формуланың көмегімен оның n 

нөмірі бойынша табылуы мүмкін 
,728,1 nff îc −=  

мұндағы fо = 1879,344 МГц. 

«1» екілік символды тарату fc + 288 кГц жиілігінде жүзеге асады, ал «0» 

символы – fc - 288 кГц жиілікте. Станцияның жұмыс кезінде оның 

номинальды мәнінен таситын максимальды аууы 50 кГц аспайды. 

Модуляцияның негізгі түрі ретінде Гаусстық жиіліктік манипуляция 

қолданылады (GFSK – Gaussian Frequency Shift Keying). Ол Гаусстық заң (BT 

= 0,5) бойынша кіріс импульстар формаларының тегістеуін қамтамасыз ететін 

кірісте төменжиіліктік сүзгілеумен FSK манипуляциясын ұсынады. Егер 

модуляция индексі 1/2 тең болса және тегістеумен когерентті демодуляция 

қамтамасыз етілсе, онда модуляцияның берілген түрі GMSK-да түрленуі 

мүмкін. Соған байланысты DECT-те GMSK-модуляциясы қолданылуы 

мүмкін, бірақ та абоненттік қабылдағыштарды қиындатпау үшін DECT-те 

сигналдардың модуляция/демодуляция конгерентті әдістері көбінесе 

қолданылмайды. 

Стандарт символаралық бұрмалану корректорларын DECT 

аппаратурасында қондырулар қарастырылмайды. Таратудың берілген 

жылдамдығында бір биттің 1152 кбит/с ұзақтығы шамамен 0,9 мкс құрайды. 

Тоқтау бойынша шашудың көпсәуле шығарудың тарату кезінде үлкен болуы 

мүмкін. Өндіруші оның абоненттік DECT-терминалы 5 км дейінгі байланыс 

ұзақтығын қолдау керектігін көрсеткен кезде, бұл тура көру кезінде қол 

жетерлік екенін түсіну керек (ғимараттарда байланыс ұзақтығы 50-100 м 

құрайды). 

Байланыс ұзақтығының өсуі абоненттік станциялар таратқышының қуаты 

өсуіне байланысты ғана жетуі мүмкін емес. Символаралық бөгеуіл 

корректорларымен абоненттік терминалдарды толықтыруға тура келеді, ол 

қиындыққа алып келеді. 

Кадр құрылымы. DECT стандартында арналық құрылымды анықтайтын 

негізгі элементтері болып мультикадр, кадр және уақытша интервалдар 



 26 

табылады. Бір кадрда 10 мс ұзындықпен 11 520 бит жіберілуі мүмкін. 

Мультикадр 16 кадрдың біріктіру есебінен құрылады. Сәйкесінше, оның 

ұзындығы 160 мс тең, ал таратылатын деректердің көлемі 18,432 Мбит дейін 

ұлғаяды. Толық кадр 24 уақытша интервалдарға бөлінген, әрбіреуі шамамен 

417 мкс ұзақтығымен (1.19 сурет). 

Барлық интервалдар екі топқа бөлінген – 5 мс бойынша ұзақтықпен. 

Бірінші топқа базалық станциядан абоненттікке (жол «төмен») бағыттағы 

байланыс ұйымы үшін бөлінген 0-11 нөмірлерімен интервалдар кіреді. 12-23 

нөмірлерімен интервалдардан тұратын екінші топ кері арна бойынша (жол 

«жоғары») байланыс ұйымы үшін бөлінген. 

Қабылдау және тарату интервалдарының арасында қатал өзара байланыс 

бар. Мысалы, егер базалық станция деректерді k интервалына берсе (k = 0-11), 

онда абоненттік станция сол бір жұмыс жиіліктің (k + 12) интервалында ғана 

жауап беруі тиіс. Байланыс ұйымының бұндай приципі әрбір 10 жиілікте 

болып тұрады.  

 

 
1.19 сурет – DECT-кадрдың құрылымы 

 

DECT стандартында сөйлеуді тарату дестелік режимде жүзеге асады. 

Әрбір кадрда 320 бит ұзындықпен бір десте беріледі. Бұл кезде DECT-арна 

бойынша таратылатын дестелерді қалыптастырудың көптеген нұсқалары бар. 

Арнадағы нәтижелік ақпараттық жылдамдық 32 кбит/с құрайды (320 бит/10 

мс). Ақпараттық дестеден басқа 480 биттен тұратын толық кадр синхрокод (32 

бит), сигналдау коды (48 бит), қателерден қорғау коды (16 бит), тексерілген 

символдар (4 бит) және қорғаныс интервалы (60 бит). 

Кадрда қажетті рөлді қорғаныс интервалы ойнайды, ол көрші арналарда 

дестелердің жабуын болдыртпауға мүмкіндік береді. 

DECT жүйесі үшін типтік болып P32 дестесі табылады, ол деректер мен 

сөйлеулерді тарату үшін қызмет етеді (1.10 сурет). Ол төрт өрістік типтен 

тұрады: S – синхрондау (32 бит), D – деректер (388 бит), X – тексерілген 

символдар (4 бит) және Z – қорғаныс интервалы (60 бит). D деректер өрісінің 
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ұзындығы таратылатын ақпараттар түрінен және әртүрлі дестелердің әртүрлі 

типі үшін тәуелді. 

 

 
1.20 сурет –  P32 типтік дестенің құрылымы 

 

1.4 кесте – DECT радиоинтерфейсінің негізгі сипаттамалары 

 

1.5 кесте – MAC/LAC-деңгейінің логикалық арналары 

Хаттама 

(қатынау 

нүктесі) 

Логикалық 

арнаның типі 

Орындалатын функциялар 

BMC (MA-

SAP) 

BS БС-дан АС-ға кеңінен хабарлайтын тарату 

CMC (MB-

SAP) 

CLF, CLS БС және АС арасындағы басқару сигналдарын 

тарату: жай арнада блоктың ұзындығы 40 

битке тең, тезде – 64 битке 

SIN, SIP Бөгеуілдерден қорғанышпен (P) және 

қорғанышсыз (N) симплексты режимінде 

ақпаратты тарату 

MBC (MC- CF, CS Қосуды қондырусыз режимінде ақпаратты 

Жиілік диапазоны 1880…1900 МГц 

Арналық тарату 1728 кГц 

Қатынау әдісі MC/TDMA/TDD 

Таратындарға арналардың саны 12 екіжақтылық (32 кбит/с 

бойынша) 

Арнадағы тарату жылдамдығы 1152 кбит/с 

Модуляция түрі GFSK (BT = 0,5) 

Кадр ұзындығы 10 мс 

Деректерді тарату жылдамдығы (ISDN) 144 кбит/с 

Өңдеуге тоқтау 16 с 

E/N0 қатынасы 12 дБ 

Сөйлеу кодекасының жылдамдығы 

(ADPCM) 

32 кбит/с 

Жедел әрекетті станцияның таратқыш 

қуаты 

10 мВт (орташа), 240 мВт (пиктік) 
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SAP) тарату: жай арнада - 0,04-тен 2 кбит/с дейінгі 

жылдамдықпен, тезде - 25,6 кбит/с дейін. 

GF Қосуды қондырумен (U-жазықтық) 

симплексты режимінде 56 бит бойынша 

дестелермен ақпаратты тарату 

IN, IP Қосымша кодалаусыз қосуды қондырумен 

симплексты режимінде ақпаратты тарату 

Ескерту. S (Slow) индексі жай арнаны білдіреді, F (Fast) – тез арнаны, БС – 

базалық станция, АС – абоненттік станция. 

 

Бекітілмеген қатынаудан қауіпсіздік және қорғану. DECT қолдану 

облыстары көп түрлі Әртүрлі желілерге қатынаумен басқару үшін, сонымен 

қатар төлемдерді төлеуін бақылау үшін қауіпсіздік жүйесін құру туралы 

сұрақтар туады. 

Бұл жүйе келесідей анықталған: 

− қауіпсіздік қызметтерінің мүмкіндіктері; 

− шифрлау және кодтық кілттер параметрлері; 

− қауіпсіздікті қамтамасыз ету процедуралары. 

Қауіпсіздіктің қызметтері мен механизмдері жүзеге асырылады: 

1) АУ идентификациясы; 

2) Деректердің жасырынымен; 

3) Қолданушының идентификациясымен. 

АУ идентификациясы «жіберу-жауап» шифрлық механизмдерді 

қолданумен қамтамасыз етіледі: СР шақыру жібереді, АУ оған жауап 

қайтарады. Әрбір кілттік код өзінің АУ-мен ассоцияланады. Берілген 

жағдайда АУ кілттік код туралы білімдер бойынша белгіленеді (1.21 сурет). 

 

 
1.21 сурет – Абоненттік құрылғы идентификациясы 
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2. Көпстанциялық кіру әдістері 

 

2.1 Жиын қатынауының әдістері  

 

Жиын қатынауының түсінігі көптеген қолданушылар спектрінің 

шектелген бөлімінде ұйыммен байланысты қолдану. Ортодоксальды 

қатынастарда жиын қатынастарынан бес нұсқасын белгілеңіз: 

1. Арналар байланысын жиіліктік бөлумен. 

2. Арналар байланысын уақытша бөлумен. 

3. Арналар байланысын кодалық бөлумен. 

4. Арналар байланысын кеңістік бөлумен. 

5. Арналар байланысын поляризациялық бөлумен. 

Ұялы байланыс үшін қызығушылықты алдыңғы үшеуі көрсетеді, 

сондықтан келесі бөлімдерде толығырақ қарастарымыз. Төртінші әдіс 

бағытталған антенна қолдануымен секторына ұяшықты бөлу кезіндегі 

жиіліктердің қайтадан қолдану қағидасын жүзеге асыруыда қолданылады, 

бірақ осы қабылдау жиын қатынау әдістерінің бірі ретінде берілмейді. 

Полиризациялық бөлінудің тәжірибелік қолдану жағдайы бізге белгілі емес.  

Жиілікті бөлінуімен жиын қатынауы. Жиілікті бөлінуімен жиын 

қатынауы (Frequency Division Multiple Access-FDMA) немесе жиілік бойынша 

байланыс арналарының бөлінуімен жиын қатынауы - өзінің идеясы бойынша 

да, жүзеге асыру мүмкіндігі бойынша да жиын қатынауының үш әдістерінің 

ең қарапайым болады. Осы әдістегі әрбір қолданушыға байланыс сеансының 

уақытына бөлінусіз ие болатын f (жиілікті арна) жиіліктің өзінің жолағы 

белгіленеді. FDMA әдісі ұялы байланыспен радиоқатынау барлық аналогтық 

жүйелерінде қолданылады. Ол аналогты жүйелерінде мақсатқа сай 

қолданылаған біртұтастылық әдіс. Осыдан f жолағы 10…30 кГц құрайды. 

FDMA негізгі әлсіз орны – жиіліктер жолағын қолдану тиімділігі жеткілікті 

емес. Осы тиімділік  ТDMA әдісіне өту кезінде байқалады, ол ұялы байланыс 

жүйесінің сыйымдылығына сәйкес жоғарлауына рұқсат етеді.  

 Уақытша бөлінуімен жиын қатынауы. Уақытша бөлінуімен жиын 

қатынауы (Time Division Multiple Access-ТDMA) немесе уақыт бойынша 

байланыстың арналары бөлігімен жиын қатынауы идея бойынша жеткілікті, 

бірақ FDMA қарағанда жүзеге асырылуында күрделі болады. ТDMA әдісінің 

мәні әрбір жиілікті арна бірнеше қолданушы арасындағы уақыт бойынша 

бөлінеді, яғни жиілікті арна уақыттық белгілі аралығындағы бірнеше 

қолданушылармен кезектесіп ұсынылады. Ол бір жиіліктегі бірнеше 

физикалық арналардың жүзеге асырылу мүмкіндігіне сәйкес келеді.  

 ТDMA әдісінің тәжірибелік жүзеге асырылуы игналдардың түрлендіруі 

цифрлық формаға және уақыттағы ақпараттың сипаттамалық «қысуында» 

талап етеді. Сигналдардың цифрлық өңделуі және ТDMA сұлбасы екінші 

ұрпақтағы ұялы байланыс стандарттарында қолданылады: D-AMPS, GSM, 

PCS. Әсіресе осы қатынаста D-AMPS стандарт ерекшеленген: кГцf 30=  

жиілікті арананың сол жолағын сақтау кезінде физикалық араналар саны үш 
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еселі және үш еселіден аса жүйе сыйымдылығы өседі; жартылай 

жылдамдықты кодтау енгізілуінен осы коэффициент екі есе көбейеді.  

Уақыт бойынша бөліну жиіліктер жолақтарындағы дуплексті 

байланытың тікелей және кері арналарын жүзеге асыру үшін қолданылуы 

мүкін (Time Division Duplex-TDD). Осындай техникалық шешім сымсыз 

телефонында қолданылуы табылады. Ұялы байланыста жиілік бойынша 

дуплекстік бөліну қолданылады (Frequency Division Duplex - FDD), яғни 

тікелей және кері арналар бірі екіншісіне қатысты араласуына жиіліктің 

әртүрлі жолақтарын алады.  

 ТDMA әдісі спектрді қолдану тиімділігі бойынша барлық потенциалды 

мүмкіндіктерін жүзеге асырмайды;  қосымша құрылғылар арналардың 

адаптивті үлестіруі мен иерархиялық құрылымды қолдану кезінде ашылады. 

Осы қатынастағы белгілі артақшылықта CDMA әдісі болады.  

Кодты бөлінумен жиын қатынау.  Кодты бөлінумен жиын қатынау 

(Code Division Multiple Access- CDMA). Әдіс феноменологиялық сипатталу 

деңгейінде қарапайым болады: мұнда қолданушылардың үлкен тобы бір 

уақытта 1 МГц кем емес  жиіліктердің кеңжолағының жалпы қатынасын 

қолданады. CDMA әдісі мәні бойынша күрделі болады. ТDMA сияқты CDMA 

әдісі тек қана цифрлық формада жүзеге асырылуы мүмкін.  

 Үшінші ұрпақ жүйесінің жиілік жолағында жұмыс істейтін жоғарғы 

жылдамдықтағы интерфейс пен GSM арасындағы анықталған технологиялық 

сәйкестік үлкен тиімділік әкелді. Бұл үшінші ұрпақ жүйелері үшін жолақты 

қолданып, жоғары жылдамдықпен мәлімет алмастыруға мүмкіндік береді, ал 

мұндай интерфейспен терминал ауылдық жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. Операторлар, терминал өңдеушілер және қолданушылар – барлығы 

әртүрлі жиілік жолағында және әртүрлі режімінде жұмыс істейтін қарапайым 

және қымбат емес терминалдарды құруды ұтады. Жоғары жылдамдықтағы 

интерфейсті құруда жеңілдік үшін, қолданушы бірнеше ережелерді ұстанады: 

- GSM арналарды алшақтату; 

- Әртүрлі аранлар үшін ұқсас эквалайзерлер; 

- Сигналдарды өңдеудің ұқсас әдістері; 

Жоғарыда көрсетілген технологиялар сапаның жақсарту және иілгіш 

мәселелерін шешеді. Үшінші ұрпақ жүйесінің бағытының әрекеті кезінді бұл 

базалық технологиялар жетіліп және кеңінен ене бастайды. Жаңа 

технлогиялардың негізгі мақсаты қолданушыға жоғарғы максимальды 

жылдамдықта мәліметтер алмасуға мүмкіндік береді. Таратудың жақсы 

шарттарында және мәліметтерді таратудың жылдамдығының төмен 

жүктемесінде арналарды кодалау үшін қолданылатын биттер санының азаю 

жолымен өседі. Жүздік шегінде талап етілген қызмет көрсетуге жету үшін 

қателерден қорғануын жүзеге асыру қажет. Негізінен бұл жүздік өлшемін 

өсіруге ұқсас. Жүйе иілгішінің өсуі қызмет көрсету ауданын өсіру және 

жақсарту үшін GSM жүзеге асырады. Тағы бір аймақ – GSM дамуы. Бұл 

аймаққа  DECT және GSM жүйесін өзара әрекетінің құрылғысын өңдеуде 

қатысты. Мұндай әрекеттесу желілік спектрдің шектелуі табылатын факторды 
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ұстанатын, жедел әрекетті байланыс жүйесінің сыйымдылығын өсіруге және 

үй-жайдың ішіндегі қабылдау зонасын кеңейту, мәліметтерді жоғарғы 

жылдамдықпен таратуға мүмкіндік береді. Мемлекеттік АТС төмен бағасына 

байланысты офистік қызметтер аймағында экономикалық мәселелерді 

шешеді. 

DECT және GSM жүйелерінің арасындағы әрекет шектелген 

сыйымдылық мәселелерін шешеді. GSM жүйесі жоғарғы тығыздық трафигін 

тарату үшін өңделген. Тұрақты желіні қабылдау зонасы және сыйымдылықты 

өсіру әдісін кеңінен тарату мен дискретті тарату және секіру жиілік қолдануға 

қосымша болып иерархиялық жүздік құрылымы табылады, яғни макро -, 

микро – және пиксоталарды жабу. Бұл әдістер ендірілген немесе 

сыйымдылығы шектеуде болатын, GSM желісіне ендіріледі. Арналарды 

динамикалық бөлу (Dynamic Channel Allocation-DCA) және (Space Division 

Multiple Access- CDMA) зерделі антенналар секілді, соңына дейін өңделмеген 

басқа әдістер бар. Екі әдіс те, әрі қарай GSM жүйесінің сыйымдылығын өсіру 

үшін потенциалды игереді. 

Қазір GSM ұялы жүйелердің үшінші ұрпағының бағытына қарай дамуда. 

Арналарды бөлу кодымен жылжымалы радиобайланыспен цифрлық 

ұялы жүйелер Арналарды бөлудің кодалық әдістері бұрыннан белгілі 

болғанымен, әлемдегі бірінші болып Qualcomm (АҚШ) фирмасымен 

өңделген, арналарды кодалық бөлумен жылжымалы байланыспен цифрлық 

жүйе табылады, ол пайдалануға 1995ж шықты. 

CDMA арналарды кодалық бөлумен жүйелердің ерекшелігі болып, 

кеңжолақты сигналдарды (КЖС) пайдалану табылады. Оларды үлкен базалы, 

шуыл секілді сигналдар деп те атайды. 

Сигнал базасы 0  ұзақтығына, 0F  сигналы толтыратын спектр енін 

өндірумен анықталады. 

0 cF= Таржолақты сигналдарымен байланыс жүйесінде 10ÔFc = . 

00    сигналдарды қалыптастыру жолымен 1  алуға болады )( cc FF =  

немесе cc FF   жолымен )( 00  = . Қарапайым сигналдарды ұзарту үшін 

00 |  есе тарату үшін жылдамдығын түсіруге әкеледі. Мұндай жүзеге аспауы 

үшін,  S(t) сигналдары уақытта жабумен таратылады, ал қабылдау кезінде 

оларды бөлу үшін, олар ортогональды болуы қажет, яғни 
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2.1 сурет – КЖС таратқышы 

 

00    «ұзартылған» сигналдарды қолдану кедергілер кезінде 

арналардағы әрекеттер шартында сапалы қабылдаумен қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. 

Qualcomm фирмасымен өңделген арналарды кодалық бөлумен жүйеде 

)( cc FF  алуға мүмкіндік беретін жиілік спектр жиілігін тікелей кеңейту 

әдісі қолданылады. Жиілік спектрін тікелей кеңейту 0  ұзықтығындағы N бит 

қосатын 0=T  қайталау периодымен тізбектелетін кездейсоқ тасымалдаушыға 

көбейткенде іске асады (2.2; 2.3 сурет). Бұл жағдайда КЖС базасы 

N== 00 |   ПСП элементтерінің санына тең. Псевдокездейсоқ тізбектелу 

ретінде ортогональды болып табылатын Уолша функциясының негізінде 

қолданылады.  

КЖС қабылдау интеграл есептейтін, тиімді қабылдағыш жүзеге асады: 

,)()(
0

0

0 dttStSZ =


                                                (2.2) 

мұнда S(t) – кедергі мен тиімді сигнал сомасы, 

  S0(t) – i-ші арна үшін анықталатын, тіректік сиганал Si(t) 

 

Қабылдау сұлбасы 2.3-суретте көрсетілген. 

Абонент адресі желілік спектірін кеңейту үшін қолданылатын (Уолша 

нұсқасы) псевдокездейсоқ тізбектелу формасымен анықталады.  

 Уолша тізбектелуі қолданылатын фаза хабарламасының ақпараттық биті 

мәнінің өзгерумен 1800-қа өзгереді. Уолша тізбектелуі өзара ортогональды 

болғандықтан, тарату арналары арасындағы кедергілер болмайды.  Базалық 

станциялар тарату арналары бойынша кедергілер көрші базалық 

станцияларды құрайды, олар ПСП–ны қолданып және жиілік жолағында 

жұмыс істейді, бірақ басқа циклдік ығысумен. 

 

 

 

 

 

 

2.2 сурет – КЖС спектрі           2.3 сурет – КЖС қабылдағышы 
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 Жылжымалы станциялардағы Уолштың ортогональды функциялары 

арналарды бөлу үшін емес, кедергіге тұрақтылықты өсіру үшін таратуда 

қолданады. Бұл жағдайда әрбір топқа 6 бит ақпаратты тізбектелуден 26=64 

Уолш ортогональды тізбектелуге сәйкестенеді. Тарату кезінде әрбір 

жылжымалы станция әртүрлі циклдік ығысумен ПСП қолданады. Ол базалық 

станцияға қабылдау кезінде жылжымалы станциядан сигналдарды бөлуге 

мүмкіндік береді. 

 Қазіргі уақыттағы арналарды кодалық бөлумен қатынау әдісі 

жылжымалы байланыстың ұялы жүйесіндегі үшінші ұрпақ үшін қатынау әдісі 

ретінде қарастырылады. CDMA технологиясы шифрлау үшін арнайы 

жабдықты талап етпейді, өйткені ПСП –да элементтерінің көп санында ПСП 

нұсқаларының саны едәуір. 

 CDMA Qualcomm стандартының арналарды кодалық бөлумен жүйеде 

қолданылатын, тиімді және қызықты тағы бір техникалық құрылғыға 

тоқталып өтейік. 

 Стандартта көпсәулелі шарттарда сапалы қабылдауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін, әртүрлі кідірістермен келетін, сигналдарды өңдеуде 

қолданылады. Базалық станцияда әрбір қабылдау арнасында сәулелерді бөлек 

өңдеу кезінде төрт параллельді жұмыс істейтін коррелятор қолданылады, ал 

жылжымалы станцияда –үш коррелятор қолданылады. Параллельді жұмыс 

істейтін корреляторлар жүздіктен жүздікке өту кезінді «эстафеталық тарату» 

жұмсақ режімін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл үшін жүздік 

байланысында кадрдан кейін кадр тізбегінде екі базалық станциядан 

сигналдарды қабылдау сапасының бағасы өндіріледі, сонымен қатар жақсы 

сапалы кадр таңдалады. Жақсы кадрды таңдау процесі «эстафеталық 

таратуда» қатысты, әртүрлі базалық станцияларымен станциялармен 

қабылданатын, жақсы кадрларды «жапсыру» жолымен сигналды 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жұмсақ ауыстыру басқа стандарттар 

байланыстың ұялы желісіндегі орны бар, байланыстың үзілістерін шығарады 

және сөздік хабарламаларды қабылдаудың жоғары  сапасын қамтамасыз етеді. 

 Қорытындысында CDMA  артықшылықтарына тоқталайық. CDMA 

стандарты барлық жүздіктерде, барлық желімен бір жиілікті қолдануға 

мүмкіндік береді. Сәйкесінше, CDMA с=1 үшін жиіліктерді қолдану. 

Сонымен, (с=7 немесе с=4) салыстыру қандай кластермен жүретініне 

байланысты AMPS –ке қатысты сыйымдылықтың өсуі 7-10 есені [1] құрайды.  

 CDMA жүйесіндегі кедергілерді төмендету және сәйкесінше 

сыйымдылықты өсіру белсенді сөздік детекторды қолдану негізінде сөзді 

тарату жүйесін GSM – мен аналогты қолдану табылады. Сәйкесінше, 65% 

байланыста жүретін, кері жақтағы сөйлесуді тыңдау және паузаға сәйкес, 

бейбелсенді аралықтардағы жылжымалы станциялар сигналының 

шағылысуын тоқтату командасын шақыра, белсенді сөздер аралығын бекітеді. 

 CDMA әдісі қолданылдатын ұялы байланыстар желісі цифрлық ұялы 

желілерімен салыстыру бойынша екі есе өткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.  
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 Сонымен қатар CDMA әдісі шулы секілді сигналдарды қолдану 

негізінде стационарлы телефондық желілер және жылжымалы радиобайланыс 

ұялы желілеріне сәйкес бәсекелестерді көретін, (Personal Communication 

Services PCS) кеңжолақты дербес байланыс қызметін құруда үлкен рөл 

атқарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 сурет – CDMA жылжымалы радиобайланыс желісінің жалпы сұлбасы 

 

CDMA жылжымалы радиобайланыс ұялы желісінің құрылымдық 

сұлбасы 2.4-суретте келтірілген. OMC, MSC, BSC, BTS негізгі элементтері (N 

MT-450, GSM-900 және т.б) арналарды уақытша бөлумен және жиіліктің ұялы 

желілерінде қолданылады. 2.4-суретте DB (Data Base) – жабдық және 

абоненттер туралы база мәліметтері. Негізгі ерекшелігі, CDMA желісінің 

құрамына (Selector Unit - SU) кадрларды таңдау және сапасын бағалау 

құрылғылары қосылған. (BSC) әртүрлі бақылаушыларды басқарумен, базалық 

станциялар арасындағы жұмсақ ауыстыру процедурасын жүзеге асыру үшін 

SU және DSC арасында тарату жолдары енгізіледі. 

 

2.2 IS-95 стандарттарының дамуы 

  

 CDMA технологиясының дамуы үшінші ұрпақтағы ССПС негізінде 

жүреді. IMT-2000 желісінің әулиеті үшін стандарттарымен жұмыс МСЭ 

арқылы іске асады. ССПС үшінші ұрпағында трафиктік мультимедия қолдауы 

үшін жоғарғы жылдамдықтағы мәліметтерді тарату және сөздерді тарату 

сапасын жақсарту, глобальді роуминг сияқты артықшылықтарға жетуге 

мүмкіндік береді. Радиоинтерфейстерді құрудың принциптерінің сапалы 

өзгеруі перспективті қосымшаларды құру үшін негізі болады және CDMA 

технологиясының аумағында болашақ прогресс үшін жол ашады. 

 IMT-2000 жүйесін ендіру екінші және үшінші ұрпақтар ССПС кезеңіне 

бастама. Бұл кезең аралығында алдыңғы ұрпақ жүйесі шығарылады. Өтпелі 

кезең екінші ұрпақ CDMA жүйесінің дамуымен, жылдарға созылуы мүмкін. 

Жалпы  мәлімет  Бастапқыда  IS-95  байланыс жүйесі  диапазондық  жиілік 

824-849 МГц  (кері  арна) жұмысы үшін және 869-894 МГц (тікелей арна) екі 
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жақты  айырым  45 МГц. Жалпы жолақ жиілік  эфирде -1,25 МГц-ті 

иемденеді.  

   Сөздік  беріліс және IS-95  стандарт негізі  кадрлық 20 мс ұзындықты 

орнатады.  Осы арқылы беріліс жылдамдығы сеанстық байланысты  қайта 

жасауда  1,2 ден 9,6 кбит/с –қа дейін  өзгертуі мүмкін,  бірақ бір кадр  ішінде  

өзгеріссіз  қалады. Егер қате  санында  қол  жетерлік норма  жоғарыласа , онда 

бұрмалау кадры өшіріледі.  

        СDMA  стандартында  ақпаратты беруші кодаланады және код шулы  кең 

жолақты  сигнал (ШШС)(ШКЖС)  оны тағы да бөлуге болады, тек  қабылдау 

жағында кодты иемдену арқылы. Осы арқылы біруақытта  бір-біріне  кедергі 

келтірмейтін көп сигналды қабылдауға болады. 

       Кең жолақты жүйе дегеніміз - сигналды тарататын, кең жолақты 

жиілікпен айналысатын минимальды  жолақ енді жиілік,   ақпаратты беріліс 

үшін талап етеді. Кең жолақты  жүйеден  шығатын  моделдеуші сигнал 

(мысалы  телефондық арна сигналы) жолақпен бірнеше  мегагерц  болуы 

мүмкін. Бұл екі  модуляциялық жолмен ақпаратты  беріліс  сигналмен жүзеге 

асады.  

       Кең жолақты  сигналдың жалпы сипаттамасы  оның В базасы болып 

табылады, анықталатын спектр  енін өндіруші  сигнал F  оның  Т периоды. 

Сигналды  көбейту нәтижесінде  байқаусыздағы шу көзі  ақпаратты сигналмен  

энергия соңғы  үлестіруде  кең жолақты  жиілікте  оның спектрі  кеңейеді.  

Кең жолақты  сигнал (ШПС)(КЖС)  ақпаратты  бірнеше  әдістермен  енгізілуі 

мүмкін. Аздап белгілі  сигнал ақпаратты кең жолақты  модуляциялық  

кодалау, модуляция алдында  ШКЖС –ды   алу үшін іздендіреді. Тар жолақты  

сигнал байқаусыздағы  іздендіру (ПСП) периодымен  Т мен N бит тен тұратын  

ұзындығы t0  әрқайсы. Бұл жағдайда   КЖС саны ПСП элементтерінің  санына 

тең.    

 
2.5 сурет – Кеңейтілген спектр  жиілігінің  цифрлық   хабарламасының  

сұлбасы 

 

  Бұл әдіс барлық кең жолақты жүйесіне , спектр кеңейтілуіне жоғары 

жиілікті сигналды цифрлық іздендіру  қабылданады.            
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Кең жолақты байланыс  құрғақтылығы  жолақ  жиілікті  сигнал 

кеңеюмен  КЖС (ШПС) және одан бөлінген  тиімді сигнал спектр 

түрлендіргіш жолымен КЖС (ШПС)  алғашқыда   ақпаратты  сигнал 

спектрінен тұрады.  

Артық  көбеюді қабылдаған сигнал және сондай-ақ  байқаусыздағы  шу 

көзі  сигнал (ПСП) берілісте   қолданылатын, тиімді сигнал  спектрін 

төмендетеді және біруақытта спектр фондық  және басқа  интерференциялдық  

бөгеуіл  көздерінде шуды  кеңейтеді. Нәтижелік ұтыс сигнал/шу  қатынасында 

шығыс қабылдағыш  функциялық  қатынас жолақ ені кең жолақты және 

базалық   сигналдар: спектрдің  кеңеюі көп болса, онда ұтыста  көп.  Уақыт 

өте келе -  бұл функция  цифрлық ағын жылдамдығы, радио арнада ақпаратты  

сигнал базалық беріліс жылдамдығына қатынасы.  

IS -95  стандартты  үшін 128 рет немесе 21дБ  қатынасын құрайды. Бұл  

жүйеге  интерференциялық бөгеуіл  деңгейінде  жұмыс істеуге рұқсат береді. 

Жоғары  тиімді  сигнал  деңгейі  18 дБ  сигналды  өңдеу  шығыс 

қабылдағышта  сигнал деңгейін  бөгеуіл деңгейінен 3 дБ  үлкен . Қалыпты 

жағдайда  бөгеуіл деңгейі аз. Бұдан басқа , спектр сигналының  кеңеюі (1,23 

МГц-ке дейін) жиіліктік қабылдауға дейін  қарауға болады. Сигнал  таралуда  

радио күре жолда  тоңу, көпсәулелі ізінде таралу  сипаты. Жиілікті облыста  

жолақ ені режектрлік /фильтр  өзгеру (300 кГц-тен көп емес). AMPS 

стандартында  бұл 10 шақты  арнаның  басу, ал CDMA  жүйесінде  тек 25 % 

спектр сигналы   басылады, ол аса қиын сигнал қабылдағышты шақырады.   

Арнаны бөлу CDMA стандартында  арнаға бөлу  үшін ортоганальды 

Уолша кодтары қолданылады. Уолша кодтары матрицалық  жолдардан 

тұрады. Бұл матрицаның  ерекшелігі, ол әр қатарға  немесе  әр жолға  

ортоганальды. IS-95  стандартында 64  ретті матрица  қолданылады. Уолша  

бойынша  кодалау  тікелей арнада   БС (базалық станциядан) 

қолданылушыларға бөлу.   

Сигналды  модуляциялау  үшін 3  функция түрі қолданылады: «қысқа» 

және  «ұзын» ПСП және Уолша  ретінің 0-ден 64-ке дейін. Оның барлығы  

базалық  және мобильдік  станцияға   жалпы  болып табылады, бірақ нәтижесі  

әртүрлі  функциялар.  

                    

 2.1 кесте – IS-95 стандартының кодалық параметрлері   

 Сигнал типі  Код ұзындығы  Базалық станция Мобильдік 

станция  

 Уолша коды    64 CDMA-да арнаны 

бөлу 

Бөгеуілді кодалау 

Қысқа код     32768  Баз 

алық станцияда  

цикл бойынша 

ығыстыру 

Циклдық 

ығыстыру- 

скремблер  тірек  

сигналы сияқты 
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Ұзын код    4,4 Е 12 Ұзын код 

скремблер тірегін 

іздендіру 

Ұзын код әртүрлі 

циклдық 

ығыстыру-

адрестік іздендіру 

сияқты 

 

        

         ПСП қысқа 215-1=32767 белгі, ПСП ұзынығы 242-1 =4,4х1012 белгісі. 

Дискреттің ұзақтығы барлық үш  моделдеуші  функцияда  бірдей  жиілікті 

тексеруде 1,2288 МГц  

 

 
2.6 сурет – Бірінші  сегіз ретті  Уолша  функциясының графигі көрсетілген 

 

Тікелей  арнада  (БС жылжымалы станциядан) модуляциялық сигнал 

Уолша  функциясымен (бинарлық фазалық манипуляция) әртүрлі физикалық 

арнада БС негізнде, ПСП модуляция ұзындығын  (БФМ)- толық  шифрлық 

хабарлама; қысқа модуляция ПСП (квадратурная  фазовая манипуляция двумя 

ПСП одинакового  периода)- жолақ кеңеюі үшін және  БС- ның әртүрлі сигнал 

айырмашылығы 

 

     Жылжымалы станция 

маскасы 

Физикалық  арна 

маскасы 

Базалық станция 

маскасы 

  

ПСП генераторы Уолша Wi функция 

генераторы 

ПСП генераторы 

 

Цифрлық 

сигнал 

шығысы 

Сөздік 

кодалауыш 

арналық 

кодалауыш 

Шифрлану 

қуатын 

қалыптандыру 

Уолша 

функциясын 

моделдеу 

Спектрлік 

кеңейту 

Цифрлық 

сигнал 

спектр 

кеңеюімен 

                                                                 

               Басқару сигналының  қуаты 

2.7 сурет – Күре жолда базалық станцияға өңделу сигналын беру сұлбасы 
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Әртүрлі  станцияға  әртүрлі  сигналды қамтамасыз  ету БС-да ПСП-ты 

қолданылады, бірақ 64 дискретте ығысу әртүрлі  станция арасында  511   

кодты желі:  физикалық арна бір БС- н иемденеді. 

Байланыс арнасы   Байланыс арнасы  4 типті арнадан құралады: пилот-

сигнал (PI) арнасы, синхро арна (SYNC) шақырушы арна (РСН) және трафика 

арнасы (ТСН). 

Әртүрлі  арна сигнал ортогональді, бөгеуілдің  бар БС  арасында 

болмауын  қатмамасыз етеді. Ішкі жүйелік  бөгеуіл негізінде  осы жиілікте  

жұмыс істейтін басқа БС-н беруде  туындайды, бірақ циклдық ығысуда ғана. 

Пилот сигналының  жарықталуы үзіліссіз  жүзеге асады. Оның беріліс 

функциясына  Уолшаның  нөлдік  тәртібі (W0)  қолданылады. Пилот сигал –

бұл  сигнал  жеңіл - желпі мобильдік  станцияда   жұмысшы  ұяшығын  

таңдауда  қолданылады (по наиболее мощному  сигналу) сонымен қатар  

ақпараттық  арнаны синхрондық  детектрлеу сигналы үшін сапалы. Қалыпты 

жағдайда  пилот сигналы 20% -жуық  жарықталынады. Жалпы  қуатпен 

Мобильдік станцияда  толық жиілікті  сигналды  қабылдауды  қамтамасыз 

етеді.  

Синхро арнада  (SYNC) шығыс ағыны  1,2 кбит/с жылдамдықпен  ағын 

кодаланады, 4,8  кбит/с  жылдамдықпен  берілген. Синхромды  хабарлама  

техникалық  ақпараттан  тұрады, мобильдік станция бастапқы  

синхронизациялық  орнату  үшін қажетті : тура  жүйелік уақыт туралы  дерек  

РСН  арнасының  беріліс  жылдамдығы  қысқа  параметрлер және ұзын 

кодтары. Синхро арналы төмен беріліс  жылдамдығы, (РСН) шақыруында  

немесе ТСН трафика  арнасында  синхро арнаны  кодалау үшін W32  

функциясы қолданылады.  Жұмыс принципі 2.8-суретте  СDMA  стандартты  

жүйесінің жеңілдетілген жұмыс принципі көрсетілген. 

 

 
2.8 сурет – СDMA  стандартты  жүйесінің жеңілдетілген жұмыс принципі  
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Уолшада ақпараттық сигнал кодаланады, содан-соң жеңіл-желпі  

араласады, сигнал шулы кезінде кеңейтілуі еселенеді. Уолшада әрбір  

ақпараттық сигнал  өз кодын белгілейді, сонымен қатар  берушіге қосылады, 

әр фильтр арқылы  жібереді және жалпы шуды сигнал беруші антенна арқылы  

жарықталынады. Байланыс станциясына көршілес ұяшықтан бөгеуіл және 

Мобильдік станциядан басқа абонентерден қабылдағыш шығысына  фондық 

шуды сигнал келіп түседі.   

CDMA желісінің конфигурациясы TIA стандартты қатарды 

қалыптастыру үшін CDMA жүйесінің техникалық талабы: IS-95 CDMA – 

радио интерфейс; IS-96 CDMA - сөздік қызметті; IS-97 CDMA -  жылжымалы 

станция ; IS-98 CDMA – Байланыс станциясы; 

IS-99 CDMA – деректі беру қызметі. CDMA жүйесін Qualcomm 800 МГц 

диапазондық жұмысқа есептелінген. Жүйе Уолша функциясының заңы 

бойынша тікелей кеңейтілген спектр  жиілігін 64 түрлі әдісінде  

қалыптастырады. Аналогтық сөздік  сигналды  түрлендіру  үшін  цифрлық  

алгоритм  CELP 8000 бит/с (9600 бит/с арнада ) жылдамдықпен  түрлендіру  

қолданылады, 4800, 2400 1200  бит/с  жылдамдықта жұмыс  істеуі мүмкін. 

CDMA  жүйесі  арнада  үйірткілі  кодалау ½   жылдамдықпен (тікелей арнада)  

немесе 1/3 (кері арнада) қабылданады, Витерби  дұрыс  шешімімен   берілген 

хабарламаны  тұйықтау.  Негізгі  CDMA  стандартының  сипаттамасы кестеде 

келтірлген.  

 

2.2 кесте – Негізгі  CDMA  стандартының  сипаттамасы 

Сипатама Мәні 

MS ,МГц  диапазондық жиілік  беру 824,040-848,860 

BTS; МГц  диапазондық жиілік  беру 869,040-893,970 

БС жиілігі -+5х10 

МС жиілігі 2,5х10 

Жиілікті алушы  модуляция түрі QPSK (BTS) O-QPSK (МS) 

Сәулелі  сигналдың  спектрлік ені 

3дБ деңгейінде 

40дБ деңгейінде 

 

1,25 

1,50 

МС  арна саны 1 арнаға қол жеткізу 

БС арна саны 1 пилот – арна ,1 арна  

сигнализация,  7  арнайы шақыру 

арнасы,55 байланыс арнасы 

    

CDMA стандартының құрылғы желісінің GSM стандартты желісінің 

құрылғы құрамына көп жағдайда  ұқсас және өзіне ПС және БС  қосады, 

цифрлық коммутаторлар, қызмет көрсету және басқару орталығы, әртүрлі  

толық жүйелер және құрылғы, функционалдық элементтің түйіндесуі жүйеде  

интерфейстік қатар көмегімен жүзеге асады. Ұялы байланыс  желі және 

CDMA  стандарт жүйесінің конфиурациясы 2.9-суретте  көрсетілген. 
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2.9 сурет - Ұялы  байланыс  желі және CDMA  стандарт жүйесінің 

конфигурациясы 

 

мұндағы:        BTS- базалық станция MS –Мобильдік станция 

                         SU- Таңдау құрылғысының кадры,BSC- Базалық станцияны  

бақылау 

                         OMS- Қызмет көрсету және басқару орталығы 

                         MCR- коммутациялық жылжымалы  байланыс орталығы 

                         DB- Базалық дерек 

                         PSTN-Жалпы қолданыстағы  телефондық желі 

                         ISDN- Цифрлық телефон желісі  интеграциялық қызметпен 

                         PDN- коммутациялық пакет  желісі  

 

        Маңызды талаптың бірі, екінші  қосылудағы  жүйедегі  пайда  болу- 

иілгіш технологияның және бірқалыпты  даму  мүмкіндігі, инфра құрлымдық  

желінің кардинальдық  өзгеруі болып табылады. 

  CDMA жүйелеріне шолу . CDMA принципі . 

     Телефонизация мәселелерін шешу қалып қойды, CDMA- ға негізделген 

радиоқатынау жүйелері арзанырақ, қиыстырылған дестесі (сөйлеу плюс 

мәліметер) бар абоненттік қатынау желісіне жазуда иілгіштік және 

максималды жылдамдықты қамтамасыз ететін шешім болып табылады. 

     Ұялы байланыс желілері үшін арналарды кодалық бөлінуі бар 

жүйелеріне стандарты 1990 жылы шықты, бұл- Qualcomm компаниясымен 

өңделген TIA IS – 95. 

 

         2.3 Сымсыз абоненттік қатынау желісінің түрлері. Сымсыз 

абоненттік қатынау жүйесінің құрылымы 

 

Сымсыз абоненттік қатынау жүйесінің негізгі функциясы – ақырғы 

қолданушыны көрсетеді, яғни стандартты телефондық байланыс қызметінің 

абонентіне. Барлық жүйелер дуплексті болып табылады. Сонымен қатар, олар 

мысалы, қолайлы шақырудың әртүрлі типтерін ұстанатын және сөйлесу 

тарификациясының және есептеуін қамтамасыз етеді. Оларға таксофондарды 

қосқанда қандай мүмкіндіктер болады. Барлық сымсыз абоненттік жүйелер 

қолданушы мәліметтерін таратуды қамтамасыз етеді: көптеген–28,8 кбит/с 

жылдамдықта, ал кейбіреулері – цифрлық және кеңжолақты –  ISDN желі 

жылдамығында және одан жоғары [2-7].  
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2.10 сурет - WLL жүйесінің типтік архитектурасы 

 

Абоненттік радиоқатынаудың сымсыз жүйесінің типтік архитектурасы 

2.10-суретте көрсетілген. Ол келесі негізгі компоненттерді қосады: базалық 

станциялар бақылаушысы, базалық станциялар (БС), абоненттік терминалдар 

және техникалық терминал қызметі, т.б. БС сымды және сымсыз 

микротолқындық байланыс жолдарының nx2 Мбит/с тең өткізу 

мүмкіндіктерінің сымсыз бақылаушысымен байланысты болады. Соңғысы 

радиоретранслятор базасында жүзеге асуы мүмкін. Ондай ретрансляторлар 

соңғы әрекеттердің қашықтығын көбейтіп, абоненттік терминал және БС 

арасында қолданылады. Әрбір WLL жүйесінің функцияларын қарастырайық. 

Базалық станциялардың бақылаушысы. Берілген жабдық WLL 

трафик коммутациясының жағдайлары және концентрациясы үшін арналған, 

ТФОП коммутаторымен байланысты және шақыру өңдеулерін қамтамасыз 

ететін, ереже ретінде цифрлық арналар бойынша жоғарғы өткізу жылдамдығы 

немесе екіөткізгішітік аналогтық жолдар бойынша интерфейстермен 

бақылаушы жетілдіреді. Сонымен қатар ол пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету терминалының базасында жүзеге асатын басқару жүйесінің 

функцияларын  қолдайды. 

Абоненттік терминалдар. Берілген жабдық сымсыз телефондық 

түтіктерді көрсетеді, ол модем немесе факсты, қарапайым телефондарды 

қосатын телефондық жолдар және бір стационарлық блоктар және антенналық 

трансивермен столдық арнайы телефондық аппараттарды қамтамасыз етеді. 

ISDN желісіне қатынауды көрсететін кеңжолақты жүйелерде  ISDN 

терминалды адаптерін қолданады. 

Жылжымалы станцияның 2.11-суретте сұлбасы көрсетілген. Оның 

құрамына: басқару блогы; қабылдауды тарататын блок; антенна блогы кіреді. 

Қабылдауды тарататын блок: таратқыш, қабылдағыш, жиілік ситезаторы және 

логикалық блок қосылады. Антенналық блок құрамы бойынша қарапайым: ол 

өз антеннасын – қарапайым жағдайда, төрттіктолқынды штырь – 

қабылдау –тарату жалғаушысын қосады. Цифрлық станцияның ақырғысы 

болып кіріс қабылдағышына немесе шығыс таратқышына қосылатын 
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антеннаны қосатын электрондық жалғаушысын көрсетеді, өйткені 

жылжымалы станция тарату және қабылдау кезінде бір 

уақытта жұмыс істейді 

.  

2.11 сурет - Жылжымалы станция сұлбасы 

 

 Басқару блогы да күрделі емес. Ол микротелефондық түтік – микрофон 

және динамик, пернетақта және дисплейді қосады. Пернетақта шақырылатын 

абонент телефонының  нөмірін алу үшін, сонымен қатар жылжымалы станция 

жұмысының режімін анықтайтын командаларды орындау үшін қызмет етеді. 

Дисплей әртүрлі ақпараттарды көрсету үшін қызмет етеді. 

 Қабылдау таратушы блок күрделі болып келеді. Оның құрамына:  

– цифрлық –аналогты түрлендіргіш (АЦП) – шығыс микрофонына 

сигналдың цифрлық  формасын түрлендіреді. Келесі өңдеулер кері 

цифрлық –аналогтық түрлендіруге дейін цифрлық формасында 

сигналдық сөйлесулерді тарату және өңделуін түрлендіреді; сөйлесу 

кодері сөйлесу сигналын кодалауды қамтамасыз етеді – сигналдың 

түрленуі шығысты қысқарту мақсатымен белгілі ережелер бойынша, 

яғни арналар бойынша таралатын ақпараттар көлемін қысқарту; 

– арна кодері – қосымша ақпараттардың сөйлесу кодерінің шығысында 

алынатын цифрлық сигналды қосады, ол жолдар байланысы бойынша 

тарату кезінде қателерден қорғану үшін арналған; сол мақсатпен 

ақпарат белгілі қайта буумен анықталады; сонымен қатар арна кодері 

құрамаға басқару ақпаратының сигналын тарату енеді, ол логикалық 

блоктан түсіп отырады; 

– модулятор –жиілік бейнесигналында кодталған ақпаратты 

тасымалдауды жүзеге асырады. 

Құрамы бойынша қабылдау негізінен таратқышқа сәйкес болады, бірақ 

ол блокқа кіретін кері функциялары бойынша; 
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– демодулятор ақпаратты тасымалдайтын кодталған бейнесигнал 

модульденген радиосигналдан бөледі; 

– арна декодері кіріс ағымынан басқару ақпаратын бөледі және логикалық 

блокқа бағыттайды; қабылданған ақпарат қателікке тексертіледі; соңғы 

өңдеуге дейін қабылданған ақпараттар кері бууға кезігеді; 

– сөздік декодер сөйлесу сигналының арналық кодерінен түскендерді 

табиғи түрде қайта қалпына келтіреді, бірақ цифрлық түрді; 

– цифрлы – аналогтық түрлендіргіш (ЦАТ) қабылданған сигналды 

аналогтық формаға келтіріп, динамика кірісіне түрлендіреді; 

– эквалайзерлер – көпсәулелі таратылу әсерінен сигналдардың 

бұрмаланбауы үшін қызмет етеді; негізінен ол адаптивті сүзгі болып 

табылады; эквалайзер блогы кей жағдайда қолданылмауы мүмкін. Кодер 

мен  декодер сәйкестігі үшін кейде «кодек» аты қолданылады. 

Таратқыш, қабылдағыш және қабылдаутаратқышынан блоктарынан 

басқа синтезатор жиілігі және логикалық блок кіреді. Логикалық блок – 

опперативті және тұрақты блокпен микрокомпьютер болып табылады. 

Синтезатор тасымалдаушы жиілік тербетулерінің көзі болып табылады, 

радиарналар бойынша ақпараттарды тарату үшінн қолданылады. Гетеродин 

және түрлендіргіш жиілігі тарату мен қабылдау үшін әртүрлі спектр бөлігіні 

қолданылады.  

Құрылымдық сұлбасы жеңілдетіп көрсетілген. Онда күшейткіштер, 

іріктегіш тізбектер, синхрожиіліктік сигналдар генераторы және олардың 

бөлгіштері, тарату қуатының бақылау сұлбасы және қабылдау, генератор 

көрсетілген. Ақпаратты таратуды қамтамасыз ету үшін кейбір жүйелерде 

шифрлау режімінде; бұл жағдайларда таратқыш және жылжымалы 

станциясының қабылдануы дешифрлаған хабарламалар және сәйкесінше 

қосады. Белсенді сөйлесу детекторы деп аталатын жылжымалы станция (Voice 

Activity Detector) қоректендіру көзінің энергиясын экономдайды, сонымен 

қатар кедергі деңгейін түсіреді. Қажетті жағдайда жылжымалы станциялар 

бөлек терминалдық жабдыққа кіреді, сонымен қатар интерфейске сәйкес 

қолданумен арнайы адаптерлер арқылы қосылады. Егер жылжымалы 

станцияның блок–сұлбасын көрсетсек, онда кодекс және АЦП/ЦАП 

блоктардың жоқтығынан жеңіл қаралады. 

          Базалық станция. Сымсыз абонент желісінің бұл компоненттері БС 

бақылаушы таратқышын қамтамасыз ететін және радиотехнологиялар 

жүйесінде қолданылатын шамаға байланысты қызмет көрсету шегінде ұялы 

абоненттік шектерінде немесе стационарлы радиобайланыс қамтамасыз етеді.  

БС қоректендіру ішкі жүйесінен және коммуникациялық басқарудың 

жергілікті ішкі жүйесінен көпарналы немесе бір антенналық  тракттан тұрады. 

Стационарлы абоненттер қызметіне бағытты жылжымалы байланыс 

жүйесіндегі  жүздікпен салыстырғанда абоненттік радиоқатынау сымсыз 

жүйесінің қолданылуы және белгілі алшақтатуды құрайды. Абоненттердің 

орналасу орны жақын радиоқатынау жүйесінің базалық станциялары қызмет 

көрсету территориясын қамтамасыз етеді. Абоненттер саны туралы 
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ақпараттар қолданушы саны бойынша өсетін минималды абоненттік 

сыйымдылықты жүйені құру кезінде жүзеге асыратын абоненттер туралы 

ақпараттар. Осыған орай БС конфигурациясын және бастапқы жүйенің даму 

кезіндегі шығындарды оптимизациялайды. Сымсыз радиоқатынау жүйесінің 

артықшылығы болып, радиотолқындардың көпсәулелік таралуына 

байланысты сигналының тұрып қалу эффектісінің әлсіз көрінуі.   Базалық 

станцияның құрамына кіретін көптеген элементтер функционалдық белгісіне 

қарай жылжымалы станцияның аналогтық элементтерінен ерекшеленбейді, 

бірақ негізінен базалық станция жылжымалыға қарағанда күрделі  болып 

келеді. Базалық станцияның құрылыдық сұлбасы 2.12-суретте 

көрсетілген. Базалық станцияның бірінші ерекшелігі – екі қабылдау 

антенналы станция үшін, қабылдауды алшақтатуды қолдану. Сонымен қатар 

базалық станцияда тарату және қабылдаудың  бөлек антенналары болады.  

Екінші ерекшелігі – әртүрлі жиіліктермен бірнеше арналармен бір уақытта 

жұмыс істейтін таратқыш саны сияқты бірнеше қабылдауға мүмкіндік береді.    

      
 

2.12 сурет – Базалық станцияның құрлымдық сұлбасы 

 

           Біратты қабылдағыш және таратқыштар бір арнадан екінші арнаға өту 

кезінде сәйкес қамтамасыз етілетін жалпы генераторлар; қабылдау 

таратқыштардың N саны базалық станция және құрылғысына байланысты. 

Қабылдағыштардың біруақыттағы жұмысы үшін қабылдау және қабылдау 

антеннасының арасында бір тарату антеннасына таратқыштарды қамтамасыз 

етеді, ал таратқыштар мен тарату антеннасы – қуаттылық қосындысы. 
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 Қабылдау мен тарату жылжымалы станциялар ЦАП және АЦП сәйкес 

болмайды, таратқыштың кіріс сигналы және шығыс қабылдау сигналы 

цифрлық форманы иеленеді. Орталық жалғауыш құрамында арналық кодек 

және сөйлеу кодек немес тек сөйлеу кодегі жүзеге асады.  

 Базалық станцияның байланыс жолы негізінде жалғаушы ортасымен 

талшықты– оптикалық жолдар немесе радиорелейлі қолданылады. Егер 

базалық станция және жалғаушы ортасы бір орында орналасады. 

 Қуатты компьютерді көрсететін базалық станцияның бақылаушысы 

түйіндер және блоктар кіретін жұмыс бақылауы, жұмысшы станциясын 

қамтамасыз етеді.     

 Базалық станциялар түйіндері және көптеген блоктар сенімділігін 

қажетті деңгейде қамтамасыз ету үшін, автономды тоқтаусыз қорек көзі 

станция құрамына кіреді. Базалық станциялар  аппартурасын мәнді қуатты 

тұтынады және арнайы суықтату құрылғысын қарастырады. Барлық 

элементтер басқалары сияқты станция жұмысының принциптерін түсіндіру 

үшін 2.12-суретте көрсетілген. 

 

Сымсыз абоненттік радиоқатынау үшін жүйелер типі 

 Сымсыз абоненттік радиоқатынау жүйесін үш категорияға бөлуге 

болады:  

– жылжымалы байланыс ұялы стандарттар және технологиялық 

базасында жүзеге асырылған аналогтық және цифрлық жүйелер (NMT-

450, D-AMPS, CDMA, IS-95 және т.б.)  

– Сымсыз телефон стандартын ұстанатын жүйелер (DECT, CT2, PHS және 

т.б.)   

– Фиксерленген қатынауды қамтамасыз ету үшін арналған фирмалық 

аналогтық және цифрлық жүйелер  

Оларды ретімен қарастырайық: 

Технологиялық базада және ұялы жылжымалы байланыстар 

стандарттарынаң жүйесі. Берілген жүйе категория қолданушы терминал 

және БС арасындағы үлкен байланыс қашықтығын және үлкен жүздік 

сыйымдылығын сипаттайды. Мысалы, БС радиус жүздігі RAS 1000 аналогтық 

жүйеде (Ericsson фирмасы),  NMT-450, NMT-900 стандарттарды ұстанып, 

415…450 МГц жиілігінде жұмыс істейтін 46 км жетеді. Цифрлық жүйелердің 

жүздік максималды радиусы аз және 20…35 км құрайды. Әртүрлі деңгейдегі 

тығыз абоненттер территориясын телефондау үшін жүздік жылжымалы 

байланыс стандарттары және базалық технология жүйелері сәйкес келеді. 

Мәліметтерді тарату жылдамдығы және сөздік тарату сапасы бойынша 

таржолақтылар фирмалық кеңжолақты жүйелерге ауысады.  

NMT-450, AMPS, D-AMPS және GSM жылжымалы байланыс 

стандарттарының жиілігінде жұмыс істейтін сымсыз абоненттік радиоқатынау 

жүйесі коммерциялық көзқараспен аз перспективті болып табылады. Өйткені 

біздің елдің көптеген жерлерінде ұялы жылжымалы байланыс операторлары 

бекітілген, сондықтан бұл жүйелер дефицит болып табылады.  
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Қазіргі уақытта Ресейде  IS-95 CDMA жылжымалы байланыс стандарт 

базасында сымсыз абоненттік радиоқатынау жүйесі ендіріледі. 

Сымсыз телефондама стандарттар базасындағы жүйелер. 

Айтылатын жүйелер жоғарғы тығыздықтағы абоненттер территориясын қамту 

үшін арналған. Олардың аз қуатты БС – ы алдыңғы категорияларға қарағанда 

күрделі емес, сондықтан олар арзан және орнату оңайырақ. Сымсыз 

телефондама стандарттарының базасындағы жүйелер инсталляцияны 

жеңілдетеді, оларды жиі жобалауды сұрамайды, жұмысшы жиілігінде 

автоматты таңдауды жүзеге асырады. Сонымен қатар, жедел әрекетті ұялы 

байланыс стандарттар базасындағы жүйелерге қарағанда мәліметтер тарату 

жылдамдығы және сөйлесу сапасы. 

Айтылғандай, бақылау жүйесімен БС байланыстары үшін сымды және 

сымсыз байланыс арналары қолданылады. WLL жүйесін өндірушілер –

фирмасы оператор ақпаратын тарату физикалық ортасын таңдау, жоғарғы 

деңгейде байланыс хаттамаларын және технологиясын қолдауды талап етеді. 

Сонымен қатар байланыс инфрақұрылым ауданында қолданылатын оператор 

бағыт ұстайды. 

Басқа жолмен Alcatel фирмасы жүреді: аралық түйіндер және ақырғы, 

орталықтан тұратын «нүкте –көп нүкте» конфигурациясын бөлумен 

микротолқындық желі  А9800 жүйесі табылады.  Абонент өткізу байланыс 

жолдары және/немесе DECT радиоқұрылғы стандарттары көмегімен ақырғы 

және аралық түйінге қосылады. Берілген желі 680 км қашықтықта жүйе 

бақылаушысымен байланысты орталық түйіннен DECT БС жоюды 

қамтамасыз етеді. A9800 жүйесі Липецкада қондырылған. 

Екі жүйе базасындағы ұқсас шешімдер: NEC фирмасы ұсынған 

DRMASS («нүкте –көп нүкте» конфигурациясымен радиожелі) және 

DCTS(PHS стандарт жүйесі). DRMASS көмегімен көпсанды ретрансляторлар 

және БС орталықтан тұратын   1800 км дейін радиус территориясымен 

телефондауға болады. Берілген жүйе DCTS жабдығымен интеграцияланады, 

ол Ресейде қолданылмайды, өйткені РНS радиоқұрылғы стандарты үшін бізде 

жиілік бөлінбеген. DRMASS Ханты –Мансийске жайылған.  

WLL фирмалық жүйелері. Бұл жүйенің категориялары базалық 

радиотехнологиялармен, параметрлермен және мүмкіншіліктермен 

ерекшеленеді. Оларға жалпы сипаттама беру мүмкін емес. Жеңілдік үшін 

оларды екі топқа кеңжолақты және таржолақтыға бөлеміз.  

Біріншісі ұялы байланыс стандарттарымен және базалық технологияда 

сымсыз абоненттік радиоқатынау жүйесімен ұқсас. Олар радиобайланыс 

қашықтығымен, үлкен емес қашықтықта  мәліметтерді таратуды қамтамасыз 

етеді.  Екіншісі мәліметтерді таратудың үлкен жылдамдығымен және жоғарғы 

кедергі бөгеуілді иеленеді. Екі қызықты кеңжолақты жүйелерге тоқталайық.  

SWL-144 жүйесінде  Samsung Eletronics фирмасының B-CDMA 

перспективті технологиясы жүзеге асты. 7-15 МГц жиілік жолағында жұмыс 

істейтін жабдық жоғарғы сыйымдылық, мәліметтерді тарату жылдамдығы 

және кедергіге бөгеуілді иеленеді. Сонымен 15МГц жиілік жолағында БС 
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жүйесі біруақытта 32  кбит/с жылдамдықпен  89 сөздік арнаны немесе  18 

байланысты 144 кбит/с жылдамдықпен  ISDN ұстанады. Жүйеде белгі 

бөлінген жолдарды ұйымдастырады. Болашақ SWL-144 версиясы 

мәліметтерді 2 Мбит/с дейін жылдамдықта таратады және қабылдайды. WLL 

жүйелері таржолдық немес кеңжолдық  CDMA жүздік жобалау жиілігін талап 

етпейді.  

FH-CDMA технологиясы жиілікті қолдануды жоғарғы иілгішті, жүйенің 

кедергіге тұрақтылығын қамтамасыз етеді. MGM жұмысы үшін үзіліссіз 

жиілік жолағы қажет емес, ал бір жерде абоненттердің жоғарғы тығыздылығы 

кезінде бірнеше радиопорттарды әрекеттестіруге болады.  

WLL жүйесін таңдағанда әртүрлі факторларды ескеру қажет, олар: 

жұмысшы жиіліктерінің қатынауы, потенциалды абоненттердің тығыздығы, 

ТФОП қосылу мүмкіндіктері, пайдалану және алшақтату құны және т.б. 

Бөлімді қорытындылай келе, радиоқатынау жүйесін пайдалануда енгізу 

және алшақтату кезеңдерін атап өтелік: 

- жоба алдындағы іздеулерді өткізу.  

- Радиожиіліктік жолағын пайдалану туралы ГКРЧ есептеуін алу. 

- Жабдықты сатып алу. 

- Жұмысшы жобасын көрсетейік. 

- Жобалық құжаттарға мемлекеттік экспертиза жасау. 

- АРД жабдығын таратуын қосуға дайындық және радиоэлектрлік және 

осы жабдық ЭМС қамтамасыз бағасы бойынша жұмыстар жүргізу. 

- Байланыс объектісін эксплуатациялау үшін рұқсат алу. 

 

3. Радио және оптикалық байланыс 

  

Спутниктік байланыста лазерлік техниканың қолдануына қызығушылық 

радиодиапазон жүйесінің жұмыс жиіліктерін 7-8  ретке асыратын өте жоғары 

жұмыс жиіліктерін қолдану мүмкіндігін шарттайды. Бұл лазерлік 

байланыстың негізгі аса кең жиілік жолағы, сәулеленудің аз айырылуы және 

антенна өлшемі толқын ұзындығынан тәуелді деген үш артықшылығын іске 

асыруға  көмектеседі. Радиотолқын ұзындығы 100 метрден миллиметрге дейін 

диапазонды ұстайды, ал спутниктік байланыста қолдалынатын лазерлік 

таратқыштың толқын ұзындығы 1-ден 10 мкм-ге дейін өзгереді. Сәулелену 

айырылуы сияқты, мұндай параметрге толқын ұзындығы әсер ету дәрежесі 

ұлкен емес мысалды көрсетеді. Толқын ұзындығы 1 мкм-лі лазерлік жүйені 

жұмыстық толқын ұзындығы 3 см-лі байланыс жүйесін салыстырайық. 

Сәулелену таралуы тарату кезінде антенна апертурасына кері 

пропорционалды және толқын ұзындығына тура пропорционал. 

Радиодиапазон антеннасының апертурасы 3 м тең, ал лазерлік жүйенің 

антеннасының диаметрі 10 см десек, онда 106-ға тең денелік бұрыштар 

қатынасын аламыз. Жүйелердің басқа барлық бірдей сипатында сәулеленудің 

қажетті қуаты оптикалық диапазонда қажет қуаттың миллиондық бөлігін 

құрар еді. 
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Лазерлік таратқыш құрылғылардың құрамынан шығатын тағы да бір 

артықшылығы өте жіңішке импульстарды (жоғарғы пиктік қуатпен) 

қалыптастыру мүмкіндігінде негізделеді, бұл ақпаратты таратудың жоғарғы 

жылдамдығын секундына бірнеше гигабитқа дейін тәжірибе жүзінде іске 

асыруға мүмкіндік береді. Мысалға, 5 Гбит/с жылдамдық кезінде өзіндік 

«көкте (аспанда) гиганттық жарықтық діңгекте» миллиондай телефондық 

арналарды ұйымдастыруға болар еді. Ғылыми зерттеу облысында лазерлік 

байланыс алыс ғарыштық кеңістікте ақпаратты зондымен алмасу кезінде 

басты рөлді атқарады. 

Ақпараттық алмасудың қауіпсіздігін аса жоғарылатуды қамтамасыз ету 

негізінде жатқан, лазерлік байланыс жүйесінің негізгі құрамы ретінде бөліп 

көрсетуге болады: 

- бөгетке тұрақтылық және бөгеттен қорғанудың жоғарғы деңгейінің 

нәтижесі ретінде, бұрыштық минут бөліктерін (лазерлік ғарыштық байланыс 

жүйесінде) ондаған градусқа дейін (үй-жайларда толық қол жетерлік 

байланыс жүйелері) сигналдың барлық энергиясының концентрациясының 

мүмкіндігінің атынан және арнаның дұрыс емес қатынаудан абсолютті 

қорғалғандығы; 

 - артықшылықтың жоғарғы деңгейі бар тұрақты криптографиялау 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін, арналардың жоғарғы ақпараттық 

сыйымдылықтары (ондаған Гбит/с-ке дейін);- айқын көрініп қалған 

(демоскирующие) белгілердің болмауы (негізгісі қосымша электромагниттік 

сәулелену) және таратылатын тек ақпаратты ғана емес, ақпараттық алмасу 

фактының өзінде жасыра алатын қосымша бүркемелеуге мүмкіндік. 

  Өңделіп және шығарылып жатқан лазерлік жүйелерді қолдану аумағын 

шартты түрде өзара техникалық құралдармен байланысқан бес топқа бөлуге 

болады: 

1. Телекоммуникация жүйелерінде ақпаратты тарату телефондық 

ұзартқыштар, қоспалар, теледидарлық бейнелерді тарату және аналогты 

есептерді шешу; 

2. Қозғалмалы немесе стационарлы абоненттер арасында «нүкте-нүкте» 

типті арнайы байланыс жүйелерінде ақпаратты жасырын тарату; 

3. Активті типтің қорғаныс сигнализация жүйелерінде көріну өрісінде 

орналасқан объектілерді идентификациялау және табу үшін 

таратылатын оптиканың сигналдық сипаттамаларының анализі; 

келісілмеген алынып-салынатын ақпараттың жүйелерінде диэлектрлік 

бетінің микродеформациясын қашықтық өлшеу; 

4. Оптикалық аңду жүйелерінің және келісілмеген алынып-салынатын 

ақпарат жүктемесінен қорғаныс. Сол кезде айта кететін жайт, 

байланыстың лазерлік аппаратурасы қолдану аумағынан тәуелсіз 

жоғарыда қарастырылған принциптердің негізінде құралады, ал қолдану 

аумағы массаға, габариттерге және энерготұтынуға шектеулер қояды, 

сонымен қатар байланыс арнасын ұйымдастырудың мүмкін әдістеріне 

де. 
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                    3.1 сурет – Лазерлік байланыс жүйесінің функционалдық сұлбасы. 

 

3.1 Оптикалық жүйелерді құру   

 

Негізгі жүйелерге келесілер жатады: 

1. Шағылатын немесе сынатын оптикалық жүйелер; 

2. Жазық айна немесе кардандық салпыншақта орналасқан сәулені басқару 

үшін телескоп. 

Сынатын оптикалық жүйелер қарапайым және жақсырақ өңделген 

технологияға ие, бірақ массагабаритті параметрлерде қалып қояды, сондықтан 

қазіргі уақытта шағылатын оптикалық жүйелерде дамытуға көп көңіл бөлінді. 

Бір телескопты таратушы және де қабылдаушы құрылғылар үшін 

қолдануға болатын Кассегреннің оптикалық жүйелері жиі қолданылады. 

Диплексирлеуді іске асырудың әдістерінің бірі – бұл шеңберлік 

поляризациялы сәулелерді қолдану. Әр лазерлік байланыс жүйесі таратуды 

бір поляризациямен іске асыра алады, ал қабылдауды – басқамен. Шеңберлік 

поляризациялы сәуленің төртбөлікті толқындық пластина арқылы өткен кезде 

поляризацияның сызықтыққа өзгеруі болады. 

Жартылай толқындық пластинка поляризация жазықтығын 900-қа 

бұрылуын іске асырады. Сәуле поляризациясының жазықтығы таратушы 

оптикалық жүйелердің трактінде поляризация жазықтығында қабылдаушы 

оптикалық жүйелер трактымен салыстырғанда 900-қа бұрылған. Қабылданған 

және таратылатын сәулелер поляризация жазықтығын жартылай толқындық 

пластинка қосып немесе қоспай, орындарын ауыстыруға болады. Мұндай 

әдісте бір станса сигналды таратуды оңжақты поляризациямен қабылдауды 

солжақты, ал басқа станса-керісінше іске асыра алады. 

Сәулені іздеу және бақылау үшін детекторлардың екісатылы жүйесі 

қолданылатынын атап өту керек. Бұл көпсатылы іздеу және бақылау 

ішжүйесінің жалпы көрінісі. Көбінесе спутникаралық алмасу жүйесі деп 

аталатын, спутниктер арасындағы байланыс желілерінде қолданылатын 

лазерлік байланыс жүйелері барлық космостық техникаларға сай бірнеше 

Лазер Модулятор 
 

Оптикалық    
жүйе  

Оптикалық 
жүйе 

Оптикалық 
қабылдау 

құрылғысы 

Бағыт беру және 
аңду жүйесі 

Бағыт беру және 
аңду жүйесі 

Сигнал 

I II III V VI 

IV VII 

 



 50 

параметрлер бойынша сай жасалуы тиіс: аз көлем және салмақ, қуатты аз 

қолдану және жұмыс істеу мерзімінің ұзақтығы. 

Космостық аппараттарды қолданған кезде 1 мкрад-ға дейінгі 

бағыттаудың дәлдігімен 1 мкрад-ға дейінгі ауытқуларға тұрақтылыққа 

байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Және де бастапқы іздеу, қармау 

және байланысты орнату процесі кезінде жоғарғы жылдамдықпен автономды 

басқаруға қатысты қиындықтар да орын алуы мүмкін. 

Лазерлі байланыста станциялардың бірі жоғары жылдамдықты 

сигналды таратады және маяктың аз жылдамдықты сигналын таратады. 

Бақылау бойынша ең қатал талаптар жоғары жылдамдықты сәуле 

бойынша бағыттау жүргізетін станцияға қойылады. Дәлдігі 1-2 мкрад 

шамасында болуы қажет. 

Нақты бақылау үшін қолданылатын жылдам сканерлеу құрылғыларында 

және сервомеханизмдерде лазерлік құрылғының іздеу қармау және бақылау 

детекторымен және сәйкес оптикалық құрылғылармен калибровка және 

юстировка мүмкіндіктері қаралуы керек. Космостық аппараттарда бұл 

элементтер қатты оптикалық платформада орналасып, мүмкіндігінше 

космостық аппаратураның басқа техникалық құрылғыларынан аластатылып 

орналасуы керек. 

 

3.2 Жүйелер дамуының болашағы 

 

Ақпаратты тасымалдаудың оптоэлектронды құрылғылары есептеуіш, 

телекоммуникациялық және басқа да тармақталған ақпараттық жүйелерге де 

(соның ішінде қозғалмалы обьектілерде де) кеңінен ендірілуде. Бұл, ең 

алдымен оптоэлектронды тасымал құрылғыларының жарық кванттарының 

келесідей бағалы қасиеттеріне байланысты: 

радиодиапазонда электромагниттік бөгеуілдерді нашар қабылдайды; 

• ақпарат таратудың салыстырмалы үлкен жылдамдығы (100 Мбит/с-қа 

дейін); 

• тасымалданатын ақпарат бетінің келісімді бағасының төмендігі; 

• оптоэлектронды құрылғылардың қазіргі заманға сәйкес ақпараттық 

жүйелерде кеңінен қолданылатын қазіргі заманғы микросұлбалармен 

техникалық сипаттамаларының сәйкестігі; 

• жиналудың оңайлылығы және қозғалмалы обьектілердегі 

абоненттермен байланыс орнатудың мүмкіндігі. 

Қуатты ИК-диодтарда ашық (атмосфералық) оптоэлектронды тасымал 

арнасының қолданылуы ерекше назар аудартады. Ол ең алдымен мыналарға 

байланысты: 

• қозғалмалы обьектілерде байланыс ұйымдастырудың қарапайымдылығы 

(бұл арнайы байланыс үшін әсіресе қажет); 

• ақпараттық жүйенің тез жиналуымен (бұл әсіресе арнайы байланыстың 

қозғалмалы бөлімшелеріне қажет); 
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• байланыс сеансы кезінде абонентті поленгациялаудың мүмкін еместігі; 

Радиотехникалық байланыс құралдарының бірқатар кемшіліктері бар: 

- байланыс абонентінің санкциясыз тыңдау және пелингациялау 

мүмкіндігі; 

- абонетті сөндіру мүмкіндігі (бағытталған электромагниттік 

бөгеуілдердің генерациясы кезінде радиоарнаның қарсылық көрсетуі); 

- қарулы әрекет кезінде арнайы байланыс жүйесінің істен шығуы 

(атомдық зарядтың ядролық жарылысы кезіндегі электромагниттік 

импульстің әсерінен); 

- найзағай разрядынан, жоғарывольтты электротарату линияларының 

разрядынан, теміржол, трамвай линияларының разрядтарынан, әуесқой 

радиостанциялардың электромагниттік толқындарынан және т.б. 

бөгеуілдерінен қорғаныстың төмен деңгейі; 

- радиотаратқыш және қабылдағыш антеннаның массасының және 

габариттерінің үлкендігі (спутниктік антеннаның радиусы 2 м, ал 

радиолакациялық антеннанікі ондаған метрге жетеді); 

- байланыс арнасының радиоэлектронды аппаратурасының 

қымбаттылығы. 

 Бұл кемшіліктерді байланыс арнасында оптоэлектронды инфроқызыл 

таратқыштар мен қабылдағыштарды қолдану арқылы шешуге болады. 

 Ақпараттық оптикалық сигналдың толқын ұзындығының аздығы 

радиоарнамен салыстырғанда атмосфералық оптико-электронды ақпаратты 

тарату арнасы негізіндегі (АОЭКПИ) байланыс жүйесінің басымдығын 

қамтамасыз етеді. Оның себебі мынада: таратылатын ақпараттық сигналдың 

толқын ұзындығының азаюымен пропорционалды түрде таратқыш 

антеннасының өлшемдері азаяды. Нәтижесінде жоғары сапалы аз өлшемді, 

яғни бағытталғандығы жоғары антенна жасауға мүмкіндік пайда болады. 

Радиолокацияда да, байланыс саласында да бағытталуының диаграммасының 

ені тар антенна құру-ең басты бағыттардың бірі. 

 Антеннаның бағытталуын сипаттайтын, антеннаның шамамен 

тармақталу бұрышы келесі формуламен есептеледі:    

 

φант ≈ 2λ/D,                                                      (3.1) 

 

мұндағы λ – шығарылған сәуле ұзындығы, м; D – антенна диаметрі, м; φ – 

тармақталу бұрышы, рад. 

 Нәтижесінде, берілетін толқын ұзындығын кішірейткен кезде, толқын 

ұзындығының ені антеннаның өзімен сәйкес болады. Оны нақты мысалмен 

түсіндірейік. 10 ГГц жиілікте жұмыс істейтін СВЧ байланыс желісін 

қарастырайық. Бұл жерде толқын ұзындығы 3 см. Айталық, таратушы 

релейлік станцияның диаметрі 2 м болсын. Сәуленің тармақталу бұрышы 

(1.2) формулаға сәйкес 0,03 рад-ға (шамамен 1,70 -қа) тең болады. 100 км 

қашықтықтағы қабылдау нүктесінде сәуле диаметрі үлкейеді. Яғни, 
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таратудың физикалық сұлбасына сай (1.3 а сурет), шоқ (пучок) диаметрінің 

жартысы: 

 

  Dпу /2 = L lg(φант /2).                                         (3.2)  

    

100 км қашықтықта шоқтың толық диаметрі 2,8 км. Осылайша 2,8 м 

қабылдағыш антеннаны қолданған  кезде ол берілген сигнал энергиясының 

1/1000000 бөлігін ғана эффективті қабылдай алады. Егер осы жағдайды 

өзгертпей ақпарат таратуды миллиметрлік диапазонда 3 мм толқында 

тармақталу бұрышы 0,003 рад (0,170 ) болады. Сәйкесінше 100км 

қашықтықта тармақталу 280 м-ге жетеді және берілетін сигнал энергиясының 

1/100 бөлігін қабылдай алады. 

                     

                           

 
       

3.2 сурет – Радиодиапазонда (а) және оптикалық диапазондағы (б) 

байланыс арнасының физикалық сұлбасы 

 

Диаметрі 10 см линзаның көмегімен (антеннаның аналогы) ұзындығы 1 

мкм оптикалық сигналдың таратылатын жағдайын қарастырайық. Бұл жерде 

тармақталу шоғы 0,00002 рад-ға (3.3 б сурет) тең. 3.1 және 3.2 формулаларға 

сәйкес аралық есептеулерді қалдырсақ, 100 км қашықтықта оптикалық шоқ 

диаметрі 2 см. Қабылдағыш линза диаметрі 10 см болған кезде, қабылдағыш 

таратқыш энергиясының 5%-ін қабылдайды. Таратудың оптикалық 

диапазонына көшу байланыс арнасының энергетикалық және массогабариттік 

сипаттамаларының әлдеқайда жақсартады. 
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3.3 Лазерлік таратқыш құралдар 

 

Лазерлік сәуле шығару көздері ретінде негізінде лазерлердің төрт түрін 

қолдануға болады: A1GaAs-диодтары; A1GaAs-диод араласқан неодим 

қоспасы бар алюмонттрилі гранат негізіндегі лазерлер (Nd: YAG-лазерлер) 

және жиілігі екі еселендірілген сол тип лазерлері; СО2-лазерлері.  

Қазіргі кезде негізінен практикалық қызықтыратын жартылай өткізгіш 

GaAs-диодтары және A1GaAs-диодтары қосылған Nd: YAG-лазерлері. 

Лазерлік диодтардың көлемі шағын, пайдалы әсер коэффициенті 

салыстырмалы үлкен, толқындық жұмыс ұзындықтарының диапазоны 

салыстырмалы үлкен (шамамен 0,8-ден 1,7 мкм-ге дейін), жұмыс істеу мерзімі 

(шамамен 105 ) үлкен, сондай-ақ бұндай лазердің әрбір диодының шығыс 

қуаты шектеулі, сондықтан көпшілік жағдайда диод торлары қолданылады. 

Тағы да бір кемшілігі, оның үлкен жұмыс істеу мерзімі тәжірибеде 

расталмаған. 

Қазіргі кезде бұл сипаттаманы өлшеу үшін көп тәжірибелер жүргізілуде. 

Бұндай тәжірибелер нәтижесінде сәуле шығару спектрінде біршама ығысу 

байқалады. Ол 400 температурада шамамен 600 сағат жұмыс істегеннен кейін 

8 А-ны құрайды. Шоқтарды (пучок) қосу мәселесі жоқ. Ол үшін модуляция 

тәсілдері жақсы ұйымдастырылған. Негізінде олардың байланысты  

ұйымдастыруға жететін қуаты бар. Оның бір кемшілігі, өте жақсы 

құрастырылған электрооптикалық модуляторлар өте күрделі. Бұл   Nd: YAG-

лазерлердің екі типіне байланысты, накачка диодтарының жұмыс мерзімдері 

айқындалмаған, уақыт өтуімен толқын ұзындығының ығысуы байқалады. 

Көмірқышқыл газ негізінде (СО2-лазерлер) лазерлердің біршама 

айырмашылықтары бар. Қатты лазерлерде электрондар инжекциясы, немесе 

оптикалық накачка (Nd: YAG-лазерлері) жүзеге асырылады. СО2-лазерлерде 

накачка газдағы электрлік разряд әсерінен жүргізіледі. Сондықтан бұндай 

лазерлер негізінде газоразрядты трубкалар түрінде болады. Олардың негізгі 

кемшілігі – қауіпсіздік. Айта кететін жайт, зертханалық жағдайда  СО2-

лазерлер 10000 сағаттан көп жұмыс істейді. [1] Жоғарыда айтып өткендей, 

мұндай лазерлердің үш кемшілігі бар. Бірінші кемшілігі, оның жұмыс істеу 

мерзімінің шектеулігі. Ол газоразрядты құрылғылардың табиғатына және 

химиялық реакция кезінде уақыт өтумен СО2-лазерлері СО-ға айналуына 

байланысты. Екінші кемшілігі-гетеродинді және гомодинді қабылдаудың 

қосымша күрделілігі. Бұл жағдайда жергілікті генератор сәуле шығаруының 

араластырғыш кристалының бетіндегі қабылдаушы сигналмен нақты сәйкес 

болуы талап етіледі. Үшінші кемшілігі- криогенді салқындатқышы бар 

детекторларды қолданудың қажеттілігі. Алайда бұл кемшіліктерді біршама 

азайтатын факторлар бар. 

Әсіресе жоғары жылдамдықты байланыс жүйелері үшін таратушы 

құрылғыларды құрастырған кезде, сәуле шығарудың қуатының көбеюі және 

импульс ұзақтығының азайтылуы талап етіледі. Сәуле шығарудың 

тармақталуын азайта отырып, қуатын арттыруды интегралды техника 
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негізінде жасалған лазерлік  GaAs-диодтардың қуаттарын когерентті қосу 

арқылы жүзеге асыруға болады. 

Ақпарат тарату жылдамдығын бір гигабит секундтан арттыру үшін 

импульстер ұзақтығы наносекундтан кем болмауы керек. Ол сәуле 

шығарудың аз қуатында жүзеге асырылады. Керекті сәуле шығару қуаты бар 

лазерлік диодтардың импульс ұзақтығы шамамен наносекунд [2,3]. 

Қазіргі кезде қауіпсіздігін арттыру үшін уақыт өтуімен толқынның 

жұмыс ұзындығының ығысуын болдырмау үшін және сәуле шығарудың 

құрылымдық модалық деградациясын болдырмау үшін GaAs-диод негізіндегі 

жартылайөткізгіш диодтарды жетілдіру мақсатында зерттеулер жүргізілуде. 

Болашақ ең жақсы таратушы құрылғыларда интегралды оптика және 

лазерлік диодтардың монолитті торлары сияқты технология жетістіктері 

қолданылады. 

Спутникаралық байланыстың тарату жүйелерінің лазерлерінің келесі 

сипаттамалары болуы тиіс: 

1. Салмағы үлкен емес; 

2. Ақпаратты тасымалдаудың орташа (1 Мбит/с шамасында) және 

жоғарғы жылдамдықтарында (100Мбит/с-тан артық) үлкен сәуле 

шығару қуаты; 

3. Қарапайым және эффективті тоғысуын (сопряжение) қамтамасыз 

ету үшін ТЕМ00 типті тұрақты уақыттың және кеңістіктің сәуле 

шығару модалары; 

4. Импульсті немесе ЖМ байланыс үшін модуляцияның тиімді 

тәсілі. 

 

3.4 Оптикалық қабылдау құрылғылары 

 

Оптикалық қабылдау құрылғылары тікелей детектрлеу, гетеродинді 

немесе гомодинді қабылдау негізінде жасалуы мүмкін. Тікелей детектрлеу  

детектрдің өзінің күшейту коэффициенті үлкен болған жағдайда тиімді. 

Мұндай детекторларға мысал ретінде фотокөбейткіштерді және көшкіндік 

фотодиодтарды айтуға болады. Олар қабылдағыш құрылғыны дұрыс 

құрастырғанда шудың төменгі деңгейінде және шектеулі фонмен детектрлеуді 

қамтамасыз етеді. Бұл жағдай толқын ұзындығы 1 мкм –ден кем емес 

сигналдар үшін орындалады. Ұзынырақ толқындар үшін детектордың күшею 

коэффициенті фотоэмиссионды жазықтықтың жұмыс сипаттамасына сәйкес 

біршама азаяды. Бұл жағдайда жұмыс істеу табалдырығымен салыстырғанда 

сигналдың энергиясы өте аз.1,1 мкм-ден сәуле шығарудың инфрақызыл 

ауданына дейінгі диапазонда негізінде детектрлеу жылулық шулар деңгейімен 

шектелген. Сондықтан гетеродинді немесе гомогенді қабылдауды жүргізген 

дұрыс.  

Гетеродинді қабылдау (жергілікті генератор шығарған сәулені 

қабылданатын сигналмен араластыру) түрлендіру кезінде сигнал-шу 
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қатынасында ұтыс береді. Сондықтан детектрлеу процесін аз шу деңгейімен 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Гетеродинді қабылдауды екі сигналды қосудың нәтижесінде шыққан 

қосынды сигнал деп қарастыруға болады. Оның мәні екі сигналдың 

көбейтіндісіне тең. Араластырылатын сигналдардың бірі жергілікті 

генератормен шығарылатындықтан, оның қуатын қажетінше үлкен етіп  алуға 

болады. Бұл  жағдайда оның шығаратын шуы жылулықтан артық болады. 

Оптикалық гетеродинді қабылдау құрылғыларын  СО2-лазерлер негізінде 

құрастыруға болады. Жергілікті генератордың сигналының қуаты 92..95%, ал 

қабылданатын сигналдың –5..8% . Мысалы, 30 МГц жиілік айырмашылығын 

HgCdTe негізіндегі суытқыш детектордың көмегімен алуға болады. Оны 

кейін аралық жиілікті күшейткішпен күшейтіп және шектеуіші бар 

дискриминатормен қабылдауға болады. 

30 МГц жиілік айырмашылығы аралық тракттың өткізу жолағының 

ішінде болуы тиіс. Сондықтан жиілікті синхронизациялау сұлбасына деген 

қажеттілік туады. Синхронизацияны пьезоэлектрлік элементтің көмегімен 

жергілікті генератордың лазерлік сәуле шығаруының жиілігін басқару 

арқылы жүзеге асыруға болады. Пьезоэлектрлік элементте лазерлік 

резонатордың айналарының бірі орнатылады. 

Пьезоэлектрлік элементпен басқарылатын айнаны қолданғанда 

жергілікті генераторды 600 МГц диапазонында өзгертуге болады. Жиілікті 

тұрақтандыруды пьезоэлектрлік элементпен бірге Штарк ұяшығын қолдану 

арқылы қол жеткізіледі. Негізінен жиілікті синхронизациялау Штаркты жұту 

сызығында жүргізіледі. Ұяшыққа берілетін тұрақты электр өрісі жұту 

сызығын ығыстырады. Осылайша жергілікті генератор жиілігін дұрыстауға 

болады. Жергілікті генераторды дұрыстау мүмкіндігі лазерлік техника 

негізіндегі гетеродинді қабылдауды космостық байланыста қолдануға 

мүмкіндік береді. Онда станциялар бір-біріне қатысты жылжиды. 

Нәтижесінде пайда болатын доплерлік сигнал ығысуы өлшеніп, оны 

компенсациялау үшін жергілікті генератордың сигнал жиілігі жиілік 

айырмашылығы аралық жиілік күшейткішінің өткізу жолағында болатындай 

етіп өзгертіледі. Және де айнаның басқарылытын пьезоэлектрлік элементінің 

көмегімен жиілікпен де, сонымен қатар жергілікті генератор сигналының 

фазасын да басқаруға болатындығы маңызды. Жалпы жағдайда жиіліктік 

синхронизациялы (ЧМ) ЖМ қабылдағыш 100 Мбит/с–тен 5 Гбит/с–ке дейінгі 

жылдамдықтағы фазалық синхронизациялы қабылдағышқа қарағанда 

ақпаратты тарату жылдамдығы 30 Мбит/с –ке дейін әсерлірек болады. 

СО2 лазерлері негізінде гетеродинді қабылдағыш құрылғыларды өңдеу 

кезінде бір қатар қиыншылықтар болады. Детекторларды 77 К температураға 

дейін салқындату керек, одан басқа, СО2 – лазерінде газрязрядтық өзектің 

болуынан қызмет етудің үлкен мөлшерін алу қиын болады деп есептейді. 

Жақындағы радиожиілікте қоздыру бар толқынсулы лазерлерді өңдеудегі 

сәттіліктер 3-тен 5 жылға дейін қызмет етудің мөлшеріне жетуге мүмкіндік 
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береді. Инжекционды лазерлер негізінде гетеродинді қабылдаудағы 

зерттеулер бойынша  күш салынуда . 

Бірақ қазіргі уақытқа дейін толқын ұзындықтары 1,06 мкм-ден және 

төменгіге дейінгі диапазонда тікелей детектрлеу активті түрде қолданылады. 

Негізінде, бұл импульсті сигналдардың табалдырықты детектрлеуі. Тікелей 

детектрлеу қабылдағыштары жасалған және сынақтан өткізілген. 

Детектрлерді құрастыру технологиясы өзімен керекті мәселелерді 

көрсетеді, әсіресе ақпаратты тарату жылдамдығы 1 Гбит/с үшін қабылдау 

құрылғыларын құрастыру кезінде  

Ең алғаш жоғары жылдамдықты лазерлік байланыс жүйелерінде 

детектрлер ретінде тоғысқан өрісті динамикалық фотокөбейткіштер 

қолданылған. Бұл детектрлер арбиғандар болып табылады және қызмет 

көрсету мерзімі аз. Айтарлықтай жақсы массагабаритті параметрлер, үлкен 

динамикалық диапазон көнекінді фотодиодтарда бар (ЛФД-КФД). Бірақ 

кремнийлі ФД-р де бар, жылдам әрекет кезінде ұтылып қалады. Тәжірибе 

үшін III-V топ элементтердің қосылысының негізінде гетероқұрылысты  КФД-

р пайдалы. Бұл құрылғыларда жоғары жылдам әрекет (импульсті үн қатудың 

фронтының ұзақтығы 3,4 пс, импульс ұзақтығы 3 дб 150пс деңгейінде), 

жоғары квантты эффективтілігі (әсері) (0532 мкм толқын ұзындығы кезінде 

97%) және қараңғы токтың үлкен емес мәндері (тесік (пробой) кернеуінің 

жартысына тең кернеу кезінде 3,4*10-8 А/см2) бар. Оларды 0,4..1,8 мкм толқын 

ұзындығы диапазонында қолдануға болады. Барлық ФД-ң жалпы кемшілігі 

болып олардың радиациялық сезімталдығы табылады. Қазір осы сипатаманың 

және оны жақсартудың әдістерінің зерттеулері жүргізілуде. 

 

4. Базалық жүйелердің техникалық концепцияларын құру. 

Тропосфералық радиорелейлі байланыс жүйелері 

 

УҚТ (УКВ)- ды қашық тропосфералық таратудың ерекшеліктері және 

тропосфералық радиорелейлі байланыс жолдарын құру принциптері. 

Тропосфералық радиорелейлі жолдарын (ТРЖ-ТРЛ) құру және тікелей 

көріністік РРЛ РРЖ-ң принциптері көбіне аналогты. Сонымен қатар ТРЖ 

радиосигналдарды тарату спецификациясымен байланысты бірқатар 

ерекшеліктерімен сипатталады. ҰҚТ (УКВ)-ды тікелей көріністен 

салыстырмалы түрде асатын арақашықта қабылданатындай, ҰҚТ-ды қашық 

тропосфералық ҚТТ-ДТР құбылысы ашылғаннан кейін ТРЛ ТРЖ-ды жарату 

(50 жыл. басында) мүмкін бола бастады. Қазіргі уақыттық көріністерге сәйкес 

ҚТТ радиотолқынның тропосфера турбуленттік және қабатты біртекті 

еместігімен шағылу және таралу есесінен болады. Сонда қабылдау нүктесінде 

өріс таратушы және қабылдаушы антенналардың бағытталу диаграммасын 

қиғанда пайда болған тек Q көлемінің шегінде орналасқан біртекті еместердің 

қайта сәулеленуі нәтижесінде құрылады (4.1 сурет). Егер жоғарғы бағытталуы 

бар антенналарды (үлкен күшейту коэффициентімен) қолданса, онда қайта 

сәулелену көлемі кішірейеді. 
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Осының нәтижесінде қабылдаушы А2 антеннаның шығысындағы сигнал 

деңгейінің өсуі антеннаның күшейтуінің өсуінен қалып отыруы мүмкін. 

Берілген құбылыс антенна күшейтуінің шығыны деп атау қабылданған. 

Тропосфераның қайта сәл елендіруші көлемі Q пассивті ретранслятордың 

рөлін атқарады. Бірақ РРЖ-дағы пассивті ретронслятормен салыстырғанда 

көлем Q аса кеңістіктік және уақыттық біртекті еместігімен сипатталады. 

Одан басқа оның эффективтілігі төмен, себебі Q көлемде радиосигналдың 

басылуы (тарқалуы) барлық жаққа өтеді және тек оның маңызды емес бөлігі 

қабылдау нуктесіне түседі. Басылу (тарқалу) бұрышы  үлкен болған сайын 

(4.1 сурет) қабылданатын сигнал деңгейі кішірейе беруі бекітілген. Мұның 

бәрі толығымен ТРЖ бойынша сигналдарды таратуда келесі ерекшеліктерге 

әкеледі. 

1. Қайта сәулелену үшін тропосфераның жоғарғы қабаттарын (шектелген 

кеңдікте тропосфера биіктігі 10...12 км-ді құрайды) да қолдануға 

болатындықтан, ТРЖ-да аралық созылуы R 1000 км-ден асуы мүмкін (ол 

кезде антенналарды жерде орналастыруға болады. Бірақ,  басқа 

ерекшеліктерді ескере отырып станциялар арасындағы арақашықтықты 

көбінде 200...4000 км шегінде таңдайды. 

2. Аралықта (на пролете) сигналдардың маңызды әлсіреуінің нәтижесінде 

жүйенің энергетикалық потенциалы біраз үлкейеді.  ТРЖ-да 10 кВт –қа 

дейінгі қуатты таратқыштар, 30х30 2м дейінгі өлшемді антенналар және 

сәйкесінше 50...55 дБ-ге дейінгі күшейту коэффициенті аз шулайтын 

қабылдағыштар қолданылады. 

3. Тропосфераның қайта сәулелену көлемдерінің кеңістік - уақыттық біртекті 

еместігінен ТРЖ-да қабылданатын сигналдар жылдам және де баяу тынып 

қалулармен зақымдалған. Біріншілері, Q көлемді әртүрлі шашырау 

ошақтарымен қайта сәулеленген көптеген радиотолқындардың 

интерференциясымен ескертілген (шартталған). Жылдам тынып қалу 

ұзақтығы секундтың жүздеген бөліктерінен бірнеше секундқа дейін өзгереді. 

5...10мин. ішінде қабылданатын сигналдың деңгейінің өзгеруінің кездейсоқ 

процесін жуықтап стационарлы деп есептеуге болады. Бұл ұақыт интервалы 

үшін статистикалық берілгендер негізінде көрсетілген уақыттың 50%-і ішінде 

көтерілетін (не көтерілмейтін),Vм әлсіреу көбейткішінің медиандық мәнін, 

яғни мынадай V мәнін анықтауға болады. Жылдам тынып қалу кезінде V 

әлсіреу көбейткішінің шапшаң мәндерін тарату Рэлейдің заңымен қанағаттан-

апроксимацияланады. Сонда уақыт пайызымен келтірілген таратудың 

интегралдық функциясы; 

 

( ) ( )  2
/69.0exp1100 MVVVT −−=                                          (4,1) 

 

Баяу тынып қалу жолдағы  трасса метеорологиялық жағдайлардың 

өзгеруімен байланысты. Баяу тынып қалуды ескерсек сигнал деңгейінің 

өзгеруі процесі толығымен стационарлы емес болып табылады. Баяу тынып 

қалудың математикалық моделі деп ұзақ мерзім ішінде, мысалы ай немесе 
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жыл, анықталған медиандық мәнге қатысты кездейсоқ Vm шамасын таратуды 

логарифмдік заңға бағынатынын көрсетті. Сонда уақыт пайызымен 

келтірілген, таратудың интегралдық  функциясы: 

 

( ) ( )dttZT

Z

2/exp
2

100
2

0

−= 


,                                     (4,2) 

 

мұнда ( ) lg/lglg .MMM VVZ −=  

ал -баяу тынып қалу тереңдігінің стандартты аутқуы (Vм/ Vм.м ), жыл 

мерзімі және көрші станциялар арасындағы арақашықтықтан тәуелді. Vм.м 

тербелулер жыл бойы мезгілдік тынып қалуға байланысты (сигнал деңгейінің 

айлық медианасы жаз айларында қысқыға қарағанда 10дБ-ге көп).Баяу және 

мезгілдік тынып қалулармен күресу үшін ол бойынша қуатты және немесе 

таратқыш жиілігін басқаруға болатын, кері байланыс  арнасы бар бейімді 

жүйелер (адаптивные) эффективті. 

ТРЖ-да жылдам тынып қалулар үшін кеңістіктік  және жиіліктік 

сұрыптаушылық (селективность) сипатты, яғни сигналдардың өзгеруі кез 

келген уақыт моментінде кеңістіктің және жиіліктің әртүрлі аумағында 

біртекті емес. Бұл жылдам тынып қалулармен күресу үшін тасушы 

жиіліктерімен (жиілік бойінша апару) және (немесе) толқындарды тарату 

траекторияларымен (кеңістікте қайта сәулеленудің әртүрлі аумақтарын және 

(немесе) бірнеше өзара алыс қабылдағыш антенналарды қолдану есебінен 

апару) ерекшеленетін параллельді тарату арналарын ұйымдастыру мақсатқа 

лайықты. Салыстырмалы жиіліктік тарату 33

0 10*5.......10*2/ −−= ff немесе 

перпендикулярлық жолда антенналарды тарату кезінде жеке арналарда 

сигналдардың тынып қалулары толқын ұзындығы 70....100 бағытында 

корреляцияланбаған болып табылады. Бұл жағдайда, мысалы, сигналдардың 

ішінен үлкен автотаңдауы бар m-ретті таратылған қабылдау жүйелері үшін 

әлсіреу көбейткішінің нәтижелі мөлшерін бөлу: 

 

( )  m
VмVVT

2
/69.0exp1100)( −−= ,                               (4.3) 

 

бұл T(V) (4.1)-мен анықталған кездегі бір ретті қабылдаумен 

салыстырғанда, байланыстың тұрақтылығын жоғарлауын көрсетеді. 

 

4.1 ТРЖ-ны проекциялау және есептеу негіздері 

 

Тікелей көріністі РРЖ-ні проекцилаған кездегідей ТРЖ-ны есептеу 

аппаратурасының энергетикалық параметрлерін, желі жұмысының 

тұрақтылығын және телефондық арналардағы бөгет қуаттарын бағалауды 

таңдауды қосады. Егер тұрақтылық және немесе бөгет деңгейін есептеу 

нәтижесі МККР ұсыныстарына сәйкес келмесе, жүйенің энергетикалық 

потенциалын үлкейтеді немесе ретрансляциялық станциялардың орналасу 
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жобасын дұрыстайды. Сонымен қатар, төменде көрсетілгендей, ТРЖ-ны 

есептеу радиосигналдарды таратумен  шартталған бірқатар ерекшеліктерден 

тұрады. Станцияларды орналасуын, антенналар және аппаратуралар типін, 

сәйкесінше, сигналдарды тарату мен комбинациялау түрін дәлірек ететін 

бастапқы нұсқа таңдалған дейік. Бұдан соң  алдын-ала станциялардың 

орналасу орнындарын (пункт ) (150....300км сайын) түсірілген  топографиялық 

картаның және антенналардың бағыттарына әсерін ескеретін, Rэ әр 

аралықтың эквиваленттік созылғандығын анықтау қажет: 

 

( ) ( )21210 ..  ++=++== эжрэжэ rRrrR ,                        (4.4) 

 

мұнда ( )2/1/. жжэж grrr +=  - Жердің эквиваленті радиусы; .жr - жердің 

шын радиусы ( )кмrж 6370 ; g-ауаның диэлектрлік өтімділігінің эквиваленті 

вертикальды градиенті ( эжr . енгізу рефракция құбылысын ескермеуге 

мүмкіндік береді, яғни радиотолқындардың траекториясын тікелей сызықты 

деп есептеуге болады);  рад0 -Жердің радиусына А1және А2 антенналардың 

центрінен перпендикулярлы жүргізілген, (КГ-ЖГ) жанамалардың горизонтқа 

қиылусынан пайда болған «басылу» (таралу) бұрышы;  рад0 -жанамалардың 

бөгеуілдерге (КП-ЖБ) қиылысынан пайда болған «басылу» бұрышы, 

р жергілікті рельефпен анықталатын антенналардың бағытынан тәуелді 

21,  рад -антенналардың жабылу бұрыштары, 21,  «+» белгісімен тек ГЖ 

бөгеуілді қиып өтсе ғана алынады; R-топографиялық карта бойынша 

анықталатын А1 және А2 нүктелерінің арасындағы аралықтың созылуы; 

рефракцияның стандартты шарттары үшін 

( )мg /1108 8. −−= ( )кмэrж 8500 және Rэ  шамасы ( км-мен) мына формуламен 

анықталады: 

( )21148  ++= RRэ ,                                              (4.5) 

 

мұнда 21,  градуспен беріледі. Радиотолқындар траекториясы мен жердің беті 

арасындағы жерді әдетте ТРЖ станцияларын жою мөлшері бойынша үлкейеді. 

Сонда аралық ортасында жергілікті рельефтің сипаттамасын ескермеуге   

және   жабылу бұрыштарын профильдерден анықтауға болады. Мұнда 

шартты нөлдік деңгейдің рөлін дұға, өтпелі нүктелері эжrry .2/2= қатынасымен 

байланысқан ордината (y)  және абцисса (r) атқарып тұр. 

 ( )кмэrж 8500 кезінде   мкмry 17/2= , ал жабылу бұрышы: 
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hh
                                            (4.6) 

 

мұнда hб және hа шартты нөлдік деңгейдің үстінен бөгеуіл және 

антеннала рдың центрінің (А) биіктіктері, м; rб-антеннадан ең жоғарғы 
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бөгеуіл нүктесіне дейінгі арақашықтық, м.(4.6)-ға сәйкес табылған 
21, .(4.5)-

ке қойсақ Rэ -ні тауып және сосын графиктер көмегімен әдеттегідей 

есептеулер жүргізілетін жылдың, қысқы (жаман) айлары үшін әлсіреу 

көбейткішінің мVк.  медиандық мәнін анықтауға болады. 

Егер ТРЖ-да диаграмманың басты, жапырақшасының 2  бағытталығы 

енімен антенналар қолданса, онда осаған қоса жоғарыда аталып өткен 

күшейту коэффиценті дБ, 

 

( ) ( )прптрпрп GGGGG +−+=                                     (4.7) 

 

сәйкесінше ҚТТ шарттарында немесе бос кеңістік шарттарында жұмыс 

істейтін таратушы (Gт) және қабылдаушы (Gқ) антенналар арқылы 

анықталған антенналардың күшейту шығындарын ескеру қажет. 2  

Бір ай ішінде сигналдың медиандық қуаты қабылдағыш кірісінде (бір 

реттік қабылдау кезінде) [Вт] мына формула бойынша анықталуы мүмкін: 

 

( ) GVGGPRэP ммпрппрппммc = .4/ 22

..                                 (4.8) 

 

Проекциялау келесі деңгейі болып ТРЖ-ң таңдалған нұсқасында 

байланыс тұрақтылығын бағалау табылады. Сол кезде баяу тынып қалулармен 

қоса жылдам тынып қалулар да ескеріледі ТРЖ-да терең тынып қалулар 

кезінде болатын байланыстың бұзылулар критерииі болып ТЧ арнасының 

шығысындағы өлшенбеген бөгеуіл қуаттарының 010 6 пВтРбм ах =  дейін өсуі 

саналады. МККР ұсыныстарына сәйкес бұл қуат ең жаман айдың Smax=(0.05 

l/2500)% уақытты ішінде өсуі мүмкін, мұнда l-сызық созылмалығы (РРЖ-ға 

сияқты ТРЖ үшін гипотикалық тізбектің ұзындығы 2500км,бірақ ондағы 

бөлім (секция) сандары нормаланбайды). Рбмах тек өлшенбеген жылы 

шулардың қуатымен (Рм) анықталады деп есептеуге болады, ал Рж-ң пВт610 0 

шамасына дейінгі өсуі тек бір аралықтағы терең тынып қалулармен 

шартталған, себебі біруақыттық терең қалулар бірнеше аралықта, өте аз. 

010 6 пВтPж   тек УПЧ жолағында анықталатын ЖД кірісіндегі сигнал-

шу (n)қатынасы тn табалдырықтық денгейден төмен немесе тең болып 

қалғанда орындалады. Осылайша, әр і-ші аралық үшін  010 6 пВтPж =  

болғандай iмiм VнV −.  шамсына қатысты Vi-әлсіреу көбейткішінің азаю 

мүмкіндігі м iмn . -ң  тn  табылдырықтық мәніне қатысты n -кішірею мүмкіндігіне 

тең деп есептеуге болады (мұндағы м iмn . -УПЧ жолағында сигнал қуатының 

жылдам тынып қалуларының орташасының шу қуатына бір ай ішіндегі, 

медиандық қатынасы) iмiм VV −. айырмасы miniV аралығындағы минмалды 

жіберіле алатын әлсіреу көбейткішіне тең. Сонымен қатар, егер ЖД кірісінде 

шулар қуаты тұрақты болса, онда дБ-ге көшіру кезінде тn - м iмn . = 2

.

2 min м iмi VV − 7 
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Сондықтан энергетикалық потенциалдың қоры тынып қалуға (дБ-де) тn -

м iмn . = iV ал байланыстың бұзылу мүмкіндігі 

 

( )  ( )iiмiм VpVnnp =− .                                           (4.9) 

 

тn -шамасын бір аралықта ТЧ-ң к-шы арнасына түсірілген Рж жылы шуының 

өлшенбеген қуаты үшін жалпы түрден табуға болады: 

 























−

−












+




= −

−
− n

n

ш

n

кв

k

т e
n

e
х

f

Fk
ey

f

fFk
P

1

2

85.1
10

2

.2

9


 ,пВт0,             (4.10) 

 

мұнда n-УПЧ жолағында fш анықталатын сигнал-шу 

қатынасы; FкFк − жолақты к-шы арнаның орташа жиілігі; fк -арнаға 

жиіліктің эффективті девиациясы және ккy . -қалпына келтіретін контурдың 

тарату коэффициенті. Егер(4.17)- -ге 010 6 пВтPж =  ді және белгілі бір 

жуйенің Fк  , fк  және fш параметрлерін қойсақ (жоғарғы арнаның орташа 

жылдамдығын  Fк ретінде алуға болады; сонда 4,0. =ажy ), онда теңдікті 

шешіп n =
Пn -ні аламыз (жуықтап есептегенде тn =10 дБ ). м iмn . -шамасы мына 

қатынастан табылады: 

 

прш

i

эiiммciмм PmPn ./..45.1.
.

= ,                                          (4.11) 

   

мұнда 
iммсP .. (4.8)-сәйкес анықталады 1,45-РЕлей заңына оның жылдам 

тынып қалулары бағынатын медиандықтан сигналдың орташа қуатына өтуін 

ескеретін коэффициент; Рқаб.ш-кең жолақты УПЧ-ң шfк. жолағына (мысалы 

АККОРД жуйесіндегіндей ) немесе қысқа жолақты УПЧ-ң шfк.  жолағына 

(мысалы САТУРН жүйесіндегіндей) сәйкес анықталатын қабылдағыштың шу 

қуаты,Вт;. эim таралудың бір бұтағындағы қарапайым тәуелсіз сигналдардың 

саны (құрама сигналды жүйелер үшін).  

P шкаб. және эim  қалай анықталатын құрама ЖМ сигналдарды кең 

жолақты қолданатын САТУРН жүйесі мысалымен түсіндірейік. Бұл жағдайда 

P шкаб. = шкfkT . , мұнда k=1.38. 2310 − Вт/Гц, k-Больцман 

тұрақтысы; МГцшfк 14.3. = ; Т -оның кірісіне есептелген, қабылдағыш 

құрылғысының суммалық шулық температурасы (Кельвинмен): 

 
( )

прпрпрокрпра TTTT +−+=  1  ,                                        (4.12) 
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мұнда, кабкорта ТТТ ,, - сәйкесінше антеннаның, қоршаған ортаның және 

қабылдағыштың шулық температуралы; каб  -қабылдаушы антенна-толқын 

таратушы трактының ПӘК-і .   

эim -ді табу үшін мына теңдікті қабылдануға болады: 

 

( ) 3594.0124,11/98,2 iiэim  ++=                                        (4.13) 

   

үш компонентті сигнал кезінде және 

 

( ) 36.011/4 iiэim  ++=                                               (4.14) 

 

бескомпонентті сигнал кезінде де; мұнда ( )  корiкор FfFi ,/exp
2−= -

коррелятордың тонның жиілігі, 

if -жиіліктік корреляция радиусы (яғни, 

мұндай сигналдардың корреляция коэффициенті 0,37-тең, жиілік бойынша 

сигналдарды тарату).  

(4.10) және (4.11)-ң көмегімен табылған пn  м iмn .  мәндері тынып қалуға 

қорды анықтауға көмектеседі, iV = пn - м iмn . , мұнда пn және м iмn .  дБ-мен 

берілген. (4.9 ескерсек), -әр і-ші аралықта байланыстың бұзылу уақытының 

проценті ( ) %100ViPTi = . Белгілі Vi  кезінде Ті шамасын интегралды заңының 

сигнал-шу қатынасының жылдам және баяу флуктуациясы таратуын 

анықтауға болады.  Көрсетілген заңның параметрлері болып стандыртты ақау 

i  және таратылған қабылдаудың жалпы қысқалығы табылады: 

 

эimKN =                                                   (4.15) 

 

мұнда эim    (4.13) немесе  (4.14) сәйкес анықталады. 

ТРЖ-ң таңдалып отырған нұсқасында байланыс тұрақтылығы жақсы 

деп есептелінеді, егер 

( )%,2500/05.0max
1

lSTi
M

i

=
=

                                   (4.16) 

 

мұнда М- кмl ұзындықты түзудегі аралықтар саны. 

Байланыс тұрақтылығын бағаланғаннан кейін ТРЖ арналарының 

шығысындағы бөгеуілдер қуатын тексеру есептері жүргізіледі. Бұл шулар 

РРЖ-дағыдай себептері бойынша жиналады. 

ТФК-ға тізбектің і-ші аралығына нөмірімен ендірілетін жылулық 

шулардың орташа минуттық псофометриялық қуаттың медиандық мәні. 

 

( ) immcккiквпкtim PfFyкFkTP ...

2

.

29 45.1//10 =    ,                      (4.17) 
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мұндағы k-Больцман тұрақтысы; 
кF  - Fк  жолақты к-шы арнаның 

орташа жиілігі; fк -арнаға жиіліктің эффективті девиациясы; пк -

псофометриялық коэффициент; ккy .  -қалпына келтірілген контурдық тарату 

коэффициенті; 
T - (4.12)-ге сәйкес анықталатын шудың суммалық 

температурасы; iммсP ... -(4.8) сәйкес табылады; 1,45-(4.11) дегідей мәнді 

коэффициент; i -жылдам тынып қалулар кезінде таратылған қабылдауды, 

соның ішінде құрама сигналдарды қолданудың арқасында жылулық шудың 

мезеттік қуатын орташаландыруды ескеретін коэффициент 4.1-кестеде 

сигналдарды комбинациялаудың әртүрлі әдістерімен әртүрлі N-шамасы үшін 

1 және i2 мәндері келтірілген. Құрама сигналдарды және оптималды қосуды 

қолдану жағдайында ( мысалы ,САТУРН жүйесіндегідей) ( )1/ −= Nm
iэi , 

Мұнда эim - (4.13) және-(4.14) сәйкес анықталады,ал N- (4.15) сәйкес. 

4.1-кесте 

Таратылған 

сигналдарды 

комбинациялау 

әдісі 

                                                  ii 2/  

N=2 N=4 N=8 

Автотаңдау 

Сызықтық қосу 

Оптималды қосу 

1.4/1.04 

1.14/0.72 

1.0/0.56 

0.7/0.35 

0.4/- 

0.33/0.125 

0.5/- 

-/- 

0.3/0.42 

                                                                                                                           

Сигналдың баяу тынып қалуларының арқасында жылулық шудың і-ші 

аралықен енгізілген орташа минуттық псофометриялық қуаты кездейсоқ 

логарифмдік заңмен өзгереді. Сонда iP  диперсиясы  және орташа мәні тең: 
iмPiP  = ir ,  

( )122 −= titi rPiPD  , мұндағы коэффициент tir =
20115.0

10 i ,ал i , дБ. К-шы ТФК-ға і-ші 

аралықпен енгізілетін көпсәулеліктен болатын өтпелі бөгеуілдердің 

орташаминуттық псофометриялық қуаттың бір ай ішіндегі медиандық мәні: 

 

( )
( ) ( ) i

p

i

kп FвFкксрy
fFнFв

FkFk
пimP 222

2.0

4

22

9 /10
2

10 
−


=                (4.18) 

      

  мұнда  if -тропосфералық арнаның жиіліктік корреляцияның радиусы; 

Рорт-топтық, мәліметтің орташа қу атының деңгейі. дБ; 
2

kF Fk Fв Fн 2

пk к ( )кy 2 ( )FвFк /2 , ал fк -(4.17) i2 -таратылған қабылдаудың 

эффектін ескеретін коэффициент. i2  мәнін  4.1-кесте бойынша анықтауға 

болады. 

Құрама сигналдарды және қосудың оптималды әдістерін қолданған 

кезде (САТУРН жүйесіндегідей i2 =1/4*(N-2), мұнда N-таратылған 

қабылдаудың жалпы қысқалылы. 
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Баяу тынып қалулар процесі кезінде сәулелердің салыстырмалы кешігуі 

t  кездейсоқ шама болып табылатындықтан, көпсәулелікпен шақырылған 

өтпелі бөгеуілдердің орташа  минуттық қуаты ( )нiP  кездейсоқ өзгереді. Сонда 

( )нiP  логарифмдік заңға бағынады, ал ( )нiP -ң орта мән  дисперсиясына тең: 

( ) =нiP rPпim нi , D =нiP ( )122 −нiнi rP       нir =
20115.0

10 нi

iнi  2.02.2 += . 

Арнаның шығысында бөгеуілдердің жалпы қуатын тексеру есептері 

үшін жылулық шулардың суммалық ортаминуттық қуатын және әр аралық 

үшін өтпелі бөгеуілдердің ( )P , барлық М аралықтың  да ( )P , сонымен 

қатар сәйкес дисперсияларын D i
P және D P табу керек. Әр аралық үшін жеке 

және тізбектің барлық аралығы үшін көрсетілген суммалық қуаттың бәрі 

келесі параметрлермен логарифмдық заңға бағынады і-нөмірлі бір аралық 

үшін:  

 

i
P HIIT PP += ,                                             (4.19) 

D i
P = D iTP + D iHP + HIIT PDPD                             (4.20) 

 

М-аралықтан тұратын барлық тізбек үшін: 

 
=

 =
M

i

IPP
1

, 
=

 =
M

i

IPDPD
1

,                                    (4.21) 

Ортаквадраттық ауытқу ( )1/ln34.4 2 +=  PPD , медиандық мән 

 = rPP / , мұнда =

20115.010 r . 

ТЧ –арнасының шығысында бір ай ішінде уақыттың p%-мерзімінде 

аспайтын бөгеулдің суммалық ортаминуттық псофометрлық қуат. 

( )
=



 ++=
M

i

апiтапiн

Kp

p PPPP
1

..

%1.0

% 10  .пВт0, 

мұнда апiнP . -і-ші аралықта модемнің және қабылдау-таратушы 

аппаратураның сипаттамаларының идеалды еместігінен туатын өтпелі 

бөгеуілдердің суммалық псофометрлық қуаты; бұл қу аттың қосындылары 

болып ПГP , ПP және отрПP .  шамалары табылып,  

( ) ( ) ( ) ( )  024410 33

2

3

3

222
22

2
9

. пВтyKPyKP
FF

кF
P ккИсрккИср

HB

Пк
ГП  +

−


=    (4.22) 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
3

2

2

1
210 33

342

322

242

2

2
2

9 пВтyPfyPfFк
FF

Fкк
P кксрKкксрK

HB

П
П 








+

−


=    (4.23) 

 

  ( )00

2

2

2

1.

22
9

. 24exp*10  −











= ВКВ

B

Пк
ОТРП GRrry

fк

Fк

F

кF
P           (4.24) 

сәйкес анықталады апiТP . і-ші  аралықта аппаратураның жеке жылулық 

шулардың қуаты; ( ТГP және TP (4,33)-те %pK -Ф( %pK )=1-0,02p% шарты кезінде 

Ф( %pK )-мүмкін интегралдың мәнін кестесінен табуға болатын шама. 
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МККР ұсыныстарына сәйкес ТФК-да кез келген айдың ішінде p=20%-

уақыттан аспайтын, жіберіле алатын бөгеуілдердің орташаминуттық 

псофометриялық қуаты 10 l пВт0-ға тең. Бұдан шығады: ,10%20 lP  пВт0                                                                             

Егер (4.23) және (4.24) шарттары орындалмаса, онда трассаны өзгерту 

немесе тізбектің энергетикалық потенциалын үлкейту (мысалы, аса жоғарғы 

қуатты таратқыштар, немесе үлкен күшейту коэффициенті антенналар 

қолдану есебінен сигнал-шу қатынасын жақсарту керек. 

ТРЖ-ң сенімділігінің көрсеткіштерін есептеу әдістері РРж-үшін 

арналған әдістерден принципиалды түрде айырмашылығы жоқ. 

 

5. Сигналдарды тарату тәсілдері. Көп сәулелі  таралу 

 

Ұялы байланыс жүйесінде (ССС)   қолданылатын дециметрлік  радио 

толқындар  кедергіні әлсіз орамалайды, негізінде тікелей таралады, бірақ   

қоршаған обьектілер және  нақты жоғарылығына  көп шағылысуды  сынайды. 

Осындай көп сәулелі таралудың  нәтижесінде,  бос таралудан гөрі  қарқынды  

қашықтықпен қабылданған   сигналды  өшіру  болып табылады. Басқа  

нәтижесінде – тыну және бұрмаланудың қорытқы сигналы  

     5.1-суретте  кернеу өрісінің  БС және ЖС  арасындағы қашықтығына  

тәуелділігі  көрсетілген.  ЖС-ның  БС-нан   кернеу өрісі  өшіріледі  және  

көрсеткіш тәуелділігі  жатық болып табылмайды.  Бұдан басқа, егер  ЖС-ның  

жиілігін немесе қозғалыс жылдамдығын өзгертсе  тәуелділігі айтарлықтай  

өзгереді, бірақ  сипаттамасы   бұрынғы қалпында қалады.  Кернеу  өрісінің 

орташа өзгерісі  ЖС-ның БС-нан  қашықтығына тәуелділігі өшу деп аталады.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1сурет – Кернеу өрісінің  БС және ЖС  арасындағы қашықтығына  

тәуелділігі 

  Мұнда РПР - ЖС қабылданған сигнал қуаты; РПЕР – БС берілген сигнал 

қуаты; d— БС-нан ЖС-ға дейінгі қашықтық; f – жиілік сигналы; с – жарық 

жылдамдығы. 
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Көрініп тұрғандай  келтірілген тәуелділік, өшу шамасының  жиілік 

сигналының  квадратына  және ЖС-ның БС-нан  қашықтығының квадратына  

пропорционал. Осыны ескере отырып,   ақпаратты  жоғалтып алудан  қашу 

үшін  кез келген сәтте   қабылдау құрылғыларының сезімталдығының  

талаптарын   иемденуі қажетті, сонымен қатар  уақытында  қосылуын жүзеге 

асыру,  ЖС аймағынан бір БС аймағына  басқа  БС-ның әсері.  Көп сәулелі  

таралудың сұлбалық  бейнесі 5.2-суретте   бейнеленген.    Шағылысу  аймағы  

қарапайым салыстырылумен шектеледі, үлкен емес ЖС аймағында – бірнеше  

жүздеген толқын ұзындығы, бірнеше оншақты немесе жүздеген метрлерді 

құрайды.  ЖС қозғалысында  бұл аймақ   онымен бірге тұйықталады, ЖС  

барлық орталыққа жақын жерде  қалады.   Бірнеше  сигналдардың жиналуы 

әртүрлі  жолмен өтетін және қабылдау нүктесінде  жалпы жағдайда  түрлі  

фазалар бар қорытқы сигнал орташа деңгейден жоғары  және айтарлықтай 

төмен болуы мүмкін, сигнал тынуы қалыптасқан сигналдың есесін қайтару 

нәтижесінде  олардың  фаза және амплитудалы  қолайсыз терең болуы 

мүмкін. Бұрмалану  қорытқы  сигналы  мына  жағдайда ғана  орын алады, өте 

немесе  шағын синфазалы  құрушы сигналдар амплитуданы  өлшеуішпен 

айтарлықтай  жүріс айырмашылығымен ерекшеленеді, бір сигнал 

символдары  көрші басқа  символдарға жиналады. 

 
5.2 сурет – Қала жағдайында  көп сәулелі  таралуды құру. 

  Қабылдаушы сигналдың  тербеліс деңгейі (тыну) екі  құраушыда 

тұрады: жылдам  және баяу (5.2 сурет). 

Жылдам  тыну тікелей көп сәулелі  таралу  болып табылатын реллевтік 

таралу заңымен сипатталады және сондықтан кейде  реллевтік тыну деп 

аталады. Көп сәулеліктен тыну  шартты сигналдармен  сыртқы обьектілермен  

шағылысудан. (5.1 сурет). ЖС-лар осы  қабылдаағыштың  нәтижесінде  

бірнеше біртипті  синалдарды  қабылдайы, бірақ фаза бойынша  ығысқан, 

жалпы  сигналдың әлсіздігіне алып келеді. Осы арқылы  төмендегідей жағдай 

болуы мүмкін, жалпы сигнал және қуат  бойынша  шағылысу  тең, бірақ 

қарсы фаза да  болады және  де қорытқы  сигналдың нөлге тең болуы, 

байланыс үзілісіне алып келеді.  Сигналдың  өзгеру  диапазонының деңгейі  

жылдам тыну кезінде  40дБ жетуі мүмкін, оның ішінде  10 дБ-орташа 

деңгейден  көтерілу және 30дБ- төменгі  орташа деңгей арасы тереңге 

қарағанда өте терең, аз кездеседі. 
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Жылжымайтын абоненттік аппаратта  қабылданған сигнал 

қарқындылығы өзгермейді. ЖС периодты флуктацияны  орналастыруда 

кеңістікте  жартылай  толқынды  құрауы мүмкін,10-15 см сызықтық 

жағдайда. Флуктуация    периоды  уақытша  ЖС-ның жылдамдығына  

тәуелді: мысалы, 50 км/с  жылдамдықта  флуктуация периоды 10 мс құрайды, 

ал 100 км/с –та  5 мс  жуық. Тыну  жиілігі  терең -30-10дБ  50км/с  

жылдамдықта  секунд ішінде  5-50 аралықты құрайды, ал орташа тынудың  

төмен  деңгейінің   ұзындығы -30-10дБ, дәл осындай  жылдамықта -0,2-2мс  

ретте.  

Баяу тыну  логарифмді  таралу заңына  бағынады.  Баяу  флуктуация  

қарқындылығы 5-10дБ  жоғарламайды, ал олардың ЖС орналасу  периоды 

оншақты  метрге сәйкес келеді. Баяу тыну өзімен бірге  орташа  сигнал 

деңгейінде  ЖС орналасуда  өзгеруін көрсетеді. Баяу тыну нәтижесінде  көп 

сәулелі таралу жиналады. Жалпы ұялы байланыстағы  қолайсыздықтары   

жылдам  тыну туғызады, олар жеткілікті  терең болады, осы арқылы  

сигнал/шу  қатынастары  өте қатты беріледі, қажетті ақпарат  шулармен 

бұрмалануы мүмкін, толығымен оның жоғалып  кетуіне дейін.  Жылдам 

тынумен  күресу  үшін  екі негізгі әдіс қолданылады: алшақтатылған  

қабылдау, біруақытта екі нмесе одан да көп  қабылдау антеннасын  қабылдау, 

кеңейту  спектрмен  жұмыс: жиілікте  секірістер  сонымен қатар  CDMA  

әдісі. Символ  аралық  интерференция  айтарлықтай   түрлі жүрісте түрлі  

сәулелермен  көп сәулелі  таралу жағдайы арасында  иемденуі мүмкін. 

Тәжірбие  жүзінде  жүріс  түрлілігі  қала жағдайында  бірлік шағын секундқа 

жетуі мүмкін. CDMA әдісінде  кең жолақты  сигналдарды  және рейк-

қабылдағыштарды  қолдану. Күшті сигналдардың  кешігуі бойынша  

теңгеріледі және осыдан кейін  жиналады, осылай  символ аралық  

интерфененция  мәселесі  айтарлықтай  шешіледі. Таржолақты ҰБЖ –де  

TDMA  әдісін  қолданатын символ аралық  бұрмаланумен  күресу  үшін 

эквалайзерлер  қолданылады, бейімделген   фильтрлер, ЦОС күре жолында  

қабылдауды орнату, символ аралық  бұрмалануды  қайтаруға мүмкіндік 

береді.  Көп сәулелі  таралу нәтижесімен күресу үшін, дәл айтар болсақ 

қатені жою үшін шартты сигналдардың тынуы сияқты, символ аралық 

интерференция сияқты, бөгеуіл  орнықтылық арналық кодалау қолданылады: 

блоктық және үйірткілі кодалау. Алшақтатылған қабылдау  (АҚ) идеясы  

бірнеше сигналарды  қолдану, координатада  немесе қандай да  бір 

параметрлер бойынша  айырмашылығынан  алшақтау  мынадай әдіспен  

таңдалуы керек, біруақытта  тыну  ықтималдығы барлық  қолданушы  

сигналдардан  әлдеқайда аз болуы керек. Алшақтатыған  қабылдау тиімділігі  

тым жоғары  түзетілген тыну құраушы сигналда аз болуы керек. АҚ бес 

варианттары:  уақыт бойынша  алшақтатылған, уақыт бойынша  бір-біріне 

қатысты  ығысқан сигналдар қолданылады; әдіс   цифрлық  пішінде  оңай  

қалыптасады және қабылдаудың жақсы сапасы  арна байланысын  өткізу  

мүмкіндігінде  болады; жиілік бойынша  алшақтатылған мұнда бірнеше  

жиілікке берілген  сигналдар қолданылады, кеңейтілген жолақ  жиілікте  
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өтеді; бұрыш бойынша  немесе бағыт бойынша  алшақтатылған мұнда 

бірнеше келісілген диаграммамен бағытталған антенналар  өндіріледі; бұл 

жағдайды түрлі  антенналардан шыққан сигналдар әлсіз  түзетілген; 

поляризация бойынша  алшақтатылған, мысалы  екі антенна екі өзара 

ортогональды  поляризация сигналды  қабылдайды; СВЧ диапазонында  тыну 

түрлі  поляризацияда  жақсы түзетілген;  кеңістікте  алшақтатылған  бірнеше  

антенналардан  сигналдарды қабылдауы бұл  тәжірбиелік қабылдаудың 

жалғыз әдісі. АҚ әдісі үшін минимум екі  қабылдағыш антенна болуы  қажет; 

кейбір аралас бір-біріне қатысты басқа – жеңіс АҚ –тан  көп,  қолданушы  

антенна санына қарағанда, бірақ осы арқылы техникалық шешім  

қиындықтары арттады. Тәжірбиелік екі қабылдағыш антеннамен және жалпы  

БС-да  қолдану жүйесі. ЖС-да АҚ кең   таралуға ие болған жоқ. Жиіліктегі   

секірістерді  кеңейтілген спектр әдістерінің бірінде қолдану болып табылады, 

нақты  түрде  кеңейтілген спектр  әдісінен  тікелей  іздендіру 

модуляциясынан ерекшеленетін CDMA  әдісінде қолданылады. Жиіліктегі 

секірістер  әдісінің идеясы  бұл- тасымалдаушы  жиілік  жиілік әр ФА 

(физикалық арна)  периодты  өзгеру үшін, әр ФА периодты түрде  жаңа  

жиілікті арнаға ауысады. Релеевтік  тыну  жиілікті – іріктеуші  болып 

табылады, егер жұмыс кезде  кейбір  жиілікті тыну жерін иемденсе онда, 

жұмысшы жиілік 100-300 кГц  тынудың үкен ықтималдығы  болмайды. 

Ізінше, жиіліктің  жиі  өзгеруінде  ұзақтықты  тыну ықтималдығы және 

топтық қате ықтималдығы да  төмендейді, ал жалғыз  қателермен бөгеуіл 

орнықтылық  арналық кодалау көмегімен  күресуге болады. Баяу секіріс 

периодның  жиіліктік  өзгеруінде  берілетін хабарламаның символ ұзақтығы 

өте көп, ал жылдам секірісте – символ ұзақтығы өте аз. Қолжетерлік 

диапазонда  жиіліктің өзгеруі тұрақты (циклды) және  тұрақсыз (кездейсоқ) 

болуы мүмкін, соңғы жағдайда кез  келген  кездейсоқ жинақ  құрамында бары  

таңдалуы да мүмкін.  Жиіліктегі  секірістермен жұмыс кезеңі  міндетті емес 

және коммутация  орталығының  командасы бойынша  белгіленеді. Ұялы 

байланыс  тәжірбиесінде  жиіліктегі  секірістерді  қолдану  GSM  

стандартында  қарастырылған, әр кадрда баяу  секіріс  жиілікпен  қосылуы  

қолданылады. Баяу  жиіліктегі  секірістер GSM стандартында  қолдану  

принципі 5.3-суретте  бейнеленген. Жиіліктегі  баяу секірістерді  

қалыптастыру  принципі хабарлама  бөлінген абонентке  интервал TDMA  

кадр 0,577мс жиілікте беріледі, сәйкесінше  кадр құрылымында  жиілікті құру 

1 мс-ге жуық құрайды. Процесс нәтижесінде  жиіліктегі секірістер  тұрақты  

45 МГц  жиілікпен  арна қабылдау және тарату  арасында  сақтайды. Барлық 

белсенді  абонентерге  бір жүзде орналасқан, сәйкесінше  қиылыспайтын 

жиіліктерді қосу, абоненттерден хабарламаны  қабылдау кезінде өзара 

бөгеуілдер қосылады. Жиілікті қосуды іздендіру параметрлері әр ЖС 

процесінде арна байланысын орнату белгіленеді.   
. 
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5.3 сурет – Баяу  жиіліктегі  секірістер 

 

Эквалайзинг таржолақты TDMA – жүйесінде  символ аралық 

бұрмалануды  қайтару үшін қолданылады. Түрлі  жүріс сәуле  құраушы көп 

сәуле  таралу  арасында  символ аралық  интерференция алып  келетін 

теңгеру үшін арналған. Эквалайзинг- бұл  бейімделген фильтр, сигнал оның 

шығысында  үлкен дәрежеде  символ аралық бұрмаланудан тазаланған, 

құрамында кіріс сигналы бар. Эквалайзер көмегімен арна моделін жасау және  

түзету сигналын жүзеге асыруға болады. Берілген сигнал  пішімінде  

стандартты кодалық  комбинация қарастырылады. Қабылдау  соңында 

кодалық комбинация  S1  
 эталонды   S  салыстырады және нәтижесінде  арна 

моделі жасалады.  Эквалайзер көмегімен арна және түзетілген сигнал моделін 

жасауды жүзеге асырады. Эквалайзер, импульсті сигналдарды орташа 

квадраттық уақыттың  кешігуі 16 мкс-қа дейін шегеріледі. Эквалайзер 

жұмысы VITERBI алгоритмінің қолдануына негізделен. Мұндай әдіспен  

қалыптасқан эквалайзерді  қамтамасыз ететін, бөгеуілдерді  жою, уақытша 

шақырушы дисперция үшін толық ақпаратты тарату  қажетті.   

 

6. Спектрді ұлғаятын жүйелер. 
 

CDMA-да сигнал спектрін кеңейтетін және оның формасын өзгертетін, 

тасушы екілік жүйелілік  модуляциясы жүзеге асады. Жиілікті секірмелі қайта 

құруы бар кеңейтілген спектрді қолдану кезінде  (frequency-hopping spread 

spectrum – FHSS ) сигналды тарату кездейсоқ жүйелілік құрамы бар бір жиілік  

жиыны арқылы жүзеге асады. Барлық сигналдар бір жиіліктік радиоарнада 
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сәулеленеді. 6.1-суретте жилікті секірмелі қайта құруы бар (frequency-hopping 

– FH ) сигналды тарату мысалы келтірілген.  

    Қабылдағышта айқын екілік жүйелікпен сәйкес формасы бар 

сигналды таңдауға рұқсат беретін «коррелятордың» көмегімен пайдалы 

сигнал жиналады. Барлық қалған сигналдар қабылдағышпен шу ретінде 

қабылданады. Мұндай сигналдың жиіліктік спектрі жіңішке  жолақтыдан аса 

кең. Берілген сигналдар типі кеңейтілген спектрлі немесе шуға ұқсас  

сигналдар (ШҰС) деп аталады. 

  Сигнал/шу қатынасы дәл осындай ақпаратық жылдамдық кезінде 

жиілік жолағының  кеңеюінің арқасында үлкеюі мүмкін. Бұл шуға ұқсас  

сигналдардың базасының үлкеюі деп аталады.  

   6.2-суретте жиілікті секірмелі қайта құруы бар байланыс жүйесінің 

типтік блок сұлбасы келтірілген. Кең жолақты CDMA- да жиіліктерді 

қайтадан  қолдану әр сотада/секторда жүзеге  асады; Себебі олардың бәрі бір 

жиілік жолағын қолданады. 
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                                  6.1 сурет – Жиілікті секірмелі қайта құру мысалы 

 

CDMA үшін жилікті қайта қолдану коэффициенті FDMA жіңішке 

жолақты жүйелермен салыстырғанда 2/3-ден 1/7-дейін қүрайды.     

Жедел әрекетті телефонның аккумуляторының зарядын сақтау 

ұзақтығын үлкейту және көрші соталар жағынан интерференцияны азайту 

басқару қолданылады. Бұл жедел әрекетті станцияның таратқыштарының 

және базалық станцияның деңгейін жұмысты жақсарту үшін береді. 

CDMA желісінің сыйымдылығын анықтайтын негізгі параметрлері, бұл: 

 -қолданылатын шуға ұқсас сигналдар базасы; 

     -жалған кездейсоқтық жүйелілік ақпараттық битіне сигнал/шу 

қатынасы; (ЖКЖ-Pseudo Noise (PN) code); 

     -сөйлеу сигналдарын (voice dute cycle) цифрлық тарату жылдамдығы; 

     -жиілікті қайта қолдану нәтижесі (frequency reuse efficiency); 

     -сотадағы секторлардың саны. 

 FHSS технологиясымен көп жиліктік монипуляция (multiple frequency 

shift keying – MFSK) жиі қолданылады. FHSS сұлбасында MFSK 

сигналдарының жиілігі Тс секунд периодымен өзгереді. Жиілікті қайта құру 

FHSS тасушы MFSK сигналын модельдеу жолымен өндіріледі. 6.3-суретте 

MFSK сигналы қолданылған FHSS жай сұлбасының мысалы келтірілген. 
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Мұнда М төртке тең, яғни кіріс мәліметтерінің әр екі бетін кодалау үшін бір 

тактте төрт әртүрлі жиілік қоданады.  

   

 
 

6.2 сурет – Жиілкті секірмелі қайта құруы бар кеңейтілген спектрдің 

байланыс жүйесі 

 

6.4-суретте дәл сол  MFSK сигналын қолданған FHSS-ң жылдам 

сұлбасының мысалы келтірілген. Мұнда әр сигналдық посылка екі жиіліктік 

тонға сәйкес келеді. Шу немесе әдейі жасалған бөгет бар болса, жылдам сұлба 

жайға қарағанда байланыстың жақсы сапасын береді.  
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6.4 сурет – Жиілікті қайта жылдам құруы бар спектрді кеңейту. 

 
EB / NO- спектрді кеңейту үшін қолданылатын екілік жүйеліліктің битіне 

келетін сигнал қуатының шуының спектральды қуатына қатынасы. 

Модуляция технологиясының нәтижелілігі EB / NO  = 7,5 ДБ  қатынасы кезінде 

сигналдарды бөлуді қамтамасыз етеді. 
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Бұл параметр қабылдаудың аналогты шарттарында 18 ДБ –ге тең болу 

керек жиіліктік модуляциялы сигнал үшін сигнал/шу қатынасымен толығымен 

аналогты.  

Қуатты басқару сұранылатын жұмыс сапасын қамтамасыз ету үшін 

минимальды жіберілген (7,5 дб) деңгейінде жедел әрекетті терминал 

қабылдағыштың кірісінде EB / NO  көрсеткішін ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

Әдетте екі жақты сөйлеуді таратуы бар толық дуплексті жүйесінде 

сөйлесушінің белсенділік коэффициенті 35% мәнінен аспайды. (сөз 

жалғасушылықтың сөйлесу ұзақтығына қатынасы процентпен). 

 

 
 

6.5 сурет – Тікелей жүйелілік әдісімен спектрды кеңейтуді қолдану 

мысалы.  

 

CDMA жүйесінде кідірісті таратпай, тек белсенді сөйлесуді тарататын 

кідіріс детекторларын қолданады. Әртүрлі абоненттердің сигналдарының 

интерференциядан өзара бөгеттерді есептемегенде жүйе сиымдылығы екі-екі 

жарым есе өседі.  

Тіке жүйелілік (direct sequence spread spectrum – DSSS) әдісімен спектрді 

кеңейту кезінде кеңейту кодымен шығыс сигналын өңдеуден кейін әр шығыс 
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битке сәйкесінше таратылатын сигналдардың бірнеше биттері қойылады. 

Спектрдің кеңею деңгейі код битінің санына тура пропорционалды. 

DSSS-ті қолдану әдістерінің бірі-цифрлық ақпараттық ағын және 

шығарып тастайтын немесе қолданылуы бар кеңейту кодтың биттік 

жүйелілігінің сәйкестендірілуі шығарып тастайтын немесе операциясы келесі 

ережеге сәйкес орындалады: 

 

0 + 0 = 0, 0 + 1= 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 

 

С (t) – да алынған Sd (t) функциясының кезектік көбеюі бар d (t) 

мәліметтер ағымының BPSK сұлбасы бойынша модуляциясын қолдану 3.6-

суретте келтірілген. 

Жүйедегі жалпы интеференция бір ұяшық ішіндегі абоненттер          

сигналдарының интерференциясынан және фондық шу деңгейінен тұрады.  

Толығымен толтырылған жүйедегі көршілес сотаның абоненттерінің 

интерференциялық сигналдардың қуаты қарастырылып жатқан сотаның 

интерференциялық сигналдардың қуатының жартысын құрайды. Жүйеде 

жалпы бағыталған антенналы (omni) жиілікті қайта қолдану коэффициенті 

барлық басқа соталардың интерферециалдық сигналдарының қуатының 

сомасына, қарастырылып отырған сотада басқа абоненттердің 

интерференциалдық сигналдарының қуатының қатынасы ретінде анықталады. 

Көршілес соталары бар сотаның сыйымдылығы изоляцияланған сотаның 

сыйымдылығының 2/3 –ін құрайды.  

Бағытталған антеннаны қолдану кезінде (мысалы, 120 градусты 

секторлік антеннаны үшсекторлық сота) интерференция 3 есеге дейін 

азаяды, себебі, антенна секторында берілген сотада тұрған абоненттер 

сотаның үшеуіне жуығу болады. CDMA желісінің сыйымдылығы 

сәйкесінше 3 есеге жуық көбейеді. 

IS-95 стандартының ұялы байланыс желісінің арқасында CDMA 

технологиясы шағылған сигналдарды қысып тастауға жетті, осы желілерді 

тығыз қалалық құрылысының шарттарында нәтижелі қылады. Тоқтау 

синхронды өңделгенге қатынасы бойынша бір микросекундтан аспайтын 

синхронды кодалық бөлу кезінде шу құраушысы ретінде қабылданады. 
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6.6 сурет – Тікелей жүйелілік әдісімен спектрді кеңейту жүйесі. 

 

     Шуға ұқсас сигналдар қабылдағышы шағылған сигналдарды бөлек 

өңдей алады, бұл олардың энергиясының пайдалы сигналды қабылдау кезінде 

қолдануға мүмкіндік береді. Радиосигналды өңдеу нәтижелігін  жоғарылату 

үшін  максималды қуатпен алты сәулені когерентті қосу қолданады. Әртүрлі 

алты сәуле сигналдары параллельді алты кореляторлармен өңделеледі және 

сосын тасушы кезектес элементтерін қолдану арқылы жиналады. Жұмсақ 

тарату кезінде әртүрлі бс-ң  бірнеше сәулелері қолданылады. Қабылданатын 

сәулелерінің жалпы саны 6-ға тең болып қалады. Жұмсақ тарату аумағының 

өлшемі желінің тоқтауына тәуелді. Кең жолақты шу ұқсас сигналдар жүйенің 

шуға тұрақтылығын өсіру мүмкіндігін береді.  

 

7. Сымсыз локалдық желілер. Кең  жолақты  сымсыз  қатынау  

үшін IEEE  802.11  стандарты 

 

IEEE 802 стандарты  бойынша  комитет  1990 жылы  802.11  сымсыз  

локальді  желілер  үшін  арналған  стандарт  бойынша  жұмыстық  тобын  

қалыптастырады. Бұл  топ  1 және 2  Mbps (Megabits-per-second)  қатынау  
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жылдамдықтарымен  2,4 ГГц  жиілікте  жұмыс  істейтін  радиоқондырғылар 

мен   желілер  үшін  жалпы  стандарттың  өңдеуімен  айналысты. Стандартты  

құру  бойынша  жұмыстар  7  жылдан  кейін  аяқталды және  1997  жылдың  

маусымында  802.11  бірінші  спецификациясы  ратификацияланған. IEEE 

802.11  стандартты  сымды  желілер  үшін  көптеген  стандарттарды  өңдейтін  

тәуелсіз  халықаралық  ұйымдардан  WLAN  өнімдері  үшін  бірінші  стандарт  

болып  табылады. Бірақ та  сол  уақытта  сымсыз  желілердегі  деректерді  

кепілге  берілген  бастапқы  жылдамдықты  қолдаушының  талаптарына  

қанағаттандырған  жоқ. Wirelees  LAN  технологиясын  танымал, арзан, 

әсіресе, қазіргі  бизнес-қосымшаларының  қатаң  талаптарын  

қанағаттандыратындай  етіп  істеу  үшін  өңдеушілер  жаңа  стандарт  құруға  

мәжбүр  болды. 

1999 жылдың  қыркүйегінде IEEE алдыңғы  стандартының  кеңеймесін  

ратификациялады.  IEEE 802.11b (сонымен қатар 802.11 High rate сияқты)  11 

Mbps  жылдамдықта  жұмыс  істейтін  сымсыз  желілер  өнімдері  үшін  

стандартын  анықтайды, ол  осы  қондырғыларды   ірі  ұйымдарда  сәтті  

пайдалануға  мүмкіндік  береді. Әртүрлі  өндірушілердің  өнімдер  сәйкестігі  

тәуелсіз  ұйыммен  кепілдік  береді, ол  WECA (Wireless  Ethernet  

Compatibility  Alliance)  деп  аталады. Бұл  ұйым  1999 жылы  сымсыз  

байланыстың  өндірістік  көшбасшыларымен  құралған. Қазіргі  уақытта  

WECA  мүшелері  болып  80  компания сонымен қатар Cisco, Lucent, 3Com , 

IBM , Intel, Apple, Compaq, Dell , Fujitsu , Siemens , Sony , AMD, және  т.б. 

сияқты  атақты  өндірушілер  тобы. 

Сымсыз  қатынаудағы  локальді  жүйелерге  қызметтік  ноутбуктармен  

РДА  сияқты  жедел  әрекетті  қондырғылар  санының  үлкеюі  бойынша  өсіп  

жатыр, сонымен қатар қолданушылардың  өзінің  компютеріне  желілік  

сымды  «тығуға»  қажет  етпейтін  желілерге  қосылғысы  келеді. 

 

7.1 IEEE 802.11  стандарты  және  оның  802.11b  кеңеймесі 

 

Барлық  стандарттар  сияқты  IEEE 802, 802.11  ISO/OSI  моделінің  

төменгі  2  деңгейінде, физикалық  деңгейде  және  арналық  деңгейде  (1 

сурет)  жұмыс  істейді. Кез келген  желілік  қосымша, желілік   операциялық  

жүйесі, немесе  хаттама (мысалы,TCP/IP) Ethernet  желісіндегідей  сияқты  

802.11  желісінде  де  жақсы  жұмыс  істейді. 

802.11  негізгі  архитектурасы, ерекшеліктері  және  қызметтері  802.11  

алғашқы  стандартында  анықталады. 802.11b  спецификациясы  қатынаудың  

жоғарғы  жылдамдықтарын  ғана  қосып, физикалық  деңгейді  қозғайды. 

http://www.lucent.ru/
http://www.3com.ru/
http://www.ibm.com/ru/
http://www.intel.ru/
http://www.apple.ru/
http://www.compaq.ru/
http://www.dell.ru/
http://www.fujitsu.com/
http://www.siemens.ru/
http://www.sony.ru/
http://www.amd.ru/
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7.1 сурет – ISO/OSI моделінің деңгейі және олардың 802.11 стандартына  

сәйкестігі. 

802.11  жұмыс  режимі 

802.11  қондырғының  екі  типін  анықтайды – клиент, ол  көбінесе  

сымсыз  желілік  интерфейістік  кариамен  жабдықталған  компьютерді  

көрсетеді. (NIC, Network  Interface  Card)  және  қатынау  нүктесі  (Ар, Access 

point), ол  сымсыз  және  сымды  желілердің  аралығындағы  көпірдің  рөлін  

орындайды. Қатынау  нүктесі  көбінесе  қабылдау таратқышын, сымды  

желінің  интерфейісін  (802.3), сонымен қатар деректерінің  өңдеуімен  

айналысатын  бағдарламалық  жасақтаманы  құрайды.  Сымсыз станция 

ретінде 802.11 стандартындағы ISA, PSI немесе PC Card  желілік карталары, 

құрамдас шешімі, мысалы, 802.11 телефонды гарнитурасы шығуы мүмкін.  

IEEE 802.11 стандартты жұмыс желісінің  екі режимін анықтайды –  

«Ad-hoc»  режимі және клиент-сервер режимі (немесе инфра құрылым 

режимі-і м). Клиент-сервер режиміндегі сымсыз желісі сымды желіге 

қосылған және сымсыз ақырғы станциялардың кейбір жиынтығына 

қатынаудың минимум бір нүктесінен тұрады. Мұндай конфигурация 

қызметінің базалық жиын  атауын (Basic Service Set, BSS) алып жүр. 

Бірлескен ішкі желіні сипаттайтын  бір немесе бірнеше BSS қызметінің 

кеңейген жиынын (Extended Service Set, ЕSS) сымсыз станцияларының 

көпшілігіне файлдық сериерлерге, принтерлерге, интернет, сымды локальды 

желілерге қатынауы бар қатынауларды алуға талап етіледі, олар клиент-сервер 

режимінде жұмыс істейді.   

«Ad-hoc» режимі (кейде нүкте-нүкте немесе қызметтің тәуелсіз базалық 

жиыны, IBSS деп аталатын) - бұл жай желі, онда көпсандық  станциялардың 

аралығындағы байланыс арнайы қатынау нүктесін пайдаланбай-ақ тікелей 

қондырылады. Бұндай режим тек егер сымсыз желінің инфра құрылымы 
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қалыптаспаған болса (мысалы, қонақ үй, көрмелік зал, аэропорт) немесе 

қандайда бір себептерге байланысты қалыптаспаған кезде пайдалы. 

 

 

 
 

7.2 сурет – «Ad-hoc» желісінің сәулеті. 

 

802.11 физикалық деңгейі Физикалық деңгейде таратқышының екі кең 

жолақты радиожелісінің әдісі және біреуі - инфрақызыл диапазонында 

анықталған. Радиожелілік әдістер 2,4 ГГц диапазонды IМS-де жұмыс істейді 

және  көбінесе 2,400 ГГц-тен 2,483 ГГц-ке дейін 83 МГц жолын қолданады. 

Радиожелілік әдістерде қолданылатын кең жолақты  сигналдар сенімділікті, 

өткізу қабілеттілігін үлкейтеді, көптеген бір-бірімен байланыспаған 

қондырғыларды бірін-бірі үшін минималды бөгеуілдермен жиіліктің бір 

жолын бөлуге мүмкіндік береді. 

802.11 стандарты тура тізбек әдісін (Direct Sequence Spread Spectrum, 

DSSS) және жиіліктік секіріс әдісін (Frequency Hoppinq Spread Spectrum, 

FHSS) қолданады. Бұл әдістер кардинальды айырықшаланады және бір-

бірімен сәйкес емес. 

FHSS сигналдың модуляциясы үшін Frequency Shift Keyinq (FSK) 

технологиясын қолданады. 1 Mbps жылдамдықтағы жұмыс кезінде Гаустың 

екінші деңгейі бойынша FSK модуляциясы қолданылады, ал 2 Mbps 

жылдамдықтағы жұмыс кезінде – 4 деңгейі.  

DSSS әдісі Phase Shift Keyinq (PSK) модуляциясының технологиясын 

қолданады. Бұл кезде 1 Mbps жылдамдықта екілік PSK дифференциалы 

қолданылады, ал 2 Mbps жылдамдықта – PSK модуляциясының квадраттық 

дифференциалы.  

Физикалық деңгейдің тақырыпшалары әрқашанда 1 Mbps  жылдамдықта 

беріледі, ал деректер 1 және 2 Mbps жылдамдықтарымен берілуі мүмкін. 
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7.2 Инфрақызыл диапазонындағы тарату әдісі (IR) 

 

802.11 стандартында бұл әдісті жүзеге асыру бағытталмаған (diffuse IR) 

сигнал таратқышының инфрақызыл сәуле шығаруына негізделген. 

Инфрақызылмен берілген қабылдағыш пен сәуле шығарғыштың талап етілген 

сәйкес бағыттарымен бағытталған таратқыштың орнына сигнал төбеге сәуле 

шығарады. Сосын сигналдың бейнесі және оны қабылдауы болады. Мұндай 

әдіс бағытталған сәуле шығарғыштың қолдауымен салыстырғанда белгілі 

артықшылықтары бар, бірақ та кемшіліктері де бар – толқын ұзындығының 

(850-950 нм) берілген диапазонындағы инфрақызыл сәуле шығарғышымен 

бейнелейтін төбе талап етіледі; барлық жүйенің әрекет ету радиусы 10 

метрмен сезімтал, сондықтан да әдісті тек үй-жайдың ішінде қолдануға рұқсат 

етіледі. 

Деректерді таратудың екі жылдамдығын қолдайды – 1 және 2 Mbps. 1 

Mbps жылдамдықтағы деректер ағыны квартетке бөлінеді, олардың әрбіреуі 

сосын модуляция уақытында 16 импульстың біреуімен кодталады. 2 Mbps 

жылдамдықтағы модуляция әдісі кішкене айрықшаланады – деректер ағыны 

биттік жұптарға бөлінеді, олардың әрбіреуі төрт импульстардың біреуіне 

модульденеді. Жіберілетін сигналдың щыңдық қуаты 2 Вт құрайды. 

FHSS әдісі 2.4 ГГц жолағының жиіліктік секіріс әдісін қолдану кезінде 1 МГц 

79 арнаға бөлінеді. Жіберуші мен алушы арнаның ауыстырып-қосу сұлбасын 

(таңдауға бұндай сұлбаның 22-сі бар) келістіреді және деректер осы сұлбаны 

қолданумен әртүрлі арналарға жіберіледі. 802.11 желісіндегі әрбір деректерді 

тарату ауыстырып-қосудың әртүрлі сұлбалары бойынша  өтіп жатады, ал 

сұлбаның өзі екі жіберуші сол бір арнаны бір уақытта қолдану үмітін 

минимизациялау үлгісімен өңделген.  

 FHSS әдісі қабылдау-таратудың ең қарапайым сұлбасын қолдануға 

мүмкіндік береді, бірақ та 2 Mbps максимальды жылдамдықпен шектелген. 

Бұл шектеу бір арнадан  1 МГц бөлінумен, FHSS жүйесі 2,4 диапазонды 

салмақты қолдануды мәжбүр етумен шақырылған. Бұл арнаның жиі 

ауыстырып-қосылуы болып тұруы керек екенін (мысалы, АҚШ-та бір 

секундтағы ауыстырып-қосудың 2,5 минимальді жылдамдығы қондырылған), 

жүкқұжат шығындарының өсуіне алып келетінін білдіреді. DSSS әдісін 2,4 

ГГц диапазонын 14 бөліктік қалқалау арналарға (АҚШ-та тек 11 арна мүмкін) 

бөледі. Бірнеше арналар сол бір жерде бір уақытта қолданылуы үшін өзара 

бөгеуілдерді алып тастау үшін олар бір-бірінен 25 МГц міндетті түрде қорғалу 

керек. Соған байланысты бір орында максимум 3 арна бір уақытта 

қолданылуы мүмкін. Деректер осы арналардың біреуін қолданумен басқа 

арналарға ауыстырып-қосылусыз қайта жіберіледі. Басқа шулардың есесін 

қайтару үшін Баркердің 11 битті тізбегі қолданылады, қолданушы 

деректерінің әрбір биті тарту сигналының қуатын төмендете отырып, тарату 

сенімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Егер сигналдың бөлігі жоғалған 

болсада, ол көптеген жағдайларда бәрібір қалыпқа келтіріледі. Осымен 

деректердің қайта тарату саны минимизацияланады. 
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802.11b енгізілген өзгертулер 802.11b негізгі  стандартына енгізілген 

негізгі қосымшалар – бұл деректерді таратудың екі жаңа жылдамдығын 

қолдау – 5,5 және 11 Mbps. Осы жылдамдықтарға жету үшін DSSS әдісі 

таңдалған, FCC шектеу күшіндегі жиіліктік секіріс әдісін неғұрлым үлкен 

жылдамдықтарды қолдамауы мүмкін. Бұдан 802.11b жүйелері 802.11 DSSS 

жүйесімен сәйкес болады, бірақ 802.11 FHSS жүйелерімен жұмыс істемейді. 

Өте ойластырылған ортаны, сонымен қатар үлкен арақашықтықтағы жұмысты 

қолдау үшін 802.11b желілері жылдамдықтың динамикалық ығысуын 

қолданады, ол радиоарна қасиетінен тәуелсіз деректердің тарату 

жылдамдығын автоматты өзгертуге рұқсат етеді. Мысалы, қолданушы 11 

Mbps максимальды жылдамдықпен қосылуы мүмкін, бірақ та, егер бөгеуілдер 

деңгейі көтерілген кезде немесе қолданушы үлкен арақашықтыққа жойылатын 

кезде ғана болса, тез әрекетті қондырғы төмен жылдамдықта жіберуді 

бастайды – 5,5, 2 немесе 1 Mbps. Егер неғұрлым үлкен жылдамдықта 

орнықтылық жұмысы мүмкін болса, тез әрекетті қондырғы неғұрлым үлкен 

жылдамдықпен автоматты түрде жіберуді бастайды. Жылдамдықты ығыстыру 

– физикалық деңгейдің механизмі және жоғарыда тұрған деңгейлер мен 

қолданушылар үшін айқындық болып табылады. 

802.11 арналық (Data Link) деңгейі 802.11 арналық деңгейі екі ішкі 

деңгейден тұрады: логикалық байланыспен (Loqical Link Control, LLC) 

басқару және тасымалдаушыға қатынаумен басқару (Media Access Control, 

MAC). 802.11 сымсыз және сымды желілерді жеңіл қосуға мүмкіндік беретін 

802 желінің басқалары сияқты сол LLC пен 48-битті адрестеуінде 

қолданылады, бірақ та MAC деңгейінің кардинальді ерекшеліктері бар. 

802.11 MAC деңгейі 802.3 жүзеге асырылғанға ұқсас, ол қолданушы 

тасымалдаушыны оған қатынауының алдында тексеретін кезде жалпы 

тасымалдаушының қолданушылар жиынын қолдайды. 802.3 желісінің 

Ethernet-і үшін Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection 

(CSMA/CD) хаттамасы қолданылады, ол Ethernet станциялары сымды жолға 

қатынауын қалай алатынын анықтайды және олар егер бірнеше қондырғылар 

байланысты желі бойынша бір уақытта қондыруы мүмкін кезде пайда болатын 

коллизияларды табады және өңдейді. Коллизияны табу үшін станция 

қабілеттіліктерімен қамтамасыз етілуі керек және бір уақытта қабылдап 

жіберуі керек. 802.11 стандарты қабылдау-таратқыштың жартылай дуплексты 

қолдануын алдын-ала қарастырады, сондықтан да 802.11 сымсыз желілерде 

станция тарату кезінде коллизияны таппауы мүмкін. 

Осы ерекшеліктерді  есепке  алу  үшін  802.11  Carrier Sense Multiple  

Access  with  Collision  Avoidance (CSMA/CA), немесе  Dictributed  Coordination  

Function (DCF)  сияқты  танымал  модификацияланған  хаттаманы  қолдайды. 

CSMA/CA  дестені айқын енгізудің растауын қолдану жолымен коллизиядан 

қашып кеткісі келеді. 

CSMA/CA  келесідей жұмыс істейді. Бергісі келетін станция арнаны 

тестілейді және егер активтілігі табылмаса, станция уақыттың кездейсоқ 

аралығы кезінде күтеді, ал сосын егер деректерді тарату ортасы әлі де бос 
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болса, жібереді. Егер десте бүтіндей келсе, қабылдайтын станция АСК 

дестесін жібереді, оның қабылдауы бойынша жіберушімен тарату процесі 

аяқталды. Егер жіберілетін станция АСК дестесін алмаса, деректер дестесі 

алынбаған, немесе зақымданған АСК келеді. Келесідей болжам бар, коллизия 

пайда болды және деректер дестесі уақыттың кездейсоқ аралығында қайтадан 

беріледі. 

Арнаның еркін бе, жоқ па екенін анықтау үшін арна жиілігінің 

алгоритімдік бағасы қолданылады (Channel Clearance Algorithm, CCA). Оның 

мәні антенадағы энергия сигналын өлшеумен және қабылданған сигналдың 

(RSSI) қуаттылығын анықтауымен шектеледі. Егер қабылданған қуаты 

анықталған табалдырықтан төмен болса, онда арна еркін болып жарияланады, 

және МАС деңгейі CTS статусын алады. Егер қуат табалдырық мәнінен 

жоғары болса, онда деректерді тарату хаттама ережелерімен сәйкес кідіріс 

туады. Стандарт арнаның бос еместігін тағы бір анықтауға мүмкіндігін 

туғызады, ол RSSI өлшеуімен не бөлек, не бірге қолданылуы мүмкін – 

тасымалдаушының тексеру әдісі. Бұл әдіс неғұрлым таңдаулы болып 

табылады, оның көмегімен 802.11 спецификациясы бойынша сол 

тасымалдаушы типіне тексеру жүргізіледі. Қолдану үшін ең жақсы әдіс 

жұмыс облысындағы, бөгеуілдер деңгейін қандай екендігінен тәуелді. 

 Соған байланысты CSMA/CA радиоарна бойынша қатынаудың бөлу 

тәсілін ұсынады. Рәсімдеудің механизімі бөгеуіл мәселелерін эффективті 

шешеді. Бірақ та ол 802.3 жоқ кейбір қосымша жүк құжаттық шығындарды 

қосады, сондықтан да 802.11 жүйелері Ethernet локальді желіге 

эквиваленттілігіне қараанда әрқашанда жай жұмыс істейді. 

 

 
 

7.3 сурет – «Жасырын нүктесінің» мәселелер иллюстрациясы 

 

МАС деңгейінің басқа спецификалық мәселесі – бұл «жасырын 

нүктенің» мәселесі, қос станцияның екеуі де қатынау нүктесін ести алады, 

бірақ үлкен арақашықтық немесе күшіне бірін-бірі ести алмайды (3 сурет). 

Осы мәселені шешу үшін МАС деңгейіндей 802.11 – ге (Request to Send/Clear 

to Send RTS/CTS) қажетті емес хаттамасы қосылған. Осы хаттама 
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қолданылған кезінде жіберу станциясы RTS және CTS – тен қатынау нүктенің 

жауабын күтеді. Желідей барлық барлық станциялар қатынау нүктесін ести 

алатын болғандықтан, CTS сигналы олардың өзінің таратуын кейінге 

қалдыруға мәжбүр етеді, ол жіберу станциясымен деректерді беруге және 

коллизия мүмкіндігінсіз АСК дестесін алуға рұқсат етеді. 

Соңында, 802.11 МАС деңгейі CRC мен дестенің үзінділеуін есептеу 

мүмкіндігін туғызады. Әрбір десте өзінің CRC бақылау саласы бар, ол 

есептеледі және дестеге бекітіледі. Дестені үзінділеу радиоарна бойынша 

тарату кезінде үлкен дестелерді неғұрлым кіші дестеге бөлуді қамтамасыз 

етеді. МАС деңгейі бұл процесті өте үлкен деңгей үшін айқын қыла отырып, 

алынған үзінділердің жиынына жауапты. Желіге қосылу 802.11 МАС деңгейі 

клиент қатынау нүктесіне қалай қосылатындығына жауапкершілігі бар. 

802.11клиент бір немесе бірнеше қатынау нүктесінің әрекет зонасына түсетін 

кезде, ол сигнал қуаты және қателер санының бақылау мәнінің негізінде 

олардың біреуін таңдайды және оған қосылады. Клиент қатынау нүктесімен 

алдын-ала ескертуді алған кезде ол жұмыс істейтін радиоарнаға баптайды. 

Уақыт өткен соң ол 802.11 барлық арналарын тексереді. Қызметтік қатынау 

нүктесінен басқа неғұрлым жоғары сапаны ұсынылмағанын қарау үшін. Егер 

бұндай қатынау нүктесі бар болса, онда станция оған қосылады, оның 

жиілігіне қайтадан баптау (7.4 сурет). 

 
 

7.4 сурет – Қатынау нүктелері үшін арналарды дұрыс белгілеу 

иллюстрациясы және желіге қосу 

 

Қайтадан қосылу тек егер станция қатынау нүктесінен алшақ физикалық 

орналасқан болған кезде өтеді. Басқа жағдайларда қайтадан қосылу мекеменің 

радиожиіліктік сипаттамалардың өзгеруінен болып тұрады, немесе алғашқы 

қатынау нүктесі арқылы үлкен желіктік трафиктен ғана. Соңғы жағдайда бұл 

хаттаманың функциясы баланстау жүктемесі сияқты таңдамалы, оның  басты 

сипатталуы – желінің барлық қатынау инфрақұрылымы бойынша жалпы 

жүктемені сымсыз желісіне неғұрлым  тиімді орналастыру. 

Динамикалық қосу және қайтадан қосу процесі жерді жиі тығуын құра 

отырып, өте кең жабумен сымсыз желілерді желілік администраторларға 

қондыруға мүмкіндік береді. Идеалды нұсқасы болып көрші тығылған 

қатынау нүктелері жұмыста бір-біріне бөгеуілдерді құрмау үшін әртүрлі DSSS 

арналарын қолдану табылады. Ағынды деректерді қолдау бейне немесе дауыс 
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сияқты ағынды деректер Point Coordination Function (PCF) – тен МАС 

деңгейіндегі 802.11 спецификациясында қолданады. Басқару барлық 

станциялар арасында орналасқан Distributed Coordination Function (DCF) 

қарама-қарсылығына PCF режимде тек қатынау нүктесі арнаға қатынаумен 

басқарады. Егер PCF-пен қосылған PSS қондырылған болса, уақыт PCF және 

CSMA/CA режимдеріндегі жұмыс үшін аралықпен тең орналастырылады. 

Период кезінде  жүйе PCF режимде орналасқан, қатынау нүктесі деректерді 

алу облысына барлық станцияларды шақырады. Әрбір станцияға уақыттың 

бекітілген аралығы бөлінеді, оның бітуімен келесі станция туралы сөз 

қозғалады. Станцияның  ешқайсысы да осы уақытта бере алмайды, 

ерекшелікпен, тек сұралып жатқанн ан басқа. PCF әрбір станцияның белгілі 

уақытта жіберуге мүмкіндік береді, кейде максималды латентісі кепіле 

беріледі. Бұндай сұлбаның кемшілігі қатынау нүктесі барлық сұрақ арқылы 

жүргізіледі, үлкен желілерде тиімді емес болуы болып табылады. 

Қоректендірумен басқару тасымалдаушыға қатынау басқарумен қатынасы 

бойынша қосымша 802.11 МАС деңгейі жедел әрекетті қондырғылардың 

батарея қызметінің уақытын созу үшін энергиялық сақтағыш режимдері 

қолдайды. Стандарт “ары қарай жалғастыру жұмысының режимі” және 

“сақтағыш режимі” деп аталатын энергияны пайдаланудың екі режимін 

қолдайды. Бірінші жағдайда радио қатынау нүктесі әрқашан жіберетін “маяк” 

сигналдарын қабылдау үшін белгілі бір уақыт аралығынан кейін периодты 

қосылады. Бұл сигналдар қай станция деректерді қабылдау керек екендігі 

туралы өзіне ақпаратты қосады. Сонымен клиент маяк сигналдарын қабылдай 

аласа, деректерді қабылдау, сосын қайтадан “тыныш“ режимге ауысуға 

болады. Болашақтағы дамуы Қазіргі уақытта сымсыз желінің келес3 

ұрпақтарына екі бәсекелес стандарты өңделіп жатыр -  IEEE 802.11а 

стандарты және HIPERLAN/2 еуропалық стандарты. Екі стандартта 5,5 ГГц 

облысында жиілік жолағын қолданатын ISM-нің екінші диапазонында жұмыс 

істейді. Жаңа ұрпақтың желілеріндегі деректерді тарату жылдамдығы 54 Mbps 

құрайды. 802.11b қондырғысын өндеушілер Қазіргі кезде Wave LAN 

шешімдер нарығында неғұрлым танымал және әйгілі өндірушілері болып 

Lusent (ORiNOCO сериясы) және Cisco (Aironet сериясы) табылады. Олардан 

басқа 802.11b сәйкес жабдықтарын өңдейтін көптеген компаниялар бар. 

Олардың санына 3Com (3Com AirConnect сериясы), Samsunq, Compaq, 

Symbol, Zoom Telephonics және т.б. сияқты компанияларды қосуға болады.  

Кең жолақты сымсыз қатынас үшін 2 – типті HIPERLAN стандарты. 

Радиоарналар бойынша қатынаудың кеңжолақты желілеріне сұраныс 

ынталандыратын кілттік факторлары болып сымсыз және жедел әрекетті 

байланыстар көлемінің өсуі, мультимедиялық қосымшалардың пайда болуы, 

Интернеттегі жоғары жылдамдықты қатынауды талап ету табылады. 

Байланыстың қазіргі сымсыз желілері бастапқыда таржолақты, арнаның 

жалғауымен телефондық байланыстардың қызметі үшін жиі қолданылады. 

Екінші ұрпақ жедел әрекетті байланыстың сымсыз жүйелерінің эволюциясы 

және үшінші ұрпақтың жүйесін өңдеуі радиоарнаға 2 Мбит/с дейінгі тарату 
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жылдамдығының желілерінде жүзеге асыруға бағытталған. Бұндай 

жылдамдықтар жедел әрекетті байланыстар үшін мультимедия қосымшалары 

және деректерді тарату дестесімен қосымшаның мүмкіндігін кеңейтеді. Сол 

уақытта сымсыз байланыстың жаңа технологияларын қолданумен жергілікті 

желілерде неғұрлым жоғары жылдамдықтар жетуі мүмкін. Бұндай желілер 

үшін типтік болып мультимедиялық интерактивті қызметтерінің кідірісіне 

аумалы табылады, мысалы, жоғары сапалы бейнепрограммасын тарату, 

«клиент-сервер» архитектурасымен қосымшасы, деректер банкісіне қатынау. 

Сонымен қатар жаңа сымсыз кең жолақты желілер сервистің экономикалық 

ақталған сапасымен (QoS) жоғары жылдамдықты жинақталған қызметтерді 

жүзеге асыруға бағытталған. Интернет (IETF), электробайланыстың 

халықаралық одағы (ITU) және ATM форумы стандарттарын өңдеу бойынша 

инженерлік топ тіректік бекітілген желі үшін спецификасын құрды. 

Электробайланысты стандарттаудың Еуропалық институтының BRAN 

жобасының қатысушылары (радиоларна бойынша қатынаудың кең жолақты 

желілері) қатынаудың сымсыз кең жолақты желілердің әртүрлі түрлері үшін 

стандарттармен жұмыс істейді. Осы стандарттың ішіндегі біреуі - 

HIPERLAN/2 (жоғары өңделген жергілікті радиожелі, 2 типті) әртүрлі тіректік 

кең жолақты желілер мен қозғалмалы тарминалдарға (шағын, сонымен қатар 

жедел әрекетті) жоғары жылдамдықты қатынауды қамтамасыз етуге арналған. 

Жапонияда ARIB эгидасында жұмыс істейтін MMAC ассоциациясы іскерлік 

және пәтерлік секторлар үшін 5ГГц жиілігінде жоғары жылдамдықты 

радиоқатынаудың әртүрлі жүйелерін өңдеуге бастады. Бірлескен желі мен 

жалпы қолдану желілеріндегі іскерлік қосымшалары үшін осы жүйелердің 

біреуі HIPERLAN/2-мен гармонизацияланған болды. 

Қорытынды HIPERLAN/2 стандарты 5ГГц диапазонда 150 м-ге 

дейінгі қашықтықта жоғарғы жылдамдықты (54 Мбит/с–ке дейін) 

радиорұқсатты қамтамасыз ететін жүйе.  

 Зерттеудің нәтижесі бойынша, жоғарғы өткізу шамасын әртүрлі 

жағдайларда алуға болады. Күшті интерференция шарты үшін орталықтанған 

басқару (QoS қолдауы), ARQ таңдамалы қайталама, бөлім адаптациясы 

процедурасы мен жиілікті динамкалық таңдау қарастырылған. Және де 

әртүрлі типті кеңжолақты тіректік тораптармен өзара байланыс қолданады.    
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Қорытынды 

 

Соңғы жылдары біздің елімізде де радиожелі тұтынушыларының күрт 

артуы байқалады. Мұндай желілердің жасалуы жылжымалы объектілердің 

арасындағы байланысты қамтамасыз ету ғана емес, сол сияқты стационарлық 

объекттер арасындағы мекемелер байланысы үшін, бұндай желілердің теңдесі 

жоқ.  

Оқу құралының бастапқы бөлімдерінде қозғалмалы радиобайланыс 

нарығындағы алдыңғы қатарлы жүйелер – кәсіби жылжымалы радиобайланыс 

жүйесі, дербес немесе жеке шақыру жүйесі, сымсыз телефон жүйесі, атап 

айтқанда олардың ерекшеліктері баяндалды. Сымсыз абоненттік қатынау 

жүйесі сипатталды, оның негізгі функциясы – ақырғы қолданушыға, яғни 

стандартты телефондық байланыс желісінің абонентіне қызмет көрсетеді. 

Барлық жүйелер дуплексті болып табылады. Сонымен қатар, олар мысалы, 

қолайлы шақырудың әртүрлі типтерін ұстанатын және сөйлесу 

тарификациясының және есептеуін қамтамасыз етеді. Оларға таксофондарды 

қосқанда қандай мүмкіндіктер болады. Барлық сымсыз абоненттік жүйелер 

қолданушы мәліметтерін таратуды қамтамасыз етеді: көптеген–28,8 кбит/с 

жылдамдықта, ал кейбіреулері – цифрлық және кеңжолақты –  ISDN желі 

жылдамығында және одан жоғары 

Спутниктік байланыста лазерлік техниканың қолдануына қызығушылық 

радиодиапазон жүйесінің жұмыс жиіліктерін 7-8  ретке асыратын, өте жоғары 

жұмыс жиіліктерін қолдану мүмкіндігін шарттайды. Бұл лазерлік 

байланыстың негізгі аса кең жиілік жолағы, сәулеленудің аз айырылуы және 

антенна өлшемі толқын ұзындығынан тәуелді деген үш артықшылығын іске 

асыруға көмектеседі.  

Ақпараттық алмасудың қауіпсіздігін аса жоғарылатуды қамтамасыз ету 

негізінде жатқан, лазерлік байланыс жүйесінің негізгі құрамы да ұсынылды. 

Бұдан өзге, көпстанциялық кіру әдістері, базалық жүйелердің 

техникалық концепцияларын құру. Тропосфералық радиорелейлі байланыс 

жүйелері, Сигналдарды тарату тәсілдері. Көп сәулелі  таралу, Спектрді 

ұлғаятын жүйелер, Сымсыз локалдық желілер. Кең  жолақты  сымсыз  

қатынау  үшін IEEE  802.11 стандарты, т.б. туралы деректер талданып, 

жинақталған мағлұмат түрінде ұсынылды. 
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Глоссарий 

 

Ішкі  аймақтық желі-аймақтық орталықты  областық орталықпен және бір-

бірімен байланыстыратын желі. 

 ЖЖ- жоғары  жиілік -20 кГц-тен  ,яғни дыбыстық жиіліктен жоғары 

тербеліс жиілігі. 

 ЖЖ күре жол- модулденген жиілікте  хабарламаны беретін, күре жолда 

жүретін сигнал. 

Қызмет  көрсету аймағы- жер бөлігінің  қисық тұйықталуын шектеу, жеңіл-

желпі берілген әр нүктеде ықтималдық күштен төмен емес таратқыш өрісінде 

нақты бөгеуілді  қабылдауды  қамтамасыз етеді.  

КСҚҚ (МД)- көп станциялы қатынас құру, сигналдар түрлі жер станциялары 

бір ретранслятор бағаны арқылы беріледі. 

Көптік қатынас құру- уақыт бойынша  жалпы арнада  ұжыммен жұмыс 

істейтін  станция және серверлерді, қосылған компьютер желісін  бөлу 

механизмі. 

 Жолақтық өткізу-аймақтық жиілік спектрдің әлсізденуін  қабылдайтын  

тербеліс берліген  мәнде басым  болмайды. 

КЖС –кең жолақты  сигнал немесе үлкен базалық сигнал. 

  Көп сәулелі бөгеуілік таралу- ФЧХ өзгерісінің  теңсіздігі және АЧХ 

сызықтық емес күре жолының тропосфералық  бөлінуінің туындайтын көп 

сәулелі  сигналдың қабылдағышта құрлымдық өзгерісін анықтайтын бөгеуіл. 

Переадресация вызова- бұл қызмет  түрі абонентке, өзіне түсіп жатқан 

қоңырауларды қысқы адреске жіберілу мүмкіншілігін туғызады. 

Протокол-бір атты деңгей арасындағы айырбас тәртібі. 

Пейджер- азгабаритті  шақырушы қабылдағыш, өзінің жеке  нөмірін (адрес)  

иемденетін. 

Роуминг- абонент  бір оператордың аумағынан басқа оператордың аумағына  

көшкенімен байланыс сол қалпында қала беретін жағдай.  

      Радио толқынның атмосфералық  рефракциясы – толқынның  

траекториясының    қисаюы. 

СТЖ- сандық тарату жүйесі- түрлі көп арналы тарату  жүйесі, көп арналы 

сигналдың таралуы сызықтық күре жол бойынша сандық түрде жүргізілетін.  

СЗСТВ- телевизиялық бағдарламалардың стерфоникалық дыбысты 

сүйемелдеу-телевизиялық бағдарламамен стеродыбыс беріледі. 

Хендовер- байланысты абоненттен бір кәрізден  басқасына  жылжытуды 

қамтамасыз ету процедурасы. 
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