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Кіріспе 

 

Пәннің негізгі мақсаты әр түрлі мақсаттағы байланыс жүйелері мен 

желілерінің функционалдау негізі мен құру қағидаларын оқып үйрену.  

XX ғасырдың басында телефон қызметін ұсыну үшін байланыс желісі 

пайда болды және кейінгі уақытта, сыйымдылығы, тарату жылдамдығы, 

қолданылатын технологиялар мен коммутация тораптарының функциялары 

өзгерістерге ұшырады.  Қазіргі кезде жалпы мақсатқа қолданылатын телефон 

желісінің дамуын негізгі үш этапқа бөліп қабылдауға болады.   

Бірінші ұрпақ желілері - бұл дәстүрлі телефон желісі, немесе POTS 

(Plain Old Telephone Service), интегралдық қызметі бар цифрлық желі 

(Integrated Service Digital Network – ISDN) концепциясы пайда болғанға дейін 

қолданылатын технологиялық және желілік-құрылымдық шешімдер 

жиынтығын қосады. POTS  желісіне аналогты тарату жүйелері және ондық-

қадамды, координатты, жартылай электронды және цифрлық коммутация 

жүйесінің алғашқы нұсқалары жатады. 1980-ші жылдардың ордасында 

цифрлық тарату жүйелерінің пайда болуымен ISDN-нің желілік концепциясы 

дами бастады. Дегенмен де, негізгі ұсынатын қызмет телефония болып қалды. 

90-шы жылдардың аяғында Ғаламтордың пайда болуымен  оның негізгі 

тұтынушылары, желі сыйымдылығының артуына әсер етті Нәтижесінде, 

жалпы мақсаттағы телефон желісі мен желілік құрылымдардың  артуына 

қажеттілік туындады. Бірақ-та екі параллелді желі құрылымын қолдану 

экономикалық және эксплуатациялық көрсеткіштері бойынша тиімсіз. Әр 

түрлі ақпараттар түрлерін бір желілік құрылымға біріктіруді қамтамасыз 

ететін, үшінші ұрпақ желісі - NGN (Next Generation Network) желісінің 

дүниеге келуіне әкеп соқты.  

Оқу жоспары бойынша пәнге 5 кредит беріледі, барлығы - 225 сағат,  

оның ішінде аудиториялық сабақ – 90, өз бетіндік жұмыс – 150 сағат. 

 

Курс Семестр Аудит. 

сабақтар 

Дәріс ЕГЖ Курстық. 

жұмыс 

Емтихан 

1 1 90 45 7,7 30 7 
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1 дәріс. Байланыс желілерінің даму тарихы  

 

Дәрістің мақсаты: электрбайланыс желілерінің даму тарихымен 

танысу. 

 

Бұрынғы уақытта дыбыс пен жарық адамдарға ақпаратпен алмасу 

құралы болып келді. Дыбыс - біздің қатынасымыздың негізі. Бұл кезде 

қосымша құрылғылар қолданылды (от, факелдер, барабандар, ракеталар және 

т.б.). Бұрынғы жылдары хабаршылар хабарды жеткізіп және таратып отырған. 

Ғасырлар бойы тәжірибе көрсеткендей, ақпаратты тиімді тасушы ретінде 

жарық табылады, оның көмегімен қысқа хабарларды алыс қашыққа жеткізуге 

болады.  

Электрдің пайда болуы жаңа тарату құрылғыларын табуға көмектесті, 

хабарды жекткізу алдымен физикалық (сымдар) көмегімен, одан кейін сымсыз 

байланыс линиялары арқылы жеткізуді қамтамасыз ету. XIX ғасырдағы 

электрлік пен магнетизім теориясының дамуы алдымен сымды (телефондық 

және телеграфтық), одан кейін сымсыз байланыстың дүниеге келуі, барлық 

ақпараттық құрылғылар үшін -радиотарату, телевидение, Ғаламтор, ұялы 

байланыстардың XX ғасырда күнделікті өмірде қолданылатын технологиялық 

базасы құрылды [1].  

Алғашқы алыс қашықтықтағы ауалы байланыс линиялары 1854 ж. 

Петербург пен Варшава арасында тұрғызылды.  

Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының басында Петербургтан 

Владивостокқа дейін 10 мың км ұзындықтағы ауалы телеграфтық линия 

құрылды. 1939 жылы әлемдегі ең ұзын жоғары жиілікті телефондық 

магистраль Москва-Хабаровск арасында 8300 км ұзындықта іске қосылды.  

1876 жылы американдық өнертапқыш А.Г. Белл сымдар арқылы 

дауысты жіберу құрылғысы – телефонды патенттеді. Байланыстың сапасын 

жақсарту үшін 1898 жылы профессор П.Д. Войнаровский құрған арнайы екі 

сымды телефон желілерінің құрылысы керек болып табылды. Телефонды 

жетілдіруге өз үлесін орыс физигі П.М. Голубицкий қосты. Ол 1886 жылы ТА 

микрофондары телефон станциясында орналасқан бір (орталық) батареядан 

қуаттанатын телефон байланысының жаңа сызбасын әзірледі. Бұл жүйе бүкіл 

әлемде ОБ жүйесі атауымен енгізілді [1]. 

Электромагнитті толқындарды қабылдауға арналған А.С. Попов 

құрылғысын алғаш рет көрсету 1895 жылы 7 мамырда өтті. Ал 1896 жылы 

наурызда А.С. Попов екі сөзден тұратын мәтінді сымсыз электр сигналдары 

көмегімен 250 метр қашықтыққа жіберді. 1922 жылы Мәскеу қаласында 

әлемде бірінші рет қуаты 12 кВт радиотаратқыш станция құрылды. 1935 

жылы ұзындығы 150 км ультра қысқа толқынды радио желісі қатарға 

қосылды. Осы ара қашықтықты жабу үшін 50 және 100 км сайын әлсіреген 

радио толқындарды қабылдап, оларды жаңасына «ауыстырып», ары қарай 

жіберетін екі аралық «релелік» станциялар тұрғызылды.  1947 жылы «Белл» 

фирмасы әзірлеген ИКМ жүйесі туралы сөз шықты. 1962 жылы ИКМ-24 
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енгізудің бірінші коммерциялық жүйесі қолданысқа енді. 1960 жылы 

Америкада әлемде бірінші рет лазер жасалды. Бұл Нобель сыйлығын алған 

кеңес ғалымдары В.А. Фабрикант, Н.Г. Басов және А.М. Прохоров және 

американдық ғалым  Ч. Таунс жұмыстары пайда болғаннан кейін мүмкін 

болды. 1970 жылы американдық «Corning Glass Company» фирмасында өте 

таза шыны алынды. Бұл байланыстың оптикалық кабельдерін жасау және 

бірге енгізуге мүмкіндік берді. 

Электрбайланыстың қазіргі даму тенденциясы. 

Цифрлық тарату жүйелерінің қарқынды дамуы аналогты тарату 

жүйелерімен салыстырғанда бұл жүйелердің артықшылықтарымен: бөгеулікке 

тұрақтылығының жоғарлығымен, байланыс линиясының ұзындығына тарату 

сапасының тәуелсіздігімен, байланыс арналарының электрлік параметрлерінің 

тұрақтылығымен, дискреттік хабарларды тарату кезінде өткізу қабілетін 

тиімді пайдалануымен және т,б., түсіндіріледі. Қазіргі замандағы байланыс 

желілерінің даму негізі интеграция процесінде. Интеграциялық процестердің 

даму бағыты келесіде: 

- электрондау, яғни, барлық техника мен электрбайланыс 

технологиялары электрондық базаға көшуі; 

- компьютерлеу –техника мен электрбайланыс технологияларының 

компьютермен қамтылуы, әр түрлі деңгейде желілік өзара әрекеттесу 

интеграциясын жүзеге асырады; 

- цифрландыру, өзінің артықшылықтарымен электрбайланысының 

барлық құрылымдық компоненттеріне: арналар, тарату және қабылдау 

құрылғыларына, коммутация және басқару жабдықтарына енді; 

- интеллектуалдау, интеграциялық процестердің пайда болуы, 

электрбайланысының жаңа қызмет түрлерінің пайда болуы мен дамуына 

ықпал етеді; 

- глобализация, глобалды ақпараттық инфрқұрылымды құру идеясының 

пайда болуы (тұтынушыға ақпаратты жеткізетін транспорттық байланыс 

желісі және таратылған қатынас желілері құрайды); 

- стандарттау, негізгі құжат стандарт болып табылады. Себебі, 

электрбайланыс жүйесі әлемдікпен үйлесімділік тауып бірігуі, сонымен 

қазақстандық байланыс аумағындағы стандарттар мейлінше әлемдікке жақын 

болуы тиіс.  

Телекоммуникациялық технологиялардың ары қарай дамуы ақпаратты 

тарату жылдамдығын арттыру бағытында болады, желіні интеллектуалдау 

және тұтынушылардың мобилдігін қамтамасыз ету. Жоғары жылдамдықтар - 

бейнені тарату үшін қажет, соның ішінде телевизиялық, әр түрлі ақпараттарды 

мультимедиялық қосымшаларда интеграциялау, жергілікті, қалалық және 

аумақтық байланыс желілерін ұйымдастыру. Интеллектуалдық - желінің 

иілгіштігі мен сенімділігін арттырып, глобалды желілерді басқаруды 

жеңілдетеді. Электрондық құрылғыларды кішірейту жетістігі, олардың 

бағасының төмендеуіне мобилді құрылғылардың дүниеге келуіне септігін 

тигізеді.  
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Телекоммуникация желілерін құрудың жалпы принциптері 

Қазақстандық телекоммуникация негізі Қазақстан аумағында 

орналасқан электр байланыстың барлық желілерін біріктіретін ҚР  

телекоммуникациясының Бірыңғай желісі болып табылады [2]. ҚР ТБЖ басқа 

елдердің электр байланыс желілерімен байланысқан және дамитын ЖАИ 

әлемдік ақпараттық кеңістікте маңызды орын алады. ҚР ТБЖ құрамына 

жалпы қолданыстың телекоммуникация желісі (ЖҚТЖ) және келесілерден 

тұратын: ведомстволық және белгіленген желілер, арнайы тағайындаудағы 

телекоммуникация желілері, корпоративті және электромагнитті 

сигналдардың көмегімен ақпараттарды жіберудің басқа да желілері ҚР ТБЖ 

шектеулі қолданыс байланысының желісі кіреді (1.1 суретті қара).  

 

  

Қазақстан Республикасы  телекоммуникациясының бірыңғай желісі 

 

Жалпы қолданыстағы 

телекоммуникация желісі 

Өзара байланыс Шектеулі қолдану байланысының желісі 

Телекоммуникацияның белгіленген желісі 

 

Телекоммуникацияның ведомстволық желісі 

 

Телекоммуникацияның арнайы арнаудағы желісі 

 

Корпоративті және электромагнитті сигналдар 

көмегімен ақпаратты жіберудің басқа да желілері 
 

Барлық жеке және заңды 

тұлғалардың қолдануы үшін 

ашық. 

  

Қызмет көрсетуге шектеумен 

 

 

1.1 сурет –Қазақстан Республикасы  телекоммуникациясының бірыңғай 

желісі 

 

ЖҚТЖ бірге ведомстволық байланыс желілерінің қосарлануы шарттық 

негізде орындалады. Ведомстволық желілерді тұрғындарға байланыс 

қызметтерін көрсету үшін қолдануға болады және кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыруға лицензияларды алған кезде басқа да қолданушылар қолдана алады. 

Белгіленген байланыс желілері – бұл телекоммуникацияның ЖҚТЖ шығысы 

жоқ жеке және заңды тұлғалардың желісі.  

ЖҚТЖ бірге белгіленген байланыс желілерін қосарланған кезде бұл 

желілер ЖҚТЖ категориясына өтеді. Арнайы арнаудағы желілер ЖҚТЖ 

каналдары базасында жасалады және қорғаныс, қауіпсіздік және тәртіп сақтау 

қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар үкіметтік байланысты 

қамтамасыз ету үшін арналған.  

Корпоративті желілер жеке кәсіпорындардың (фирмалардың, 

ұйымдардың, акционерлік қоғамдардың және т.б.) желілерін біріктіреді және 

заңды тұлғалардың басқарма және өндірісішілік мақсаттарды жүзеге асыру 

үшін арналған. Байланыс желісі байланыс құралдарынан және желілерінен 

тұратын және электр байланысы үшін арналған технологиялық жүйеден 

тұрады.  
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Байланыс құралдары – бұл электр байланыс хабарламаларын 

қалыптастыру, қабылдау, өңдеу, сақтау, жіберу, жеткізу үшін қолданылатын 

техникалық және бағдарламалық құралдар, сонымен қатар байланыс 

қызметтерін көрсету үшін немесе байланыс желілерінің қызмет етуін 

қамтамасыз ету кезінде қолданылатын техникалық және бағдарламалық 

құралдары. Байланыс желілері – жіберу желілері, физикалық тізбектер және 

байланыстың ЖКҚ, яғни электр байланыстың құрылыстары және 

байланыстың кабельдерін салу үшін жасалған немесе бейімделген инженерлік 

инфрақұрылымдардың өзге де объектілері 

Болашақ байланыс желілеріне қойылатын талаптар. 

Болашақ байланыс желілеріне қойылатын талаптарға: 

— «мультисервистілік», мұнымен қызметтер көрсету технологиясы 

тасымал технологиясына байланысты емес екендігі түсіндіріледі; 

— «кеңалаңдылық», мұнымен пайдаланушының күнделікті қажеттілігіне 

қарай кең диапазонда ақпарат беру жылдамдығын ыңғайлы және динамиалық 

өзгерту мүмкіндігі түсіндіріледі; 

— «мультимедиалылық», мұнымен желінің көпкомпонентті ақпаратты 

(сөз, бейне, - аудиодеректер) осы компоненттерді нақты уақытта және 

қосылыстардың күрделі конфигурациясын пайдалана отырып 

синхронизациялаумен беру мүмкіндігі түсіндіріледі; 

— «интеллектуалдылық», мұнымен пайдаланушы тарапынан немесе 

қызмет көрсетуші тарапынан шызмет көрсетуді, шақыруды және қосылуды 

басқару мүмкіндігі түсіндіріледі; 

— «қызмет көрсетуге қосылудың инварианттылығы», мұнымен 

падаланатын техникаға қатысты емес қызмет көрсетулерге қосылудың 

мүмкіндігі түсіндіріледі; 

— «көпоператорлылық», мұнымен қызмет көрсету барысында бірнеше 

оператордың қатысу және қызмет саласына байланысты олардың 

жауапкершілігін бөлу мүмкіндігі түсіндіріледі. 

Сонымен, келешектің байланыс желісі (NGN) - басқару, дербестеу және 

желілік шешімдерді унификациялау есебінен  жаңа қызметтер құру жөніндегі 

ыңғайлы шексіз қызмет түрлерін көрсетуді қамтамасыз ететін, таратылған 

коммуникациямен желі тасымалын іске асыруды көздейтін байланыс 

желілерін құру тұжырымдамасы. 
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2 дәріс. Терминдер мен  анықтамалар 

 

Дәріс мақсаты: байланыс желісі мен коммутация жүйесін түсіну үшін 

алдымен телекоммуникация жүйелерінің құрылымы мен мақсаты туралы 

түсінікті оқып білу. 

 

«Ақпарат» (от лат. informatio – түсіндіру, мазмұндау) және «хабар» 

түсінігі қазіргі уақытта өзара байланысты. Ақпарат - ол, беру, тарату, 

түрлендіру, сақтау несеме тікелей қолданылатын мәлімет. Хабар ақпаратты 

ұсынатын түрі болып табылады. Адам ақпараттың 80...90% көру органдары 

арқылы және 10...20% есту органдары арқылы қабылдайды. Басқа сезу 

органдары ақпараттың 1...2 % береді.  

Ақпаратты хабар түрінде таратады. Хабар - ақпаратты қашықтыққа 

тарату үшін ыңғайлы түрі. Хабарға мысалы: телеграмма текстері, сөз, әуен, 

телевизиялық бейне, компьютер шығысындағы мәліметтер, объектілерді 

автоматты басқару жүйесіндегі бұйрықтар және т.б. жатады. Хабарды 

ақпаратты тасымалдаушы ретінде табылатын, сигналдар көмегімен таратады. 

Сигналдардың негізгі түрі болып электрлік сигналдар табылады. Соңғы кезде 

оптикалық сигналдар кең қолданылуда, мысалы, талшықты-оптикалық 

ақпаратты тарату линияларында.  

Сигнал – таратылатын хабарды бейнелейтін физикалық процесс. 

Хабарды бейнелеуді қамтамасыз үшін, қандай-да бір физикалық шаманы 

өзгерту қажет. Сигнал хабарды уақытпен таратады (жаяды), яғни оның 

функциясы уақыт. Таратылатын хабарға сәйкес физикалық тасымалдаушының 

бір немесе басқа параметрлерін өзгерте отырып сигналды қалыптыстырады. 

Ол шама сигналдың ақпараттық парамтері болып табылады. Хабардың 

ақпараттық параметрі - ақпараттық өзгертіліп "енгізілген" параметрі. 

Дыбыстық хабарлар үшін ақпараттық параметр болып дыбыстық қысымның 

лездік мәні, жылжымайтын бейне үшін - шағылысу коэффициенті, 

жылжымалы үшін - экранның жарықты шашырату бөлігі. Бұл жерде 

ақпаратты тарату сапасы мен жылдамдығы деген түсінік өте маңызды. 

Ақпаратты тарату сапасы жоғары болса, қабылдау жағында ақпаратта 

бұрмаланулар аз болады.  Ақпаратты тарату жылдамдығы артқан сайын, 

ақпараттың жоғалуына және сапасының төмендеуіне төтеп беретін арнайы 

шаралар қолдану керек.  

Хабарды қашықтыққа тарату қандай-да бір заттық тасымалдаушы 

көмегімен жүзеге асады, мысалы, қағаз немесе магниттік лента немесе 

физикалық процесс (дыбыстық немесе электромагниттік толқындар, токтар 

және т.б.). Ақпаратты тарату және сақтау, оларды қандай-да бір түрде ұсынуға 

мүмкіндік беретін, әр түрлі таңбалар (символдар) көмегімен жүзеге асады.  

Хабар уақыт функциясы болуы мүмкін, мысалы телефондық сөйлесу 

кезіндегі сөз, телеметриялық мәліметтерді тарату кезіндегі температура 

немесе қысым, телевидения арқылы тарату кезіндегі спектакль және т.с.с.  

Басқа жағдайларды уақыт хабар функциясы болып табылмайды (мысалы, 
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телеграмма мәтіні, қимылдамайтын бейнелер және т.с.с.). Сигнал хабарды 

уақытпен таратады. Сондықтан, сигнал әрқашанда уақыт функциясы болып 

табылады, тіпті хабар ондай (қимылдамайтын бейне) болмасада. Сигналдың 

төрт түрі бар: үздіксіз уақыттағы үздіксіз сигнал, дискретті уақыттағы 

үздіксіз, дискретті үздіксіз сигнал және дискреттік уақыт бойынша дискретті 

(2.1 а, б, в және г суретін қара). 

 

 
 

Үздіксіз уақыттағы үздіксіз сигнал (а), дискреттік уақыттағы үздіксіз сигнал (б), үздіксіз 

уақыттағы дискретті сигнал (в), дискретті уақыттағы дискреттік сигнал (г) 

 

2.1 сурет – Сигналдар 

 

Үздіксіз уақыттағы үздіксіз сигнал деп қысқаша үздіксіз (аналогты) 

сигналды айтады. Олар, үздіксіз мүмкін мәндер арасынан кез-келген мәнді ала 

отырып, үздіксіз уақыт мезетінде өзгере алады (синусоида).  

Дискретті уақыттағы үздіксіз сигналдар кез-келген мәнді қабылдайды, 

бірақ тек алдын-ала анықталған (дискретті) уақыт t1 , t2 , t3,…, мезеттерінде 

өзгереді.  

Үздіксіз уақыттағы дискретті сигналдар кез-келген уақыт мезетінде 

өзгереді, бірақта олар тек рұқсат етілген (дискреттік) мәндерді қабылдайды. 

Дискреттік уақыттағы дискретті сигналдар (қысқаша дискретті) дискреттік 

уақыт мезетінде рұқсат етілген (дискретті) мәндерді қабылдайды.  

Ақпараттық параметрлердің характерінің өзгеруі бойынша үздіксіз және 

дискреттік хабарлар болып бөлінеді.  
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Электрлік байланыс (телекоммуникация) – таңбаларды, сигналдарды, 

дыбыстық ақпаратты, жазба текстерін, бейнелерді дыбыстарды сыммен, 

радио, оптикалық және басқа электромагниттік жүйелер көмегімен тарату 

және қабылдау [4]. 

Электрбайланысы (Telecommunication) – бұл кез-келген шашырау 

(излучение), электрлік сигналдарды тарату және/немесе қабылдау таңбалар, 

дыбыстық ақпараттар, жазба текстері, бейнелер, дыбыстар немесе хабарларды   

радио жүйесі, сымды, оптикалық және электромагниттік жүйелер көмегімен 

тарату. 

 

Хабарды тарату принципі 
 

Хабар көзі – бұл физикалық объект, жүйе немесе құбылыс, таратылатын 

хабарды қалыптастырушы (біріншілік хабар – сөз, әуен, бейне, текстілік 

файылдар, сандар массивтері, қоршаған орта параметрлерін өлшеу және т.б.).  

Біріншілік хабарларды электрбайланыс жүйесі арқылы тиімді тарату 

үшін нашар бейімделген, сондықтан оған модуляция, кодалау, сығу, өңдеу 

және т.б. орындайды.  

Электрбайланыс жүйесі – хабарды таратуды қамтамасыз ететін, 

техникалық құрылғылар мен тарату ортасының жиынтығы. Электрбайланыс 

жүйесінің кеңейтілген құрылымдық сұлбасы 2.2 суретте көрсетілген.  

 

 
 

2.2 сурет – Хабарды тарату принципі 

 

Хабар көзі үздіксіз немесе дискретті хабарларды қалыптастырады. Осы 

хабарларды электрбайланыс құрылғылары арқылы тарату, біріншілік 

электрлік сигналға түрлендіру арнайы құрылғының көмегі қажет. Одан соң 

біріншілік сигналдар таратқыш көмегі арқылы екіншілік сигналға түрленеді, 

сипаттамалары байланыс линиясының сипаттамаларымен жақсы 

келістірілген. Сигналды кеңістік бойынша бір нүктеден басқаға тасымалдау 

электрбайланыс жүйесі арқылы жүзеге асады. 

 Қабылдау пунктіне жеткізілген сигнал қайтадан хабарға түрленеді және 

одан кейін алушыға жіберіледі (2.3 суретті қара).  
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2.3 сурет – Байланыс каналының кеңейтілген схемасы 

 

Байланыс каналы - сигналды қашықтыққа таратуды өамтамасыз ететін 

техникалық құрылғылар (түрлендіргіштер) мен тарату ортасының жиынтығы. 

Каналдар мен байланыс жүйесі, жасанды тарату ортасын қолданушылар 

(металл сымдар, оптикалық талшық), сымды деп аталады, ал каналдар мен 

байланыс жүйелерінде сигналдар ашық кеңістікпен таратылса - радиоканал 

және радиожүйе деп аталады.  

Байланыс линияларына келесі негізгі талаптар қойылады: 

- байланысты талап етілген арақашықтыққа таратуды; 

- әр түрлі хабарларды тарату үшін кеңжолақты және жарамды болуы; 

- тізбектерді өзара әсер мен сыртқы бөгеуліктерден, сондай-ақ 

физикалық әсерлерден (атмосфералық құбылыстардан, тотығудан және т.б.); 

- линия параметрлерінің тұрақтылығы, беріктігі және байланыстың 

сенімділігі; 

- жалпы байланыс жүйесінің үнемділігі. 

Қарапйым жағдайда сымсыз байланыс линиясы - жұп метал сымнан 

құралған, физикалық тізбек. Кабельдік байланыс линиялары оқшауланған 

жабқышы бар, қорғағыш қабыршықта орналасқан, сымнан құралған. 

Конструкциясы және сымдардың өзара орналасуына байланысты 

симметриялық және коаксиальды байланыс кабельдері деп бөледі.  

Симметриялық тізбек электрлік және конструктивті жағынан 

оқшауланған екі бірдей өткізгіштен тұрады.  

Коаксиалды тізбек осьтары біріккен екі цилиндрден тұрады, ондағы бір 

цилиндр - біртұтас ішкі өткізгіш, екінші жарты цилиндрдің (сыртқы өткізгіш) 

ішінде орналасқан. Өткізгіштер бір-бірімен диэлектрлік материал арқылы 

оқшауланған.  

Талшықты-оптикалық байланыс линиясы (ТОБЛ) металды кабельдер 

негізіндегі байланыс линияларымен салыстырғанда бірқатар 

артықшылықтары бар. Оларға жататын: өткізу қабылетінің үлкендігі, 

өшуліктің аз болуы, массасы мен көлемі аз, бөгеуге тұрақтылығы жоғары, 

өзара әсер болмайды, конструкциясында түсті металдардың болмауынан 

бағасы төмен. ТОБК оптикалық диапозондағы электромагниттік толқындар 

қолданылады. 
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3 дәріс. Телефонды трактылар және аппараттар  

 

Дәрістің мақсаты: телефондық трактімен және аппараттармен 

танысу. 

 

Дауыстық сигналдарды электрлі сигналдарға түрлендіру, оларды 

қашықтыққа тарату және қайтадан  дауыстық сигналдарға түрлендіру дауысты 

телефонды тарату деп аталады. Телефонды таратуды жүзеге асыру үшін 

телефонды аппараттардың құрама бөліктері болып табылатын акустика-

электрлі (микрофон) және электроакустикалық (телефон) түрлендіргіштер 

(сәйкесінше АЭТ және ЭАТ) тұратын телефонды трактылар, сонымен қатар 

желілік және станциялық құрылғылардан тұратын жалғағыш трактылар 

жасалады (3.1-суретті қараңыз). 

 

ТАТА

Т

М

М

Т

 
 

3.1сурет – Телефонды төрт сымды тракт 
 

Бұл төрт сымды тракт бір жақты әрекет етудің 2 екі сымды трактылардан 

тұрады және дауысты екі жақты таратуды қамтамасыз етеді. Төрт сымды трактты 

2 екі сымды физикалық кабельді немесе ауа желісі, сонымен қатар каналдарды 

жиілікті немесе уақытпен бөлу тәсілдерімен көп каналды ЖЖ каналдары 

көмегімен ұйымдастыруға болады. Бұл тракт төзімді, себебі екі тізбек 

арасындағы әсер өте аз. Қалалық ТС кабельдің 4 желісін қолданумен төрт сымды 

трактыларды қолдану орынсыз, сондықтан оның көмегімен ТА түрлендіргіштері 

АЖ қосылатын балансты контуры бар екі немесе үш орамды трансформатор ТА 

енгізіледі. Балансты контуры бар үш орамды трансформатор ТА микрофоны 

және телефоны арасында электрлі кері байланысты азайтатын 

дифференциалды жүйе (ДЖ) түзеді [5]. Байланыс желісін тиімді қолдану 

үшін екі сымды желіден төрт сымды телефонды каналға және керісінше 

ауысуды талап ететін тығыздауды жүзеге асырады (3.2 суретті қара). 

 

 
3.2 сурет - 2 және 4 сымды бөліктері бар телефонды тракт  
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Бірақ та трактыларға ДЖ кіретін жіберетін және қабылдайтын бөліктері 

арасындағы электрлі кері байланыс тән. Трактының төзімділігін арттыру үшін 4 

сымды тракт бөлікерін коммутациялауға мүмкіндік беретін ХК жасау қажет,  бұл 

телефон трактысына кезектесе қосылған ДЖ санын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Адамның сөзі дыбыстық тербелістердің жиынтығынан тұрады. Сөз дыбыстары 

адамның дауыс аппаратының жұмысы нәтижесінде түзіледі. Сөйлеу процесі 

кезінде өкпе бронхы және трахея арқылы дірілдейтін дауыс желбезектері арқылы 

түсетін ауа ағынын туғызады. Дауыстық желбезектері дауыс қуысын қысып, 

ашып, жиілігі осы адам үшін тұрақты және дауыстық желбезектері еркін 

тербелістерінің жиілігіне тең импульстермен ауаны шығарады. Осы дыбыстық 

қысымда алынатын жиілікті спектр амплитудасы жиіліктің артуымен кемитін 

үндестік құрамдастардың үлкен санынан тұрады. Бұл жиілік сөйлеп тұрған 

адамның үнін сипаттайды: бас – 80..320 Гц; сопрано – 250..1200 Гц; баритон – 

100…400 Гц. Осы негізгі үн дыбысты тануда рөл атқармайды. Бұл кезде 65% 

қуат жиілігі 500 Гц дейінгі дыбыстық тербелістерден шығады [7]. 

Ауа ағыны жұтқыншақ қуысындағы ауа көлемдерімен түзілетін 

резонаторлар жүйесі арқылы өтеді. Осы резонаторлар жүйесінің болуы 

біреулерінің амплитудалары күшейетін, екіншілерінің амплутадалары әлсірейтін 

үндестік құраушылардың өзгерісін негіздейді. Дауыстың әртүрлі дыбыстары 

үшін тән жиіліктің күшейтілген бөліктерін форманттар деп атайды. Дауыстың 

дыбыстары бір-бірінен форманттар саны және олардың жиілікті спектрде 

орналасу реті бойынша ерекшеленеді. Дауыстың жеке дыбыстарына 6 деңгейі 

форманттар сәйкес келуі мүмкін, олардың тек біреуі немесе екеуі негізгі болып 

табылады. Егер жіберуден кез келген негізгі форманттардың бірін алып тастаса, 

жіберілетін дыбыс бұрмаланады.  

Орыс дауысының спектралды сипаттамасы: дыбыстар жиіліктерінің 

диапазоны 80..12000 Гц жиіліктер жолағын алады; негізгі үндердің диапазоны 

80..300 Гц жиіліктер жолағын алады, бұл кезде сөйлескен кезде негізгі үн жиілігі 

ерлер үшін 150 Гц, әйелдер үшін 250 Гц; формант диапазоны 200…8600 Гц 

жиіліктер жолағын алады, бірақ та басылатын көптеген форманттар 300..3400 Гц 

жиіліктер диапазонында болады. Дауыстың дыбыстық тербелістері үлкен емес 

қуатқа ие, бұл кезде қалыпты дыбыс қаттылығы орташа шамада 10 мкВт тең             

(15 мкВт үзілістерді есептемегенде). Бұл қуат сөйлеуші адамның аузынан 

шамамен 5 см қашықтықта шамамен 0,5 Па дыбыстық қысымға сәйкес келеді. 

Сыбырлап сөйлеген кезде әлсіз дыбыстардың орташа қуаты – 0,01 мкВт, 

айғайлаған кезде – 1000-5000 мкВт. Логарифмдік масштабта дауыстық 

сигналдың өзгерістерінің шектерін сипаттайтын шама дауыстың динамикалық 

диапазоны деп аталады, дицебеллмен өлшенеді. Қарқындылығы әртүрлі 

дыбыстарды бұрмаламай жіберу үшін 57дБ динамикалық диапазоны қамтамасыз 

ету қажеттілігі есептелген. Телефон тракты бойынша 30..40дБ құрайтын өте тар 

динамикалық диапазонды қамтамасыз етеді.  

Сөйлейтін адамның дыбыстық тербелістерін акустикалық орта арқылы 

телефонды жіберген кезде оларды тиісті электр тоғының тербелістеріне 

түрлендіретін ТА АЭТ (микрофон) әсер етеді. Осы тербелістердің қуаты ТА және 
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жалғағыш тракт арқылы ЭАТ (телефон, дыбыс қатайтқыш) қабылдау трактына 

бағытталады. ЭА түрлендіргіште электр қуаты дыбыстық қуатқа бағыттайды 

және дыбыс қабылдағышпен – тыңдаушы абонент құлағымен қабылданады. 

Адам 16-16000Гц жиіліктегі дыбысты естиді. Екі жақты телефонды жіберу үшін 

АЭТ және ЭАТ екі абоненттің ТА орнатылуы тиіс.  

Арналуы бойынша ТА жалпы (жалпы қолданыс аппараттары және 

таксофондар) және арнайы арнаудағы (корабельді – ылғал өткізбейтін, 

шахталық (жарылысқа қауіпсіз), әскери-далалық, топтық қосуға арналған ТА, 

нөмірді қысқартулы теру мүмкіндігіне арналған ЕСҚ бар ТА, дыбыс 

қатайтқышы бар ТА және т.б.) аппараттарға бөлінеді. Жалпы арнаудағы ТА 

келесі талаптар қойылады: ақпараттық мекенжайлық және дыбыстық 

сигналдарды қабылдау мен  жоғары сапасы; беріктігі, сенімділігі, қолдану 

ыңғайлығы, құны төмен. ТА микрофонының электр қуаты тәсілі бойынша - 

ТА МБ (UMB=3В ТА корпусының ішіне немесе оның жанында орналасады) 

және ТА ОБ, оларда микрофон телефон станцияда орналасқан АЖ ОБ 

сымдарымен қуаттанады (UОБ=48, 60В). Конструкциясы бойынша – тұрақты 

және тасымалданатын болып бөлінеді. Сөйлесу құралдарын қосу тәсілі 

бойынша тұрақты сызбасы бар (микрофон және телефон сөйлесу уақытында 

желіге үнемі қосулы болады) және айнымалы сызбасы бар ТА (микрофон желіге 

жіберген кезде ғана қосылады, ал телефон дауысты қабылдаған кезде ғана). 

Тұрақты сызбасы бар ТА жергілікті әсері бар және жоқ болып бөлінеді. 

Жергілікті әсер деп өз әңгімесін және өз ТА телефонында бөлме шуын тыңдау 

құбылысын атайды. ТА тұрады (3.3 суретті қара): РГП, ШҚ, РП және нөмір 

тергіштің (НТ) мекенжайлық ақпаратын енгізу. РГП: бұрыштық микрофонды 

және капсула түріндегі электромагнитті телефонды қолданатын 

түрлендіргіштерден;  РГП сызбасымен жалғасатын 3,4 желілі аусымнан; 

резисторлар мен диодтардан тұрады.  

 

 
 

3.3 сурет – Телефон аппаратының сызбасы 

 

ШҚ сызбасы жиілігі 25 Гц электр тоғын шақырудың акустикалық 

сигналына түрлендіретін айнымалы тоқтың поляризацияланған қоңырауынан 

және сәйкесінше АТС ОБ тұрақты тоғының жолын бөгейтін онымен 

жалғасқан конденсатордан Сзв тұрады. Қоңыраудың сезімталдық тоғы 2..3 мА 

аралығында жатыр. РП коммутация құрылғысы микротелефонды тұтқаны 

көтерген кезде байланыстарды ауыстырып қосады. Нөмірді терген кезде (диск 
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зауыты) 1-2 байланыс тұйықталады және РГП паралллель қосады. Нөмір 

тергіш дискісінің кері бағыттағы қозғалысы кезінде 1-2 байланыс тұйықталған 

қалпында қалады, ал импульсті деп аталатын 3-4 байланыс ажырайды, 

тізбектің ажырау саны нөмірдің терілетін санына сәйкес келеді. Осылай нөмір 

саны туралы ақпарат тұрақты тоқ импульстерінің сериясы түрінде АТС 

жіберіледі. Көршілес сериялар арасында АТС құралдарына бір терілетін 

санды басқасынан басқасынан ажыратуға мүмкіндік беретін уақыттың 

жеткілікті үлкен аралығы болуға тиіс. Сөйлескен кезде сөйлеп тұрған адамға 

естілетін өз дауысының деңгейі оның ерініндегі дауыс деңгейінен 20 дБ 

шамасына төмен. Мұндай әлсіреу абоненттер үшін біріншілік болып 

табылады, сөйлесу барысында өз дауысының дыбыс қаттылығын басқара 

алады және әңгімелесушінің репликасын қабылдауды қамтамасыз етеді [7]. 

Телефонмен сөйлескен кезде микрофонға сөйлеп тұрған адам өз аппаратының 

телефонында өз дауысын естиді. Бұл сөйлеп тұрған абонент микрофонынан 

тоқ ТА сызбасының элементтері арқылы желі мен  әңгімелесуші аппаратына 

ғана емес, сондай-ақ осы аппараттың телефонына түсуімен түсіндіріледі. Осы 

себептен абонент өз телефоны арқылы қоршаған шуды естиді. Өз 

аппаратының телефоны арқылы абоненттің сөйлескен кезде жергілікті шуды 

және өз дауысын естуі жергілікті әсер деп аталады. Микрофонның 

күшейтілген қасиеттеріне байланысты сөйлесіп тұрған абонентке естілетін өз 

дауысының деңгейі телефонсыз сөйлесуге қарағанда шамамен 20-25 дБ 

жоғары. Нәтижесінде абонент өзін әдеттен тыс қатты естиді және еріксіз 

төмендетеді, бұл қабылдайтын соңда естілуді нашарлатады. Осылай, 

жергілікті әсердің зиянды әсері жіберу ұзақтығын азайтады. Жергіліктіге 

қарсы сызбалар бар: көпірлік және орнын толтыру. Жергілікті әсерді толық 

басу болмайды, себебі абоненттік линия ұзындығы әртүрлі болады. 80-шы 

жылдары қазіргі заманғы элементтік базаға орындалған өп функционалды ТА 

қолданыла бастады. Бұл ТА 4 топқа бөлінеді: 2 сымды желілер бойынша 

қалалық немесе УАТС байланысы бар «классикалық» (электронды) ТА; 

«классикалықтан» микротелефонды тұтқасы тұрақты бөлігімен баусыммен 

емес, радиоканалмен байланысуымен ерекшеленетін баусымсыз ТА; 

«классикалықтан» аппарат пен қалалық АТС  - (МӨ АТС) арасында аралық 

оқшаулаушы буынның болуымен ерекшеленетін мини-АТС құрамындағы 

жүйелік немесе жергілікті ТА (ЖТА); басқа түрлерден АТС бар сымды 

байланыс желісінің толық болмауымен ерекшеленетін мобильді  байланыс 

радиотелефоны (ұялы, спутниктік телефон, транкингтік және т.б.). 

«Классикалық» ТА жіктелуі:  

— көп функционалды ТА (жоғары класс – 0);  

— қосымша функционалды мүмкіндіктері бар (1-ші класс);  

— батырмалы нөмір тергіші, шақыруды тоналды қабылдағышы, 

бұрыштық емес микрофоны бар (2-ші класс);  

— дискілі нөмір тергіші, шақырудың электромеханикалық 

қабылдағышы, бұрыштық және бұрыштық емес микрофоны бар (3-ші класс).  
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4 дәріс. Электрбайланысының біріншілік сигналдары мен тарату 

каналдары 

 

Дәрістің мақсаты: электрбайланысының бастапқы сигналымен, 

байланыс каналымен және олардың физикалық сипаттамаларымен танысу. 

 

Хабар түрлендіргіштің шығысында алынатын электрлік сигнал, 

электрлікбайланыстың бастапқы сигналы деп аталады. Таратылатын хабардың 

өзгертілетін шамасын, бастапқы сигналдың  tx  параметрі, ұсынатын немесе 

ақпараттық параметр деп аталады (амплитуда, жиілік немесе электрлік 

сигналдың гармоникалық фазасы, амплитудасы, мпульстардың периодтық 

тізбегінің ұзақтығы немесе фазасы, кодалық комбинацияның құрылымы мен 

разрядтылығы және т.б.). Телекоммуникациялық желі мен жүйе 

құрылымында бастапқы сигнал тасымалданады, себебі ол таратқыштан 

қабылдағышқа канал арқылы таратылады [7].  

Бастапқы сигналдың негізгі сипаттамалары болып табылатындар: 

- бастапқы сигналдың ұзақтығы  Tc (нақты уақыт интервалында 

сигналдың бар болуы); 

- динамикалық диапазон Dс (мүмкін болатын шашырауды сипаттайды); 

- нақты сигналдың спектрі (жиіліктік диапазоны, cF  осы аралықта 

сигналдың негізгі энергиясы жинақталған). 

Бастапқы сигналды таратылатын сигналдың түрі бойынша жіктеуге 

болады. Келесі түрдегі сигналдарға аналогты, дискретті, цифрлық, 

таржолақты және кеңжолақты. 

Таратылатын хабар түріне байланысты біріншілік сигналдар 

жіктелінеді: 

- телефондық сигналдар (дыбыстық) және дыбыстық тарату сигналдары; 

- мәліметтер тарату және телеграфтық сигналдар; 

- телевизиялық және факсимильдік сигналдар; 

-телемеханика, телебасқару және телебақылау сигналдары. 

4.1 кестеде біріншілік сигнал қабылдайтын жилілік жолақтары 

келтірілген.  

 

4.1 кесте –Біріншілік сигнал қабылдайтын жиіліктер жолағы 

Сигнал түрі Сигналдың ені, Гц 

Телеграфтық  0…100 

Телефондық 300…3400 

Дыбыстық тарату 50…10000 

Факсимильдік, газеттерді тарату 0…180000 

Телевизиялық 50…6000000 

 

Ақпаратты таратудың физикалық құбылыстарының әртүрлі 

арналарының өткізу қабілеті: 
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- кабельдік арналар ғимарат ішінде қолданылады және 10 Мбит/с-тан 

140 Мбит/с-қа дейінгі жылдамдықты қамтамасыз етеді; 

- сымсыз каналдар (Wi-Fi типті)   54 Мбит/с-қа дейінгі жылдамдықтағы 

өткізу қабілетін қамтамасыз етеді; 

- радиоканалдар 2 Мбит/с –қа дейінгі жылдамдықты қамтамасыз етеді 

(тура көрі аралығында); 

- оптоталшықты каналдар жүздеген немесе мыңдаған киллометр 

ұзындыққа тартылып және 1 Мбит/с-тан 20 Гбит/с-қа дейінгі кең диапозонда 

өткізу қабілетін қамтамасыз етеді. 

Деректердің беріліс жылдамдығы. Бұл R = k/T=(1/T) log2M (бит/с) 

формуласымен берілетін бит секундтағы бірлік (бит/с). К битке М=2
к
- 

символдық алфавиттен сигнал анықтайды, мұндағы Т – к-биттік сигналдың 

ұзақтығы. 

Сигналдар классификациясы. Сигналды детерминделген (кез келген 

уақыттағы оның мағынасы анықталмаған болса) немесе кездейсоқ, кері 

жағдайда. Детерминделген сигналдар  x(t)=5cos10t математикалық 

өрнегімен моделденеді. Кездейсоқ сигнал үшін осындай өрнек жазу мүмкін 

емес. Негізінен, кездейсоқ сигналды бақылаған кезде ( кездейсоқ процесс 

деп те атауға болады) жеткілікті периодтағы уақытта кейбір заңдылықтар 

байқалады, оларды ықтималдылықпен және орташа статистикалықпен 

сипаттауға болады. Осындай модель, кездейсоқ процестегі ықтималдылық 

сипаттама формасында, сигнал сираттамасы және байланыс жүйесіндегі шу 

сипаттамасына пайдалы. 

Периодты және периодтық емес сигналдар. X(t) сигналы уақыт 

бойынша периодты, егер Т0>0 тұрақтысы бар болған жағдайда, x(t)=x(t+T0) 

-∞<t<∞ үшін, t арқылы уақыт белгіленген. Бұл шарт қанағаттандыратын Т0 

ең кіші мағынасы x(t) сигналының периоды деп аталады. Т0 периоды x(t) 

фурциясының толық бір циклдағы ұзақтығын анықтайды. (2.1) өрнегін 

қанағаттандыратын Т0 мағынасы болмайтын жағдайдағы сигнал периодты 

емес деп аталады. 

Аналогты және дискретті сигналдар. x(t) аналогты сигналы үзіліссіз 

уақыт функциясы болып табылады, яғни, x(t) барлық t үшін анықталады. 

Электрлік аналогты сигнал физикалық сигнал (мысалы, мағына) кейбір 

құрылғы электрлік сигналға айналғанда пайда болады. Теңдік үшін, х(кТ) 

дискреттік сигналы дискретті уақыт аралықта сигнал болып, әрбір уақыт 

кТ моментінде анықталатын сандар тізбегін сипаттайды. Мұндағы к   - 

бүтін сан, ал Т – белгіленген уақыт аралығы.  

Жолақты модуляция (аналогтық немесе цифрлік) - бұл деректі сигналды 

синусоидалді толқынға айналуы, цифрлық модуляция кезінде Т 

интервалындағы синусоид цифрлық белгі болып аталады. Синусоидтар 

амплитудалар бойынша бөлінеді, жиілікке және фазаға. Осыған байланысты, 

жолақты модуляцияны  амплитуда түрленуі (варьирования) бойынша анықтай 

аламыз, жиіліктер немесе фазаның (және олардың мәні) радиожиілікті 
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тасымалдаушы беріліс деректер бойынша. Тасымалдаушының  жалпы 

жазылуы мына түрде болады. 

 

                                                                          (4.1) 

  

Осында А(t) - уақыт бойынша ауыспалы амплитуда, ал θ(t) - уақыт 

бұрышындағы ауыспалы. Бұрыш ыңғайлы мына түрде жазылады 

 

                                                                                                                                     (4.2) 

Осыған байланысты 

                                                                                                     (4.3) 

  

Мұнда ω - тасымалдаушының жиілік бұрышы, ал φ(t) - оның фазасы. 

Жиілік ауыспалы f  немесе ауыспалы  ω  түрінде жазылады. Бірінші жағдайда 

жиілік  герцпен (Гц) өлшенеді, екіншіден – секунд ішінде радианмен (рад/с). 

Бұл параметрлер келесі ұқсастықпен байланысты  ω=2πf. 

Егер сигналдардың табылуына  қабылдағыш  тасымалдаушы фаза 

туралы хабарды қолданса, бұл  процесс  когерентті (coherent detection) 

анықтау деп аталады; егер мұндай хабар қолданылмаса, процесті конгерентсіз 

анықталу (noncoherent detection) деп атайды. Негізінде, цифрлық байланыс 

термині "демодуляция "(demodulation) және "анықталу"(detection) синонимдар 

түрінде қолданылады, бірақ  демодуляция сигналды  қалпына келтіруге  мән 

берілген, ал анықталу-алынған сигнал мәніне сейкесінше шешім қабылданған. 

Жалпы барлық бастамалар когерентті модуляция/демодуляция көрсетілген: 

фазалық манипуляция (phase shift keying-PSK), жиілікті манипуляция 

(frequency shift keying-FSK), амплитудалық манипуляция (amplitude shift keying 

- ASK), фазалы үзіліссіз модуляция (continuous phase modulation - CPM) және 

бұл модуляцияның аралас  комбинациясы. Жолақты модуляцияның негізгі 

форматы  берілген тарауда  көрсетілген. Кейбір  мамандандырылған 

форматтар, бұлар жылжуы бойынша квадратты жиілікті манипуляция(offset 

quadrature PSK-OQPSK), минималды жылжу манипуляция (minimum shift 

keying - MSK), СРМ модуляцияларының кластарына жататындар және 

квадратты амплитудалық модуляция (quadrature amplitude modulation - QAM). 

Конгерентті емес демодуляция - жүйелерге жатады, демодуляторларды 

қолданады,  фазаның кіріс сигналының көлемін мүлдем білмеуінсіз жұмыс 

жасауына жобаланған; демек, мына оқиғада фаза анықтамасы қажет емес. 

Осыған байланысты, конгерентті емес жүйелердің когерентті жүйелерден  

артықшылығы ол қарапайымдылық болып табылады, ал кемшілігі - көп 

көлемде қате ықтималдығы (РЕ). Когерентті емес сигнал беріліс  кезінде 

айтылған модуляциялар, когерентті беріліс кезінде де қолданылады: DPSK, 

FSK, ASK, CPM  және  олардың араласқан комбинациясы. Бұл когерентті емес 

қабылдағышта фаза деректері қолданылмайды. Себебі ол мынаған 
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байланысты, керекті PSK бір түрің когерентті емес (немесе дифференциалды - 

конгеренттікке) жатқызуға болады, себебі ол келген тасымалдаушыдан 

фазамен салыстыруды талап етпейді. 

Жолақты модуляция (аналогтық немесе цифрлік) - бұл деректі сигналды 

синусоидалді толқынға айналуы, цифрлық модуляция кезінде Т 

интервалындағы синусоид цифрлық белгі болып аталады. Синусоидтар 

амплитудалар бойынша бөлінеді, жиілікке және фазаға. Осыған байланысты, 

жолақты модуляцияны  амплитуда түрленуі (варьирования) бойынша анықтай 

аламыз, жиіліктер немесе фазаның (және олардың мәні) радиожиілікті 

тасымалдаушы беріліс деректер бойынша. 

Мұнда ω - тасымалдаушының жиілік бұрышы, ал φ(t) - оның фазасы. 

Жиілік ауыспалы f  немесе ауыспалы  ω  түрінде жазылады. Бірінші жағдайда 

жиілік  герцпен (Гц) өлшенеді, екіншіден – секунд ішінде радианмен (рад/с). 

Бұл параметрлер келесі ұқсастықпен байланысты  ω=2πf. 

Егер сигналдардың табылуына  қабылдағыш  тасымалдаушы фаза 

туралы хабарды қолданса, бұл  процесс  когерентті (coherent detection) 

анықтау деп аталады; егер мұндай хабар қолданылмаса, процесті конгерентсіз 

анықталу (noncoherent detection) деп атайды. Негізінде, цифрлық байланыс 

термині "демодуляция "(demodulation) және "анықталу"(detection) синонимдар 

түрінде қолданылады, бірақ  демодуляция сигналды  қалпына келтіруге  мән 

берілген, ал анықталу-алынған сигнал мәніне сейкесінше шешім қабылданған. 

Жалпы барлық бастамалар когерентті модуляция/демодуляция көрсетілген: 

фазалық манипуляция (phase shift keying-PSK), жиілікті манипуляция 

(frequency shift keying-FSK), амплитудалық манипуляция (amplitude shift keying 

- ASK), фазалы үзіліссіз модуляция (continuous phase modulation - CPM) және 

бұл модуляцияның аралас  комбинациясы. Жолақты модуляцияның негізгі 

форматы  берілген тарауда  көрсетілген. Кейбір  мамандандырылған 

форматтар, бұлар жылжуы бойынша квадратты жиілікті манипуляция(offset 

quadrature PSK-OQPSK), (4.2 суретті қара) минималды жылжу манипуляция 

(minimum shift keying - MSK), СРМ модуляцияларының кластарына 

жататындар және квадратты амплитудалық модуляция (quadrature amplitude 

modulation - QAM). 

 

 
4.2 сурет  – Модуляция түрлері 



20 
 

5 дәріс. Байланыс желісінің архитектурасы 

 

 

Дәрістің мақсаты: байланыс желісінің архитектурасымен және желіні 

құру принциптарымен танысу. 

 

Байланыс желісі электр байланыс желілерінің және қызметтерінің 

жиынтығынан тұрады.  

Біріншілік желі – желілік түйіндердің, желілік станциялардың және 

жіберудің және топтық жолдардың стандартты каналдарының желісін түзетін 

жіберу желілерінің жиынтығы. «Біріншілік желі» термині ағылшын тіліндегі 

«Transmission Network» - жіберу желісі терминіне, сонымен қатар орыс 

тіліндегі «тасымалдау желісі» терминіне сәйкес келеді. Байланыстың 

екіншілік желісі электр байланыс қызметтерінде сигналдарды тасымалдауға, 

коммутациясын және таралуын қамтамасыз етеді. Желі немесе электр 

байланыс желісі (network, telecommunication network) – бұл екі немесе одан да 

көп  белгілі тармақтар арасында олардың арасындағы электр байланысты 

қамтамасыз ету мақсатында жалғауды қамтамасыз ететін түйіндердің және 

желілердің жиынтығы. Электр байланыс қызметі (service, telecommunication 

service) – бұл электр байланыс қызметтерінде белгілі қажеттіліктерді 

қанағаттандыру мақсатында электр байланыс әкімшілігімен және оның 

абоненттермен қамтамасыз етілетін қызмет, мысалы, телефон байланысы 

қызметі, мәліметтерді жіберу қызметі, КК бар деректерді жіберу қызметі, ПК 

және т.б. бар мәліметтерді жіберу қызметі. 

Қызмет деп тұтынушыларға ұсынылатын қызмет көрсетулердің 

жиынтығы, желі деп осы қызмет көрсетулерді ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін техникалық құралдардың жиынтығы. Бұрын әрбір қызмет өз желісімен 

қамтамасыз етілетін, бірақ деректерді жіберуді дамытумен деректерді жіберу 

қызметі телефон желісін, Телекс желісін, сонымен қатар коммутацияланбаған 

каналдарды қолданып, өз жеке желісі болмай-ақ сәтті дами түсті. Кейін 

деректерді сапалы жіберуді қамтамасыз ету үшін арнайы желілер жасалды 

(КС бар желілер, КК бар желілер және КП бар желілер), яғни бір қызметті 

бірнеше желілермен қамтамасыз етуге болады және бір желі бірнеше 

қызметтерді қолдай алады.  

Желіні құрудың негізгі принциптері. Базалық принциптер байланыс 

желілерін тұрғызудың жалпы негіздерін анықтайды: әртүрлі түрдегі және 

арнаудағы желілердің өзара қарым-қатынасының өзара байланыс принцибі; 

желілерді иерархиялық тұрғызу принцибі; жалпы және шектеулі 

қолданыстағы желідегі желілерді бөлу принцибі; желілердің төзімді және 

сенімді қызмет ету принцибі; халықаралық және ұлттық стандарттар мен 

ұсыныстарға сәйкестік принцибі. Құрылымдық принциптер: арналуына 

тәуелді түйіндерді және желі станцияларын кластарға және түрлерге бөлу; 

әртүрлі желілерді және байланыс құралдарын (кабельді, радио, соның ішінде 

спутниктік) кешенді қолдану; түйіндердің кез келген жұбы арасында үш 
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географиялық кеңітілген трассалары бойынша өтетін үш жолды қамтамасыз 

еткен жағдайда біріншілік желінің байланысқан топологиясын құру; 

сақиналық құрылымдарды құру; әртүрлі операторларға тиесілі желілерді 

жалпы түйіндерді және байланыс желілерін ұйымдастыру арқылы желілерді 

жалғау; басқару және мониторинг жүйелері желілерін қамту. 

Біріншілік желі құрылымы. Біріншілік желі – желілік түйіндердің, 

желілік станциялардың және жіберудің және топтық жолдардың стандартты 

каналдарының желісін түзетін жіберу желілерінің жиынтығы. Ауылдық аудан 

немесе қаланың аумағымен шектелетін біріншілік желі бөлігі жергілікті 

біріншілік желі деп аталады. Аймақ ауданын қамтитын және осы аймақтың 

ішінде әртүрлі жергілікті желілер арасында жалғауды қамтамасыз ететін 

біріншілік желінің бөлігі аймақішілік біріншілік желіні түзеді. Осылай аймақ 

шегінде жергілікті желілер арасында байланыс ұйымдастырылады. Аймақтың 

шекаралары әкімшілік-аумақтық бірліктер шекарасымен сәйкес келеді. 

Аймақішілік желіге сонымен қатар қала шегінде аумақтық орналасқан, бірақ 

АҚАТС арқылы байланысты ұйымдастыруға арналған жіберу желілері 

жатады. Елдің бүкіл аумағында магистралды жіберу желілері көмегімен 

әртүрлі аймақішілік желілерді өзара жалғастыратын біріншілік желі бөлігі 

магистралды біріншілік желіні құрайды (5.1 суретті қара). Желілік түйін – бұл 

стандартты жіберу каналдарын және топтық жолдарды ұйымдастыру үшін, 

сонымен қатар оларды тасымалдау үшін арналған техникалық құралдардың 

кешені.  

 
 

5.1 сурет – Біріншілік желі құрылымы  

 

Желілік станция – бұл стандартты жіберу каналдарын және топтық 

жолдарды ұйымдастыру үшін, сонымен қатар осы каналдарды және жолдарды 

екіншілік желілерге ұсыну үшін арналған техникалық құралдардың кешені. 

Магистралды аймақішілік және жергілікті біріншілік желілерде өзіндік 

желілік түйіндер және станциялар бар [3]. Магистралды желілік түйіндер 

жіберудің магистралды желілерінің қиылыстарында жасалады. Магистралды 

желілік станциялар магистралды біріншілік желінің жіберу тізбегінің соңында 
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орналасады. Аймақішілік желілік түйіндер аймақішілік жіберу желілерінің 

қиылыстарында, ал аймақішілік желілік станциялар осы желілердің соңғы 

тармақтарында орналасады. Жергілікті желілік түйіндер жергілікті жіберу 

желілерінің қиылыстарында орналасады. Жергілікті желілік станциялар 

жергілікті біріншілік желінің жіберу желілерінің соңғы тармақтарында 

орналасады.  

Желілердің жіктелуі. Атауы бойынша: электр байланыс желісі және 

инфокоммуникациялық желі.  

Байланыс желісі (немесе телекоммуникациялық желі) – байланыс 

желілерінен және каналдарынан тұратын технологиялық жүйесі және шеткі 

станцияларға қосылатын абоненттік терминалдардың көмегімен 

қолданушыларды электр байланысымен қамтамасыз етуге арналады.  

Инфокоммуникациялық желі – бұл байланыс желісінен басқа ақпаратты 

сақтау, өңдеу және іздеу құралдарынан тұратын технологиялық жүйе және 

қолданушыларды электр байланысымен және оларға қажетті қол жетімді 

ақпаратпен қамтамасыз ету үшін арналған.  

Байланыс және ақпараттандыру құралдарының интеграция және 

конвергенция процестері инфокоммуникациялық желілерде 

телекоммуникациялық желілерді түрлендіруге себепші болады. ЖҚТЖ 

телекоммуникация желісінің анықталған түрлеріне бөлінеді: 

- географиялық қызмет көрсететін аумақ және нөмірлеу ресурсі; 

- ҚР шекарасында және нөмірлеу ресурсі географиялық аумағымен 

байланысты емес географиялық емес болып бөлінеді; 

- қолданушыға ұсынылатын байланыс қызметтерін жүзеге асыру 

бойынша/жалғанатын абоненттік терминалдар (бекітілген және жылжымалы). 

Модернизация міндеті өзгерді, енді оның негізгі мақсаты 

хабарламаларды пакеттеу болды. Мұның барлығы оның Ғаламтордың 

болуының (IРОР) интеграциялық нүктелері пайда болатын КЖ құрудың 

құрылымдық ерекшеліктеріне, соның ішінде VoIP қызметін жүзеге асыруға 

әсер етті. Функционалды белгісі бойынша БТЖ желісі қатынау желісіне және 

тасымалдау желісіне бөлінеді. Тасымалдау желісі қатынау желілері арасында 

осы ағындарды бөлу арқылы қатынаудың бір желісінен басқа қатынау 

желісінің хабарламаларды алушыларына хабарламалардың көздерінен 

хабарламалардың ағындарын тасымалдау қызметін орындайды. Байланыс 

желінің қатынау желісі қатынау желісі мен тасымалдау желісі арасындағы 

шекаралық болып табылатын қатынау түйінімен хабарламалар көзін 

(қабылдағыш) байланыстыратын оның бөлігі болып  табылады. желілер 

дәстүрлі түрде біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Аумақтық бөлінуі 

бойынша желілер бөлінеді:  

- магистралды желілер (байланыстың облыстық орталықтарының 

түйіндерін өзара байланыстыратын желі және ҚР байланысының орталық 

түйіндері). Бұл желі ҚР БТЖ аймақтық желілері және байланысуы арасында 

хабарламалар ағындарының тасымалын қамтамасыз етеді, ҚР БТЖ 

стратегиялық маңызды компоненті болып табылады;  
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- аймақтық (немесе аумақтық) желілер (ҚР бір немесе бірнеше 

аумақтарында түзілетін байланыс желілері);  

жергілікті желілер (әкімшіліктік шектегі немесе аумақтың басқа 

принцибі бойынша анықталған және аумақтық байланыс желілеріне 

жатпайтын байланыс желісі);  

- халықаралық желі – шетелдік мемлекеттердің байланыс желілеріне 

жалғанған жалпы қолданыстағы желі.  

Нөмірлеу кодтары бойынша желілер екі класқа бөлінеді:  

-АВС кодының желілері – бұл географиялық анықталған аумақтың АВС 

нөмірлеуінің 8 миллионды аймағының ауданын қамтитын бекітілген байланыс 

желілері;  

-DEF кодының желілері – бұл DEF кодымен біріктірілетін аумақтық 

таратылған желілер, жылжымалы байланыс желілері.  

Ұйымдастыру-техникалық тұрғызу бойынша ҚР БТЖ магистралды 

желілер екі класқа бөлінеді:  

- I кластың магистралды желілері – желінің төзімділігін және 

өміршеңдігін, ақпараттық қауіптерден қорғалуын қамтамасыз ету жағынан ҚР 

БТЖ барлық ұйымдастыру-техникалық талаптарын қанағаттандыратын 

желілер;  

- II кластың магистралды желілері – осы талаптарды толығымен 

қанағаттандырмайтын желілер.  

Электр байланыс қызметтерінің саны бойынша желілер бөлінеді: 

- моносервисті, электр байланыстың бір қызметін ұйымдастыруға 

арналған (мысалы, радио тарату);  

- электр байланыстың екі немесе одан да көп қызметтерін 

ұйымдастыруға арналған (мысалы, телефон, факс және мультимедиялық 

қызметтер).  

Коммутация түрлері бойынша екіншілік желілер бөлінеді:  

- коммутацияланбайтын;  

- коммутацияланатын желілер – арналар, хабарлар, дестелер.  

Тарату ортасының сипаты бойынша желілер сымды, радио желілі және 

аралас болып бөлінеді.  

Радио желілер спутниктік және жер үстілік болып бөлінеді. ЖҚТЖ 

белгілі аумақта абоненттерге қызмет көрсетуде оператордың қатысу үлесі 

бойынша бөлінеді: 

- біршама бедел алатын байланыс операторының желісі (25 % астам 

коммутацияның құрастырылған сыйымдылығына ие немесе 25 % артық 

трафикті өткізеді);  

- басқа операторлардың желілері.  
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6 дәріс. ҚТЖ мен АТЖ құру принциптері  

 

Дәрістің мақсаты: ҚТЖ мен АТЖ құру принциптерімен танысу. 

 

Коммутацияның қолда бар техникалық құралдарын ескере отырып, ҚТС 

құрылымының келесі алуан түрлілігі қарастырылады:  

- бір АТС бар аудандырылмаған телефон желілері;  

- «әрқайсысы әрқайсысымен» принципі бойынша бір-бірімен жалғағыш 

желілердің шоғырлары арқылы байланысқан бірнеше аудандық АТС (ААТС) 

бар аудандастырылан телефон желілері (түйін түзусіз);  

- бірнеше түйінді аудандық АТС тұратын кіріс хабарламалардың 

түйіндері бар аудандастырылған телефон желілері;  

- бір түйіндік ААТС «бірімен кейін бірі» принципі бойынша бір-бірімен 

жалғастыруға болады (1-түйіндік аудан) немесе өзіндік түйіндік ауданының 

КХТ арқылы (2-түйіндік аудан) байланысады.  

Бұл кезде координатты, квазиэлектронды және электронды жүйелердің 

станциялары түйінішілік станцияаралық байланыстың екі аталған 

нұсқалдарының бір уақытта болуына рұқсат береді; бір түйінді ауданның 

ААТС басқа түйіндік ауданның ААТС-мен осы басқа түйіндік аудандардың 

КХТ арқылы байланысады; координатты, квазиэлектронды және электронды 

ААТС-дан КХТ өте отырып, басқа түйінді аудандардың ААТС-ға жолдарды 

ұйымдастыру мүмкін. Кез келген екі ҚТС станциялары арасындағы байланыс 

әртүрлі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін: бір АТС екіншісімен тікелей 

байланыстыратын станцияаралық желілердің бір шоғыры бойынша өтетін 

тура жол; түйіндік коммутациялық ҚТС жабдығын қолдана отырып, 

жалғағыш желілердің екі немесе одан да көп шоғырлары  бойынша әрқайсысы 

өтетін бір немесе бірнеше тасымалдау жолдары. Екі АТС арасында екі немесе 

одан да көп мүмкін болатын жолдар болған жағдайда осы жолдардың бірі 

негізгі, ал қалғандары айналма жолдар болып табылады. Бір АТС туындайтын 

және басқа АТС байланысуды талап ететін шақырулар бірінші кезекте негізгі 

жол бойынша бағытталады. Негізгі жолда бос және қол жетімді желілер 

болмағандықтан негізгі жол бойынша байланыс ала алмаған шақырулар 

айналма жол бойынша тағайындалған  станцияға бағытталатын осы жолда 

артық жүктемені туғызады. Тура жолдарды ұйымдастыру мүмкіндіктері мен 

негізгі және айналма жолдарды ұйымдастыру сызбаларын таңдау желінің 

құрылымымен, қолданылатын КО техникалық сипаттамаларымен анықталады 

ҚТС тұрғызған кезде келесілерді ескеру қажет:  

- қайта орнатылатын станциялардың үлкен сыйымдылығын; 

- бағыттардың кез келген  санын ұйымдастыру  мүмкіндігі;  

- айналма жолдардың дамыған жүйелерінде желіні ұйымдастыру 

мүмкіндіктерін;  

- кез келген сыйымдылықтың толық қол жетімді шоғырларын 

ұйымдастыру  мүмкіндігі. 
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Ауылдық телефон желілерін құру принциптері. Ауылдық ТС тура және 

айналма жолдарды  қолдану мүмкіндігімен радиалды тұрғызуды (бір сатылы 

сызба) және радиалды-түйіндік тұрғызуды (бір және екі сатылы сызба) 

қарастырады. Ауылдық ТС тұрғызудың көрсетілген принциптеріне сәйкес 

онда қолданылады: аудандық орталықта орналасқан, бір уақытта аудандық 

орталықтың телефонды станциясының және ауылдық ТС тасымалдау 

түйінінің қызметтерін орындайтын орталық станция (ОС). Орталық станцияда 

радиалды тұрғызу кезінде  соңғы станциядан (СС) немесе радиалды-түйіндік 

тұрғызу кезінде соңғы станциядан және түйіндік станциялардан жалғағыш 

желілерді (ЖЖ) қосады; орталық станция арқылы автоматты қалааралық 

телефон станциясымен байланысты жүзеге асырады. Ауылдық ТС 

тұрғызудың бір сатылы сызбасы екі сатылы сызбамен салыстырған кезде 

станциялық жабдықты жеңілдетеді, сенімділікті арттырады. Бір сызбаны 

қолдану тұрғындардың тығыздығына және елді мекендердің арасындағы 

қашықтыққа тәуелді. Ауылдық ТС тұрғызудың екі сатылы сызбасын 

техникалық-экономикалық орындылық жағдайында ғана қолдануға болады. 

Түйіндік станциялар және орталық станциялар  төрт сымды тасымалдауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Орталық станцияның сыйымдылығы бірнеше жүздеген 

нөмірден бірнеше мыңдаған нөмірлерге дейінгі шектерде болуы мүмкін. 

Соңғы станция мен  түйіндік станцияның сыйымдылығы елуден бірнеше 

мыңдаған нөмірлерге дейінгі шекте болуы мүмкін. Байланыстың сенімділігін 

және өміршеңдігін  жоғарлату, жалғағыш желілердің өткізгіштік қабілетін 

арттыру, КЖ жақсы қолдану және артық жүктемелермен күресу мақсатында 

тура және айналмалы жолдарды қолдану қажет. Автоматты қалааралық және 

аймақішілік байланыстарды ұйымдастырған кезде орталық станцияда, 

түйіндік станцияда және соңғы станцияда оларда АОН аппаратурасы 

орнатылған жағдайда қолданыстағы координатты станцияларды сақтауға 

рұқсат етеді. Ауылдық телефон станциясында ҚТС қарағанда аналог-сандық 

аналогтың бірнеше ауысулары мүмкін және сандық станциялар арасында 

«бос» стандартты ИКМ жолы болмаған жағдайға рұқсат етіледі немесе олар 

аналогты интерфейстерді қолдана отырып, ауылдық ТС қосылады. Түйіндік 

станция және  орталық станция ретінде  станцияны қолданумен радиалды-

түйіндік принцип бойынша  ауылдық ТС құруға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда 

орталық станция арқылы айналма жолмен әртүрлі түйіндік станциялар 

арасында жоғары қолданудың  тура  жолдарын ұйымдастыру мүмкін. 

Ауылдық ТС екі бағытты және бір бағытты жалғағыш желілерді қолдануға 

болады, біреуі жергілікті байланыс үшін, сондай-ақ қалааралық байланыс 

үшін қолданылады. Желілердің шоғырының түрін таңдау (бір бағытты немесе 

екі бағытты қолдану), сонымен қатар жергілікті және қалааралық байланыс 

үшін жеке шоғырлы желілерді қолдану туралы сауалды шешу техникалық-

экономикалық негіздемемен анықталады. Ауылдық ТС абоненттердің 

анықтамалық, тапсырыс беру және шұғыл қызметтермен байланысу 

мүмкіндігін қарастыруы тиіс. Аудандастырылмаған телефон желісі бар 

аудандық орталықта арнайы байланыс торабы (АБТ) тікелей орталық 
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станцияда ұйымдастырылады. Орталық станцияға, түйіндік станцияларға 

немесе соңғы станцияларға кіретін шұғыл қызметтері бар байланыс ауылдық 

ТС барлық абоненттерін, соның ішінде БТЖ желісіне шығуға құқығы жоқ 

түйіндік станция және соңғы станцияның өндірісішілік абоненттерін 

қамтамасыз етуі тиіс.  

Жергілікті аралас желілерді тұрғызу принципі. Аудандастырылған ҚТС 

беретін аудандық орталық немесе ірі қала (облыстық немесе республикалық 

орталық) бір уақытта ауылдық әкімшіліктік аудан орталығы болып табылған 

кезде ҚТС және ауылдық ТС бірыңғай аралас телефон желісін түзеді. Бұл 

кезде ауылдық телефон станциялары арасындағы, ауылдық ТС мен ҚТС 

станциялары арасындағы байланысты, сонымен қатар ауылдық ТС 

абоненттерінің шығыс және кіріс байланысты жүзеге асыратын ҚТС ауылдық-

қала жанындағы байланыс торабының немесе орталық станция шығыс және 

кіріс хабарламаларының тасымалдау торабын ұйымдастыру қарастырылады. 

ҚТС сыйымдылығына және құрылымына, сонымен қатар қолданылатын АТС 

түрлеріне тәуелді аралас ТЖ құрудың әртүрлі тәсілдері бар. Егер қалада торап 

түзуісіз аудандастырылған желі болса және аралас желінің жалпы 

сыйымдылығы 80 000 нөмірден аспаса, онда осы желіде ауылдық 

станцияларға кіруі мүмкін ауылдық-қала жанындағы байланыс торабын 

немесе орталық станцияны ұйымдастыруы мүмкін.   

Ауылдық-қала жанындағы байланыс торабы (ОС) аудандық АТС 

«бірінен соң бірі» принцибі бойынша қала жанындағы АТС бір-бірімен 

байланысады және жергілікті жағдайларға тәуелді немесе тікелей аудандық 

АТС немесе мекемелік станциялар құқықтарында немесе ауылдық-қала 

жанындағы байланыс торабы (ОС) арқылы ҚТС қосылады. Жабдықтың түрін 

таңдауды оның өткізгіштік қабілеті транзитті жүктемеге қызмет көрсету үшін 

жеткілікті болатынын ескере отырып, жүргізу қажет [2]. 

Аймақішілік желіні құру принципі. Аймақішілік желі бір аймақтың 

әртүрлі жергілікті желілерінің арасында станциялар мен тораптарды жалғауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Аймақішілік желіде техника-экономикалық есептеулер 

немесе басқа да түсініктер негізінде бір немесе бірнеше  АҚАТС орнатуға 

болады (тез дамушы аумақтардағы елді мекендердің болжамды өсуі 

салдарынан). АҚАТС аймақтық орталыққа орнату қажет. Аймақішілік желіде 

АҚАТС және АТТ  болған кезде аумақтың әрбір жергілікті желісі жоғары 

сапалы қызмет көрсетудің ТЖЖ және ҚАЖЖ бойынша немесе АТТ  

қосылады. Қалааралық немесе халықаралық желіде АТТ  кіргізілген жергілікті 

желілердің абоненттерінің шығуы осы АТТ  үшін тірек (жақын) болып 

табылатын АҚАТС арқылы жүзеге асырылады. Аумақтың әртүрлі жергілікті 

желілерінің станциялары және түйіндері арасындағы барлық жалғаулар 

айналма жолдар: аралық (ААЖ) және соңғы таңдау жолдары (СТЖ) бойынша 

АҚАТС арқылы орнатылады. Аймақішілік желіні ұйымдастырудың ең кең 

тараған нұсқасы аймақта бір АҚАТС бар нұсқа болып табылады. Бұл 

жағдайда телефон желілері радиалды принцип бойынша тұрғызылады. 

Аймақта бірнеше АҚАТС болған жағдайда аймақішілік желі айналмалармен 
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тұрғызылуы мүмкін. Бұл кезде аймақтың әртүрлі қалаларында жергілікті 

желілер АҚАТС бойынша бөлінген, яғни әрбір жергілікті желі ТЖЖ және 

тірек АҚАТС бар жоғары сапалы қызмет көрсету ҚАЖЖ шоғырларымен 

байланысқан желіні тұрғызу нұсқасы ұсынылады. Аймақтың барлық АҚАТС 

өзара жоғары сапалы қызмет көрсету каналдары бойынша «бірінен соң бірі» 

принцибі бойынша байланысуы тиіс. Аймақтың бірнеше АҚАТС бір қалада 

орналастырған кезде барлық жергілікті желілер бір АҚАТС-мен жоғары сапа  

ҚАЖЖ шоғырларымен жалғасуы тиіс. Әрбір жергілікті желі әдетте бір 

АҚАТС-ға ТЖЖ шоғырларымен қосылады. Қаланың барлық АҚАТС 

сонымен қатар олар бойынша қызметтік АТС арасында байланыс жүзеге 

асырыла алатын жоғары сапалы қызмет көрсету каналдарының 

шоғырларымен өзара байланысуы тиіс. Екі немесе одан көп нөмірлеу 

аймақтарының облысында ұйымдастырған кезде бөлудің анықтаушы 

факторлары болып табылады: теориялық телефонды сыйымдылық 

(болашағын ескере отырып, 8 миллион нөмірлер); экономикалық факторлар 

(үлкен аумақ, әкімшіліктік бөлу ерекшеліктері, біріншілік желінің 

конфигурациясы және т.б.). Қалалық аймақ ішіндегі байланыс жергілікті желі 

принциптері бойынша, ал облыстық аймақ ішінде – аймақішілік желі 

принцибі бойынша ұйымдастырылады. Қалалық және облыстық аймақтар 

арасындағы байланыс ұйымдастырылады: қалалық аймақтан облыстық 

аймаққа – қалалық аймақтың АҚАТС арқылы және бұдан кейін ҚАЖЖ 

бойынша облыстық аймақтың жергілікті желілерінің ОС дейін; облыстық 

аймақтан қалалық аймаққа – ТЖЖ бөлінген шоғыры бойынша облыстық 

аймақтың жергілікті желісінің соңғы станциясынан қалалық аумақтың 

АҚАТС-на. Қалалық аймақтағы осы екі аймақтардың байланысын 

ұйымдастыру үшін арнайы облыстық АҚАТС (ОАҚАТС) орнатылуы мүмкін. 

Бұл жағдайда ОАҚАТС қалалық аймақ абоненттеріне шығу үшін облыстық 

аймақтың жергілікті желілерінің ТЖЖ қосылады. Қалалық аймақ 

абоненттерінің облыстық жергілікті желілерге шығуын қалалық АҚАТС 

арқылы немесе қалалық және облыстық АҚАТС-ОАҚАТС арқылы СТЖ 

бойынша ұйымдастыруға болады. АҚАТС жоқ жергілікті желілерде барлық 

аудандық АТС аймақтың АҚАТС байланыстыру үшін ТЖЖ түйіні немесе БЖ 

түйініндегі ҚТС (КТС) кіретін ТЖЖ жалпы шоғыры ұйымдастырылады. 

Ауылдық желілердің станциялары СС немесе ауыл-қала жанындағы байланыс 

торабы кіретін жалпы ТЖЖ бойынша АҚАТС аймағымен байланысады. 

Торап түзумен аудандастырылған ҚТС (КТС) абоненттерімен байланысу үшін 

ҚА КХТ ұйымдастырылады, олардың әрқайсысы ҚАЖЖ шоғырымен АҚАТС 

байланысады. Егер  ҚА КХТ  мыңдаған абоненттерден бірден артық топқа 

қызмет көрсететін болса, онда АҚАТС-дан ҚА КХТ-қа  байланыс  немесе бір 

жалпы ҚАЖЖ шоғыры немесе әртүрлі жүз мыңдаған топтар үшін жеке 

ҚАЖЖ шоғырлар бойынша ұйымдастырылады.  
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7 дәріс. Импульстік модуляция және цифрлық сигналдар 

 

Дәрістің мақсаты: импульстік модуляция және цифрлық сигналдармен 

танысу. 

 

Ақпаратты тасымалдаушы ретінде тар импульстардың салыстырмалы 

периодтық тізбегі қолданылады [8]. Тікбұрышты импульстардың тізбегінің 

бір таңбасы v0(t) келесі параметрлермен сипатталады  (7.1 суретті қара): 

- импульстардың амплитудасы V; 

- импульстардың  (ені) ұзақтығы 
и ; 

- ілесу жиілігі (немесе тактілік жиілік) 
Тf ; 

- тактілік нүктемен салыстырғандағы (фазамен) импульстердің 

орнадасуы. 

 

 
 

7.1 сурет  –Тар импульстардың периодтық тізбегі 

 

и/T  қатынасы импульстің тереңдігі деп аталады.  

Біріншілік таратылатын сигналдың заңы бойынша импульстік тізбектің 

аталған параметрлерінің (модуляциялау)  кез-келгенін өзгертуге болады. Бұл 

кезде модуляция импульстік деп аталады (7.2 суретті қара). 

 
 

7.2 сурет – Импульстік модуляция түрлері 
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Біріншілік сигналмен s(t) қай параметр модуляцияланатына байланысты, 

анықтайды: амплитудалық-импульстік модуляцию (АИМ), таратылатын 

сигналдың заңы бойынша импульсің амплитудасы өзгереді; ендік-импульстік 

модуляцию (ЕИМ), онда импульстің ені өзгереді; жиілікті-импульстік 

модуляцию (ЖИМ) – импульстардың ілесу жиілігі өзгереді; фазо-импульстік 

модуляцию (ФИМ) – имрульстардың фазасы өзгереді, яғни, сәйкесінше 

тактілік нүктеледің уақыттық орны өзгереді. 

Аналогты телефондық байланыс жүйелерін жүзеге асыру өте қарапайым 

және кең қолданысқа ие болды. Алайда аналгогты түрде сөзді таратуда 

бөгеулікке тұрақтылығы мен энергетикалық тиімділігі төмен болады. 

Абоненттердің жаңа қосымша қызмет түрлеріне сұраныстарының артуы, 

сонымен қатар мәліметтер таратуда, алғашқы цифрлық телефония жүйесінің 

пайда болуына итермеледі.  

Әлемде цифрлық телефония белсенді дамуда.  

Цифрлық сигналдар болып, компьютермен қорытылатын, телеграфтық 

сигналдар мен мәліметтерді тарату сигналдары табылады.  

Телефондық сигналды цифрлық байланыс каналы арқылы тарату үшін 

аналогты-цифрлық түрлендіргіш (АЦТ) қажет, ол үш этаптан тұрады: уақыт 

бойынша дискреттеу, деңгей бойынша кванттау және кодалау. Аналогты 

сигналды уақыт бойынша дискреттеу деп аналогты сигналдың ұсынылған 

параметрі уақыттың дискретті моменті кезіндегі оның мәндері арқылы 

берілетін түрлендіруді айтамыз. 

Котельников теоремасына сәйкес (Найквист) сигналдың жоғарғы 

жиілігіне қарағанда, дискреттеу жиілігі екі есеге жоғары болуы керек. 

Сондықтан да, дыбыстық сигналдар үшін дискреттеу жиілігі 8 кГц болады  

(7.3 суретті қара).  

 
7.3 сурет – АЦТ түрлендіргіш  
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Одан кейін сигналдың мәні жуық мәнге дейін дөңгелектенеді, яғни 

кванттау процедурасы жүргізіледі. Мұнда кванттау деңгейі көп болған сайын, 

бастапқы сигналдың формасын соңғы қабылдағышта қалпына келтіру дәлдігі 

жоғары болады. Осыдан кейін сигналдың мәні екілік кодқа кодаланады. Ары 

қарай кодаланған мәндер цифрлық сигналдың барлық тарату ережелеріне сай 

жіберіледі.  

Сонымен, микрофон тогы секундына 8000 рет өзгереді. 8-разрядты 

кодерда токтың әрбір мәні 8 биттік екілік сөзбен ұсынылады. Бұл дегеніміз, әр 

секундта линияға  8000х8=64000 бит жіберіледі, яғни цифрлық ағынның 

жылдамдығы 64 кбит/с тең. 

8 биттік кодалық комбинация, байт деп аталатын екілік сөзді құрайды. 

Әрбір кодалық комбинациядағы символдар бір-бірінен уақыттық интервал 

бойынша бөлінген fT, яғни. fT=1/tT жиілігімен анықталған. Бұл жиілік тактілік 

деп аталады. Үздіксіз сигналдың лездік мәндерін екілік кодқа түрлендіруді 

импульстік-кодалық модуляция деп атайды (ИКМ). Қазіргі уақытта аналогты 

сигналдан цифрлық сигналдарды алудың осы тәсілі кең тараған. Сигналдың 

осы түрленуін қолданатын тарату жүйелерін, ИКМ жүйелері деп атайды. 

Системы  

Дифференциалды импульсті-кодалық модуляция (ДИКМ) типтік 

сөйлесу сигналындағы дискреттер арасындағы корреляцияны қолдануға 

мүмкіндік беретін артықшылықтарын жүзеге асыру үшін арнайы 

құрастырылған. Себебі дискреттер диапазондарының айырмасының мәні 

дискреттердің өздерінің диапозондар мәнінен аз болады, дискреттер 

шамасының айырмасын кодалау үшін аз разряд қажет. Дискреттеу жиілігі 

ИКМ жүйесіндегідей алынады.  

Адаптивті дифференциалды импульсті-кодалық модуляция (АДИКМ) –  

дифференциалды импульсті-кодалық модуляция формасы. 

В АДИКМ-да негізінен сигналдың бірнеше алдынға мәндер шамасы 

келесі дискреттік сигналмен болжамда және байланыс каналы арқылы нақты 

және болжамдалатын шама арасындағы айырмасы жіберіледі. Адаптивтік 

кванттау қадамының алдынғы мәні бойынша айырмасын динамикалық 

қалыпқа келтіру болып табылады.  

ИКМ тарату жүйелерінің негізгі артықшылықтары келесіде: 

- екілік сигналдармен хабарды тарату бөгеулікке тұрақтылығын 

жоғарлатады; 

- цифрлық тарату тәсілдері бөгеулікке тұрақтылықта қажетінше 

арттырады және тарату трактісінің бойында бөгеудің жинақталуын азайтады, 

сигналды қайта қалпына (регенерации) келтіру арқылы; 

- цифрлық жүйелерді баптау және эксплуатациялау ыңғайлығы, 

бурмалануға сезімталдығының аздығы аналогты жүйелермен (каналдарды 

жиілік бойынша бөлу жүйелері) салыстырғанда цифрлық тарату жүйелерінің 

технико-экономикалық көрсеткіштерінің жоғары болуын қамтамасыз етеді.  
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Цифрлық тарату тәсілдерінің артықшылықтары. Аналоқты таратумен 

салыстырғанда цифрлық тарату тәсілдерінің бірқатар артықшылықтары бар, 

соның ішінде: 

- бөгеулікке тұрақтылығы жоғары. Цифрлық формада ақпаратты ұсыну 

байланыс арнасы арқылы таратқан кезде, осы символдарды қалпына келтіруді 

жүзеге асырады, ақпаратты тарату сапасына әсер ететін бөгеуліктер мен 

бұрмаланулар әсері төмендейді;  

- тарату сапасының байланыс линиясының ұзындығына (байланыс 

каналының электрлік параметрлерінің тұрақтылығы) тәуелгіді төмен, себебі, 

таратылатын сигналдың бұрмалануы регенерация кезінде төмен болады. 

Сонымен, линия ұзындығы 100 рет артқан кезде, ақпаратты тарату сапасын 

өзгертпей сақтау үшін, регенерация участігінің ұзындығын бірнеше процентке 

қысқарту жеткілікті; 

- цифрлық тарату жүйелеріндегі канал параметрлерінің тұрақтылығы. 

Каналдың тұрақтылығы мен жеке параметрлері (қалдық өшулік, жиіліктік 

және амплитудалық сипаттамалары және т.б.) аналогты сигналдарды қорыту 

құрылғысында анықталады. Себебі мұндай құрылғылар цифрлық тарату жүйе 

жабдықтарының бір бөлігін құрайды, сондықтанда бұл жүйелердегі канал 

параметрлерінің тұрақтылығы, аналогтымен салыстырғанда,  жоғары; 

- каналдардың өткізу қабілетінің тиімділігін дискреттік сигналдарды 

тарату үшін қолдану. Дискреттік сигналдарды топтық цифрлық тарату 

жүйесінің трактісіне енгізгенде оның жылдамдығы топтық сигналдың тарату 

жылдамдығына жуықтайды. Егер, мысалы, тональды жиіліктің бір каналының 

уақыттық позициясына сәйкес келеді, яғни тарату жылдамдығы 64 кбит/с 

болады, ал аналогты жүйелерде 33,6 кбит/с аспайды; 

-цифрлық байланыс желісін құру мүмкіндігі. Цифрлық тарату жүйелері 

цифрлық коммутация жүйелерімен сәйкес келе отырып цифрлық байланыс 

желісінің негізі болады, ондағы сигналдарды тарату, транзит және 

коммутациялау цифрлық формада жүзеге асады. Бұл кезде канал параметрлері 

желі құрылымына тәуелді болмайды, сондықтанда иілгіш таратылған желі 

құру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, жоғары сенімді және сапалы 

көрсеткішті желі құруға болады; 

- технико-экономикалық көрсеткіштері жоғары. Сигналдарды цифрлық 

формада тарату және коммутациялау жабдықтарды біріккен аппараттық 

платформада жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ол жабдық жасауда жұмыс 

көлемін төмендедеті, оның бағасы, көлемі және энергияны пайдалануы 

төмендейді Сонымен қатар оның сенімділігі артады. 
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8 дәріс. Көпарналы тарату принциптері 

 

Дәріс мақсаты: көпарналы тарату принциптерімен танысу. 

 

Алыс арақашықтықтағы байланыс жолдары үлкен қаражатты және 

құрылыс кезінде ғана емес, эксплуатация кезінде де байланыс жолдарын 

қалпында сақтап тұру үшін уақытты талап ететін ірі әрі қымбат құрылым 

болып келеді. Капиталды шығынның басым бөлігі сызықты құрылымдарға 

кетеді, сол себепті олардың пайдалы қолдануында кейбір қиыншылықтар 

туындайды.  

Заманауи тарату жүйелері ТЖ стандартты арналардан басқа жоғары 

өткізу қабілеті бар арналарды құруға мүмкіндігі бар. Өткізу қабілетін 

жоғарылату, бірнеше ТЖ арналарды қосу арқылы кең жолақты арналар пайда 

болуы арқылы, тарататын жиілік жолағын кеңейту жолымен іске асады [10]. 

Көпарналы байланыс, тарату жүйесін қолдану арқылы ТЖ арналар 

құрылып, бір уақытта бір-біріне тәуелсіз жұмыс жасайтын, ортақ тарату 

жолында бірнеше арналарды тарататын байланыстың бір бөлімі болып 

табылады. ТЖ арналар тарату жүйесінің кірісі және шығысында 0,3-3,4 кГц 

диапазонда жұмыс жасайды. 

ТЖ арналар құрылуының екі негізгі әдісі бар: 

- арналарды жиілік бойынша бөлу (АЖБ). Арналар (8.1 суретті қара) 

таратылатын сигнал жиілігі бойынша бөлінеді (әрбір арна тек өзіне ғана тән 

белгілі бір жиілікте таратылады); 

 
 

8.1 сурет – Арналарды жиілік бойынша бөлу әдісі  

 

- арналарды уақыт бойынша бөлу (АУБ). Арналар (8.2 суретті қара) 

уақыт интервалымен бөлінеді (әр арна тек белгілі бір уақытта ғана 

таратылдаы).  

 
СС – синхронизация сигналы 

8.2 сурет – Арналарды уақыт бойынша бөлу әдісі  
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АЖБ кезінде модуляцияның екі әдісі қолданылады:  

- амплитуда бойынша модуляция (АМ), сымды байланыс жүйелерінде 

қолданылады;  

- жиілік бойынша модуляция (ЖМ), радиобайланыспен жұмыс кезінде 

қолданылады.   

Санды байланыс жүйелерінде үздіксіз (аналогты) сигналды цифрлық 

кодқа түрлендіру үшін импульсті – кодалық модуляция қолданады. 

АЖБ кезінде байланыс арналары қабылданатын арналардың жиілік 

диапазоны бірдей болмайтындай сигнал спектріне түрлену арқылы пайда 

болады. Әр арнаның кірісіне келетін сигналға тасушы жиілік деп аталатын 

(сөйлесу жиілігінен он есе жоғары) өзіндік жоғары жиілігі белгіленеді. 

Модуляция кезінде тасушы жиілктің жанынан сигналдың  амплитуда, жиілік 

және фазасын сақтай отырып, әрқайсысы сигнал туралы толық ақпарат 

таситын екі бүйір жиілік пайда болады. Байланыс жолына тарату үшін бір 

бүйір жиіліктің өзі жеткілікті. 8.3 суретте АК/АҚ- ақпарат көзі/қабылдағышы; 

М/Д – модулятор/демодулятор;  ТМ/ТД – топтық модулятор/демодулятор; Ф – 

фильтр; БЖ- байланыс жолы деген қысқартулар келтірілген АЖБ 

функционалды сұлбасы көрсетілген.   

 

 
 

8.3 сурет – АЖБ функционалды сұлбасы 

 

АЖБ бойынша кең жолақты арналарды құру үшін тарату жолдарындағы 

топтама 8.1 кестеде келтірілген.  

 

8.1 кесте - Тарату жолдарындағы топтама 

Топтың аты Арналар саны Таратылатын жиілік жолағы, кГц 

Суббіріншілік 3 12-24 

Біріншілік 12 60-108 

Екіншілік 60 312-552 

Үшіншілік 300 812-2044 

 

Аталған арналардан басқа тарту жолдарында жүргізу арнасы және 

телевидение (жүргізу дыбысымен) арнасы қалыптасады.  
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Біріншілік сигналдар арна бойынша таратылмастан бұрын түрлену 

керек. Бұл түрленулердің мақсаты олардың параметрлері мен арналардың 

параметрлері сәйкес келу керек. Себебі арналар жолақты фильтрі бар 

төртполюсникті ұсынғандықтан сигналдардың спектрі мен арналардың өткізу 

жолағын сәйкестендіру қажет. 

АУБ көпарналы жүйелер аналогты және дискретті ақпаратты таратуда 

қолданылады. Арналардың уақыт бойынша бірігуін тарату және қабылдау 

жағында синхронды айналатын бөлушілермен түсіндіруге болады (8.4 суретті 

қара)  

 

 
 

8.4 сурет – АУБ қарапайым блок-схемасы  

 

Аналогты сигналдардың N көзінен ақпарат сәйкесінше жеке импульсті 

модулятор  АИМ (ЕИМ, ФИМ) кірісне келеді.Құрылған сигналдар бірінші 

импульсті модулятор шығысында (ИМ) және екінші импульсті модулятор 

шығысында бірдей интервалмен, бірақ бір бірін жаппайтындай уақыт 

жылжуымен алынады.  

Шын мәнінде, уақыт бойынша тығыздайтын аппаратура тура сол 

функцияны атқаратын электронды бөлгіштермен алмастырылған мехникалық 

бөлгіштерсіз жұмыс жасайды (8.5суретті қара). 

 

 
 

8.5 сурет – АУБ көпарналы байланыс сұлбасы 
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Коммутацияланатын импульстердің бөлу қызметін атқаратын барлық 

импульсты модуляторлардың шығысы «өздерінің» кілттеріне қосылған. Өз 

кезегінде бөлгіш тактілі импульстер генераторынан қосылады.  

Қабылданған топтық радиосигнал топтық демодуляторда топтық 

импульсті видеотізбекке түрленіп, синхросигнал бөлгішінің және арналық 

электронды коммутатор кірістеріне бір уақытта келеді.  

Уақыт бойынша бөлу процессі екі этапқа бөлінеді. Бірінші этапта – 

жүйенің синхронизмге ену кезінде синхронизация сигналдарын іздеу,табу 

және белгілеу жүреді, содан соң арналық коммутацияланатын импульстер 

бөлгіші іске асырылады. Бөлгіш өз шығысында әр арна интервалында сәйкес 

арнаға байланысты  тек бір ғана электронды коммутатор ашылатын керекті 

ұзақтықтағы және кезектіліктегі импульстерді құрады. Екінші этапта – 

қабылданатын арна сигналдары аналогты ақпарат қабылдағышына келіп, әр 

арналық импульстың демодуляциясы жүреді. 

Арналарды уақыт бойынша бөлу кезінде ең маңызды рольді жұмыс 

алгоритмі импульсті модуляция әдісіне байланысты, арналарды уақыт 

бойынша қосу, синхронизация сигналының структурасы және т.б.  

қабылданатын синхронизация жүйесі атқарады.   

Байланыстың алшақтығын қамтамасыздандыру.  АЖБ және АУБ 

МСП – бұл өзіне соңғы пунктте (СП) орнатылатын  соңғы аппаратураны, 

қызмет көрсетілетін күшейткіш пункт немесе қызмет көрсетілмейтін 

күшейткіш пункттерде орнатылатын аралық аппаратураны, сонымен қатар 

байланыс жолын қосатын  техникалық құралдардың күрделі комплексі (8.6 

сурет).  

Аналогты жүйелерге қарағанда уақыттық (сандық) жүйелерде қызмет 

көрсетілетін және қызмет көрсетілмейтін пункттерінде сызықты тракттың 

импульсті сигналдарын қалпына келтіретін (регенерация) аппаратура 

қолданылады. Осыдан бұл жүйедегі қызмет көрсетілетін және қызмет 

көрсетілмейтін пункттерді (ҚКП, ҚКМП) регенерациялық деп атарйды. Санды 

тарату жүйелері келесі стандартты кеңжолақты арналарды құруға мүмкіндік 

береді:  

- негізгі санды арна (НСА), 64 кбит/с жылдамдықтағы 1арна; 

- суббіріншілік санды арна (ССА), 7 арна – 480 кбит/с;  

- біріншілік санды арна (БСА), 30 арна – 2048 кбит/с; 

- екіншілік санды арна (ЕСА), 120 арна – 8448 кбит/с; 

- үшіншілік санды арна (ҮСА), 480 арна – 34368 кбит/с; 

- төртіншілік санды арна (ТСА), 139264 кбит/с жылдамдықтағы 1920 

арна. 
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9 дәріс. Цифрлық байланыс желісінің құрылымы 

 

Дәрістің мақсаты: цифрлық байланыс желісінің құрылымымен танысу. 

 

Телекоммуникация желілерінің жаңаруы негізінде қолданыстағы 

цифрлық компонетті тарату және коммутациялау желісі қолданылды. 

Аналогты желіден цифрлыққа ауысу  үнемді қызмет атқаруды және 

техникалық құрал-жабдықтарды қолдану, ақпарат таратудың сапасын арттыру 

және абонеттерге көрсетілетін қызмет спектірін кеңейтуді береді. Жоғарғы 

техникалық және экономикалық көрсеткіштер алынады,егер хабар жіберу 

және коммутация цифрлық күйде болса. Бұл жағдайда цифрлық апараттың 

интеграциясы және аналогты-цифрлық түрлендіргіштің болуы қажет емес 

[11]. Телекоммуникация желісінде интеграция екі түрге бөлінеді: 

- коммутациялық аппараттың интеграциясы және  тарату аппараты 

негізінде құрылған интегралдық цифрлық желі IDN (Integrated Digital 

Network); 

- байланыс түрлерінің интеграциясы негізінде құрылған интегралдық 

қызметтегі цифрлық ISDN желісі (Integrated Services Digital Network). 

Аналогты желіден цифрлық желіге ауысуы екі негізгі фазадан тұрады : 

- абонеттік линиялар аналогты болып қалады, сол сәтте қалған бөліктер 

цифрлық күйге ауысады (IDN желісі құрылады); 

- толығымен цифрлық желіні құру.  

Бұл үдеріс екі кезеңнен тұрады (9.1 суретті қара).  

Бірінші кезеңде әрбір абонент ISDN автоматтық телефондық станция 

арқылы  (АТС) коммутациялық цифрлық каналдар желісіне мүмкіндік алады  

(таржолақты ISDN), пакеттік коммутация желісі және ерекшеленген 

мекемелік желі. Таржолақты ISDN келесі түрдегі қызмет түрлерін көрсете 

алмайды. Олар жоғарғы жылдамдықты ақпарат жіберу және сапалы түрде 

жылжымалы бейнелерді жіберу. Бұл қызмет түрлерін екінші кезеңде 

кеңжолақты ISDN жүзеге асырады. B-ISDN желісінде интеграция жүйесімен 

бірге ақпараттық интеграция жүзеге асады(электробайланыстын қызмет 

түрлері (сервиса)). 

ISDN-нің құрылу алғышарттары. Қазіргі заманғы 

телекоммуникациялық желілердің архитектурасымен және хаттамаларын 

қалыптастыру екі бір-біріне тәуелді емес желілерден байланыс желілері және 

есептеуіш желілерден құралған. Байланыс жүйесінің дамуына дискреттік 

(цифрлық) жіберу жүйесі және есептік құрал-жабдықтар маршрутизация, 

коммутация және басқару мәселелерін шешуге қажет етті.  Компьютерлік 

желілерді бөліп жасалуы есептік техника және ақпараттық саланың дамуына 

алып келді. Байланыс технологиясы есептік құрылғылардың арасында 

ақпараттарды жіберуге улкен мүмкіндік туғызды.  

Цифрлық әдісті жеткізуді енгізу өңдеу және ақпаратты жүйеде сақтау 

комплексті байланыс цифрлық байланыс желісінің мәні болып табылады..  
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9.1 сурет –ISDN-нің құрылу кезеңінің негізгі сипаттамасы 

 

Жетпісінші жылдардың соңына қарай байланыс желі арқылы тек дауыс 

алмасу мүмкіншілігінде тоқтамай, ақпарат алмасу мүмкіншіліне ие болу 

белгілі болды. Интегралдық желі қызметтері пайда болғаны  әр түрлі 

мамандандырылған желілердің дамуына алып келді (ақпарат жіберу, 

компьютерлік, ақпаратты-есептік). Сонымен бірге тізімдеменің кең түрі және 

соңғы құрылғылардың түрлері (цифрлық телефонндық аппарат, ПЭВМ, 

факстер, модемдер және тб.) пайда бола бастады. Тораптар мен блоктар бір 

қағидалар бойынша құрылады. Осы уақытқа дейін желінің цифрлану арқылы 

жіберу әдістері және телекоммуникациялық жүйенің коммутациясы болып 

табылады. Әдіс-тәсілдерге сәйкес желінің цифрлануы ортақ қолданыста. 

Мысалға: ауыстыру әдісі және "цифрлық арал" әдісі. Ауыстыру әдісі 

орналасудың тұспалы және цифрлық байланыс желісі «қайта құру» аналогты 

желісінің элементтерімен бірге орналасқан. Ауыстыру әдісі аналогты 

коммутация мен сызықты құрылғыларды цифрлыққа ауысуын жүзеге 

асырады. Үшінші әдіс екі әдістің арасындағы процесс болып табылады. 

Цифрлық байланыс жүйесі үзінділерін ендіруді жобалайды (аналогты немесе 

олармен бірге). Ақпараттық жүйені тұтынушыларға толығымен жеткізу.  

Телекоммуникация саласы дамыған елдерде цифрландыру екі әдіспен 

жүзеге асады. Олар ауыстыру әдісі және цифрлық «аралдар» әдісі болып 

табылады. Шартқа сәйкес байланыс опертаротының орналасау сызықты-

кабелді инфрақұрылымда белгілі орында, яғни екісымды абонеттік линиияның 

дұрыс орналасуы болып табылады. Қолданыстағы бар абонеттік линиялардың 
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одан арғы қолдану қажеттілігі болу. Жаппай элементтер байланыс желісін 

алдын алу принциптерін анықтау және абонеттік жүйелердің мүмкіндігі 

цифрлық байланыс желісіне алып келуі. 

Таржолақты ISDN құру принциптері. Байланыс желісінің интеграциясы 

N-ISDN технологиясына сүйеніп келесі үш аспектке бөлінген. Ұлттық 

ерекшеліктерге тәуелді қаралатын мәселелерді жүзеге асыратын 

тұжырымдама.  

- ақпараттық аспект, әр түрлі ақпараттық алмасу цифрлық түрде және 

электрбайланысын бір желімен қамтамасыз ету ( 9.2 суретті қара). 

 

 
 

 9.2 сурет – ISDN-дегі байланыс қызметтері және интеграция түрлері  

 

- техникалық аспект, біріктіру үшін  бір интегралдық құрылғыда 

(комплексе) орналасқан, ақпарат тарату және де кейде ақпарат қорғау; 

- ұйымдық аспект, стандарттау және сәйкестендіру әдістерін желі 

қорына қорытындылау. Бірыңғай басқару желісі абонеттен абонетке әр түрлі 

ақпарат түрінде жіберу. 

Түрлі әдістерді өңдеу N-ISDN-де қолданылады. Сол ақпаратты ескеретін 

болсақ (табиғи пайдаболуына,қаситеттері және көлеміне қарай) әр текті болып 

келеді. Осындай желіні құру үшін жүйелік ықпал қажет етеді. Бір жағынан, 

тұтынушыларға әр түрлі заманауи байланыс құралдарын және ақпаратпен 

қамтамасыз ету. Иілгіш дамуы бейімделуін үнемдеуіне алып келеді. Яғни, 

жаңа талаптарға және жаңа техникалардың пайда болуына алып келеді [12]. 
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Алдағы ақпараттық талдау техникалық және ұйымдастық аспектілердің 

бірлесуі болып келеді. Жүйелі тәсіл негізіне сүйенсек , жасаушыларға N-ISDN  

желісінің құрылу принциптеріне мүмкіндік берді. Солардың негізгі бөліктері 

болып табылады. Олар: 

- оптималдық (квазиоптималдық) транспорттық байланыс желісін 

қолдану (мысалға, ISDN); 

- қолданушыға стандартты интерфейсті ұсыну, сонын көмегімен 

желіден әр түрлі қызметтерді алу; 

 - негізгі цифрлық каналды қолдану (ОЦК) 64 кбит/с, ISDN үшін 

негізгі(базалық) канал; 

-цифрлық каналдарды жоғарғы және төменгі жылдамдықтарда ақпарат 

таратуды қолдануын қамтамасыз ету; 

- желіде максималды көлемде цифрлық абоненттер линиясынын санын 

ұйымдастыру, цифрлық желілердің ресурстық қорына үнеміділігін алу үшін; 

- желінің ресурсына мүмкіндік  алу ушін екісымды абонеттік линия 

қолданылады. Қолданыстағы абонеттік инфраструктураны максималды 

жүзеге асыру; 

- синхронды цифрлық коммутация каналдарын ендіру, ISDN-ға тиесілі, 

негізгі коммутация режимінің сапасында;  

- канал коммутациясы мен пакеттер коммутациясына көп түрлі 

жылдамдықты қамтамасыз ету; 

- барлық негізгі типті соңғы(оконечный) құрылғыларды базалық 

абонеттік линияға біріктіру, қолданушыға байланыс қызметтеріннің 

номенклатурасына мүмкіндік алу; 

- адаптивтік басқару жүйесін қолдану иілгіштік желі функциясын 

қамтамасыз етеді; 

- мамандандырылған цифрлық сигнализация желісін ұйымдастыру 

сигналдық ақпаратты абонеттік терминалдар арасында жіберуді қамтамасыз 

ету және цифрлық каналдарды сәйкестендіру процесінде қолданады; 

- байланыс желілерінің арасындағы функционалды қамтамасыз ету, 

мысалға аналогтық телефондық желісі ортақ қолданымдағы немесе ақпарат 

жіберу желісі. 
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10 дәріс. ISDN – (Integrated Services Digital Network) қазіргі 

концепциясын жүзеге асыру сипаттамасы 

 

Дәрістің мақсаты: ISDN-нің қазіргі концепциясын жүзеге асыру 

сипаттамасымен танысу. 

 

Халықаралық электрбайланыс одағы (ХЭО) құжаттарында ISDN 

байланыс желісі қарастырылған, мұнда цифрлық коммутация құрылғылардың 

және цифрлық жіберу трактілері бір желі түрінің байланысы үшін орнатылған 

[13]. ISDN архитектура-техникалық әдіс және ақпараттық-программалық 

құрылғыларының алыс жердегі аумақтық пайдаланушыларға жеткізу 

жиынтығының анықтамасы. Әр түрдегі байланыс желісін бір ортақ негізгі 

цифрлық желіде көрсету [14] . 

ISDN тұтынушыларға келесі қызмет түрлерін көрсетеді [15]: 

телеграфтық, телекстік, жоғарғы жылдамдықпен ақпарат жіберу, цифрлық 

телефондық желі, канал негізіндегі желіні, пакеттік коммутация негізіндегі 

желі, коммутация хабарламасы негізіндегі желі, телеметрикалық ақпаратты 

жіберу, мәтінді хабарламаларды жіберу, факсимилдік жіберу (мәтіндік, түрлі 

түсті, дауыстық), электрондық пошта, телегазеттік жіберу, видеомәтін, 

телефондық конференция, видеоконференция, видеотелефония, стерео және 

квадрофоникалық программаларды жіберу, телевидение (сонымен қатар 

жоғарғы анықтылық), қозғалмалы объектілер желісі (телеграфтық, 

телефондық, видеотелефондық, факсимильдік, ақпарат жіберу) және 

интерактивтік айырбас арқылы ақпарат іздеу. 10.1-суретте ISDN-нің 

қызметтер түрі көрсетілген . 

 

 
 

10.1 сурет – ISDN-нің қызметтері 
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Бұл тізімге ISDN–нің цифрлық АТС қызметтері енгізілмеген. Бұл 

тізімде ISDN-нің қосымша қызмет көрсету түрлері, мысалға,  қысқатырылған 

нөмірдің терімі, циркулярдық шақыру, оятқыш, абоненттің мекен жайын 

өзгертіп жазу, рұқсат алуды шектеу, автосекретарь, кіріс шақыруды бақылау 

және тағыда басқа. ISDN-нің артықшылықтары: 

- басқа желілерге қарағанда өнімділігі жоғарғы және экономикалық 

үнемділік; 

- байланыс қызметтерін кең ауқымды болуын қамтамасыз ету, 

көпфункционалды абонеттік орнатылуларды бір абонеттік линияда (АЛ) 

қызмет көрсету. Толық спектр қызметі және соңғы  құрылғы бір абонеттік 

нөмір желісінде болуы керек; 

- ақпаратты жоғарғы жылдамдықпен жіберу;  

- қуатты сигнализация пакетінің жүйесі, байланыс құрылғысын тиімді 

қолдануды қамтамасыз етеді; 

- ISDN-нің басқа желілермен үйлесімділігі және терминалдардың 

бейімделгіштігі. 

Маңызды ерекшеліктері коммутациялық ақпарат жүйесін және 

байланыс желісін бөлу принциптері N-ISDN  топологиялық құрылымынын 

бөлінуіне алып келді. Магистральдік және абонеттік желі болып. Әрбір желі 

өзінің иерархиялық құрылымы және көпбөлімді архитектурасына ие бола 

алды (10.2 суретті қара) [16].  

 

 
 

10.2 cурет –N-ISDN-нің топологиялық құрылымы 

 

N-ISDN-нің топологиялық құрылымы – кеңістікте элементтерінің 

орналасуы, сонын ішінде абонеттік терминалдар, соңғы және транзиттік 

коммутациалық станциялар, желі сызығы және ақпараттық-есептеуші 

ресурстар, тұтынушыларды толық көлемде қамтамасыз ету. N-ISDN-де 

магистральдік желіні жүзеге асыру үшін топологиялық құрылымды 

қолданады: торлы, радиальды-торапты, сақиналы және т.б. Байланыс желілері 

сияқты топологиялық құрылымда тораптын негізін және сызық торын 

көрсетуге болады. Тораптың негізгі құрылымына транзиттік (1) және соңғы(2) 
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коммутациялық жүйе (КЖ) кіреді. Үлкен көлемді арақашықтарда соңғы КЖ 

арқылы N-ISDN транспорттық желісін құруы мүмкін (5). Сызық тораптары  

транспорттық желіні құрайды. Көпарнаны жіберу жүйесін негізге алып. 

Мысалға сымды (соның ішінде волокндық-оптикалық)спутникті, 

радиорелейлі жібеу жүйесі болып келеді. Транспорттық желіде N-ISDN 

кеңінен таралған цифрлық жіберу жүйесі, плезиохрондық және синхрондық 

цифрлықиерархиясы. Жіберу жүйесі плезиохрондық  ИКМ-30 және ИКМ-480 

типті және синхрондық тарату жүйесі STM1, STM4 типті қолданылады. 

Сымды бағыттаушы жүйелер арқылы жүзеге асады. Соңғы  КЖ арасы аз 

арақашықтықта орналасса,онда N-ISDN  магистральдік желі құрылмайды.  

Ал, транспорттық функциялар өзіне станция аралық байланыс 

линияларын алады (6).  

Тәжірибе жүзінде кезеңдік нұсқалардың магистралдік желісі N-ISDN 

қолданылады. Транспорттық желілердің үзінділері қатысады(5)және 

жалғағыш линиялар жүзеге асады. Каналтүзуші аппаратураны қолдану  

арқылы жоғарғы созылымдылықпен линиялар (3) сым арқылы және 

радиорелейлі цифрлық тарату жүйелері арқылы түзіледі (7). Абоненттік желі 

линиясы (8) абоненттерді соңғы құрылғылармен байланыстырады (4) және 

соңғы коммутациялық жүйе (2). Абонентттік линиялар әрбір абонентке жеке 

бола алады. Көбінесе телефондық немесе ұжымдық желілерде камтылған. 

Каналтүзуші құрылғы (3) бірнеше абоненттерге ортақ  қолданылған. 

Соңғылары көбінесе абоненттік желінің мәтінінде және деректерінде 

қолданылады . Желінің абонеттік тығыздығы аз болғандықтан абонет пен 

АТС арасындағы үлкен шақырымдарды жабу үшін керек. N-ISDN-нің құрылу 

қағидаларына сәйкес оның топологиялық құрылымы құрылымдық сұлбасына 

және атқарымның артықтығына сәйкес болу керек [17]. Ондай болмаған 

жағдайда байланыстырғыш линиялар, соңғы немесе транзиттік КС қатардан 

шығып қалады (келіспеу). N-ISDN-нің басқа элеметтеріне және 

пайдаланушылардың қызмет көрсетуінің бұзылуына алып келеді N-ISDN-де 

топологиялық құрылымдық сұлбасы артықтылығы болуынан 

адрессация,маршрутизация және басқару жүктеме мәселесін ықшамдайды   

Таржолақты ISDN-да қолданылатын каналдардың сипаттамасы. N-

ISDN-нің негізгі құрылу қағидалары цифрлық каналдарды 

бірегейлендірулермен қолданылуы: қолданбалы деректердің жіберу каналы 

және  сигнализация каналы. N-ISDN-нің  келесі каналдар түрін ажырату 

қабылданған: 

- базалық (негізгі, Bearer, В-канал); 

- біріншілік (тұтынушы, Human, Н-канал); 

- көмекші  (қызметтік, Data, D-канал).  

Базалық каналда (B-канал)  N-ISDN негізгі цифрлық канал болып 

табылады 64 кбит/с (10.1 кестені қара). Ол қолданбалы деректерді цифрлық 

түрінде жіберуді қамтамасыз етеді. Таржолақты ISDN байланыс желілерінің 

сұранысына байланысты емес ақпараттарды сапалы түрде жіберу үшін 

цифрлық канал 64 кбит/с (олардың әрекеттері). Төменгі жылдамдықты жіберу 
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абоненттік қондырғыларды цифрлық каналдар 8,16 және 32 кбит/с 

қолданылады, мультиплексорлардың көмегімен негізгі цифрлық каналға  

бірлеседі және содан кейін  N-ISDN-да коммутация жүреді  [18]. 

 

10.1 к е с т е – ISDN типтік каналдарының сипаттамасы 

Каналд

ың 

типі 

Тарату 

жылдамды

ғы.,кбит/с 

Коммутациялау 

технологиясы 

Мақсаты 

B 64 Каналдарды 

синхронды 

коммутациялау 

Цифрланған дыбыс, факс, 

электрондық почта, графика, 

мәліметтер массивы, интерактивті 

мәліметтер тарату 

H0 384 Каналдардың 

көпжылдамдық

ты 

коммутациясы 

Жоғары сапалы аудио, цифрлық 

мәліметтерді жоғары жылдамдықпен 

тарату 

H11 1536  Каналдардың 

көпжылдамдық

ты 

коммутациясы 

Видео/телеконференция, цифрлық 

мәліметтерді жоғары жылдамдықпен 

тарату (АҚШ) 

H12 1920  Каналдардың 

көпжылдамдық

ты 

коммутациясы 

Видео/телеконференция, цифрлық 

мәліметтерді жоғары жылдамдықпен 

тарату (Европа) 

D 16 (BRI), 

64 (PRI) 

Пакеттер 

коммутациясы 

(LAP-D) 

Телеметрия, сигнализация, 

энергоқоректенуді басқару, 

электрондық почта, интерактивті 

мәліметтермен алмасу 

 

Біріншілік каналдар (Н типті) пайдаланушыларға жоғары жылдамдықты 

мәліметтерді тарату және мультимедиалық қызмет түрлерімен қамтамасыз 

етеді. Мұндай арналар мекемелік АТС-тар, жүктеме концентраторының 

немесе мультимедиалық ақырғы құрылығы  шығыстарында қалыптастырылуы 

мүмкін. Біріншілік арна жылдамдығы 64 кбит/с-ты, жүктеме 

концентрациясының дәрежесіне немесе, N-ISDN-нің ұлттық стандарт 

қабылдаған мәнге көбейту қажет. Қазіргі уақытта кең қолданыста  Н0 

(6×64=384 кбит/с), Н11 (24×64=1536 кбит/с) және Н12 (30×64=1920 кбит/с) 

каналдары болып табылады. Мәліметтерді  тарату жылдамдығы 16 немесе 64 

кбит/с D типті канал N-ISDN арнайы сигнализация жүйесі, №1 (Digital 

Subscriber Signaling 1, DSS1) цифрлық сигнализация жүйесі, үшін 

қолданылады.Көмекші каналдардың негізгі мақсаты - адрестік ақпаратты 

таратуды қамтамасыз ету, оның негізінде N-ISDN В типті каналдар 

коммутациясын жүзеге асырады. 
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11 дәріс. Кеңжолақты ISDN 

 

Дәрістің мақсаты: кеңжолақты ISDN желісімен танысу және 

телекоммуникациялық технологиялардың даму кезеңдерін  қарастыру. 

 

Берілетін ақпараттың көлемінің ұлғаюымен және бірінші кезекте, 

талшықты-оптикалық желілер секілді жаңа кеңжолақты байланыс 

арналарының пайда болуымен байланысты 80-ші жылдардың ортасында 

телекоммуникацияның жаңа технологиясы- кеңжолақты ISDN (B-ISDN) дами 

бастады. Пайдаланушыларға әлдеқайда үлкен жылдамдықтарда (секундына 

ондаған және жүздеген мегабит) жұмыс істеуге мүмкіндік бере отыра, B-ISDN 

басқа желілер, соның ішінде, таржолақты N-ISDN, қамтамасыз етпейтін 

мүлдем жаңа электрбайланыс қызметтерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Осындай жаңа қызметтерге мәліметтердің жоғары жылдамдықты берілуі, 

мультимедиялық хабарламалар, жоғары сапалы телевизиялық  бейнелер, 

сұрату бойынша видеосигналдарды қабылдау, интерактивті теледидар және 

т.б. жатады. I.211 ұсынысы B-ISDN қамтамасыз ететін қызметтерді 

сипаттайды (11.1  суретті қара). 

 

  
 

11.1 сурет – Қызмет түрлерінің классификациясы 

 

B-ISDN-нің барлық қызметтері интерактивті және дистрибутивті болып 

бөлінеді. Интерактивті қызметтер, атауына сәйкес, қызметтерді пайдаланушы 

мен қызметтерді қамсыздандырушы арасындағы кіруші диалогқа қатысады.  

Дистрибутивті қызметтер дәл солай қолданушы мен қызметтерді 

қамсыздандырушы арасындағы диалогқа қатысады, бірақ бұл диалог пакетті 

немесе қашықтықта тапсырмаларды енгізу- RJE (remote job entry)-ге  

бағытталған.  

Диалогты қызметтер- бұл шынайы уақыт операцияларымен интерактивті 

диалог. Берілген мәнмәтінде  “шынайы уақыт” пайдаланушы мен қызметтерді 

қамсыздандырушы арасында “кейінгі табыстаумен есте қалдыру” (store-and-

forward) операциясының жоқтығын білдіреді.  Мысалы, интерактивті 
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қашықтықты сауда, екі тұлға арасындағы кіруші хабарламалармен айырбас, 

ТБЖ-ТБЖ өзара байланыстары осы санатқа жатқызылады. Хабарламаларды 

табыстау қызметтеріне диалогты негізде немесе талап бойынша орындалатын, 

бейне пошта қызметі немесе құжаттарды жіберу тектес “пайдаланушы-

пайдаланушы” өзара қатынастары  жатады.  Ақпараттарды алу қызметтері 

“кейінгі табыстаумен есте қалдыру” санатына жатады, мұнда пайдаланушы 

жалпы қолдануға арналған ақпаратты ала алады. Бұл ақпарат жекелей негізде 

қызметті қамсыздандырушыдан қызметті пайдаланушыға беріле алады. Осы 

қызметтердің жақсы мысалы архивті ақпарат бола алады. 

Дистрибутивті қызметтер пайдаланушының жекелей басқаруындағы 

қызметтер және пайдаланушының жекелей басқаруындағы емес қызметтер 

болып бөлінеді. Пайдаланушының жекелей басқаруындағы емес дистрибутивті 

қызметтер теледидар немесе радио тектес қарапайым кең хабар тарату 

қызметтерін қосады. Бұл қызметтер пайдаланушылар ақпаратқа шексіз рұқсат 

ала алатын ақпараттың үздіксіз ағынын қамтамасыз етеді. Оларға қарағанда 

пайдаланушының жекелей басқаруындағы дистрибутивті қызметтер орталық 

ақпарат көзіне циклды қайталанудың кейбір түрлеріне негізделе отыра, 

ақпаратты пайдаланушылардың кең немесе тар тобында тең бөліп беруге 

мүмкіндік береді. 

B-ISDN -ға өтуді үш кезеңге  бөлу қарастырылған. 

Бірінші кезең- N-ISDN-да арналар коммутациясын (АК) қолданған  

қызметтердің бөлігін пакеттер коммутациясы әдісіне өткізу. N-ISDN-ның 

транспорттық жүйесінің ерекшелігі боп  АТ және сөйлеу ақпараттарын 

табыстау қызметтері жағынан ақиқаттылық пен кешігуге қоятын әртүрлі 

талаптары  үшін АК және ПК қызметтерінің бөлек болуы табылады. B-ISDN -

да ПК тәсілін қолданатын қызметтердің санының ұлғаюы жоғары 

жылдамдықты ТҚ –нің  қолдануының арқасында мүмкін. Табыстаудың жоғары 

жылдамдықтарын қолдану пакеттердің кешігуін азайта алады. 

B-ISDN-да сыртқы кедергі көздерінің әсерінен жоғары дәрежелі 

қорғаушылықпен ерекшеленетін ТОБЖ қолданылады, осының арқасында 

қателіктер коэффициенті азаяды. Бұл желілі және арналы деңгейлердегі 

хаттамаларды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Желіде пакеттерді табыстау 

жылдамдығы ПК әдісін қолдану үшін жеткіліксіз болғандықтан, бұл кезеңде 

АК әдісін тек суреттерді табыстаудың кеңжолақты қызметтері 

(жылжымалысуреттер, бейнеконференциялар, түрлі-түсті телефакс) ғана 

қолданады. Кеңжолақты деп – жылдамдықтары 30В (1920 кбит/с) кем емес 

коммутация мен табыстау құралдарын қамтамасыз ету қажет қызметтер 

саналады. 

Екінші кезең- N-ISDN-ның барлық қызметтері ПК негізіндегі 

транспортты жүйемен сақталады. Бұл кезеңде желі арқылы  бір 

пайдаланушыдан екіншісіне жіберілген хабарламаның жеткізілуінің кешігуі 

сөйлеу қызметі ПК әдісін қолдана алатын шамаға дейін азайтылуы қажет.  Бұл 

кезеңде тек кеңжолақты (жоғары жылдамдықты) байланыс қызметтері ғана 

АК-мен кеңжолақты желінің құралдарына негізделуді жалғастырады. 
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Үшінші кезең - АК-мен кеңжолақты желісі мен ПК-мен жоғары 

жылдамдықты желінің біріктірілуі.Мұндай желі ТАӘ (табыстаудың 

асинхронды әдісі) мен ТПК (тез пакеттер коммутациясы) негізінде 

құрастырылады. ТАӘ мен ТПК қолдану желілер бойынша әлдеқайда жоғары 

жылдамдыққа жетуге және сандық коммутация жүйелерінің өнімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. 

ITU-T кеңжолақты интерфейстін екі (11.2 суретті қара) түрін ұсынады: 

150 Мбит/с жылдамдықпен симметриялы интерфейс; - асимметриялы 

интерфейс (“желі-пайдаланушы” бағытында жылдамдық 600 Мбит/с, кері 

бағытта – 150 Мбит/с). 

 

 
     

11.2 сурет - B-ISDN -ғы рұқсат етудің кескін үйлесімділігі 

 

B-NT желілік жалғауы абоненттік құрылғылардың абоненттік желілерге 

қосылуын және олардың ортақ ресурстарды бірге қолдануын жүзеге асырады. 

G.703 ұсынысында ITU-T ТОС құрайтын арналардың түрлерін орнатты: В             

(64 кбит/с), НО (384 кбит/с), Н11 (1536 кбит/с), Н12 (1920 кбит/с), Н21 (32,768 

Мбит/с), Н22 (43-45 Мбит/с), Н4 (135 Мбит/с). Бұл арналар МТ, сөйлеу, 

құжатты электрбайланыс, телевизиялық бағдарламалар,бейне конференциялар 

және басқа қызметтер үшін қолданылады (11.3 суретті қара). 

 

 
11.3 сурет - кеңжолақты интерфейсте арналардың үлестірілуі 

 

Телекоммуникациялық технологиялардың даму кезеңдері. Желілер мен 

байланыс қызметтерінің тарихи дамуында Бес кезеңді ерекшелеуге болады: 

PSTN, IDN,ISDN,IN,NGN. Бірінші кезең – PSTN ортақ пайдаланымдағы 

телефон желісін құру (бір қызмет көрсетіледі- сөйлеу хабарламаларын 



47 
 

табыстау). Кейінірек телефон желілері бойынша модемдердің көмегімен АТ 

жүзеге аса бастады. Екінші кезең- телефон желісінің цифрдануы. Телефон 

байланысын  коммутация мен табыстаудың сандық жүйелерінің негізінде 

қамтамасыз ететін ИСЖ (IDN) пайда болды. Үшінші кезең- қызметтердің 

интеграциясы. Байланыс желілерінің цифрдануы тек қана қызметтердің 

сапасын арттырып қоймай, сондай-ақ интеграция негізінде олардың санын 

арттыруға мүмкіндік берді. Осылайша, қызметтердің интеграциясымен 

сандық желінің тұжырымдамасы ISDN пайда болды (ISDN қондырғысының 

қымбаттығынан әлемде кең таралымға ие болмады, пайдаланушы үш сандық 

арна үшін төлейді және ISDN қызметтері бүхаралық пайдаланушының 

қажеттілігінің шегінен шығады). Төртінші кезең- ақпараттық қызметтерді 

пайдаланушыға тез, нәтижелі, үнемді жеткізуге арналған  IN зияткерлік 

желісі. Қызмет пайдаланушыға қажет болған кездеғана көрсетіледі. Осында 

ЗЖ-нің алдыңғы желілерден басты айырмашылығы- қызметтерді көрсетудегі 

икемділік пен үнемділік. Заманауи қызметтерді көрсету кезінде талаптарды 

өңдеу, мәліметтердің үлкен көлемдерін жоғары жылдамдықпен жіберу қажет. 

Егер қызметтерді көрсетуде қолданылатын ресурстар желінің көптеген 

нысандарында бытырап орналасқан болса, онда бұл ақпаратты көп рет бір 

станциядан екіншісіне жіберген кезде мүмкін емес кешігулер мен ақпараттың 

бұрмалануына әкеледі. ITU-T мен ETSI  аумағында ЗЖ тұжырымдамасын 

стандарттау бойынша жұмыстар бірнеше бағытқа бөлінген болатын. Бұл 

бағыттар (CS1) - CS1, CS2, CS3   тұжырымдамалары түрінде жүзеге 

асырылды. CS әрбір тұжырымдамада бар, қызметтерден тәуелсіз  

конструктивті блоктарды қолдану арқылы құрала алады. 

Негізгі қызметтер байланыстарды орнату (АК), тарификация, виртуалды 

қосындыларды ұйымдастыру (ПК), желі элементтері арасындағы пакеттерді 

табыстау үрдістерімен байланысты. Негізгі қызметтер әрбір шақыруды 

қызмет еткен кезде сирек өзгереді және желімен жүзеге асады. Қосымша 

қызметтер әртүрлі: рұқсаттың әмбебап номері (РӘН); жеке номер (ЖН); 

«жасыл телефон» (ЖТ). РӘН қызметі фирмаға, банкке бекітілген бірыңғай 

номер бойынша қажет пайдаланушымен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. 

ЖН қызметі -  ЗЖ-де тіркелгеннен кейін абонент оны қайжерде болса да 

тауып алуға мүмкіндік беретін логикалық номер алады. Әлемнің басқа мекен-

жайына көшкен кезде ол ЗЖ-ге бүкіл кіруші қоңырауларды бағыттау керек 

номерді хабарлайды. ЖТ қызметі «800 қызметі»-не жатады, жергілікті және 

қалааралық байланыстарды ақпаратты қамсыздандырушылармен және 

ақпаратты табыстаумен қамтамасыз етеді. Қосымша қызмет түрлеріне  

жататын қызметтер пайдаланушының арнайы талабы бойынша жүзеге асады. 

NGN желісі- бұл қажет ауқымдылық пен икемділікті қамтамасыз ете 

отыра, функционалдылық пен өткізгіштік қабілеті бойынша жаңа талаптарға 

әрекет ететін бүкіл жабдықтамалар мен қызметтерді нәтижелі қолдауға 

мүмкіндік беретін ашық, стандартты пакетті инфрақұрылым.  
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12 дәріс. Абоненттік қатынау желісі 

 

Дәрістің мақсаты: абоненттік қатынау желісінің құру 

принциптерімен танысу. 

 

Ғылыми-техникалық iлгерiлеу электр байланыс желiлеріне 

революциялық өзгерiстер алып келді. Қазіргі телекоммуникация ұзақ 

эволюциялық жолдан өткен, яғни мамандандырылған желілерден (телефон, 

телеграф, деректерді жіберу т.б) желілік интеграция мен ақпараттық 

интеграция қатар жүретін  мултисервистік желілерге дейін. Ғалымдардың 

айтуы бойынша, қазіргі уақытта ақпараттық инфрақұрылымның 30 % дейінгі 

құны абоненттік қатынау желілерінен тұрады. Сол себептен 

телекоммуникациялық технологияларды өңдеушiлер абоненттiк қатынау 

желісін ұйымдастыру сұрақтарын жан-жақты шешуге тырысады. 

АЛ пайдалану тиімділігін арттыру тәсілдері: 

- екі телефондық аппаратты бірігіп қосу (екі бір-біріне жақын 

орналасқан аппараттық терминалдардың әр түрлі телефондық нөмермен бір 

АЛ арқылы АТС-қа қосу); 

- абонеттік жоғарғы жиіліктік тығыздау (жиілік бойынша бөлінген, 

негізгі модульденбеген және жоғарғы жиіліктік , екі каналды ұйымдастыру); 

- аналогты АТС-тардың қосалқы станцияларын пайдалану. 

Цифрлық абоненттік қатынау желісінің тәсілдеріне мыналар жатады: 

- цифрлық канал жасаушы құрылғы қолдану; 

- цифрлық концентраторлар қолдану. 

Классикалық аналогты абоненттік желінің құрылымы 12.1 - суретте 

көрсетілген. Абоненттік қатынау желілерінің участкілерде диаметрі әр түрлі 

болып келетін АЛ, таратушы шкаф және таратушы қораптан тұрады. 

Кемшілігі: шығыны көп. 

 

 
 

12.1 сурет – Классикалық қосылу 
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Болашақтағы абоненттiк желiлер жергiлiктi телефон желiсiнiң 

цифровизация кезеңінде  және келесі негізде электробайланыстың кейінгі 

даму болашығын ескере отырып  құрылады: 

- радиоқатынау жүйелері қолданылады (ГТС және СТС секторларында); 

- xDSL технологиясын қолданылуы; 

- абоненттік бөліктегі талшықты-оптикалық жүйе және желі. 

Ортақ қолданыстағы телефондық желіге қосылмаған, стационарлық 

абоненттерге қызмет көрсету үшін абонеттік радоиоқатынау жүйесін  (WLL – 

wireless lосаl lоор) қолдану - операторларға олардың потенциалды 

мүмкіндіктерін арттыруға және қатынау желісі қызметінің сапасын арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Осы жүйелердің артықшылығына мыналар жатады: 

— қысқа мерзімде жазу (развертывание); 

— байланыс арнасының құны бір абонентке шаққанда сымды жүйелер 

арнасының құнынан төмен; 

— қайталап қондыру және орнату мүмкіндігі; 

— қайта-қайта қатынау арқасында коммутациялық және басқа да 

ресурстарды тиімді қолдану 

— шартты биiк сенiмдiлiк және жүйенiң тоқтамаушылығына негізделген 

эксплуатациялық шығындардың төмендеуi. 

12.2 суретте деректереді жіберуін коммутацияланатын немесе аналогты 

телефондық 0,3-3,4 кГц –те жұмыс жасайтын канал арқылы цифрлық 

сигналды модульденген сигналға айналдыратын модем негізінде жұмыс 

жасайтын абонеттік қосылу көрсетілген.  

 

 
 

12.2 сурет – Модемдік байланысты құрудың жалпы схемасы 
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Сымды абонет қатынау технологиясының жіктелуі негізгі бес топқа 

бөлінеді. Жіберу аймағының өлшемі және тұтынушылар категориясына қарай 

бөлінеді (12.3 суретті қара) [20]: 

- LAN (Local Area Network) – технологиялар тобы, корпоративті 

қолданушыларға арналған және локалды есептеуіш ресурстарының қызметіне 

рұқсат алу. Кабелді жүйенің 3, 4 және 5 коаксиалды және оптикалық 

кабелдердің категорияларының қолдануы болып табылады; 

- DSL (Digital Subscriber Line) – технологиялар тобы, жалпыға қызмет 

көрсететін желінің мультимедиа қызметтері тұтынушыларға арналған. 

Ақпаратты тарату аймағы жалпыға қызмет көрсететін телефондық желісі 

арқылы жүзеге асады; 

- КТВ (кабельді телевидение) – технологиялар тобы, КТВ желісін 

қолданушыларға мультимедиалық қызметтерді ұсынады (қайта келу 

каналының ұйымдасуы арқылы). Оптоталшықты және коаксиалды кабелді 

ақпарат тарату аймағы ретінде қарастыру; 

- OAN (Optical Access Networks) – технологиялар тобы, тұтынушыларға 

кең жолақты мультимедиалық қызмет түрлерін ұсыну. Ақпарат тарату 

аймағында оптоталшықты кабель арқылы мультимедиалық қызметтерді 

қолдану; 

- СКД (сети коллективного доступа) – гибридті технологиялар тобы, 

көпқабатты үйлерде желілерді қолдануды ұйымдастыру. Ақпарат тарату 

аймағы ретінде сол үйлерде қолданылатын СТОП инфрақұрылымдары және 

радиотаратқыш  және электрқорегі желілері қолданылады.. 

 

 
12.2 сурет – Сымды қатынау технологияларының классификациясы 
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ADSL-ді практика жүзінде ендіру, қондыруды тармақтау үлкен 

шығындарға алып келеді. Сондықтан ADSL технологиясының 

тармақталуысыз болуын қарастыруды бастады. Қазіргі таңда VoDSL (Voice 

over DSL) термині көп қолданылады. Сөз сигналдарын абонеттік желі 

мүмкіндігін цифрлық сызық арқылы тарату болып келеді. Ерекше атап өтетін  

VoSDSL және VoADSL болып табылады. Ерекшеліктерінің бірі сөз 

сигналдарын сығу және АТМ технологияларын қолдануы болып табылады. 

FTTx технология тобы (Fiber To The x, мұнда x орынды болу мүмкін B 

(Building) немесе Cab (Cabinet, абоненттік желі сызықтарының тарату шкафы) 

ADSL және  VDSL  технологияларымен бірге қолдануға арналған. Өткізу 

қабілетін тиімді қолдануын осы технология арқылы алуға болады. Мыс 

кабелдін азайыуна алып келді.   

Бұл технология әрбір каналға жеке өткізу жолағын қамтамасыз етеді           

1 Гбит/с жоғары. Кеңжолақты қызмет түрін абонеттерге ұсыну үшін сымды-

оптикалық аралас кабелдерді көбінесе қолданады. Аралас типті желі 

қатынауының бірнеше тұжырымдамасы бар. Солардың бірі HFC (Hybrid Fiber 

Coaxial) оптиканы шоғырлану нүктесіне дейін жеткізу. Дегенменде абонеттік 

желі коаксиалды кабел негізінде құрылады. Кең қолданыс емес бірақ 

телевиденияда операторлар кабелінде қолданады. Келесі тұжырымдама FTTB 

(Fiber To The Building – "талшық ғимаратта", оптиканы офистік ғимараттар,а 

дейін жеткізу). FTTB технологиясында сигналдарды абонеттік ғимараттарға 

реттеу айналмалы сымды жұп  VDSL технологиясын қолдану арқылы. 

 PON технология топшалары – қарқынды дамудағы болашақ 

кеңжолақты мультимедиалық технологиялары болып табылады. Көп 

қызметтер оптикалық талшық арқылы жүзеге асады.  

Технологияның негңзгң ойы желі ешқандай активті компонеттер 

арқылы , ал оптикалық сигналдардың оптикалық қуаты-сплиттерлер болып 

табылады. Қолданыстағы  PON технологиясының топшалары белгілі төрт 

түрден тұрады. Олар APON (ATM PON), BPON (Broadband PON), GPON 

(Gigabit PON) и EPON (Ethernet PON). 

PON технологиясының келесі артықшылықтары: 

- желі құрылуының аз бағада болуы; 

- пайдаланудың және техникалық желі қызметтерінің төмен шығын 

кетуі; 

- желінің біртіндеп кеңейуінің мүмкіндігі; 

- инфрақұрылымдардың бөлінуінің болашақта құру. Болашақта кез-

келген мультимедиалық қызмет түрлерін дамуын қамтамасыз ету және өткізу 

жолағын шексіз қолдану; 

- пассивті құралдардың жоғарғы сапалы болуы арқылы. 
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13 дәріс. Коммутация технологиясы. Ашық жүйелер байланысының 

эталлонды моделі  

 

Дәріс мақсаты: коммутация технологиясы мен ашық жүйелер 

байланысының эталлонды моелін зерттеу 

 

Телекоммуникациялық жүйелерде  коммутацияның әдістері: арналық 

(АК) коммутация, хабарламалық (ХК) коммутация және пакеттік (ПК) 

коммутация пайдаланады. АК кезінде (circuit switching) физикалық байланыс 

тарату және қабылдау құралдар арасында бекиді. Мысалы ТСОП телефондық 

желісі немесе ISDN желісі болып табылады. Желіде АК қабылданған 

өосылулар байланыстың соңына дейін сақталып, ақпарат таратылу – 

таратылмауына тәуелсіз соңғы құрылғылардың біреуіне байланысты 

тоқтатылады. АК әдiстiң қадiр-қасиеттерi оның қарапайымдылығы және 

қосылудың белгiлеуiнен кейiн ақпарат таратудың жанында iркiлiстердiң 

жоқтығы болып көрiнедi. Кемшiлiктерге шеткi құрылғылардың арасындағы 

ақпараттық ағыста уақытша үзiлiстердi бар болу, артынан канал қабiлеттiлiгi 

тиiмсiз пайдалануды және қосылудың белгiлеуiн сауалға мүмкiн желiнiң iстен 

шығуларын жатқызуға болады. Мұндай коммутация қазiргi жоғары 

жылдамдықты желiлердi құрылыста iс жүзiнде қолданылмайды (13.1 суретті 

қара). 

 

 
 

13.1 сурет –Коммутации әдістері 

 

ХК деп (message switching) соңғы құрылғыдан немесе толық 

хабарламаның ( файл, ақпараттар блогы) басқа түйіннен желі түйініне 

қабылданатын операциялар қосындысын, түйіннің жадысына қабылданған 
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құрылғыны айтады. Хабарлама әрбір түйінде қайта келіп,түйіндер тізбегімен 

қабылдау пунктіне келеді. Тарату станциясы (көзі) хабарламаны  

қабылдаушының мекен жайымен (Destination Address, DA) және өзінің мекен 

жайымен (Source Address, SA) қамтамасыз етеді. Таратушы мен қабылдаушы 

арасындағы хабарлама желі бойынша әртүрлі жолдармен өтуі мүмкін. 

Келтірілген коммутация әдісіне - телеграфты желі жатады. Компьютерлі 

желілерде коммутацияның бұл түрі қолданылмайды.  

ПК (packet switching) – коммутацияның бұл түрі компьютерлі желілерде 

негізгі болып табылады және ARPANET желілеріне енгізілген. Жіберілген 

хабарлама бірнеше қысқа бөлімдерге бөлінеді (пакеттерге), олардың 

әрқайсысы тақырыпшаға (қызметтік ақпарат) ие болады. Шамамен мұндай 

ақпаратта таратушы мен қабылдаушының мекен жайы болады (SA и DA).  

Пакетте фиксацияланған максималды ұзындығы болмағандықтан, оны сақтау 

үшін дискілік жады керек емес, оперативті жадысының өзі жеткілікті. Пакетті 

коммутацияның екі әдісі бар: дейтаграммдарды тасу (datagram)  және 

виртуалды арналар (virtual circuit) бойынша тарату. Дейтаграммды режимде 

тарату кезінде әрбір пакетте таратушы және қабылдаушының мекен жайы, 

өызметтік ақпарат және хабарламадағы пакеттің реттік номері болады. Бір 

хабарламаға тиесілі дейтаграммдар желіде бір біріне тәуелсіз таралады. 

Қабылдаушы құрылғы пакеттерден хабарламаны номерлері бойынша 

жинайды. Пакеттің ұзындығы айтарлықтай ұзын. Ақпараттармен алмасуды 

ұзын пакеттермен (Ethernet желілерінде қолданады) немесе қысқа пакеттермен 

(АТМ желілері) жүзеге асыруға болады. Өте ұзын пакеттер желіні 

хабарламаны коммутациялау желісіне әкеліп соқтырады. Желіде бөгелуі 

жоғарылап, желінің тиімділігі төмендейді. Тым қысқа пакеттер әрбір пакет 

тақырыпшаға ие болғандықтан  қызметтік ақпарат санын (шығындар) 

ұлғайтады. Виртуалды арна бойынша таратұан кезде құрылғылар арасында 

логикалық қосылыс,яғни белгілі бір ақпарат ағынының пакетін тасуға желіде 

бағыт орнатылады. Байланыс  таратушы мен қабылдаушы арасында қызметтік 

пакеттермен алмасу арқылы ақпаратты таратпай жатып орнатылып қояды. Ол 

жерде таратудың параметрлері (ақпараты бар пакеттің максималды көлемі, 

тарату жолы, тарату жылдамдығы, жеткізілу туралы мәлімет 

(acknowledgement), қателермен жұмыс және байланысты басқару 

процедуралары) болады. Логикалық байланыс уақытша (SVC, байланыстың 

бір сеансына сақталады) немесе тұрақты (PVC, ұзақ уақытқа сақталады, әдетте 

ол бірнеше ай) болуы мүмкін.  

Ашық жүйелермен жұмыс жасаудың эталоныды моделі. Хабарламаны 

эелктр байланыс жолымен таратудың мәселесін шешуде бірнеше талап 

қойылады. Бұл талаптарды екі топқа бөлуге болады:хабарламаны тарату 

процесіне қойылатын талаптар және осы процесті жүзеге асыратын 

техникалық құралдарға қойылатын талаптар. Электрлік байланыстың 

техникалық құралдарға қойылатын талаптардың қатарына келесілерді 

жатқызуға болады:  
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- байланыс жүйесі өз мүмкіндіктерін өсіре отырып, қолданылмайтын 

мүмкіндіктерді өшіре білу керек. Мұндай мүмкіндігі бар жүйелерді ашық деп 

атайды;  

- әртүрлі байланыс жүйелері эксплуатацияны және бағасын 

төмендететін стандартталған және уникалды құрылғыға ие болу керек;   

- әртүрлі тағайындалған жүйе бір бірімен хабарлама алмасу 

мүмкіндігіне ие болу керек. 

Бұл талаптар байланыс жүйесін жобалаудағы бірыңғай идеологияны 

ұзартты.Халықаралық телефония және телеграф жөніндегі консультаттиивті 

комитет 80-жылдардың басында ашық жүйелер байланысының эталонды 

моделін ұсынды (ЭМВОС).  

OSI (Open System Interconnect) эталонды моделі хабарлама тарату үшін 

негізгі архитектуралық моделі болды.Телекоммуникациялық жүйелер мен  

OSI/ISO моделінің архитектурасын салыстыруға болады. Бұл модел заманауи 

байланыс технологиясын зерттеуде ең қолайлы құрал болып табылады.  

Осы моделге сай байланыс жүйелерінде хабарламаны тарату процессі 

айрықшаланатын операцияларға бөлінеді. Әрбір операцияны өз деңгейіне 

жатқызады. Деңгейлер қатаң иерархия бойынша құрылады: жоғары деңгейде 

ақпарат көзі мен қабылдаушы-байланыс желісін қолданушы, төменгі деңгейде 

электромагнитті толқынды тарату аймағы орналасқан. Жоғарғы деңгей 

төменгі деңгейді басқарады. Әрбір деңгейдің өзіндік техникалық құралы 

немесе байланыс желісінің функционалды жұмысын қадағалайтын байланыс 

желісін қолданушы құрылымдық бірлігі немесе қызметтік адам. Кейбір 

байланыс жүйелерінде бұл құрылғылардың бөліктері болмауы мүмкін немесе 

кейбір деңгейдің барлық функцияларын орындамауы мумкін.  

ЭМВОС негізгі жеті деңгейді ерекшелейді: қолданушы, өкілдік, 

сеансты, транспорттық, желілік, арналық, физикалық (13.2 суретті қара). Бір 

қолданушыдағы әрбір деңгейдегі операцияларды орындайтын барлық 

құрылғылардың қосындысын станция деп атайды [21].  

Қолданушы деңгейде байланыс желісімен жіберілетін ақпаратты өңдеу 

процессі жүзеге асады. Бұл деңгей функциясын атқарушы адам немесе 

техникалық құрал (ЭВМ) болуы мүмкін.  

Өкілдік деңгей құралдары хабарламаны қолданушыға көрсетуге 

ыңғайлы формадан жүйеге ыңғайлы формаға және кеісінше айстырады. Бұл 

деңгейде ақпараттар сығылады, себебібайланыс жүйесінде ақпараттың аз 

орны алғаны үнемі ыңғайлы.  

Сеансты деңгей құралдары таратылатын хабарламаны таратудың 

топологиялық нұсқалары көп болатындай етіп қызметтік ақпаратпен өңдейді.   
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13.2 сурет –  Ашық жүйелер байланысының эталонды моделі  

 

Ең тиімді нұсқаны таңдау төмендегі деңгейлермен іске 

асады.Осылайша, бұл деңгей байланыс сеансын құруға жауапты. 

Транспорттық деңгейде  нақты хабарламны қолданушыға керекті байланыс 

желісінің деңгейінде жіберуге жауапты. Ол үшін желіаралық хабарлама 

мекенжайының есебі шешіліп,әртүрлі саладағы желі арасындағы хабарлама 

жіберу мәселесі шешіліп, олар шлюздау есебі деп аталады. Желілі деңгейде 

хабарламаны қолданушыға бір желі ішінде ең тиімді жолмен жеткізу мәселесі 

шешіледі. Ол үшін хабарлама қозғалыс бағыты анықталып, қолданушының 

желіішілік мекенжайыныі мәселесі шешілдеі. Арналық деңгей құралдары 

таралатын хабарламаны тарату кезінде сигнал параметрлерін өзгерткен кезде  

туындайтын бұрмаланулардан сақтайды. Физикалық деңгей құралдары   

таратылған хабарламаны сигналға түрлендіреді және керісінше.Бір 

станциядағы көршілес деңгейлердің байланысы интерфейс деп аталады.Әр 

станциядағы бірдей деңгейлердің байланысы протокол деп аталады. Олар бір 

желі ішіндегі жүйелердің жұмысын,әртүрлі өндірушіден шығатын,ақпаратты 

көрсету формасы, ақпаратты сақтау,желілік ресурстарды басқару,ақпарат 

қауіпсіздігі, программа диагностикасын және техникалық құралдармен 

қамтамасыз етеді.  

 OSI моделі ОС атқаратын желілі утилиттер, желілі аппаратты 

құралдардың байланысын сипаттайды.  
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14  дәріс.  Құжаттық  электрбайланыс  желілері 

 

Дәріс  мақсаты: құжаттық  электрбайланыс желілерін оқып үйрену. 

 

Құжаттық  электрбайланыс  жүйелері (ҚЭ) электрбайланыс желілері 

арқылы құжаттық  хабарлар мен деректерді, электрондық  поштаны жеткізуге 

арналған. Құжаттық  электрбайланыс  желілері қызметінің құрамына  келесі 

қызметтер кіреді: телеграфтық,  деректерді  жіберу,  газеттерді жіберу, 

факсимильді  хабарларды жіберу қызметі, телематикалық қызметтер, 

ақпарараттық қорларға қол жеткізу қызметтері. 

Құжаттық  хабарларды  жіберуде байланыс ұйымдастырылуының келесі 

тәсілдері қолданылады: 

- арналардың түйісуі; 

- хабарлардың  түйісуі; 

- дестелердің түйісуі. 

Арналар түйісуін пайдаланғанда ,өз ара әрекеттесетін құрылғылардың  

арасына  бөлінген арнаның  болуы  қажет. Арналардың түйісуі арқылы 

байланыста  қабылдау  және тарату құрылғылары байланыста болатын, 

деректерді тарату  жылдамдығын қамтамасыз ететін арна құрылады. Сипатты 

мысал ретінде көптеген АТС  бар  телефондық  желілер алынады. Арна 

орнатылуының  жүзеге  асырылуы  мынадай:  абоненттер арасындағы 

ақпараттық  алмасу  басталар  алдында, тізбек арқылы соңғы станцияларды  

байланыстыратын тарату   күре жолы  орнатылады.  

Хабарлық  түйісуді  қамтамасыз ететін    желі хабарық түйісу желісі  деп 

аталады. 

Пакеттік түйісуде желі тұтынушыларымен жіберілетін барлық  

хабарламалар бастапқы бекетте белгіленген ұзындықтағы топтамаларға 

(дестелерге) бөлінеді. Әрбір десте - дестені белгіленген бекетке жеткізуге    

қажетті мекен-жайлық  ақпарат  және хабарларды жинақтау үшін десте нөмірі 

көрсетілген атпен жабдықталады.  

Дестелерді таратудың екі ережесі бар:  

- дейтаграмдық –дестенің әрбірі тәуелсіз ақпараттық топтама ретінде 

жіберіледі, сондай-ақ, дестелер желі арқылы  әр түрлі бағыттарға өтуі мүмкін. 

Әрбір бекет десте атындағы  бақылау  ақпаратының  және желіні қоршаған 

бекеттер жөніндегі өз деректері негізінде, десте бағытталынатын келесі 

бекетті таңдайды. Желі  коммутаторлары  соңғы бекеттерден дестелерді 

қабылдайды және мекен- жай ақпараты  негізінде, оларды бір-біріне жібереді, 

ал бағыттың  соңғы бекеті  дестелерді   ретке келтіріп, сол ретте белгіленген 

станцияларға жібереді; 

- дестелерді виртуальды  (virtual circuit или virt channel) арналар арқылы 

жіберу.Бұл жағдайда,  деректерді таратуды  бастамастан  бұрын,   соңғы екі 

бекет  арасында белгілі бір ілесу жорығы  құрылады және де барлық  дестелер  

қатаң түрде сол бағытпен беріледі, яғни қарым-қатынас пен өзге елдерге хабар  

жіберуші абоненттер  құжаттық байланыспен қамтамасыз етіледі. 
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Құжаттық электрбайланыс  қызметтері [22]: 

-телеграфтық қызмет (жалпы қолданыс желісі, абоненттік телеграф, 

газеттерді жіберу және халықаралық телекс)- хабарлауды әріпті- сандық түрде 

жеткізу қызметі, сондай-ақ телеграфтық  байланыс жүйесін қолданғанда, 

тұрғындар мен кәсіпорындарға жасалатын қызметтер жиынтығы; 

- деректерді тарату қызметі ( ЭЕМ –ның локальдық желілері,, ЭЕМ-ның 

өңірлік желілері, корпоративтік желілер мен Интернет)- ЭЕМ үшін әртекті 

көлемді деректерді (хабарларды) жеткізуді  орындайтын қызмет; 

- факсимильдік  қызметтер (факс-қызметтер,электрондық пошта, АВ-

конференциялар, ақпаратқа қол жеткізу қызметтері мен анықтамалық  

қызметтер)- факсимильді  терминалдар арасында құжаттарды (хабарларды) 

жіберу қызметін жасауға арналған қызметтер; 

-телематикалық  қызметтер (ТМ) –  ақпаратты электрбайланыс желілері 

арқылы  таратуға арналған телефондық, телеграфтық және деректерді тарату 

қызметтерінен басқа, электрбайланыс қызметтері.  

Жалпы қолданыстағы телеграфтық желі тұрғындар мен кәсіпорындарға 

байланыс бөлімшелеріне түскен хабарларды қабылдау, жіберу және  мекен-

жай иелеріне жеткізу бойынша қызметтер кешенін береді.  

Абоненттік телеграф осы қызмет абоненттеріне телеграфтық 

хабарларды беру және телеграфтық келіссөздер жүргізу мүмкіндігін 

береді.Осы қызмет абоненттеріне нөмір бөлініп, абоненттік телеграф желісіне 

қосылған телеграфтық аппарат орнатылады. Қызметтің абоненттері  заңдық  

тұлғалар болып келеді. 

Телеграфтық хабарды шет елге жіберу мүмкіндігін ТЕЛЕКС қызметі 

қамтамасыз  етеді. Бұл - оның абоненттік телеграф қызметінен негізгі 

айырмашылығы.  

Шектелген аумақты  қамтитын, әдетте станциядан қашықтығы бірнеше 

ондық не жүздік метрден  аспайтын,  сирек жағдайда - 1,2 км  болатын  

есептеу желілері  локалдық есептеу желілері (ЛЕЖ) деп аталады. 

Бір қәсіпорын немесе бір не бірнеше жақын орналасқан  ғимараттарда 

жайғасқан мекемелер аумағын қамтитын, өз ара байланысқан локалды есептеу 

желісі жиынтығы корпоративті желі деп аталады. Едәуір географиялық  

кеңістікті қамтитын желілер жахандық деп аталады. 

Әр текті жахандық, өңірлік, локалдық және корпоративті желілерді  

біріктіріп, оларға бір тұтас технология бойынша белгілі бір қызметтер 

жиынын  беретін  жахандық желі- Ғаламтор деп аталады. 

Телематикалық  («телекоммуникация» мен «информатика»дан шыққан) 

қызметтер әр түрлі нысандар, машиналар  мен адамдар арасындағы 

ақпараттық  алмасуларға арналған. 

Факсимильдік  байланыс – бұл кез келген жылжымайтын кестелік 

бейнені шығару және жіберу қызметі. 

Электрондық пошта – абоненттік терминалдар арасында аралық 

жинақтағы  электрондық  хабарлармен алмасуға арналған ТМ қызметі. 
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Телеконференция  қызметі  аумақтық оқшауланған қолданушылар 

,немесе қолданушылар тобы арасында  шынайы уақыт тәртібінде мәтіндік, 

дыбыстық  және видео  хабарлауларды  жіберу мүмкіндігі бар байланыс 

сеансын өткізуге арналған. 

Егер де қолданушылар арасында дыбыстық ақпаратпен алмасу 

жүргізілсе, онда конференция аудио конференция деп аталады, ал егер   

дыбыспен қатар кескін де берілсе, онда конференция бейнеконференция деп 

аталады. Дыбыспен қатар бір мезетте мәтіндік ақпарат та берілуі мүмкін 

(аудио –кескіндік конференция). Дыбысты жіберу қызметтері аумақтық 

оқшауланған қолданушыларды  деректерді дестелеп жіберу желісінің қорын 

пайдалана отырып, шынайы уақыт тәртібінде сөздік ақпаратпен алмасу 

мүмкіндігімен қамтамасыз етуге арналған. 

Ақпараттық қорларға қол жеткізу қызметі- ТМ қызметінің 

қолданушының сұрау салу пішінінде білдіретін өз ынтасымен ақпараттық  

қорларды алуына арналған және жеткізіп берушіден алынған ақпараттық 

қорларды орналастыру (мысалы WWW қызметтері) мен сақтау қызметтерін 

беру түрі. 

ДТ желісі ақпараттық- есептеу желісі (АЕЖ) құрылуының өзегі,  негізі 

болғандықтан, кейде  оны ДТ –ның  негізгі желісі деп атайды.  

Әрекеттегі және жасалынып жатқан ДТ желілері құрылымы бойынша, 

қалыптасу үдерістері, техникалық құралдар мен бір қатар өзге белгілерімен 

[23] айтарлықтай өзгешелінеді. ДТ желісінің жіктелуі 14.1 суретте келтірілген. 

Алғашқы кезеңдерде деректерді тарату үшін, дәстүрлі желілер қолданған.Бұл, 

ең алдымен жалпы қолданыстағы телефондық желілерді пайдаланатын ДТ 

желілерін ұйымдастыру. Бұл желінің негізгі ерекшелігі оның кең 

тармақтылығы. Алайда, ЖҚТЖ келесі себептерге байланысты, ДТ 

талаптарына толықтай жауап бере алмайды:  

- хабар жіберудің аналогтық тәсілі; 

- жіберу жылдамдығының төмендігі ( 2400 бит/с төмен); 

- байланыс орнатуға едәуір уақыттың кетуі; 

- байланыс орнатудағы жиі тоқтап қалулар, негізінен пайдалы белгі 

берудің рұқсат етілген жоғары емес деңгейіндегі импульстық  арнайы 

кедергілер. 

ДТ үшін АТ мен  «Телекс» желілерін пайдалану да бір қатар 

кемшіліктермен қабат келеді: 

- жіберудің төменгі жылдамдығы  ( 200 бит/с төмен );  

-дәлдік төмендігі – қателіктің болу ықтималдығы  10
-3

 белгісінде; 

-қатаң кесімделген бастапқы МТК-2 коды мен жұмыс тәртібі 

(стартстоптық). 

Сандық ДТ желісі дәстүрлі желілермен салыстырғанда жоғары 

дәлдікпен, жіберудің жоғары жылдамдығымен, байланыс орнатуға кеткен 

уақыттың аздығымен және жоғары сенімділігімен  сипатталынады. 
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14.1 сурет -  Деректерді тарату желісінің жіктелуі 

 

Қателіктің  бой алу ықтималдығының белгісі бұл желілерде төмен 

немесе 10
-6

…10
-7 

тең. ДТ-дың  жоғары жылдамдықты арналарының тарату 

жылдамдығы –ондаған, жүздеген кбит/с және ондаған  Мбит/с. Түйісу сандық 

жүйелік болғандықтан, байланыс орнату уақыты бірнеше с. қысқарады. 

Сандық желі сенімділігі оның бөлшектерінің  мейлінше жоғары сенімділігіне 

байланысты қамтамасыз етіледі: ТСЖ АЖБ-да жүзеге асырылуы, түйісу 

жүйесі жабдықтарының резервтелінуі және де ЭЕМ негізінде жүйені 

басқарудың икемділігі.  Бұл жүйе ДТ желісін оперативті басқаруға,  оның  

жай-күйін тиімді бақылауға, ал жеке бір бөліктері қатардан шығып қалған 

жағдайда- айналып өту жолдарын табуға мүмкіндік береді. АТ-дегі  ДТ 

жүйесін  екі топқа бөлуге болады:  асинхрондық  және синхрондық. 

Асинхрондық желілерде біртұтас синхрондық болмайды, жеке тарату желілері 

мен коммутациондық  станциялар өзіндік  такттік генераторларға ие. 

Синхрондық желілерде өтіп жатқан барлық  үдерістер (тарату мен түйісулер) 

уақыт бойынша біркелкі дереккөздегі  бірыңғай такттік синхросигналмен 

анықталады. 

 

 



60 
 

15 дәріс. Мультисервистік желілер 

 

Дәріс мақсаты: мультисервистік желілерді оқып білу. 

 

Соңғы он жылдықта дүниежүзілік қоғам өзінің «өндірістік» даму 

кезеңінен «ақпаратты» кезеңге ауысуда. Осы ағында жүзу 

телекоммуникациялық желілерде ақпаратты тасымалдау және 

пайдаланушылардың сұраныстарын өңдеуде интеллектуалды құралдарды 

пайдалану цифрлық түрде атқарылады. Ақпаратты цифрлық технологиямен 

тасымалдауға көшу одан әрі қиындай түседі. Өйткені, бұған қоса қызмет 

көрсетудің жаңа түрлері пайда болады, мысалы: жоғары ажыратушы 

қабілеттілікпен бейнені тасымалдау, интернет қызметтері, мультимедиа және 

т.б. Осыдан шыққан жүктеменің ағындары өздерінің тасымалдау 

жылдамдықтарының талаптарымен және коммутация нүктелерінде 

кідірісімен, байланыс желісінде жүру жолымен, түсетін ақпараттық биттердің 

жылдамдығының өзгеруімен, ақпарат бөліктерінің жоғалуымен және 

жүктемемен ерекшеленуі мүмкін. Осы айтылған ерекшеленулерді ескеру 

қажеттігі модельдің сипаттауын күрделірек етеді. Ол мультисервистік 

байланыс желілерінің шекарасында жүзеге асады. Дүниежүзілік 

телекоммуникациялық одақ жаңа буын желісін құру нәтижесіне келді. Ол – 

NGN (Next Generation Network) деп аталады. NGN – ның ерекше қасиеті оның 

шексіз қызмет түрлерінің мүмкіндіктері. . NGN- ды құрған кезде келесі негізгі 

принциптер қадағалану тиіс: 

 TDM технологиясы негізінде жасалған қолданыстағы сандық 

инфрақұрылымның сақталуы; 

 жаңа қызмет түрлерін көрсету және артық жүктемелерді өткізу үшін  

NGN фрагменттерін тұрғызу; 

 сөзді дестемен тарату технологиясын ендіру кезінде телефон 

байланысы сапасының төмендеуіне жол бермеу; 

  шешім, клиенттік хабарланған шешім қажет. Бизнес прцестерімен 

модернизацияланған желілермен проектерімен тығыз байланысты; 

 NGN – сәулетшілік элементтерінің кезеңің еңгізу;  

 тек қана тексерілген алдыңғы қатарлы операторлық класстың ашық 

шешімдерін қолдану; 

 «жоғарыдан-төмен» әдісімен концепцияны орындау стратегиясы 

 TDM-желілеріде бір уақытта жұмыс істеуге әмбебап қызметтерді 

желіге  еңгізу, яғни, мобильді және VoIP. 

NGN желісі дестелі коммутация технологиясын қолдана отырып сөзді, 

бейнені, мәліметтерді таратуға арналған әмбебапты көп мақсатты желі. 

Негізінен, бұл желі Internet және телефон желілерінің жақсы жақтарынан 

құралған қосылыс десе де болады. Тәжірибе жүзінде алып қарастыратын 

болсақ критикалық крек кездерде мәліметтерді тарату және сөздік 

байланыстың кепілдендірілген сапасын қамтамасыз етеді. 
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NGN – ның технологиясының негізгі басымдылықтары: 

 жоғары масштабтылық; 

 модульді кеңейтілімділігі; 

 әртүрлі өндірушілердің құрылғыларын қолдауы; 

 жылдам құрастырылуы және жаңа қызмет түрлерін енгізу; 

 қол жеткізу әдісінің және транспортты желі типіне тәуелсіз желі 

элементтерін және жаңа қызмет түрлерін қосу; 

 желілік ресурстарды тиімді қолдану арқылы эксплуатация құнының 

төменділігі. 

NGN желілерінің архитектурасы IP-ядродан және әртүрлі 

технологияларды қолданатын бірнеше қатынау желілерінен тұрады. NGN 

желілерінің негізін тасымалдау деңгейі мен коммутацияны және жіберуді 

басқару деңгейінің қызметін жүзеге асыратын әмбебап тасымалдау желісі 

құрайды. Тасымалдау желісінің арналуы тасымалдау қызметтерін ұсыну 

болып табылады. NGN тасымалдау желісінің құрамына келесі құрамдас 

бөліктер кіруі мүмкін: тасымалдау және коммутация қызметтерін орындайтын 

транзиттік түйіндер; абоненттерге мультисервистік желіге қатынау 

мүмкіндігін ұсынатын соңғы (шекаралық) түйіндер; дабылдама ақпараттарын 

өңдеу, шақырулар мен хабарламаларды басқару қызметтерін орындайтын 

дабылдама бақылаушылары; дәстүрлі желілерді қосуды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін шлюздер. Дабылдама бақылаушыларын коммутацияның 

бірнеше түйіндеріне қызмет көрсетуге арналған жеке құрылғыларға енгізуге 

болады. Жалпы бақылаушыларды қолдану оларды желі бойынша бөлінген 

коммутацияның бірыңғай жүйесі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Мұндай шешім жалғауларды орнату алгоритмдерін жеңілдетіп ғана қоймай, 

сонымен қатар операторлар мен қызмет жеткізушілері үшін ең үнемді болып 

табылады, себебі коммутацияның үлкен сыйымдылықты қымбат тұратын 

жүйелерін үлкен емес, жеңіл және тіпті қызметтің ұсақ жеткізушілері үшін 

құны бойынша қол жетімді жүйелермен алмастыруға мүмкіндік береді. 

Инфокоммуникациялық қызметтерді іске асыру қызметтер түйіндері (Services 

Node – SN) және /немесе қызметтерді басқару түйіндері (SCP) негізінде 

жүзеге асырылады. SN қызмет жеткізушілерінің жабдығы болып табылады 

және клиенттік бөлігі қолданушының соңғы жабдығымен жүзеге асырылатын 

инфокоммуникациялық қызметтерге арналған қосымшалар сервері ретінде 

қарастырылуы мүмкін. SCP бөлінген интеллектуалды тұғырнаманың элементі 

болып табылады жне қызметтердің логикасы мен атрибуттарын басқару 

қызметін атқарады. 

Қызметтердлің бірнеше түйіндерінің және/немесе бір қызметті ұсыну 

үшін іске қосылған қызметтерді басқару түйіндерінің жиынтығы қызметтерді 

басқару тұғырнамасын түзеді, оған қызметтерді әкімшілік басқару түйіндері 

және әртүрлі қосымшаларды басқару серверлері кіруі мүмкін. 

Тасымалдау желісінің соңғы/соңғы-транзитті түйіндері қызметтер 

түйіндерінің қызметін атқара алады, яғни шекаралық қызметтердің 
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түйіндерінің құрамын қызметтерді ұсыну қызметін қосу арқылы кеңейтуге 

болады. Мұндай түйіндерді тұрғызу үшін 15.1-суретте көрсетілгендей иілгіш 

коммуникацияның технологиясын (Softswitch) қолдана алады. Жаңа буынның 

желілері қызметтердің барлық түрлерін (қолданыстағы және болашақтағы) 

жасау, енгізе және басқаруға арналған ресурстарды (инфрақұрылым, 

хаттамалар және т.б.) ұсынуы тиіс. NGN шеңберінде тірек олардың көбі өз 

қолданушыларына өзінің меншікті қызметтеріне бейімделу мүмкіндігімен 

қамтамасыз ететін сервис-провайдерлердің қызметтерге бейімделу 

мүмкіндігін түсіріледі. Жаңа буынның желілері қызметтерді әзірлеу, ұсыну 

және басқаруды қамтамасыз ететін API (Application Programming Interfaces) 

тұратын болады. 

 

 
 

15.1 сурет – NGN байланыс желісінің архитектурасы 

 

Softswitch жабдығы телекоммуникациялық жүйеде көптеген құрамдас 

бөліктермен әрекеттеседі.  

Жалпы каналды дабылдама (ЖКД) желісі арқылы интеллектуалды 

желінің құрамына кіретін қызметтерді басқару түйініне (Services Control Point 

– SCP) шығу мүмкіндігін айту қажет, бұл абоненттерге қол жетімді қызметтер 

мен қосымшаларды тікелей Softswitch арқылы интеллектуалды қызметтермен 

толықтыруға мүмкіндік береді. Шақыруларды өңдеу логикасы шлюздер 

бақылаушысында (Media Gateway Controller – MGC) іске асырылады. 

Softswitch басқа желілердің коммутациялық станцияларымен әрекеттесуі 

Media Gateway (MG) жабдығы арқылы жүзеге асырылады. Бұл мақсаттар үшін 

Megaco (Media Gateway Control) қосымша тобымен IETF (Интернет 

мәселелері жөніндегі инженерлік топта) әзірленген  MGCP (Megaco) 

хаттамасы қолданылады. MGCP хаттамасы IETF әзірленгендіктен, негізінен 

IP-технологиясына әзірленген. Электр байланыстың халықаралық Одағының 
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жұмысы нәтижесінде мәліметтердің құрылым түзбеген трафигін жібергенге 

қарағанда, мультимедиялық ақпаратты жіберуге бағытталған H.248 

нұсқаулықтар жобасы пайда болды. «NGN желісі моделінің нұсқасы» 

суретінде үзік сызықпен негізінен IP және ATM технологияларына 

негізделген пакетті желісі бар Softswitch байланысы көрсетілген. Пакетті желі 

телекоммуникациялық жүйе трафигінің негізгі бөлігін өңдейді. Пакеттер 

коммуникациясы бар желілерге ауысуды телекоммуникациялық жүйенің 

сатылы эволюциясы арқылы жүзеге асырылады. NGN желілерінің 

функционалды моделі жалпы жағдайда үш деңгеймен ұсынылуы мүмкін: 

тасымалдау, коммутацияны басқару деңгейімен және ақпараттарды жіберу, 

қызметтерді басқару деңгейімен. Қызметтерді басқару деңгейі қызметтер мен 

қосымшалар логикасын басқару қызметтерінен тұрады және келесі 

қажеттіліктерді қамтамасыз ететін бөлгіш есептеуіш ортадан тұрады: 

инфокоммуникациялық қызметтерді ұсыну; қызметтерді басқару; әртүрлі 

қызметтердің өзара әрекеттесуі. Коммутацияны және жіберуді басқару 

деңгейлерінің тапсырмасы дабылдама ақпараттарын өңдеу, шақыруларды 

бағыттау және ағындарды басқару болып табылады. Тасымалдау деңгейінің 

тапсырмасы коммутация және қолданушы ақпаратын ашық жіберу болып 

табылады. Қызметтерді басқару деңгейі қызметтердің ерекшелігін іске 

асыруға және тасымалдау желісінің түріне (IP, АТМ, FR және т.б.) және 

қатынау тәсіліне тәуелсіз қызметтер логикасының бағдарламасын қолдануға 

мүмкіндік береді. Осы деңгейдің болуы сонымен қатар басқа деңгейлердің 

қызметіне араласпай, желіге кез келген жаңа қызметтерді енгізуге мүмкіндік 

береді. Осы деңгей өз абоненттері бар және бағыттаудың өз жүйелерін 

қолданатын әртүрлі технологияларға негізделген көптеген тәуелсіз қосымша 

жүйелерден тұрады. Егер NGN желісінің топологиясын жазықтықтар жинағы 

түрінде келтірсе, онда төменде абоненттік қатынау жазықтығы (мысалы, 

жіберудің үш ортасына: металл кабельге, оптикалық талшыққа және 

радиоканалдарға негізделетін) болады, содан кейін коммутация жазықтығы 

(арналар немесе дестелер коммутацисы) жүреді. Көрсетілген жазықтықта 

қатынаудың мультисервистік түйіндерінің құрылымы бар. Оның үстінде 

интеллектуалды қызметтер және қызметтерді эксплуатациялық басқару 

жазықтығы орналасқан бағдарламалық басқару жазықтығын құрайтын  

SoftSwitch бағдарламалық коммутаторлар орналасады. NGN – ның 

технологиясының негізгі басымдылықтары: 

 жоғары масштабтылық; 

 модульді кеңейтілімділігі; 

 әртүрлі өндірушілердің құрылғыларын қолдауы; 

 жылдам құрастырылуы және жаңа қызмет түрлерін енгізу; 

 қол жеткізу әдісінің және транспортты желі типіне тәуелсіз желі 

элементтерін және жаңа қызмет түрлерін қосу; 

 желілік ресурстарды тиімді қолдану арқылы эксплуатация құнының 

төменділігі. 
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