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Кіріспе 

 

NGN (Next Generation Network) келесі буындағы байланыс желісінің 

базалық тұжырымдамасы мультисервистік желі құру идеясына негізделген, 

оның негізіне сымды және сымсыз технологияларды пайдалана отырып, 

инфокоммуникациялық қызметтердің кең шектеусіз спектрін ұсыну кезінде 

ақпараттың кез келген түрін (сөйлеу, деректер, бейне, электрондық пошта және 

т.б.) беруді білдіретін әмбебаптылық салынған. 

NGN деп сипаттауға болады: 

пакеттік коммутация (IP) принципінде жасалған желі; 

басқарушының жабдықтарынан, ақпараттың кез келген түрін беруді 

қамтамасыз ететін жабдықтардан, қызметтерді ұсынатын және әзірлейтін 

жабдықтардан тұратын желі; 

басқару функциялары, ақпаратты тасымалдау функциялары және 

қызметтер мен қосымшалар функциялары басқа функциялардан бөлек болатын 

желі; 

ашық интерфейстерді қолдана отырып құрылған желі; 

барлық қолданыстағы телекоммуникациялық желілермен өзара 

әрекеттесетін желі; 

- ұтқырлықпен сипатталатын желі-жеке абонент қатынау технологиясына 

және пайдаланылатын терминал түріне қарамастан өз қызметтерін пайдалана 

және басқара алатындығын және абонентке қызмет жеткізушісін еркін таңдау 

мүмкіндігін беретінін білдіреді. 

Мультисервистік желі әртүрлі қызмет түрлерін ұсынады: 

- тұрақты жылдамдығы 100 Мбит/с компьютерлік желі; 

- желіні пайдаланушылар арасында түрлі ақпарат алмасу (музыка, 

фильмдер, клиптер, ойындар, фотосуреттер, электрондық құжаттар және т. б.); 

- компьютерлік клубтардың ойын серверлеріне қол жеткізу; 

- Интернетке жоғары жылдамдықты қол жеткізу (әртүрлі 

жылдамдықтармен); 

- IP-телефония (желіге қосылған кезде пайдаланушы IP-телефонды 

қалалық нөмірмен және арзан қалааралық қоңыраулармен қосуға мүмкіндік 

алады); 

- қашықтағы корпоративтік желілерді біріктіру (ұйымдардың желілері, 

компьютерлік клубтар және т. б.); 

- пайдаланушы басқаратын және басқаратын виртуалды жеке желілерді 

(VPN) құру. 
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1 ЕСЖ мақсаттары мен міндеттері 

 

Есептеу-сызбалық жұмыстарды орындау «телекоммуникация желісі» 

пәнін оқу барысында алынған білімді бекітуге, желінің құрылымымен және 

оның элементтерімен танысуға және мультисервистік желіні жобалау 

дағдыларын алуға бағытталған. Жұмыстың реттілігі және тапсырмаларға 

түсініктемелер нұсқаулықта берілген. Түсіндірме жазба Ғұмарбек Дәукеев 

атындағы АЭжБУ стандарттарын сақтай отырып, Microsoft Word құжатында 

электрондық түрде жазылады. 

ЕСЖ-де қабылданатын шешімдердің қажетті негіздемелері, құрылымдық 

және функционалдық сұлбалар, түсіндіру үшін қажетті кестелер мен графиктер 

келтіріледі. Оқулықтар мен оқу құралдарындағы сипаттамалық материалды 

орналастыруға болмайды. Әр студент ЕСЖ-ны бір нұсқада орындайды, оның 

нөмірі мұғалімнің журналындағы студенттің нөмірімен анықталады. 

 

2 ЕСЖ-ге түсіндірме жазбаның мазмұны 

Түсіндірме жазбада: әр ЕСЖ мақсатын негіздеу, бастапқы мәліметтерге 

сәйкес есептеулер жүргізу және қорытындыда әрбір ЕСЖ үшін қорытынды 

жасау қажет. 

 

2.1№1 ЕСЖ «ҚТС, нөмірлеу жүйесінің құрылымдық сұлбасын 

әзірлеу және абоненттік нөмірді аудару уақытын есептеу» 

 

2.1.1 ЕСЖ № 1 тапсырмасы 

1. 1-кестеде ұсынылған нұсқаларға сәйкес жеті таңбалы нөмірлеу кезінде 

бір тораптық ауданнан тұратын аудандастырылған қалалық телефон желісін 

(ҚТС) салу. Аудандық автоматты телефон станцияларын (РАТС) автоматты 

қалааралық телефон станциясымен (АМТС) тапсырысты-жалғау желілерімен 

(ЗСЛ) және қалааралық (СЛМ) жалғау желілерімен қалааралық (УВСМ) кіріс 

жалғау желілерінің торабы және тапсырысты-жалғау желілерінің торабы 

(УЗСЛ) арқылы жалғау 

 

1 кесте- ЕСЖ №1 бастапқы деректері 

Деректер/ 

Варианттар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАТС саны, дана 5 7 4 6 4 8 9 5 7 

Жалпы 

сыйымдылығы, 

мың нөмір 

48 74 43 57 39 78 86 52 68 

Деректер/ 

Варианттар 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

РАТС саны, дана 6 7 5 7 4 5 6 7 8 
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Жалпы 

сыйымдылығы, 

мың нөмір 

56 71 46 69 35 47 57 67 74 

Деректер/ 

Варианттар 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

РАТС саны, дана 7 8 6 9 5 6 5 8 9 

Жалпы 

сыйымдылығы, 

мың нөмір 

58 62 43 65 36 56 59 84 88 

 

2. ҚТЖ салынған тораптық ауданның нөмірлеу жүйесін әзірлеу. 

Әзірленген нөмірлеу жүйесінің соңғы түрі 2-кесте түрінде жасалады. 

  

2 кесте - Әзірленген нөмірлеу жүйесінің соңғы түрі 
№ РАТС 

коды 

РАТС 

Сыйымды

лығы 

 АЛ 

нөмірлеу 

Қалааралық 

кіріс нөмір 

байланысы 

Қалааралық 

шығыс нөмір 

байланыс 

Халықаралық 

кіріс нөмір 

байланыс 

Халықаралық 

нөмірі шығыс 

байланыс 

 

3. Нөмірді терудің екі түрін қолданған кезде абонент нөмірінің терілген 

сандарын аудару уақытын есептеңіз: импульсті теру (декаттік код) және 

тоналды теру (көп жиілікті код). Терілген абоненттік нөмірдің сандық пакетінің 

уақыт диаграммасын жасаңыз және суреттеңіз. Бастапқы деректер 3-кестеде 

келтірілген. 

 

3 кесте- Бастапқы деректері 

Вариан

ттар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нөмір 

телеф. 

27890

29 

30589

00 

41700

00 

26685

90 

31456

79 

59800

91 

28183

10 

35078

70 

47126

09 

Вариан

ттар 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Нөмір 

телеф. 

24167

59 

67309

99 

72067

49 

69356

97 

40589

24 

26908

79 

56257

88 

74705

46 

68058

76 

Вари-

анттар 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Нөмір 

телеф. 

24473

61 

26109

99 

34041

78 

28362

72 

40439

86 

36948

73 

45124

85 

50224

97 

26043

21 

 

2.1.2№1 РГР орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

1. Аудандастырылған ҚТЖ-да аудандық АТС (РАТС) бір тораптық аудан 

шегінде «әрқайсысы әрбірімен» немесе «шығыршық» қағидаты бойынша өзара 

қосылады. «Әрқайсысы әрқайсысымен» қағидаты бойынша құрылған желілер 

ең жоғары сенімділікке ие (1 сурет). 1-суретте жалпы сыйымдылығы 27000 
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нөмірлі үш АТС – тан тұратын бір тораптық ауданнан (бесінші тораптық аудан-

УР5) тұратын ГТҚ келтірілген. УР5 нөмірлеу жүйесі 4-кестеде келтірілген. 

 

 
 

1 сурет – «Әрқайсысы әрқайсысымен» принципі бойынша желі құрылымы 

 

4 кесте  - УР5 нөмірлеу жүйесі 
№  РАТС коды  РАТС сыйымдылығы, нөмірі АЛ нөмірлеуі  

1 515 10000 5150000-5159999 

2 516 10000 5160000-5169999 

3 517 7000 5170000-5176999 

  27000  

 

2. Желілерде қабылданған нөмірлеу жоспарын қамтитын 

телекоммуникация желісінің мәселелерін стандарттаумен 

Телекоммуникациялар секторының Халықаралық Электр байланысы одағы 

(МСЭ-Т) айналысады. 

Бүкіл әлемде абоненттік желі нөмірінің бірыңғай құрылымы 

қабылданды: 

YYY-ABC-abх1x2х3х4х5. 

 

YYY – елдің коды (Е.164 ұсынысымен анықталған максималды 

ұзындығы бір-үш цифрдан тұратын дүниежүзілік нөмірлеу аймағының коды). 

ABC (DEF) - жеті таңбалы нөмірлеу аймағының коды (қалааралық код). 

Бұл ретте: 

қызмет көрсетілетін аумақ және нөмірлеу ресурсы шеңберінде 

географиялық тұрғыдан айқындалатын телекоммуникация желісінің АВС коды 

болады;  
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географиялық емес анықталатын, ҚР шегінде белгілі бір географиялық 

аумақпен байланысты емес телекоммуникациялар желілерінің және нөмірлеу 

ресурсының DEF белгіленген коды болады. 

ab –ішкі аймақ коды; 

х1x2х3х4х5 – абоненттік нөмірі. 

ҚР-да сымды желіге (Шығыс және кіріс байланысы) қалааралық қоңырау 

шалған кезде нөмір теріледі: 

8 АВС abх1x2х3х4х5, мұндағы 8 – қалааралық желіге шығу коды; 

 

ҚР-дан сымды желіге (шығыс байланыс) халықаралық қоңырау шалған 

кезде нөмір теріледі: 

8 10 YYY АВС abх1x2х3х4х5. 

Мысал: 

Германияға – 8 10 49 АВС abх1x2х3х4х5, мұндағы 810 – халықаралық 

желіге шығу коды, 49- Германия коды; 

АҚШ-та – 8 10 1 АВС abх1x2х3х4х5, мұндағы 810 – халықаралық желіге 

шығу коды, 1- АҚШ коды. 

Қазақстан Республикасының телефон коды «+7» (600-799). 

ҚР-да басқа елдерден сымды желіге халықаралық қоңырау шалған кезде, 

мысалы: 

− Россиядан - 8 10 7 АВС abх1x2х3х4х5, мұндағы 810 – халықаралық 

желіге шығу коды, 7 - ҚР коды; 

− Германиядан – 00 7 АВС abх1x2х3х4х5, мұндағы 00 – халықаралық 

желіге шығу коды, 7 - ҚР коды; 

− АҚШтан – 011 7 АВС abх1x2х3х4х5, мұндағы 011 – халықаралық желіге 

шығу коды, 7 - ҚР коды. 

3. Телефон желісінде абоненттік нөмірді терудің екі әдісі қолданылады: 

импульсті теру (декадтык Код) және тоналды теру (көп жиілікті код). 

Импульсті теру кезінде (декадтык код) импульстар абоненттік желінің шлейфін 

секундына 10/11 жылдамдықпен кезекпен ашу және жабу жолымен жіберіледі. 

2-суретте 2 және 4 сандарының импульстік жиынтығы (декадтык код) пакетінің 

уақыт диаграммасы көрсетілген. 

 
2 сурет - 2 және 4 сандарын импульсті жиынтықпен жіберудің уақыт 

диаграммасы 
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Абоненттік нөмірдің атаулы ақпаратын импульсті терумен (декадтық 

кодпен) трансляциялау уақытын есептеу мынадай формула бойынша 

анықталады: 

.)1(100 МИИМПТР tnNТ −+=     (1) 

 

мұндағы, n –абоненттік нөмірдегі сандар саны; 

.ИМПN  – терілетін сандар импульсінің саны; 

.МИt  –серияаралық интервалдың ұзақтығы, ол 500 мс. 

Мысал: 2430567. Адрестік ақпаратты тарату уақыты: 

 
.670030003700500)17(37100 мсТТР =+=−+=  

 

Тональды теру сандары екі дыбыс жиілігінің тіркесімімен кодталады. Бұл 

әдіс екі тонды көп жиілікті жинақ (DTMF - Dual-Tone Multi-Frequency) немесе 

жай жиілік жиынтығы деп аталады (3-суретті қараңыз). 

 

 
3 сурет-Стандартты пернетақта орналасуы 

 

DTMF - те әр көп жиілікті сигнал нөмір санының жоғарғы және төменгі 

жиілік топтарының екі тоналды сигналдарынан тұрады. Төменгі (697, 770, 852 

және 941 Гц) және жоғарғы – (1209, 1336, 1477 және 1633 Гц) топтардың 

жиіліктері. Әдетте тек 12 сигнал қолданылады, A, B, C және D сигналдары 

қосымша функциялар жиынтығын жүзеге асыру үшін қолданылады, мысалы, 

шағын АТС-да. Жиілік сигналының ұзақтығы кемінде 40 мс. Сигналдар 

арасындағы үзілістің ұзақтығы (серияаралық интервал) кемінде 40 мс. 

Екі тонды көп жиілікті DTMF көмегімен адрестік ақпаратты аудару уақытын 

есептеу мына формула бойынша анықталады 

 

.)1(40 МИТР tnnТ −+=     (2) 

Мысал: 2430567. Адрестік ақпаратты беру уақыты: 

 
.52024028040)17(740 мсТТР =+=−+=  
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2.2 ЕСЖ №2 "Телефон станциясы" 

 

Сандық коммутацияны жүзеге асыратын сандық негізде құрылған 

телефон станциясы немесе автоматты телефон станциясы (АТС) сандық 

коммутация жүйесі (ЦСК) деп те аталады. 

 

2.2.1 РГР№2 тапсырмасы 

1. Сипаттаманы табыңыз және SI-2000 v. 5 (Iskratel шығарған) АТС 

құрылымдық немесе функционалдық схемасын ұсыныңыз. 

2. SI-2000 v. 5 АТС негізгі техникалық сипаттамаларын және ЦСК 

модульдерінің мақсатын келтіріңіз. 

3. Құрылымдық немесе функционалды схеманы елестетіп, SI-2000 v. 5 

АТС модулін егжей-тегжейлі сипаттаңыз, опцияға сәйкес берілген (5-кестені 

қараңыз). 

 

5 кесте - ЕСЖ №2 бастапқы деректері 

Деректер/ 

Вари-

анттар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SI-2000 

v.5 

тораптар

ы 

SN AN SAN MN SVN AN-NB AN-

BB 

AN-WLL MLC 

Деректер/ 

Вари-

анттар 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

SI-2000 

v.5 

тораптар

ы 

AN SN MC

A 

AN SAN AN-BB MCA MLC MLC 

Деректер/ 

Вари-

анттар 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

SI-2000 

v.5 

тораптар

ы 

SN AN SAN MN SVN AN-NB AN-

BB 

AN-WLL MLC 

 

2.3 ЕСЖ 3 "NGN қол жеткізу желісін әзірлеу" 

 

2.3.1 ЕСЖ № 3 тапсырмасы 

1. берілген опцияға сәйкес (6-кестені қараңыз) NGN желісіне кіру 

шлюзінің параметрлерін есептеңіз. 

2. жобаланған қол жеткізу желісінің сұлбасын жасаңыз. 
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6 кесте – №3 ГГР бойынша бастапқы деректер 

Варианттар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Абон. саны 

СТОП- NСТОП 

5000 7000 4000 6000 4000 3500 3000 5000 7000 

аб.саны BRI - 

NISDN 

300 500 250 400 300 200 150 450 600 

Саны LAN/ 

аб. саны 

SIP/H.323 

әрбірLAN - 

NLAN/NSH 

3/50 2/70 1/40 3/60 2/40 2/35 1/30 3/50 4/70 

Интерфейсі 

бар қатынау 

желілерінің 

саны V5.2/ 

Әрбір Е1 

ағындарының 

саны - NV5/nE1 

4/1 5/1 2/1 3/1 2/1 2/1 1/1 4/1 5/1 

УАТС саны , 

шлюзге 

қосылған/әрбі

р PRI 

ағынының 

саны- NУАТС 

/nPRI 

5/1 6/1 4/1 3/1 2/1 1/1 0/0 3/1 5/1 

Кодек түрі G.711 G.726 G.711 G.711 G.726 G.729а G.711 G.726 G.729а 

Қоңыраулард

ың үлесі, 

қызмет 

көрсету. 

қысусыз x  

0,15 0,1 0,2 0,15 0,1 0,2 0,2 0,15 0,25 

Деректер/ 

Варианттар 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Абон. саны. 

СТОП- NСТОП 

4000 6000 5000 7000 3000 2000 4000 6000 5000 

аб. саны BRI - 

NISDN 

350 550 300 450 350 250 200 400 550 

Саны LAN/ 

аб. саны 

SIP/H.323 

әрбірLAN - 

NLAN/NSH 

4/40 5/50 4/50 6/70 1/30 1/25 2/20 3/60 3/50 
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Интерфейсі 

бар қатынау 

желілерінің 

саны V5.2/ 

Әрбір Е1 

ағындарының 

саны - NV5/nE1 

2/1 3/1 4/1 4/1 1/1 1/1 2/1 3/1 3/1 

УАТС саны , 

шлюзге 

қосылған/әрбі

р PRI 

ағынының 

саны- NУАТС 

/nPRI 

3/1 4/1 5/1 6/1 3/1 0/0 1/1 4/1 4/1 

Кодек түрі G.726 G.711 G.729

а 

G.726 G.711 G.726 G.716 G.711 G.726 

Қоңыраулард

ың үлесі, 

қызмет 

көрсету. 

қысусыз x  

0,2 0,15 0,25 0,15 0,2 0,1 0,15 0,2 0,1 

Деректер/ 

Варианттар 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

абон. саны 

СТОП- NСТОП 

6000 4000 3500 3000 5000 7000 2000 4500 3700 

Аб. саны BRI - 

NISDN 

670 890 880 920 460 730 840 750 780 

Саны LAN/ 

аб. саны 

SIP/H.323 

әрбірLAN - 

NLAN/NSH 

3/60 2/40 2/35 3/50 2/70 5/50 4/50 6/70 9/50 

Интерфейсі 

бар қатынау 

желілерінің 

саны V5.2/ 

Әрбір Е1 

ағындарының 

саны - NV5/nE1 

2/1 1/1 4/1 5/1 8/1 6/1 7/1 9/1 3/1 

УАТС саны , 

шлюзге 

қосылған/әрбі

р PRI 

ағынының 

7/1 8/1 4/1 3/1 8/1 6/0 1/1 6/1 5/1 
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саны- NУАТС 

/nPRI 

Кодек түрі G.726 G.711 G.729

а 

G.726 G.711 G.726 G.716 G.711 G.726 

Қоңыраулард

ың үлесі, 

қызмет 

көрсету. 

қысусыз x  

0,25 0,2 0,3 0,47 0,19 0,3 0,4 0,12 0,5 

 

2.3.2 №3 ЕСЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

1 NGN сипаттамасы. 

NGN келесі буын желілері. сондай-ақ, мультисервистік желілер деп 

аталады, пакеттік коммутация негізінде IP пакеттері түрінде трафиктің әртүрлі 

түрлерін таратады. 

NGN желісінің құрылымы мыналардан тұрады: Softswitch, әртүрлі кіру 

шлюздері, коммутаторлар/маршрутизаторлар, әртүрлі көлік шлюздері, пакеттік 

коммутаторлар, қолданбалы серверлер. 

Softswitch-бұл әртүрлі желілер үшін қосылымдарды, маршруттауды, есеп 

айырысуды, сигнал беру протоколдарын түрлендіруді және басқа да басқару 

функцияларын басқаратын бағдарламалық жасақтама қосқышы. 

NGN желісінде әр түрлі абоненттер (пайдаланушылар) желіге әртүрлі 

шлюздер немесе пакеттік қосқыштар/маршрутизаторлар арқылы қосылады: 

- жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісінің абоненттері 

(СТОП) (Аналогты абоненттер) - NСТОП, абоненттік терминалдар ретінде: ТА, 

факсимильді аппараттары, xDSL модемдері бар RAGW  (Resident Access 

Gateway)резиденттік кіру шлюзіне абоненттік желілер бойынша қосылады; 

- ISDN (Integrated Digital Subscriber Network) абоненттері-nisdn (цифрлық 

абоненттер) RAGW резиденттік кіру шлюзіне ISDN BRI (Basic Rate Interface) 

интерфейсі бойынша абоненттік желілер арқылы қосылады; 

- AN (Access Network) қатынау желісі - NV5 V5 интерфейсі бойынша 

абоненттік желі бойынша AG немесе AGW (Access Gateway)қатынау 

шлюздеріне қосылады; 

- УАТС (учрежденческая АТС) - NУАТС, кіру шлюзіне ISDN РRI (Primary 

rate Interface) интерфейсі бойынша абоненттік желі бойынша қосылады; 

- абоненттік терминалдары бар абоненттер - NSH, IP телефон аппараттары 

немесе SIP-телефондар абоненттік желілер арқылы пакеттік 

коммутаторға/Ethernet маршрутизаторына қосылады; 

- LAN жергілікті желісі (Local Area Network) абоненттік желі арқылы 

Ethernet пакеттік коммутаторына/маршрутизаторына қосылады. 

Кіру желісінің мысалы 4-суретте көрсетілген. 
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4 сурет -Кіру желісінің сұлбасы 

 

2 Кіру шлюзінің өткізу қабілетін есептеу. 

Кіру шлюзі әртүрлі абоненттер үшін сыйымды қосылу көрсеткіштерімен 

сипатталады: 

NSH – кіру шлюзінің Ethernet коммутаторы/маршрутизаторы деңгейінде 

Ethernet интерфейсі арқылы қосылуды пайдаланатын IP/SIP терминалдары бар 

абоненттер саны 

− NLAN – кіру шлюзі деңгейінде Ethernet коммутаторына қосылған LAN 

саны; 

− Мi_LAN – і-ші LAN-ға қосылатын сөйлеу қызметі абоненттерінің саны, 

мұндағы і-LAN нөмірі; 

− NV5  – кіру шлюзіне қосылған v5 интерфейсінің кіру желілерінің саны; 

− Мj_V5 – j-ші V5 интерфейсіндегі пайдаланушы арналарының саны, 

мұндағы j-кіру желісінің нөмірі; 

− NУАТС  – кіру шлюзіне қосылатын УАТС саны; 

− Мk_УАТС – k-сыншы УАТС PRI қосылу интерфейсіндегі пайдаланушы 

арналарының саны , мұндағы k-УАТС нөмірі. 

 

ЖПТЖ(СТОП) Аналогты абоненттері мен ISDN базалық қолжетімділік 

абоненттерін қосуды қамтамасыз ететін RAGW резиденттік кіру шлюзіне 

түсетін жалпы жүктеме: 

 

ISDNISDNISDNRAGW NyNyYYY +=+= СТОПСТОПСТОП , Эрл   (3) 
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мұндағы YСТОП – ЖПТЖ(СТОП) абоненттерінен резиденттік кіру 

шлюзіне түсетін жалпы жүктеме; 

YISDN – ISDN абоненттерінен кіру шлюзіне түсетін жалпы жүктеме; 

СТОПy  – ЖПТЖ(СТОП)-ның бір абонентіне үлестік жүктеме 0,1 Эрл-ге 

тең; 

ISDNy  – ISDN бір абонентіне нақты жүктеме 0,2 Эрл-ге тең; 

NСТОП – ЖПТЖ(СТОП)-ға аналогты абоненттік желі бойынша қосылуды 

пайдаланатын абоненттер саны; 

NISDN – ISDN базалық қатынау қосылымын пайдаланатын абоненттер саны. 

 

V5 интерфейсі арқылы кіру желілерін және PRI бастапқы кіру интерфейсі 

арқылы АТС-ті қосуды қамтамасыз ететін AG кіру шлюзіне түсетін жалпы 

жүктеме 

 


=

+
=

=
K

k
УАТСkM

УАТС
y

J

j
jM

V
y

AGW
Y

1
 

1
V5 5

, Эрл.                       (4) 

 

мұндағы 5Vy  – V5.2 интерфейсінің бір арнасына 0,7 Эрл-ге тең нақты 

жүктеме; 

V5 jM  – j-ші қатынау желісін қосу үшін V5.2 интерфейсіндегі арналар 

саны (кіру желілерін қосу үшін E1-тЕ1 бастапқы ағындарының саны 

берілгенін ескеру керек, арналар санына қайта есептеу керек); 

J – қатынау желілерінің жалпы саны; 

 

,30*15 EjV nM =  канал.                                         (5) 

 

УАТС
y  – 0,8 Эрл тең УАТС қосу үшін ISDN PRI бастапқы қатынау 

арнасына үлестік жүктеме; 

УАТСk
M

 
 – k-ші УАТС-ты қосу үшін ISDN PRI интерфейсіндегі арналар 

саны (әрбір УАТС - ты қосу үшін ISDN PRI - pri ағындарының саны берілгенін 

ескеру керек, оны арналар санына қайта есептеу керек); 

К – УАТС жалпы саны. 

 

,30*
 PRIУАТСk

nM =  канал.                                      (6) 

 

Егер кіру шлюзі RAGW және AG функцияларын орындаса, онда жалпы 

жүктеме 

AGWGW YYY += RAGW , Эрл.     (7) 
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Кодтың әртүрлі түрлері үшін mCODV _  дауыстық қоңырауларға қызмет 

көрсету кезіндегі кодек жылдамдығының мәні 7-кестеде келтірілген. 

 

7 кесте – Әртүрлі сөйлеу кодектерінің сипаттамалары 

Кодек VCOD1 кодек өткізу жолағы, 

кбит / с (компрессиясыз) 

VCOD2, кбит/с үзілістерін басуды 

есепке алғандағы өткізу жолағы 

(компрессиямен) 

G.711 84,80 42 

G.726 37,69 19 

G.729а 14,13 12,2 

 

Содан кейін көлік ресурсы (шлюзден NGN желісіне ақпарат беру 

жылдамдығы) немесе шлюзге кіретін дауыстық трафикті пакеттік желіге беру 

үшін бөлінуі керек кіру шлюзінің өткізу қабілеті, егер t типті кодек қолданылса, 

тең болады: 

 

 

,2_ GWCODCODGW YVkV = , кбит/с,   (8) 

 

мұндағы k – ресурсты пайдалану коэффициенті, k = 1,25; 

2CODV  –  үзілістерді басуды ескере отырып, берілген сөйлеу кодегінің 

өткізу қабілеттілігі. 

Қатынау шлюзінің көліктік ресурсын (өткізу қабілетін) анықтау үшін 

қысусыз жүктеме үлесін есепке алу үшін біз формуланы қолданамыз: 

 

,))1(( 12_ GWCODCODcomprGW YVxVxkV +−=  кбит/с,   (9) 

 

мұндағы 1CODV  – кодектен ақпаратты кідіріссіз беруге арналған ресурс. 

IP/SIP пакеттік терминалдарын пайдаланатын LAN пайдаланушылары 

үшін ресурстарды есептеу үшін: 

 

( )

.N=M                                   

,

SHLAN

1LAN SHLANLANCODpaketSHpaket NMNVyVVV +=+=
, кбит/с (10) 

 

мұндағы pakety  – IP/SIP терминалының 0,2 Эрл-ге тең меншікті жүктемесі. 

 

H. 248/Megaco хаттамасы бойынша сигналдық ақпаратты беруге 

арналған ресурсты қоса алғанда, толық көлік ресурсы (толық өткізу қабілеті):  

 

.248.__ HpaketcomprGWCODGWGW VVVVV +++=  кбит/с. (11) 
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мұндағы 248.HV  - H. 248/Megaco хаттамасы бойынша сигналдық 

ақпаратты берудің көліктік ресурсы. 

Сигналдық ақпарат шлюздің жалпы көлік ресурсынан 248.HV  өткізу 

қабілеттілігінің қосымша 10% - ын талап етеді деп келісеміз 

 

( ),1,0 __248. paketcomprGWCODGWH VVVV ++=  кбит/с.  (12) 

 

Қысқартулар тізімі 

 

ААЛ-Аналогты абоненттік желі 

АМТС-автоматты қалааралық телефон станциясы (АҚТС) 

АТС - автоматты телефон станциясы 

ЗСЛ-тапсырысты-жалғау желісі (ЗЖЖ) 

РАТС- райондаоған АТС 

СЛМ-қалааралық жалғау желісі (ҚЖЖ) 

СТОП - Жалпы пайдаланылатын телекоммуникациялық  желілер 

ТА-телефон аппараты 

ЦСК-цифрлық коммутация жүйесі(ЦКЖ) 

УАТС-мекеме АТС 

AN (Access Node) – кіру түйіні 

AN-BB-кең жолақты желі торабы 

AN-NB-тар жолақты желі торабы 

AGW (Access Gateway) - кіру шлюзі 

AN – WLL-сымсыз қатынау торабы 

BAN-кең жолақты қол жеткізу торабы 

ISDN-қызметтердің интеграциясы бар сандық желі 

LAN (Local-Area Network) – жергілікті-есептеу желісі 

MCA-топтық коммутациялық модуль 

MLC - сызықтық модуль 

MN (Manager Network) - басқару торабы 

NGN (Next Generation Network) – келесі буын желілері 

RAGW (Resident Access Gateway) – резиденттік шлюз 

SAN (Switch access Node) – коммутация және қол жеткізу торабы 

SN (Switch Node) – коммутация торабы 

SVN-қызмет көрсету торабы 

SDLC-симметриялы сандық абоненттік желі 
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