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Кіріспе 

Қазіргі уақытта талшықты-оптикалық тарату желілерінің (ТОТЖ) өткізу 

қабілетін арттыру үшін спектрлік тығыздау технологиясы кеңінен қолданылады. 

Бұл технологияның жұмыс принципі оптикалық талшық арқылы әртүрлі толқын 

ұзындығындағы бірнеше деректер ағындарын - оптикалық арналарды беруге 

негізделген. Бүгінгі таңда спектрлік тығыздау-қолданыстағы және жаңа ТОТЖ 

құрылысын модернизациялауда ең қол жетімді және коммерциялық тиімді 

технология. Сонымен бір мезгілде өткізу қабілетін арттыру жоғары жылдамдықты 

талшықты-оптикалық беру жүйелерін (ТОТЖ) енгізу есебінен қамтамасыз етіледі. 

РФ байланыс желілерінің магистралдық ТОТЖ үшін қазіргі сәтте оптикалық 

арнадағы үлгілік жылдамдық 10 Гбит/с құрайды және жекелеген аймақтарда 40 

Гбит/с деңгейіне өту үрдісі бар.  

Стандартты бір арналы жүйелерден айырмашылығы арналардың спектрлік 

бөлінуімен жоғары жылдамдықты талшықты-оптикалық тарату жүйелерін енгізу 

(СБ-ТОТЖ) берілетін екілік ақпаратты ұсыну форматын таңдау, хроматикалық 

дисперсия компенсаторларын таңдау және орналастыру, параметрлерді таңдау 

және оптикалық күшейткіштерді орналастыру, поляризациялық модалық 

дисперсиясының және сызықты емес әсерлердің әсерін есепке алу, сондай-ақ 

қателерді түзетудің алдын-ала кодтаушысын таңдау сияқты мәселелерге ерекше 

көзқарасты және қарауды талап етеді.  

Талшықты-оптикалық тарату жүйесі (ТОТЖ) – Жарық өткізгіштер арқылы 

ақпарат беруді қамтамасыз ететін оптикалық элементтердің жиынтығы.  

Көп арналы байланыстың кең жолақты сигналдары ТОТЖ-дан өтеді. 

Құрылымдық сұлбаға оптикалық кабельден (ТОБЖ) басқа жарық көзі, оптикалық 

модулятор және детектор, ретрансляторлар кіреді. 

 
 1 сурет - ТОТЖ құрылымдық сұлбасы 

 

Оптикалық (жарық) кабельдердің айрықша ерекшелігі-шағын көлем –

икемділік, түсті металдардың болмауы, сыртқы электромагниттік өрістерден 

жоғары қауіпсіздік. ОК құрамында 200-ге дейін оптикалық талшық болуы мүмкін. 
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Сәулелену көздері-лазерлер және жартылай өткізгіш жарық шығаратын 

диодтар (ЖШД). 

 Оптикалық тасымалдаушы модуляцияланған кезде оның кез келген 

параметрі өзгереді: амплитудасы, жиілігі, фазасы; амплитудасының квадраты 

өзгеретін қарқындылық модуляциясы (ҚМ) қолданылады, яғни қарқындылығы. 

ЖШД және жартылай өткізгіш диодтар үшін олар арнайы модуляторларды қажет 

етпейді, ығысу кернеуі р-п арқылы электрондардың инжекциясын басқарады және 

шығыс радиациясының қарқындылығын кең ауқымда өзгертеді.  

ТОТЖ кеңінен қолдану электронды шамдардан транзисторлар мен 

микросхемаларға ауысуға ұқсас айтарлықтай техникалық – экономикалық нәтиже 

береді.  

Бұл жұмыстың мақсаты спектрлік тығыздау аппаратурасын пайдалана 

отырып, талшықты-оптикалық беру желісін жаңғырту бойынша техникалық 

ұсыныстарды әзірлеу болып табылады. 

 

1. Бастапқы деректер 

  

1.1  Жаңғыртуға жататын ТОБЖ учаскесі 5 қарапайым кабельдік 

учаскеден (ҚКУ) тұрады.  

1.2  LҚКУ ҚКУ ұзақтығы 1-кестеден анықталады. 

 

1 кесте - ҚКУ ұзындығын есептеу 

ҚКУ 

нөмері 

1 2 3 4 5 

LҚКУ, км 105-2*m+n 95+2*m-n 135-m-n 95-m+n 115+m-n 

мұндағы mn - ID картаның соңғы 2 саны. 

 

1.3 ТОТЖ қолданылатын оптикалық талшықтың түрі келесі түрде 

анықталады 

ОТ түрі = (mn) mod 4                                                (1) 

 

мұндағы mn - ID картаның соңғы 2 саны, 

(mn) mod 4 - 4-ке бағытталған бөлудің қалған бөлігін білдіреді. 

Мысалы, егер ID картаның соңғы екі саны 67 болса, онда 67: 4 = 16,75. 

Сондықтан (67) mod 4 = 67-16*4 = 3. 

 

2 кесте - OТ түрін таңдау 
(mn) mod 4 Оптикалық талшық түрі 

0 Стандартты сатылы бір режимді ұсыным. G.652.A 

1 Стандартты сатылы бір режимді ұсыным . G.652.D 

2 Нөлдік емес дисперсия ауысқан бір режимді ОТ ұсыным. G.655.A 

3 Нөлдік емес дисперсия ауысқан бір режимді ОТ ұсыным. G.655.D 
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1.4 Техникалық тапсырмаға сәйкес оптикалық арнадағы берілу 

жылдамдығын арттыру және спектрлік тығыздау технологиясын қолдану арқылы 

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ТОТЖ-ның өткізу қабілетін арттыру қажет. 

Оптикалық арнадағы беру жылдамдығы (в, Гбит/с) 3-кестеге сәйкес 

анықталады. 

 

3 кесте - Тарату жылдамдығын таңдау 

Шарт В, Гбит/с Деңгей 

m - жұп 10 STM-64 
m - тақ 40 STM-256 

 

1.5 Оптикалық арналардың саны мына формула бойынша анықталады 
4mod)(22 mn

chN +=                                        (2) 

 

мұндағы mn - ID картаның соңғы 2 саны. 

Спектрлік тығыздау жүйесінің жалпы өткізу қабілетін формула бойынша 

есептеңіз 

,BNC ch =                                                    (3) 

мұндағы Nch -оптикалық арналардың саны; В-арнадағы берілу 

жылдамдығы. 

 

1.6 Бұл жұмыста оптикалық арнаның жұмыс жиілігін таңдау ХЭО-Т жиіліктер 

торына сәйкес жасалады (өзендерді қараңыз. G.692 және OST45.178) келесі ереже 

бойынша: 

10.193, =ichf  ТГц 







−+

2

chN
if                               (4) 

мұндағы fch,i - i-ші оптикалық арнаның жұмыс жиілігі; i-арна нөмірі; f мәні - 

арналар арасындағы интервал. 

Арналар арасындағы аралық 4-кестеден анықталады. 

 

4 кесте - Арналар арасындағы интервал 

Шарт ∆f, ГГц 

m – жұп 100 

m - тақ 50 

 

Есептеулерді орындау үшін жиілікті формула бойынша толқын ұзындығына 

аударыңыз 

9

,

, 10=
ich

ich
f

с
 , нм                                        (5) 

мұндағы с-вакуумдағы жарық жылдамдығы 299792458 м/с, fch,i і-оптикалық 

арнаның жиілігі, Гц.  
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Алынған мәндерді 5-кестеге енгізіңіз.  

 

5 кесте - Оптикалық арналардың жұмыс толқын ұзындығы 

Арна нөмірі Арнаның толқын ұзындығы ch, нм 

1  
2  
… …. 

 

1.7 Спектрлік тығыздау технологиясын енгізу кезінде жоғары жылдамдықты 

оптика көмегімен оптикалық трактінің бірқатар параметрлерін өлшеуден тұратын 

желілік-кабельдік құрылыстарды міндетті түрде тексеру жүргізіледі.  

 

1.7.1 Өшу коэффициентінің спектрлік тәуелділігін өлшеу кезінде мынадай 

нәтижелер алынды:  

ОТ рек. үшін G.652 A,D:  

- 1550 нм толқын ұзындығында α ыдырау коэффициенті 

 

α(1550 нм) = 0.19 + 0.01 * [(mn) mod 4], дБ/км                    (6) 

 

Сөну коэффициентінің С-диапазонындағы (1520 – 1565 нм) толқын 

ұзындығына тәуелділігі мынадай түрде ұсынылды 

( ) ( ) ( )21550
400

03.0
1550 −+=  нм                               (7) 

мұндағы  - толқын ұзындығы, нм.  

ОТ рек. үшін G.655 A,D:  

- 1550 нм толқын ұзындығында α ыдырау коэффициенті 

 

α(1550 нм) = 0.19 + 0.01 * [(mn) mod 4], дБ/км                    (6) 

 

Сөну коэффициентінің с-диапазонындағы (1520 – 1565 нм) толқын 

ұзындығына тәуелділігі мынадай түрде ұсынылды 

( ) ( ) ( )21550
400

025.0
1550 −+=  нм                                         (8) 

Ыдырау коэффициентінің толқын ұзындығына (1530 – 1625) нм диапазонына 

тәуелділік графигін құрыңыз. 

Үш толқын ұзындығын есептеңіз: екі шеткі және орташа. 

1.7.2 хроматикалық дисперсияны өлшеу кезінде келесі нәтижелер алынды: 

ОТ рек. үшін. G.652 A,D:  

- нөлдік дисперсияның толқын ұзындығы 
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0= 1300 +  m + n, нм;                                                (9) 

- нөлдік дисперсия нүктесінде дисперсиялық қисықтың көлбеуі 

S0= 0.085 + 0.001*(m – n), пс/(нм2км).                      (10) 

Стандартты сатылы ОВ (G. 652) үшін хроматикалық дисперсия 

коэффициентін есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі: 

( ) 












−=

3

4

00

4 




S
D  пс/(нм2км)                                     (11) 

 

мұндағы S0-нөлдік дисперсия нүктесіндегі дисперсиялық қисықтың көлбеуі, 

пс/(нм2км); 0 - нөлдік дисперсия нүктесі, нм. 

ОТ рек. үшін G.655 A,D: дисперсиялық сипаттаманың параметрлері 6 - кесте 

бойынша анықталады. 

 

6 кесте - G.655 A,D ОТ дисперсиялық параметрлері 

Шарт Толқын ұзындығы 
диапазоны 

D, пс/(нм км) S (1550 нм), 

пс/(нм2 км) 

n – жұп λ ϵ (1530-1565) нм 

λ ϵ (1565-1625) нм 

2.0 – 4.5 

4.5 – 8.5 

0.07 

n - тақ λ ϵ (1530-1565) нм 

λ ϵ (1565-1625) нм 

5.5 – 7.5 

7.5 – 11.0 

0.058 

 

Ығыстырылған нөлдік емес дисперсиясы бар талшық үшін хроматикалық 

дисперсия коэффициентін есептеу (G.655) мынадай формула бойынша жүргізіледі: 

( ) )1565()1565(
35

)1530()1565(
нмDнм

нмDнмD
D +








−

−
=                 (12) 

жұмыс толқын ұзындығы 1565 нм дейін. 

( ) )1625()1625(
35

)1565()1625(
нмDнм

нмDнмD
D +








−

−
=          (13) 

жұмыс толқын ұзындығы 1625 нм дейін. 

 

Жұмыс толқын ұзындығындағы талшық үшін хроматикалық дисперсия 

коэффициентінің мәндерін есептеңіз және толқын ұзындығына тәуелділікті 

құрыңыз. 

  

Ескерту. Оптикалық арналардың саны 4-тен көп болған кезде 

толқындардың екі шеткі ұзындығы үшін және диапазонның ортасында есептеуге 

жол беріледі. 
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1.7.3 поляризациялық мода дисперсиясын өлшеу кезінде келесі нәтижелер 

алынды: 

ОТ рек. үшін G.652.А және G. 655.А 
ҚКУ 

нөмірі 
1 2 3 4 5 

DPMD, 

пс/км 

0.3 + 0.03*m 0.2 + 0.02*n 0.3 + 0.02*m 0.5 - 0.02*m 0.5 - 0.02*n 

ОТ рек. үшін G.652.D және G.655.D 
ҚКУ 

нөмірі 
1 2 3 4 5 

DPMD, 

пс/км 

0.1 + 0.01*m 0.2 - 0.01*n 0.05 + 
0.01*n 

0.2 - 0.01*n 0.08 + 
0.01*n 

ҚКУ үшін PMD коэффициентінің мәндерін есептеңіз. 

 

2 ТОТЖ регенерациялық учаскесінің құрылымдық сұлбасы 

Бұл жұмыс «нүкте-нүкте» байланысын ұйымдастырудың қарапайым 

сұлбасын қарастырады. Бұл ретте шеткі пункттерде жандыру жабдығы және 

транспондерлерді (ТрП), оптикалық мультиплексорларды (ОМ) және 

демультиплексорларды (ОДМ) қамтитын спектральды тығыздау аппаратурасы 

орналастырылады. 2-суретте бір бағытқа арналған спектрлік тығыздау 

аппаратурасы бар ТОТЖ регенерациялық учаскесінің құрылымдық сұлбасы 

көрсетілген. Бұл жұмыста байланысты ұйымдастыру екі талшық бойынша 

жүргізіледі – жеке талшық бойынша қабылдау және беру. Кері бағытта сұлба ұқсас 

болады. 

 
2 сурет  - Регенерациялық учаскенің құрылымдық сұлбасы 

 

Негізгі компоненттер: 

Стандартты оптикалық интерфейсі бар STM-64 немесе STM-256 талшықты-

оптикалық беру жүйесі; 

ТрП - тығыздау жүйесінің интерфейсіне сәйкес келетін оптикалық сигналға 

сигналды түрлендіретін транспондер; 

ОМ - әртүрлі толқын ұзындығындағы оптикалық сигналдарды топтық ағынға 

біріктіруге қызмет ететін оптикалық мультиплексор; 
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ОУпд - оптикалық компоненттердің өшуін өтеу және негізгі оптикалық жолға 

енгізілетін сигналдардың қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін қызмет ететін 

оптикалық тарату күшейткіші (бустер); 

ҚКУ – оптикалық муфталармен және монтаждалған шеткі құрылғылармен-

оптикалық кросстармен жалғанған оптикалық кабельдің құрылыстық 

ұзындығынан тұратын қарапайым кәбілдік учаске; 

ОУ - ҚКУ-дағы өшуді өтеу үшін қызмет ететін сызықтық оптикалық 

күшейткіш; 

DCM - дисперсияның бұрмалануын өтеу үшін оптикалық трактіде 

орналастырылған дисперсияның өтемақы модулі; 

ОУпрм-қабылдаудың оптикалық күшейткіші (алдын ала күшейткіш), қызмет 

ететін. 

3 Дисперсиялық өтемақы модулін есептеу 

 

3.1 Регенерациялық учаскенің рұқсат етілген ұзындығын есептеу 

Жоғары жылдамдықты ВОЛП үшін негізгі шектеуші факторлардың бірі 

хроматикалық дисперсия болып табылады. 

Регенерация учаскесінің рұқсат етілген ұзындығын формула бойынша 

есептеңіз: 

LD=
941826*e*f

D*B2*λ
2       км                                        (14) 

 

мұндағы D-жұмыс толқын ұзындығындағы хроматикалық дисперсия 

коэффициенті, пс/(нмкм); 

       В-беру жылдамдығы, Гбит/с;  

           - лазердің жұмыс толқын ұзындығы, мкм; 

       f - толтыру коэффициенті (NRZ f = 1 үшін); 

          -қуаты бойынша рұқсат етілген айыппұлмен анықталатын параметр (қуаты 

бойынша айыппұл үшін 1 Дб  = 0.306). 

 

Жұмыс ауқымынан екі шеткі және орташа оптикалық арналар үшін 

есептеулер жасаңыз. 

Хроматикалық дисперсияны өтеу қажеттілігі туралы қорытынды жасаңыз. 

 

3.2 Талшықты өтемақы дисперсия түрін таңдау 

 

Қазіргі уақытта ТОТЖ жаңғырту кезінде хроматикалық дисперсияны өтеу 

үшін едәуір теріс дисперсиясы бар және модульдер түрінде оптикалық жолға 

қосылатын арнайы өтемдік талшық (DCF) пайдаланылады. DCM өтемақы модулі 

белгілі бір ұзындықтағы DCF шығанағын қамтиды және оптикалық жолға қосу 

үшін оптикалық розеткалармен немесе оптикалық коннекторлармен жабдықталған. 

Модульдер қызмет көрсетілмейтін күшейту пункттерінде, сондай-ақ шеткі 

пункттерде орналастырылуы мүмкін. 

Өтемдік талшық немесе дайын модуль түрін таңдаудың негізгі критерийлері: 
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 - берілген толқын ұзындығының диапазонындағы дисперсияның орнын 

толтыру; 

- дисперсиялық сипаттаманың көлбеу өтемі; 

- ең аз енгізілген шығындар; 

- енгізілген поляризациялық мода дисперсиясының ең төменгі деңгейі. 

 

Спектральды тығыздағышты қолдана отырып, ТОТЖ-ны жаңарту үшін DCF 

түрін таңдағанда, дисперсиялық сипаттамалардың көлбеуін ескере отырып, бүкіл 

жұмыс ауқымында өтемақы қажеттілігін ескеру қажет. Осы шарт түрінде жазуға 

болады: 

TFDCF RDSRDS =                                                  (15) 

     

мұндағы RDSDCF, RDSTF - сәйкесінше 1/нм эку-да қолданылатын 

компенсаторлық және телекоммуникациялық талшықтың дисперсиялық 

сипаттамасының салыстырмалы көлбеуі. 

D

S
RDS =                                                                                    (16) 

мұндағы S-дисперсиялық қисықтың еңісі, пс/(нм2км); 

D-дисперсия коэффициенті, пс/(нмкм). 

 

(16) формуласы бойынша анықталған S = S0 және D мәнін қабылдай отырып, 

(10) формуласы бойынша жұмыс диапазонынан орташа толқын ұзындығы үшін 

телекоммуникациялық талшықтың RDSTF есебін жасаңыз. 

Өтемақы талшықтарының үлгілері үшін RDSDCF анықтаңыз және DCF 

маркасын 7-кестеден критерий бойынша ең қолайлы (15) таңдаңыз. 

 

7 кесте - Талшықты өтемақы дисперсия параметрлері       

Марка DCF DDCF 

(1550 нм), 

пс/(нмкм) 

SDCF, 

пс/(нм2км) 

αDCF, 

Дб/км 

DPMDDCF, 

пс/км 

Aeff, мкм2 

St.-DCF -100 - 0.23 0.43 0.24 20 
EWB-DCF -120 - 0.44 0.45 0.25 21 

HS-DCF -95 - 0.65 0.42 0.27 15 
EHS-DCF -120 - 1.2 0.45 0.29 14 
UHS-DCF -130 - 2.1 0.48 0.31 14 

LL-DCF -170 - 0.7 0.46 0.35 18 

 

3.3 Дисперсиялық өтемақы модулінің параметрлерін есептеу 

DCF талап етілетін ұзындығы мына формула бойынша анықталады 

TF

DCF

TF
DCF L

D

D
L −= ,                                                             (17) 
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мұндағы DTF - телекоммуникациялық талшықтың хроматикалық дисперсия 

коэффициенті; 

DDCF - өтемдік талшықтың хроматикалық дисперсия коэффициенті;  

LTF - телекоммуникациялық талшықтың ұзындығы, км. 

Орташа толқын ұзындығы үшін LDCF есептеңіз. 

 

Өтемақы модульдерін біріктіру үшін LТF төрт мәні үшін LDCF есептеулерін 

жасаңыз, осылайша бірнеше типтік өтемақы модульдерін алыңыз: 

- ОТ рек. үшін G. 652 LТF = 60; 80; 100; 120 км. 

- ОТ рек. үшін G. 655 LТF = 80; 140; 200; 240 км. 

 

Әр DCM модулі үшін дисперсия мөлшерін формула бойынша есептеңіз: 

DCFDCFDCF LD=                                                        (18) 

Жұмыс диапазонынан және орташа толқын ұзындығынан екі шеткі 

ұзындығы үшін есептеңіз. 

Толқын ұзындығына байланысты DCF дисперсия коэффициентін есептеу 

формула бойынша жасалады: 

  

( ) ( ) ( )15501550 −+=  DCFDCFDCF SD                   (19) 

 

мұндағы λ - оптикалық арнаның жұмыс толқын ұзындығы, нм; 

𝐷𝐷𝐶𝐹(1550) − толқын ұзындығындағы хроматикалық дисперсия 

коэффициенті 1550 нм, пс/(нм2км); 

𝑆𝐷𝐶𝐹 − дисперсиялық сипаттаманың көлбеуі, пс/(нм2км). 

 

Өтемақы модулінің жалпы өшуін есептеу үшін 

connsplDCFDCFDCM LA  ++= 22                            (20) 

мұндағы αDCF - DCF сөну коэффициенті, дБ/км;  

LDCF - DCF ұзындығы, км;  

αspl -DCF және пиг-тейлдің дәнекерленген қосылысындағы өшу, дБ;  

αconn -алмалы-салмалы қосылыста өшу, дБ. 

 

Есептеулерде αconn = 0.5 дБ және αspl = 0.3 дБ қабылдау керек. 

 

DCF поляризациялық мода дисперсиясының жоғары деңгейіне ие 

болғандықтан, жинақталған ПМД мөлшерін формула бойынша бағалау қажет 

DCFPMDDCM LDPMD =  пс.                                (21) 

Есептеу нәтижелерін 8-кестеге жазыңыз. 
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8 кесте - Дисперсияны өтеу модульдерінің параметрлері 

 DCM-A DCM-B DCM-C DCM-D 

LТF, км     

σDCF, пс/нм 1     

4     

8     

ADCM, дБ     

PMDDCM, пс     

 

4  Дисперсиялық өтемақы модульдерін таңдау және орналастыру 

 

4.1 Дисперсияны өтеу модульдері аралық күшейткіш пункттерде, сондай-ақ 

таратушы және қабылдаушы тарапта орналастырылуы мүмкін. 

Әдетте, өтемақы модулі оптикалық күшейткіштің екі сатысының арасында 

орналасады, бұл модульдің өзіндік өшуін өтеуге мүмкіндік береді және сонымен 

бірге сызықтық емес әсерлердің көбеюіне әкелмейді. 

Өтемақы учаскелерінің ұзақтығына байланысты өтемақы модульдерін таңдау 

және орналастыру. Әдетте, аралық күшейткіш нүктелерде DCM, ҚКУ ұзындығына 

жақын орналасқан. 

4.2  Компенсацияланбаған қалдық дисперсияны есептеуді мына формула 

бойынша жүргізіңіз 

( )
=

+=
5

1

,,

i

iDCMiTFTFRES LD                                            (22) 

Екі шеткі жұмыс толқынының ұзындығы мен орташа толқын ұзындығын 

есептеңіз. 

4.3 алынған мәндерді рұқсат етілген мәндермен салыстыру: 

- 10 Гбит/с үшін σRES < 1000 пс/нм 

- 40 Гбит/с үшін σRES < 62.5 пс/нм 

 

Егер қалдық дисперсия максималды рұқсат етілген мәндерден асып кетсе, 

дисперсияны өтеу модульдерінің номиналдарын таңдауды реттеңіз. 

Модульдердің таңдалған түрлерін оларды орналастыру сұлбасына сәйкес 9-

кестеге енгізіңіз. 

 

9 кесте - Дисперсияны өтеу модульдерін орналастыру 

Пункт DCM түрі 

ОП-1  

НУП-1  

…  

ОП-2  
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4.4 қалпына келтіру учаскесінде жинақталған хроматикалық дисперсияның 

формула бойынша қалай өзгеретінін есептеңіз 

( )
=

+=
j

i

iDCMiTFTFj LD
1

,,                                 (23) 

мұндағы j-ҚКУ нөмірі. 

 

Нәтижелерді 10-кестеге келтіріп, жинақталған дисперсияның регенерация 

аймағының ұзындығына тәуелділік графигін құрыңыз. 

 

10 кесте - Регенерациялық учаскедегі дисперсияның өзгеруі 

Учаскесі σRES, пс/нм 

 

   

ҚКУ 1    

ҚКУ 2    

…    

 

5 Оптикалық күшейткіштерді таңдау және орналастыру 

 

5.1 Жалпы ережелер 

 

Оптикалық күшейткіштер - бұл СБ-ТОТЖ мен және оларға негізделген 

желілермен тиімді ТОТЖ-ның маңызды элементі. Қазіргі уақытта эрбиум – EDFA 

қоспаланған талшыққа негізделген оптикалық күшейткіштер кеңінен 

қолданылады. EDFA оптикалық сигналдарды электрлік сигналдарға және 

керісінше түрлендірместен тікелей күшейтуді қамтамасыз етеді, олардың толқын 

ұзындығының жұмыс диапазоны кварцты оптикалық талшықтың мөлдірлік 

терезесіне және негізгі жұмыс диапазонына сәйкес келеді. Оптикалық 

күшейткіштер сигнал протоколына немесе оптикалық сигналды модуляция әдісіне 

тәуелсіз жұмыс істейді. Байланыс желілеріндегі EDFA күшейткіштерінен басқа, 

мәжбүрлі комбинациялық (рамандық) шашырау құбылысына негізделген 

күшейткіштер де таралады. Мұндай күшейткіштер өз шуларының төмен деңгейіне 

қол жеткізуге мүмкіндік береді және, әдетте, ұзақ ҚКУ-де қолданылады.  

Қалпына келтіру аймағындағы орынға байланысты оптикалық күшейткішті 

беріліс күшейткішіне – бустерге, желілік күшейткішке және алдын-ала 

күшейткішке жіктеуге болады.  

Күшейткіш-бустер терминал жабдығының немесе регенерация жабдығының 

оптикалық таратқыштарының шығысына орнатылады. Күшейткіштің негізгі 

функциясы-оптикалық талшыққа енгізілген оптикалық сәулелену қуатын күшейту, 

бұл беріліс қашықтығын арттыруға мүмкіндік береді. Күшейткіш күшейткіштің шу 

сипаттамаларына қойылатын талаптар жоғары емес. Қуатты арттырудың сызықтық 

сипаттамаларына негізгі талаптар қойылады. Әдетте, күшейткіш күшейткіш сору 

көзінің қуатын оптикалық сигналдың қуатына түрлендіру коэффициентін арттыру 

үшін КІРІСТІ қанықтыру аралығы аймағында жұмыс істейді.  
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Сызықтық күшейткіштер сигналды тікелей күшейту үшін регенератор 

бөлімінде орналасқан. Регенеративті бөлім техникалық талаптарға сәйкес бірнеше 

желілік күшейткіштермен конфигурациялануы мүмкін. Оптикалық талшықтың 

шығынын өтеу үшін сызықтық күшейткіш қолданылады. Бұл жағдайда EDFA-дан 

сигналдың кішігірім күшеюі және шудың төмен көрсеткіші талап етіледі. 

Алдын ала күшейткіш терминалды жабдықтың оптикалық қабылдағышының 

алдында немесе регенерациялау қондырғысының шығысында орналасқан. Бұл 

күшейткіштің негізгі қызметі - арна арқылы тарату кезінде әлсіреген кішігірім 

сигналдарды күшейту, яғни оптикалық қабылдағыштың сезімталдығын арттыруда. 

 

5.2  Қарапайым кәбілдік учаскеде өшуді есептеу 

 

Оптикалық күшейткіштердің параметрлерін анықтау және оларды орнату 

кезінде конфигурациялау үшін қарапайым кабельдік учаскелерде өшуді есептеу 

керек. 

Бұл жұмыста жалпы тозуды есептеу күшейту пункттерінде қызметтік арнаны 

енгізу/шығару үшін қолданылатын FIU оптикалық талшықтарының интерфейсінің 

тозуын қамтиды. 

Формула бойынша барлық ЭКУ үшін жалпы тозуды есептеңіз 

 

( ) ( ) FIUppccЭКУЭКУ AnanaLА +++= 2                                   (24) 

мұндағы α() -  толқын ұзындығындағы оптикалық талшықтың ыдырау 

коэффициенті, ДБ / км; 

LҚКУ - ҚКУ ұзындығы, км; 

ac - дәнекерленген қосылыстарға өшу, дБ; 

nc - оптикалық муфталар саны; 

aр - өшу оптикалық алмалы – салмалы қосылыстардағы, дБ; 

nр - оптикалық ажыратылатын қосылыстар саны; 

AFIU -оптикалық талшық интерфейсінің блогы (FIU) енгізген өшу, дБ. 

Ресей Федерациясының магистральдық байланыс желілеріндегі оптикалық 

муфталардағы дәнекерленген қосылыстардың тозуы келесідей қалыпқа 

келтірілген: 

 

11 кесте - Дәнекерленген қосылыстардың сөнуіне арналған нормалар 

Толқын ұзындығы, нм Сөну, дБ Ескертпе 

1550 ≤0.1 В 100% жағдайда 

≤0.05 В 50% жағдайда 

 

Есептеулерде біз барлық толқын ұзындығы үшін максималды рұқсат етілген 

өшу мәнін қолданамыз. 

ҚКУ-дағы оптикалық муфталардың санын есептеу мына формула бойынша 

жүргізіледі 
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1int −







=

сд

ЭКУ
c

L

L
n                                                  (25) 

мұндағы Lсд - оптикалық кабельдің құрылыстық ұзындығы, км; 

int - үлкен бүтінге дейін дөңгелектеу. 

Құрылыс ұзындығының типтік ұзындығы ретінде 4-6 км алуға болады. 

 

Ажыратылатын коннекторлардың ыдырау жылдамдығы ар≤0.5 дБ құрайды. 

Ажыратылатын қосқыштардың санын әр ҚКУ-да 4-ке тең деп санауға болады, бұл 

СБ-ТОТЖ-немесе оптикалық күшейткіштің кросстық жабдыққа қосылу 

нүктелеріне сәйкес келеді. 

С-диапазонында оптикалық талшық интерфейсінің блогымен енгізілген 

максималды өшу 1.5 дБ құрайды. 

Оптикалық трактіде үш толқын ұзындығында өшуді есептеңіз және 12-

кестеге енгізіңіз. 

 

12 кесте - ҚКУ өшуі 

Учаске Aэку , дБ 

   

ЭКУ 1    
ЭКУ 2    

       …    

 

5.3 Оптикалық күшейткіш параметрлерін таңдау 

 

Оптикалық күшейткіштің пайда болуы ЭКУ-дегі демпингті өтейтіндей етіп 

таңдалуы керек, сонымен бірге күшейткіштің шығуындағы максималды деңгейге 

және келесі күшейткіштің кіруіндегі минималды және максималды деңгейге 

қойылатын талаптар сақталуы керек. 

Бұл жұмыста кірістілік мәндерін ЭКУ-дағы құлдырауға тең деп санауға 

болады. 

 

6 Оптикалық күшейткіштермен ТОТЖ-дағы сигнал/шу қатынасын 

есептеу 

 

ТОТЖ оптикалық сигналының тозуының маңызды факторы-оптикалық 

күшейткіштер енгізген Шу. Осылайша, ТОТЖ-ны қайта құру кезіндегі қажетті 

қадам сигнал/кедергі қатынасын (OSNR) бақылау арқылы беру сапасын бағалау 

болып табылады. 

OSNR-ді MPI-S, MPI-R негізгі оптикалық трактінің нүктелерінде және R‘ 

және S’ оптикалық күшейткіштердің бақылау нүктелерінде анықтау қажет (1 

суретті қараңыз). 
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Егер күшейткіштің шуын елемеуге болатын болса (күшейткіш аймақтағы 

ыдырау күшейткіштің пайдасынан әлдеқайда көп), есептеу үшін өрнекті қолдануға 

болады 

 

( ) ( )chЭКУЭКУch ffhNNFAPOSNR −−−−= lg10lg10 ,                   (26) 

 

мұндағы Pch - MPI-S нүктесінде бір арнаның шығу қуатының деңгейі, дБм; 

NҚКУ - күшейту учаскелерінің саны (ЭКУ); 

H - Планк тұрақтысы; 

f - есептелген оптикалық арнаға сәйкес келетін жиілік; 

fch - оптикалық арна жолағы; 

fch = 12,5 Гц; 

АҚКУ - күшейткіш учаскедегі (ҚКУ) жиынтық сөну. 

fch  шамасы берілген берілу жылдамдығы үшін көршілес арналардың 

оптикалық спектрлерін қолдану салдарынан немесе модуляцияланған оптикалық 

сигнал спектрін шектеу салдарынан бұрмаланулар болмайтындай етіп таңдалады. 

100 ГГц жиілік жоспарында, ұсынымға сәйкес, толқын ұзындығы 1550 нм болатын 

канал 0,1 нм жолақпен сипатталуы керек, бұл fch  ≈ 12,5 ГГц жолағына сәйкес 

келеді. Бұл жағдайда:  

10lg (h* f* fch) = 10lg (6,628*10-34 *193,1*12,5*109*103) ≈ - 58 дБ           (27) 

Есептеулерде АҚКУ ретінде 12-кестеден тиісті толқын ұзындығы үшін 

максималды мәндерді таңдаңыз, ал NF = 5.5 дБ күшейткіш Шу факторы. Есептеу 

үшін оптикалық арнаның қуатын келесі түрде анықтаңыз 

                                          (28) 

 

мұндағы n- ID картаның соңғы саны. 

Осылайша, ең нашар жағдай үшін үш толқын ұзындығымен есептеулер 

жүргізіңіз – ҚКУ-да максималды түсу мәні. 

Әр түрлі қолдану кодтары үшін MPI-S және MPI-R нүктелеріндегі әрбір 

оптикалық арнадағы оптикалық сигнал/шу қатынасы ҚКУ (х) ең көп санына 

байланысты кемінде дБ болуы тиіс: 

 

10lgx x+ 19 +
 - MPI-S нүктесінде;                                              (29) 

1
lg1019

+
+−+

k

x
kx - MPI-R нүктесінде.                                     (30) 

Ескертпе: к-желілік ТҚ реттік нөмірі. 

Алынған мәндерді MPI-R нүктесінің нормаларымен салыстырыңыз, сигнал 

сапасы туралы қорытынды жасаңыз. 
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7 Жинақталған пояризациялық модалық дисперсияны есептеу 

 

10 Гбит/с және одан жоғары берілу жылдамдығы кезінде хроматикалық 

дисперсияны өтейтін ТОБЖ-да поляризациялық модалық дисперсия (ПМД) шектеу 

факторы болуы мүмкін. 

ПМД құбылысы ішкі гетерогенділік пен сыртқы әсерлерден туындаған екі 

жақты сыну нәтижесінде таралудың негізгі модасы 11 емес, бір-біріне 

перпендикуляр поляризациясы бар екі сызықты поляризацияланған режим түрінде 

ұсынылуы мүмкін. Поляризацияның әр күйі үшін сыну көрсеткіштерінің 

айырмашылығына байланысты сызықтық полярланған режимдер әртүрлі топтық 

жылдамдықтармен OТ-де таралады. Бұл екі ортогональды поляризациясы бар 

импульс қабылдағышқа біршама кідіріспен келеді, содан кейін фотодетекторда екі 

поляризацияның қосындысына сәйкес келетін қуат алынады. Нәтижесінде, 

шығарылымның ұзақтығы кеңейтіліп, символдар арасындағы кедергі құбылысы 

және BER қателіктерінің жоғарылауы байқалады. 

Регенерациялық учаскеде ПМД-ға телекоммуникациялық талшық және 

дисперсияны өтеу модульдері негізгі үлес қосатын болады. 

Телекоммуникациялық оптикалық талшық қосатын жалпы ПМД үлесін 

есептеңіз: 

( )
=

=
5

1

2

,,

i

iЭКУiPMDOB LDPMD

                                            
(31) 

 

Дисперсияны өтеу модульдері қосатын жалпы ПМД үлесін есептеңіз: 


=

=
DCMN

i

iDCMDC PMDPMD
1

,
2

                                                    
 (32) 

мұндағы PMDDCM - 8-кестеден анықталған дисперсияны өтеу модулінің 

поляризациялық мода дисперсиясы; 

NDCM -орнатылған дисперсиялық өтемақы модульдерінің саны. 

 

Регенерациялық учаскедегі жинақталған поляризациялық модалық 

дисперсияны есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі 

 

DCОВPУ PMDPMDPMD 22 +=                        (33) 

 

Регенерациялық учаскеде жинақталған ПМД рұқсат етілген мәні бит 

аралығының ұзақтығынан 10% құрайды. Формула бойынша берілу 

жылдамдығының максималды рұқсат етілген мәнін есептеңіз 

PMDmax =0,1/В,                                           (34) 

мұндағы B-берілу жылдамдығы, бит / с. 

PMDру есептеу нәтижелерімен салыстырыңыз және тарату жүйелерінің 

өнімділігі туралы қорытынды жасаңыз. 
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