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1 дәріс. Телекоммуникация желілерін дамыту 

 

Дәріс мақсаты: телекоммуникацияның желілерін дамыту болашағымен 

танысу. 

 

Бірінші ғаламдық желі 1899 ж. ғаламдық ауқымға қол жеткізген 

электрлік телеграф көмегімен құрылды. Екінші болып, 1950-ші жылдарда 

ғаламдық мәртебеге қол жеткізген телефондық желілер болды. Ал қазіргі 

уақытта – өзара байланысқан IP-желілері (Ғаламтор 2009) және ұялы GSM 

желілер байланысы барлық бұрын құрылған желілер ішінен әлемде аса ірі 

желілерді құрайды.   

Телекоммуникация және ақпараттық технологиялар салаларындағы 

екпінді процесс, яғни, әр келкі телекоммуникациялық қызметтерді ұсына 

алатын  – дауыс жіберу, видео, мәтін және т.б. әркелкілік желілерді 

байланыстың мультисервистік желісіне бірыңғай бірігу мүмкіндігіне әкелді.  

Байланыстың мультисервистік желісі тікелей сандық желі негізінде  

қалай құрылса, виртуалды желі негізінде де тура солай құрылуы мүмкін. 

Берілістің сандық жүйесінің қарқынды дамуы (БСЖ) аналогтық беріліс 

жүйелерімен салыстырғандағы (АБЖ): жоғарғы ақауға қарсы тұратын, 

берілістің байланыс линиясының ұзындығынан бастап, сапаның әлсіз 

тәуелсіздігімен, байланыс арнасының электрлік параметр тұрақтылығымен, 

дискретті хабарлама және т.б. беру кезінде өткізу қабілетін қолдану әсерлілігі 

осы жүйенің тікелей құндылықтарымен түсініледі. 

Байланыстың заманауи желісінің даму негізінде бірігу процесстері 

жатады. Бірігу процессінің негізгі даму бағыты келесілерден тұрады: 

-   электронизация, яғни, электр байланысының барлық техникалары 

мен технологияларының электронды базаға өтуі;  

- компьютеризация – электр байланысының техникалары мен 

технологияларының компьютерлермен қанығуы; 

-  цифровизация – сандық компоненттердің қолданыстағы желісіне 

кіріспе; 

-  инттелектуализация, электр байланысының жаңа қызметтерінің пайда 

болуы мен дамуына ықпал ету – интеграциялық процестерді табиғи таныту 

болып табылады; 

- унификация, жабдықтар мен элемент базасын азайтудағы, желінің 

өзара іс-әрекеті мен қызметтерін оңтайландыруда электр байланыс жүйесінің 

дамуына арналған фактор; 

- персоналдау, әрбір пайдаланушы бірыңғай адрес иемденген уақытта, 

оның қай желіге қосылғанына, байланыстың қай түрін қолданатынын және 

қазіргі уақытта қай жерде орналасқанына  қарамастан,   бәрінен бұрын, 

терминалдарды адрестеудің падаланушылардың бірыңғай адрестеу жүйесіне 

өтуді танытады. Әлбетте, бұл бағытта интеграциялық процестерді жүзеге 

асыру үшін, желілердегі қолданыстағы жүйе адрестеулерді интеграциялау 

қажет;  
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- жаһандау, ГИИ құру идеяларынан туындайтын – байланыстың қуатты 

транспорттық желілерін құрайтын және пайдаланушыларға ақпаратты 

ұсынатын рұқсаттаманың үлестірілген желілері; 

- стандарт болып саналатын құжаттарды база құжаттарымен 

стандарттау. Электр байланыс жүйесі әлемдік стандартпен үйлесімді бірігу 

керек болған соң,  онда байланыс саласындағы Қазақстандық стандарттары 

да әлемдік стандартқа неғұрлым жақын болу керек.  

Байланыстың келешегі бар желілеріне талаптар:  

- мультисервистілік, ұсыну технологиясының транспорттық технология 

қызметінен тәуелсіздігі түсініледі; 

- кеңжолақтылық, ақпаратты жіберу жылдамдығының кең диапазонда 

пайдаланушының ағымдағы қажеттіліктеріне байланысты иілгіш және 

динамикалық өзгеру мүмкіндігі түсініледі; 

- мультимейдиялық, желінің көпқұрамдас ақпаратты жібері 

қабілеттілігі (дауыс, видео деректері, аудио) нақты уақыттағы осы 

компоненттердің қажет синхронизациясымен және жалғаудың күрделі 

конфигурациясын қолдану түсініледі; 

- зияткерлілік, қызметпен басқару мүмкіндігі түсініледі, яғни, қоңырау 

соғамыз және қолданушы жағынан немесе қызмет жабдықтаушы жағынан 

жалғаймыз;  

- рұқсаттаманың инварианттылығы, мекеменің технологияларға 

тәуелсіз  қызметтерде қолданылатын рұқсаттама мүмкіндігі түсініледі;  

- көпоператорлылық, бірнеше оператордың қызмет көрсету процесінде 

қатысу мүмкіндігі және олардың жауапкершіліктерінің мамандыққа сәйкес  

бөлінуі түсініледі. 

 

1.1 Телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің негізгі түрлері 

 

         Телекоммуникациялық желілердің негізгі түрлеріне келесілер жатады:  

- телефондық байланыс – дауыстық хабарды жіберу мен қабылдауды 

қамтамасыз ететін электр байланыс түрі. Байланысты ұйымдастыру үшін 

спектрі 300-3400 Гц-ке тең үндестік жиілігінің (ҮЖ) типтік арнасы 

қолданылады; 

- (ДХ) дыбыстық хабар таратуы – тұрғындарды тікелей қабылдау үшін 

бағдарламаны жіберуді қамтамасыз ететін электр байланыс түрі. 3В типтік 

каналына талаптар қалаулы дыбыстау класына байланысты. Дауыстың 

бағдарламаны жіберу кезінде дереккөзі әдетте музыкалық аспаптар мен адам 

дауысы болып келеді.  

Біріншіні сөз дауысына қарағанда, жиіліктің кең жолағын алады. 

Сонымен қатар, болжамды жіберу сигналының динамикалық диапазоны сөз 

жіберуге қарағанда, әлдеқайда кең. Мысалы, диктор сөзі 25-33 дБ болатын 

динамикалық диапазонды иемденеді, әдеби оқуда – 40-50 дБ, симфониялық 

орекстрда – 65 дБ-ға дейін. 3 В спектрі 15 Гц – 20 кГц жиілік жолағын алады. 

Көшірме сапасы талаптарына байланысты сигналдың хабар тарату спектр ені 

шектеулі болуы мүмкін. 3 класс арналарын 3В жіберулері ажыратады. 



5 

Жоғарғы класс – дауыстық сигналдарды жіберетін спектрі 0,03-15 кГц 

құрайды, жаңғыртуы өте жақсы. Бірінші класс – спектрі 0,05-10 кГц, 

айтарлықтай жоғарғы сапа, 3 ТЧ стандарт арналары қосылған уақытта  

құрастырылады (3В құрылған арнасы). Екінші класс – спектрі 0,1-6,3 кГц, 

сапасы – қанағаттанарлық, 2 ТЧ стандар арнасы қосылған уақытта 

құрастырылады (3В қосарлы арнасы) [1];  

- телевизия телевизияның ақ-қара және түсті бағдарламаларын жіберуді 

қамтамасыз етеді. Ол үшін екі типтік арна – дауыстық сигналдарды жіберу 

үшін және сурет жіберу қарастырылады. Сурет сигналы қашау әдісімен 

қалыптастырылады. Видеосигналдың қажетті жолақ ені 0,05 – 6,5 МГц, 

телевизия арнасының динамикалық диапазоны 40 дБ. Телевизияның бір 

арнасы ТЧ 1620 арнасын қажет етеді; 

- телеграфты байланыс – мағыналы әріптік-сандық тексттерді, 

тасымалдаушыда жазылған және бұл хабарламаларды бланкідегі жазуы, 

перфолент, магнитті пленкасы бар құжат түрінде қабылдап жіберуді 

қамтамасыз етеді. Оларды жіберу үшін жиілік жолағы 0,1-0,15 кГц болса 

жеткілікті; 

- ақпарат жіберу – хабарламаны есептеуіш машиналармен-

компьютерлермен өңдеу үшін  сандық пішімде жіберу мен қабылдауды 

жүзеге асырады. Электр байланыстың бұл түрі үшін жіберудің төменгі 

жылдамдығында телеграфты байланыс арналары пайдаланылады, ал жоғарғы 

жылдамдықты жіберулерде ақпарат жіберудің мамандандырылған  желілері 

ұйымдастырады; 

- фиксимальды байланыс – жылжымайтын ақ-қара суретті жіберуді 

қамтамасыз етеді. Сигнал жолма-жол қашаумен құралады. Жиіліктік спектр 

жіберетін сурет, қашау жылдамдығы өзгешелігімен анықталады, сигналдың 

жоғарғы жиілігі 732, 1100 және 1465 Гц құрайды; 

- газетті жолақтарды жіберу – газет жолақтары жиілік спектріне 

беріледі 48 кГц (ТЧ 12 каналын қосу қажет) немесе 240 Гц (60 ТЖ); 

- видеотелефонды байланыс – бір мезгілдегі дауыстық хабарлама мен 

сөйлеушінің суретін жіберуді қамтамасыз етеді. Екі типтік арнаның болуы 

қажет: сурет және ТЧ сөйлеу арнасы. 

3G желілерінде ақпарат жіберу және дауыс жіберу сияқты екі базалық 

қызметті ұсыну қамтамасыз етіледі. МСЭ ұсыныстарына сүйенсек, 3G желісі 

келесі ақпаратты жіберу жылдамдығын қолдау қажет: 

- жоғары мобильділікпен (120 км/с дейін) – 144 кбит/с артық емес; 

- төменгі мобильділікпен (3 км/с – 384 кбит/с дейін); 

- жылжымайтын объекттер үшін – 2048 кбит/с. 

 

1.2 Телекоммуникация саласындағы стандартизация 

 

Телекоммуникацияны өз ішінде үйлестіру үшін арнайы стандарттар 

қажет. Әр алуан мемлекеттерде әр түрлі стандарттар қолданылады, бірақ 

халықаралықтары да бар. Негізінен сызық түрлері, байланыс протоколдары, 

мағлұмат форматтары, қызмет көрсету сапасы және т.б стандартталады.  
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Стандартизацияның танымал ұйымдастырулары [1]: 

1) МОС (ISO) – телекоммуникация стандарттары бойынша қызметтің 

әр алуан салалар стандарттарының авторы болып келеді. Стандартизацияның 

ұлттық ұйымдастырулары  ISO мүшелері болып келеді. ISO-ға қатысу өз 

еркі. Телекоммуникация саласында ISO-ның танымал стандарты өзара 

қарым-қатынастың ашық жүйесінің  эталонды моделі болып саналады 

(ӨҚАЖЭМ). 

2) МСЭ-Т (ITU-T) – байланыс саласында стандарттарды өңдейтін 

халықаралық ұйым. Бұл ұйымның штаб-пәтері Женевада (Швейцария) 

орналасқан. Бұрын Халықаралық Телеграфия және Телефония бойынша 

Кеңес Беру Комитеті деп аталған, қысқаша ХТТКБК (CCITT). МСЭ 

құрамына сондай-ақ МСЭ-Р (радиобайланыс секторы) және МСЭ-D 

(электрбайланысты дамыту секторы) кіреді. ITU-T стандарттары 

телекоммуникацияның бар аймағын қамтуда. 

3) (IEEE) Электротехника және Электроника бойынша Инженерлер 

Институты – локальды-есептеуіш желілер үшін стандарттарды өңдейтін 

кәсіби ұйым. 

4) (ETSI) стандарттау және электр байланыс Еуропалық институты. 

1988 жылы CEPT ұйымымен құрылды және Еуропа қауым мемлекеті үшін 

телекоммуникация облысындағы техникалық саясатты анықтайды. ETSI-дың 

ең танымал стандарты ұялы жүйенің жылжымалы радиобайланысы GSM 

болып келеді. 

5) Пошта әкімшілігі мен электр байланыс Европалық конференциясы 

(CEPT) 1959 ж. құрылды. Оның қызметінің сферасына 

телекоммунникациялық нарық қатысушыларының коммерциялық 

қоғамдастығы кіреді, сонымен қатар, техникалық және ұйымдық сұқрақтар 

бойынша стандарттау да кіреді. 

6) ЭВМ өнеркәсіптерінің Европалық қауымдастығы (ECMA). 

7) (ANSI) Америкалық Ұлттық Стандарттау Институты – АҚШ 

шекарасында стандарттау бойынша еркін топтарды үйлестірушу мүшесі 

болып келеді. ANSI ISO мүшесі болып саналады. ANSI-дың коммутация 

бойынша кең көлемде танымал стандарты FDDI. 

8) (TIA) Электронды Өнеркәсіп Қауымдастығы – телекоммуникация 

бойынша стандарттар шығаратын, ANSI тобының бірі. TIA-ның ең танымал 

стандарты ұялы жүйенің жылжымалы радиобайланысы  США IS-54 болып 

саналады. 

9) Электронды Өнеркәсіп Қауымдастығы (EIA) ANSI тобына кіреді. 

10) АҚШ үкіметтік ұйымы, байланыс саласында реттеумен, соның 

ішінде, радиожиілік спектрін бөлумен айналысатын, байланыс бойынша 

АҚШ федералды комиссиясы. 

11) Internet (IAB) жұмысын зерттеу бойынша кеңес – Internet ғаламдық 

желі аймағындағы негізгі саясатты анықтайды. Өзіне екі мынадай комитетті 

қосады: зерттеу - IRTF және стандарттау - IETF. IAB стандарттары  RFC деп 

аталады (түсіндірме үшін сауал).   
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2 дәріс. Біріншілік электр сигналдары мен оның сипаттамалары 

 

Дәріс мақсаты: әртүрлі сигналдармен танысу. 

 

Сигнал уақыттық хабарламада жіберіледі, яғни әрдайым уақыт 

функциясы болып табылады. Сигнал төрт түрге бөлінеді: 

-  үзіліссіз сигналдың үзіліссіз уақытты (2.1, а сурет); 

-  үзіліссіз дискреттік уақыты (2.1, б сурет); 

-  дискреттік үзіліссіз уақыты (2.1, в сурет); 

-  дискреттік дискрет уақыты (2.1, г сурет). 

 

 
 

а) үзіліссіз сигналдың үзіліссіз уақытты; б) үзіліссіз дискреттік уақыты;  

в) дискреттік үзіліссіз уақыты; г) дискреттік дискрет уақыты. 

 

2.1 сурет – Сигналдар түрі 

 

Үзіліссіз сигналдың үзіліссіз уақытты оны қысқаша үзіліссіз (аналогті) 

сигнал деп атайды. Олар ықтиярлы әртүрлі мағынада үзіліссіз көбінесе 

мүмкін болған мағыналарға, моменттерге бөліне алады (синусоида). 

Үзіліссіз сигналды дискреттік уақыты ықтиярлы мағынаны 

қабылдайды, бірақ белгілілері ғана өзгереді, алдымен берілгені (дискреттік) 

момент  t1, t2, t3, …. 

Дискреттік сигналдың үзіліссіз уақыты ықтиярлы моменттерге 

бөлінеді, бірақ олардың ұзындығы рұқсат етілген (дискреттік) мағынада 

ерекшелінеді. 

Дискреттік сигналдың дискрет уақыты (қысқаша дискреттік) 

дискреттік моменттік уақыты тек рұқсат етілген (дискреттік) мағынада 

қолданылады. 



8 

Әртүрлі электр байланыс жүйесінде өзгертулерін жүзеге асырушы 

құрылысы болу керек: жіберілуде – ақпарат → хабарлама → сигнал, 

қабылдауда – сигнал → хабарлама→ ақпарат. Сондай-ақ процессте сингалды 

жіберу мен басқа да өзгертулерімен, олардың көбісі типтелген, әртүрлі 

электр байланыс жүйесімен міндеттелген, олардың мағынасына байланысты 

емес және хабарлама жіберілу сипатталған. Жалпыланған құрылымдық 

сұлбасында электр байланыс жүйесі (ЭБЖ) 2.2 суретте көрсетілген. Онда 

элементтер кіреді [2]: 

- хабарлама көзі– физикалық объект, хабарламаны қалыптастырушы 

x(t)(адамдар, ЭВМ, датчиктер); 

- электр сигналды өзгертетін хабарлама (микрофон, датчик), 

хабарламаны x(t)біріншілік сигналға s(t) айналдырушы; 

- модулятор – біріншілік сигналды s(t)екіншілік сигналға өзгертуді 

жүзеге асырушы. S(t), жіберу кезінде ыңғайлы орта  кедергі кезінде 

таратушы;  

- тарату ортасында электр сигналын жіберушіден қабылдаушыға 

қызмет етеді. Бұл кабель немесе волновод болуы мүмкін, радиобайланыс 

жүйесінде бұр аудан электрмагниттік толқыны жіберілуші антеннадан 

қабылдаушыға таратылады; 

- демодулятор- құрылғы, қабылдаушы  сигналдан U(t) біріншілік  

электр сигналы u(t) бөлінеді, кедергі іс-әрекетінен жіберілуден 

s(t)ерекшеленуі мүмкін; 

- өзгеріс қалыптасқан y(t) хабарлама қабылданғаннан біріншілік сигнал 

u(t) қажеттірек. ЭБЖ сапалылығы деңгеймен қабылданған хабарламаға y(t) 

сәйкес жіберілген хабарлама x(t) анықталады. 

 

 
 2.2 сурет – Жалпыланған электр байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы  

 

Линияның әр типіне эффективті қолданылуына сәйкес байланыс 

сигналдары болады. Мысалы, сымды линия айнымалы тоқта жоғары емес 

жиілікте (жүзден артық емес кГц) қолданылады, радио линия – 

электрмагниттік тербеліс жоғарғы жиілікте ( жүздеген килогерцтен бастап он 

мыңдаған мегагерцке дейін), ВОЛС ақпарат таратуда жарық толқыны 
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жиіліктен 1014…1015 Гц қолданылады. Орташа сигнал таратуда біршама 

әлсіреу (басылу) мен кедергі әсерінен n(t) бұрмаланады. Кедергі–сигналға кез 

келген әсері, іске қосудың анықтылығын хабарлама тарауда әлсіретеді . 

Қарапайым кезіндегі демодулятордың  (қабылдағыш) шығуы сигнал 

суммасына S(t) және кедергіге n(t):U(t)= S(t)+n(t) келіп түседі. Бұл кедергіні 

аддитивті деп атайды.  

Сұлбаның құрылымдық электр байланыс жүйесінің дискретті 

хабарламаны жіберу (2.3 сурет) қосымша өзіне кодер (декодер) көзін және 

кодер (декодер) каналын қосады. 

 

 
 

2.3 сурет– Сұлбаның құрылымдық электр байланыс жүйесінің дискретті 

хабарламаны жіберу  

 

Кодер көзі хабарламаның кодтық символы хабарлама 

артықшылығының көзін азайту мақсатында қызмет етеді, яғни минимумды 

орташа сандар символдары бір хабарламаға және ыңғайлы пішінде ( мысалы, 

екілік сандар түрінде) көрініс табады.  

Канал кодері артықшылықты орнатуға арналған, анықтауға мүмкіндік 

беретін және каналды декодердегі қатені дұрыстау, тарату нақтылығын 

көтеру мақсатына арналған. 

Декодер каналы артықшылық (бөгеуіл тұрақтылығы) кодын тексеруді 

және біріншілік электр сигналы артықшылығынсыз кодтың өзгеру реттілігін 

қамтамасыз етеді. 

Декодер көзі (ДК) – бұл құрылым біріншілік электр сигналы 

артықшылығынсыз кодтың өзгеру реттілігін хабарлануы. 

БЭС нәтижесінде тікелей өзгеру хабарламасы электрмагниттік 

тербелісінде, кейде  аяқталған құрылым шығысында көрінеді. Оларға 

тербеліс микофон тоғы, телеграф шығысындағы аппарат және т. б. жатады.  

Біріншілік сигналға тән кішігірім жылдамдықтың өзгеруі мен келесі аз 

жиілікті таратқыш каналдары жатады.  Сондықтан тарату тіліне енімен 3100 
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Гц каналы жеткілікті. Телеграфты байланыс кезінде бірнеше жүздеген герцке 

дейін жіберу жолағы талап етіледі. 

Радиоканал арқылы хабарлама тарау үшін оны жоғарғы жиілікті 

тербелісте «жазып алу» қажет. Бұндай жазып алу модуляция (манипуляция) 

кезінде біріншілік жоғарғы жиілікті тербеліс сигналы нәтижесінде жүзеге 

асырылады. Нәтижесінде екіншілік деп аталатын сигнал пайда болады. 

БЭСте жоғарғы жиілікті модуляцияланған сигнал физикалық радиожиіліктің 

қасиетінде, антеннаның геометриялық өлшемі тербелмелі толқын 

ұзындығымен, бөгет тұрақтылығының қабылдануы, жиілікті өзгерісін 

таратумен  қолданылып тапсырма шешіледі. 

Дыбыс пен сөйлеу өзімен күрделі дыбыстық тербелісті ұсынады. 

Сонымен қатар, БЭС өте күрделі микрофондарды қалыптастырады. 

Біріншілік сигналдың көзі ДХ жоғарғы жиіліктегі микрофондар болып 

табылады. Мінсіз программаны алу  үшін іске қосу жиілік жолы 30-15000 Гц 

құрауы керек. 

Біріншілік теледидарлық сигнал электронды айналдыруды 

теледидардың айналу сәулесіне тарату тұтқасының көмегімен, оптикалық 

видеосигналымен немесе сигнал жарығымен көрініс тауып қалыптастырады. 

Қозғалмалы көрініс бір–бірін алмастыратын лездік суреттік – кадрларда 

таратылады. Эффекттің біртекті қозғалысын құру үшін 25 кадр/с  жіберіледі. 

Әр кадр орнатылған стандартты сандарды анықталу үшін қатарларға 

бөлінеді. Кең түрде таратылған стандарт әр кадрда 625 жолға қойылады. 

Кинескоптағы эктранда кадрдың ауысуы білінбеуі үшін суреттер саны  50 

кадр/с  кем емес құралуы керек [3]. 

Түрлі – түсті телевидениеде келесі физикалық процессерде жатады: 

- оптикалық көптүсті көріністе арнайланған түсті жарық фильтрлердің 

көмегімен негізгі түсте біртүсті көріністе реттеледі  – қызыл (R – red), жасыл 

(G – green) мен көк (B-blue); 

- үш біртүсті көріністердің өзгертілуі телевизорлық тұтқада жіберіліп  

үш сигналда лайықтайды ER, EG, EB; 

- бұл үш электрлік сигналдардың байланыс каналдары арқылы 

жіберілуі; 

- электр сигналының арнайы кинескопта үш бір түсті оптикалық 

көріністер қызыл, жасыл және сары түстері кері өзгертіледі. Әр түс екі 

параметрлермен сипатталады, олар жарықтығымен және түсітілігімен; 

- оптикалық белгілі бір пропорцияда үш бір түсті көріністе бір 

көптүстіде бірігеді. 

Телеграф пен деректерді табыстау біріншілік сигналда бірполярлы 

реттілік немесе екіполярлы тікбұрышты импульстер амплитдалы 

тұрақтылығы мен ұзықтығын көрсетеді. 

 

3 дәріс. ҚР Бірыңғай телекоммуникация желісі 

 

Дәріс мақсаты: ЕСТ архитектурасымен және желіні құру 

қағидаттарымен танысу. 
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Жекеленген және көптеген ұсақ желілердің, жалпы мемлекеттік 

желілердегі әрбір электр байланыс желі түрінің бірігуінде негізделген, одан 

соң, бірыңғай желіге белгілі бір техникалық құралдарды бірігіп қолдану 

және, бірінші кезекте, тарату жүйесі мен коммутация жүйесі мақсатында, 

электр байланыс желісін құруда 1960 ж. келешекті бағыты ЕАСС болды. 

ЕАСС құру кезінде, анықталған техникалық құралдар хабарлама түріне 

қарамай, яғни, жалпы болып саналатын, тарату  процесіне қатысатыны 

ескерілді. Осыған байланысты, әлемнің барлық желісі екі іліктес құраушыға 

бөлшектене бастады:   

- бастапқы желі (тарату арнасының желісін және топтық трактылерді 

ұйымдастыратын желілік станциялардың, желілік түйіндердің және олардың 

тарату желісін жалғаушы жиынтығы); 

- қайталамалы желі (белгілі түрдегі хабарлама таратуды қамтамасыз 

ететін техникалық құралдардың жиынтығы). 

СССР ыдырауына дейін ҚР бастапқы желі байланысы, ЕАСС 

тұжырымдамасына сәйкес бастапқы желіні құрудың негізгі қағидаттары 

бойынша құрылған. Бастапқы желі толығымен аналогты болды. Байланыс 

алыс шетелмен, Ресей арқылы қолмен жасау әдісімен орындалды.   

1999 ж. ҚР «Байланыс туралы» заң қабылданды. Нәтижесінде, ВСТ 

желісін құрудың жаңа тұжырымдамасы қабылданды, яғни – бұл кешен, 

жалпы орталықтандырылған басқарумен, ҚР аймағындағы электр байланыс 

желісінің технологиялық тоқайласуы. Сонымен бірге, ҚР ВСТ Бүкіл әлемдік 

байланыс желісінің WCN (Worldwide communication network) құрамдас 

бөлшегі деп тұжырымдады. Оған қоса, жаңғырту тапсырмасы цифровизация 

болды. ҚР байланысының сандық желісі 2 жасаушыға бөліне бастады:   

- транспорттық желі – магистральді түйіндерді (МТ), қалааралық 

станцияларды (ҚС), және де олардың арналарын және түйіндерін жалғауды 

(қалааралық, халықаралық)  қамтитын байланыс желісінің бөлшегі;  

- қол жетерлік желі – абоненттік терминалдардың рұқсатын 

транспорттық желіге, және де, жергілікті желіні транспорттық желіге 

шығынсыз қамтамасыз ететін, АЖ және жергілікті желі станцияларының 

жиынтығы. 

2004 ж. «Байланыс туралы» қоғамды ақпараттандыруға байланысты  

жаңа кезең басталды. ҚР желілік негізі ЕСТ [4] болды. ҚР ЕСТ тапсырмасы 

ҚР аймағында орналасқан барлық электр байланыс желілерін біріктіру. ҚР 

ЕСТ құрамына ОҚТЖ және өзіне: ведомствалық және бөлінген желілер, 

арнайы белгіленген телекоммуникация желілер, корпоративті және т.б 

электромагнитті сигналды ақпаратты тарату желісін қосатын (3.1 сурет),  

шектеулі қолданыс байланыс желілері кіреді. ОҚТЖ – ҚР ЕСТ құрамдас 

бөлігі, кең салаластығымен ерекшеленеді, әлемнің бар аймағын қамтиды, 

халықтың негізгі шектеліміне, халықтық, қорғаныс, және де кез келген басқа 

тұтынушылардың қандай да бір шектеуінсіз шаруашылық басқару органына 

қызмет етеді. 
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Байланыстың ведомостволы желілері басқарушылық және ұйымдық 

нысандарды орындау мақсатында қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар, 

мемлекеттік органдарға және жергілікті өзін-өзі басқаруға сәйкес, 

мемлекеттік кәсіпорындардың өндірістік және басқарушылық нысандарын 

орындауды қамтамасыз ету үшін құрылады және жұмыс істейді. 

ОҚТЖ жергілікті қағидат бойынша құрылады және өзіне магистральді, 

ішкі зоналы және жергілікті аумақтарды қосады. Ведомствалы байланыс 

желілері мемлекеттік органдарга сәйкес келетін, басқарушылық және 

ұйымдастырушылық мақсаттарды  қамтамасыз ету үшін құрылады және 

жұмыс істейді. 

 

 
 

3.1 сурет – Қазақстан Республикасы телекоммуникациясының  

Бірыңғай желісі 

 

Ведомостволық байланыс желілерінің ОҚТЖ-пен түйісуі келісім 

негізінде өндіріледі. Ведомостволы желілер халыққа байланыс қызметін 

ұсыну үшін және басқа қолданушыларға өз қолданушыларымен кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алған уақытта қолданылуы мүмкін. 

Байланыстың бөлінген желілері – бұл ОҚТЖ шығысына рұқсаты жоқ, 

телекоммуникацияның физикалық және заң иесі желілері. Бөлінген байланыс 

желілерінің ОҚТЖ-пен түйісу кезінде, бұл желілер ОҚТЖ категориясына 

ауысады.  

Арнайы тағайындалу желілері ОҚТЖ арналар базасында құрылады 

және қорғаныс қажеттілігін, қауіпсіздік және құқықтық тәртіп күзетін 

қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар, үкіметтік байланысты қамтамасыз ету  

үшін арналған. 
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Корпоративті желілер жеке кәсіпорындар (фирма, ұйым, акционерлік 

қоғам және т.б.) желілерін қосады және басқарушылық пен ішкі өндірістің 

заңды тұлға нысандарын  орындауды қамтамасыз ету үшін арналған.  

Байланыс желісі түсінігінде, электр байланысына арналған, құралдар 

мен  байланыс желісінің технологиялық жүйесі түсініледі.  

Байланыс құралдары – бұл, қабылдауды қалыптастыру, өңдеу, сақтау, 

жіберу, электр байланыс хабарламаларын жеткізу үшін, және байланысқа 

қатысты қызмет көрсету кезінде немесе байланыс желісін өңдеуді 

қамтамасыз етуде қолданылатын басқа да техникалық және программалық 

құралдар үшін қолданылатын техникалық және программалық құралдар.  

Байланыс желісі – байланыс кабелін орналастыру үшін құрылған 

немесе бейімделген физикалық шынжыр және ЛКС байланысы, яғни, электр 

байланысты орнату немесе инженерлік инфрақұрылымның басқа 

нысандарының байланыс таратушысы. 

МСЭ байланыс желісі жасаушы иемденуіне  сәйкес,  модель өңдеді (3.2 

сурет): 

- қолданушының кеңістіктегі желісі; 

- қатынау желісі; 

- базалық (транзитті) желі; 

- қызметті қолдау құралдары  

 

 
 3.2 сурет – МСЭ ұсынған, желі моделі 

 

АҚ «Қазақтелеком» 2007 ж. NGN [5] база технология негізінде Алматы 

қ. магистральді қалааралық және жергілікті желі құрылысы атты – екі үлкен 

жобаны аяқтады. Бұл базаға барлық МТС қосылған болатын. «Қазақтелеком» 

АҚ ТМД-ғы бірінші телекоммуникациялық оператор болып келеді. Ұлттық 

желіге қарағанда, келесі ұрпақ желісі NGN IP технологиясы бойынша жұмыс 

жасайды. Бұл шешім қалааралық байланыс желісін анағұрлым тиімді және 

үнемді жолмен және жергілікті желілер NGN дамыту, оның базасын 

кеңейтуді жүзеге асыруға рұқсат етілді. 

 

3.1 Заманауи желінің жалпы архитектурасы 

 

NGN – ақпараттың кез келген түрін тасымалдайтын және уақыт пен 

орналасқан орнына қарамастан, қолданушыларға кез келген қызметтер 

ұсынатын,  универсалды желілік инфрақұрылымды құру бағытында 

байланыс желісінің даму тұжырымдамасы. NGN тұжырымдамасын іске 
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асыру әдісі – бірыңғай желі инфраструктура шегіндегі, қызметтің ең кең 

көлемді спектр ұсынылымына бағдарланған, байланыстың мультисервисті 

желісін құру.    

3.3 суретте төмендегі деңгейлерде бөлінетін, NGN желісінің төрт 

деңгейлі архитектурасы көрсетілген [6]: 

- транспорттық пакеттік желіге, абоненттік рұқсат желісін тұтынатын 

рұқсат деңгейі; 

- магистральды пакетті желіні қосатын (IP және АТМ пакетті 

коммутация хаттамалар базасында құрылған желі, қазіргі уақытта жиі-жиі 

MPLS және IP протокол базасында) танспорттық деңгей; 

- коммутациямен басқару деңгейі, өзіне телекоммуникациялық желідегі 

қоңырау қызметінің барлық процесін, функция жиынтығын қосады; 

- қызмет көрсету және қосымша логикалық өнімділігін қамтитын және 

осы қызметтер (бағдарламалау және жаңа қызметтердің) үшінші тұлғалардың 

пайдалануы үшін ашық интерфейстері бар қызметті жедел басқару деңгейі. 

 

 
 

3.3 сурет – NGN желісінің төртінші деңгейлі архитектурасы 

 

Желілік пакеттердің тікелей байланысы тек абоненттік SIP және Н.323 

пайдаланып,  жұмыс істейтін терминалдар, және сәйкес келетін NGN UE кіру 

деңгейдегі қатынау арқылы желісі шлюз қосылған жабдықтың басқа түрлері. 

3.1 кестеде ұлттық желі мен келесі ұрпақ желілерінің салыстырмалы 

анализі көрсетілген. 

 

3.1 кесте – NGN желісі дамуының ерекшеліктері 

Дәстүрлі желілер  NGN 

Коммутациялы каналмен 

технологияның үстем жағдайы  

Технологиялар трансферіндегі  

пакеттік-қосулы деректер басымы 

«Телефондық байланыстың» 

технологиялық үстем жағдайы 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар қызметтеріне көшу 

База – IP екінші кезекті 

мағынасымен TDM   

База – TDM сіңіруімен IP 
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4 дәріс. Телефондық желілер, түрлері және олардың құрылу 

қағидалары 

 

Дәріс мақсаты: телефондық желілердің түрлері және оларды құру 

қағидаттарымен танысу. 

 

Базалық қағидаттар байланыс желісінің құрылуының жалпы негіздерін 

анықтайды:  

- өзара байланысқан түрлі типтер мен тағайындау желілерінің өзара 

әрекеттері;  

- иерархиялық желілерді құру қағидаты; 

- желілерді жалпы және шектеулі қолданылу желілеріне бөлу қағидаты; 

- желілердің орнықты және сенімді жұмыс істеу қағидаты; 

- халықаралық және ұлттық стандарттарға, ұсыныстарға сай қағидат.  

Халықаралық байланыс желілері – басқа мемлекеттер байланыс 

желілерімен технологиялы түрдегі түйіндесі, электр байланыс желілері (4.1 

сурет). Е.171 МСЭ-ұсынысана сай, желі 3 классты СТ-1, СТ-2 және  СТ-3 

сияқты шеткі халықаралық станциялар болып саналатын, автоматты 

технологиялық құрылғылар базасында құрылады. СТ-1 және СТ-2, сонымен 

қоса, автоматтық транзит орталықтарының функцияларын орындайды. Жер 

шарының барлық аумағы 8 зоналы коммутацияға бөлінген («телефонды 

континенттердің»), олардың әр қайсысына бірінші класс коммутация 

орталығы орнатылған СТ-1: Солтүстік және Орталық Америка (коды 1), 

Африка (коды 2), Еуропа (коды 3 және 4), Оңтүстік Америка (коды 5), Кіші 

Азия, Австралия және Океания (коды 6), Ресей (коды 7), Орталық Азия және 

Қиыр Шығыс (коды 8), Үндістан және Таяу Шығыс (коды 9). СТ-1 әрекет ету 

зонасында СТ-2 және СТ-3 құрылады. СТ-2 бірнеше мемлекетті жалғайды. 

СТ-3 зонасы, ережеге сай, мемелекет аумағымен шектеледі. ТМД 

мемлекеттерінде СТ-3 орталықтары құрылмаған.  

 
4.1 сурет – Халықаралық телефон байланысының ұйымы 
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СТ-1 «әрқайсысы әрқайсысы» қағидаты бойынша соңғы таңдау 

түйіндерімен қосылған (ППВ). ППВ арнасының түйіндері базалық 

құрылымды құрастырады. ППВ үшін мүмкіншілігінше байланыстың жер үсті 

арналары қолданылады. МСЭ-Т жер серікті байланыстың бір халықаралық 

байланыс трактісіне екі немесе одан көп шабуды қосуды ұсынбайды. СТ кез 

келген класс орталықтарының арасында жоғары сапалы (ПВК) 1% блоктау 

ықтималдығымен немесе жоғары қолданыстағы (ПВИ) (15–20)% блоктау 

ықтималдығы болатын, түйіндер арнасы ұйымдастырылуы мүмкін. Е.171 

ұсынымына сәйкес, халықаралық байланыс орнатуға қатысатын, 

коммутириялаушы аймақтар саны, 12-ден аспауы керек. Айрықша жағдайда 

және жалғаудың үлкен емес саны үшін, коммутирялаушы аймақтар саны 14-

ке жеткі мүмкін.    

Байланыстың магистральді желілері – зоналар арасында құрылған, 

электр байланысының технологиялы-түйіндес желілері. Магистральді желі 

Астананы зоналар орталығымен жалғайды (облыс), сонымен қатар зоналарды 

өзара да жалғайды.  

Облысішілік (ішкізоналы) желі облыстық желі маңызы болып келеді. 

Бұл желі облыстық байланысты өз қалаларымен және аймақты 

орталықтармен және соңғыларды өзара, сонымен қоса, олардың шығысын 

магистральді желіге жалғау байланысымен қамтамасыз етеді (4.2 сурет).  

 

 
 

 4.2 сурет – Ішкізоналы желі 

 

Қолда бар техникалық құралдарды ескере отырып, содан кейін қосқыш 

[7] құрылымдар ҚТЖ келесі түрлерін ұсынады: 

- райондалмаған ҚТЖ. Ондай желіге АЖ-ге қосылатын, бір ғана АТС 

орнатылады. Абоненттер АТС-ке тікелей немесе УПАТС арқылы қосыла 

алады. АТС шектік көлемі 7000. Нөмірлеу бес таңбалы. Станция аралық СЛ 

бұндай желіде жоқ; 
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- райондалған ҚТЖ. Бұл жағдайда қала аумағын аудандарға бөледі. 

Олардың әр қайсысында осы аумақ абоненттері қосылатын, аудандалған 

РАТС орналастырылады. Аумақтық АТС-тың шектік көлемі 70000 абонент. 

Нөмерлеу бірінші саны аудан АТС-ң коды болып келетін бес таңбадан 

тұрады. РАТС өзара СЛ «әрқайсысы әрқайсысымен» қағидаты боынша 

түйінмен байланысқан (4.3 сурет);   

 

 
 

 4.3 сурет – Ішкізоналы желі 

 

- бірнеше түйінді ауданды УВС-пен аудандалған ҚТЖ. РАТС бір 

түйінді ауданы өзара «әрқайсысы әрқайсысымен» қағидатымен байланысуы 

мүмкін (1 түйінді аудан) немесе өз түйін ауданының УВС арқылы 

байланысуы мүмкін (2 түйінді аудан). Нөмерлеу алты таңбалы;  

- УВС-пен және УИС-пен аудандалған ҚТЖ (4.4. сурет). 

 

 
 

4.4 сурет – Ішкізоналық желі 

 

Қосуды орнатқан кезде, АТС ауданының абоненті алғашында УИС-ке 

шығады одан әрі УВС басқа аудандарына шығады. Байланыстың максималды 

көлемі 7 миллион номер. 

АТЖ құруда құрылымның өзге түрлері: 

- радиалды; 

- радиалды-түйінді (4.5 сурет); 
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- құрастырылған. 

 

 
 

 4.5 сурет – АТЖ радиалды-түйін 

 

Кейде АТЖ және ҚТЖ бірыңғай комбинациялы телефонды желіні 

(КТЖ) құрастырады. Сонымен қоса, ҚТЖ-та транзитті түйіннің ауыл және 

қала сыртындағы желінің (АҚТ) немесе ЦС, шығыс және кіріс хабарламалар 

мекемесі қарастырылады. 

 

ҚТЖ-ке абоненттік рұқсат желісі 4.6 суретте көрсетілген. 

 

 
 

4.6 сурет –  ҚТЖ-ке абоненттік рұқсат желісі 4.7 суретте көрсетілген 

 

 
 

 4.7 сурет – АТЖ-ке абоненттік рұқсат желісі  
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5 дәріс. Сандық телефония негіздеріі 

 

Дәріс мақсаты: сандық телефония негіздері мен сандық байланыс 

стратегиясынын құрылуымен танысу.  

  

Аналогтық тарату тәсілімен салыстырғанда сандық тарату тәсілі келесі 

түрде артықшылықтары бар: 

- жоғары бөгетті; 

- тарату сапасының сызықтық байланыс ұзындығынан әлсіз тәуелділігі; 

- ЦТЖ каналы параметрінің бірқалыптылығы; 

- дискретті сигналдар берілу үшін каналдардың өткізу қабілеттіліктерін 

қолдану тиімділігі; 

- сандық байланыс жүйесін құру мүмкіндігі. 

- ақпаратты құпияландыру жеңілдігі. 

Сандық жүйенің кемшіліктеріне мыналар жатады: 

- сандық формасына аналогтық сигналды беруге өзінің бастапқы 

түрінде аналогтық сигнал беруге қарағанда әлдеқайда көп өткізу қабілетін 

талап етеді; 

- аналогтық сигнал беру алдында цифрлық нысанда айналдыруға және 

кері қабылдау түрлендіру керек - бұл қосымша кодтау және декодтау 

құрылғылардың қажеттігіне алып келеді; 

- генератор жабдықтар және қабылдау таратқыштар синхрондау қажет. 

5.1 суретте  ИКМ беру жүйесінің оңайлатылған схемасы көрсетілген. 

5.1 сурет – ИКМ беру жүйесінің оңайлатылған сұлбасы 
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ИКМ арқылы үздіксіз хабар беру мынадай операцияларды орындау 

үшін қажет: 

- хабарды уақытпен дискретизациялау; 

- амплитудамен алынған квантталған импульсі; 

- квантталған сигналды кодалау. 

Қазіргі уақытта, цифрлық нысанда аналогтық сигнал айырбастаудың 

шамамен он жолы бар, бірақ қазір кеңінен қолданылатын 4 әдіс: 

- ИКМ  компандирлеумен; 

- адаптивтік дельта-модуляция (АДМ); 

- мобильді байланыс модуляциясы (Европалық стандарт - GSM); 

- мобильді байланыс модуляциясы (Американдық стандарт – CELP).  

Компандирлеу өзімен процессті көрсетеді - қысу, содан кейін кеңейту - 

экспандирлеу. Компандирлеу жүйесінде жіберу алдында аналогтық 

сигналдар қысылады (төмен деңгейдегі сигналдарды кем күшейтілген), ал 

қабылдау кезінде олар кеңейеді (төмен деңгейдегі сигналдарды астам 

күшейту). Компандирлеу өз алдында  динамикалық диапазон байланыс 

жүйесін жақсарту әдісін қамтамасыз етеді . 

ИКM жүйелері компандирлеу аналогтық немесе сандық әдістерін 

пайдалана отырып, жүзеге асырылуы мүмкін. Қазіргі заманғы жүйелері 

цифрлық компандирлеуді пайдалану кезінде бірінші жүйелер, аналогтық 

ИКМ компандирлеуді қолданылады. 

Тарихи аналогтық қысу арнайы әзірленген диодтың қолдану арқылы 

жүзеге асырылды. Аналогтық эспандер, сондай-ақ диодта жүргізілді. 

Телефон желілерінің   сапалы дауыс беру салыстырмалы түрде тұрақты 

параметрлері бұрмалау барлық кіріс сигналы деңгейлері үшін сигнал 

амплитудасының пропорционалды болуы керек дегенді білдіреді кең 

динамикалық диапазоны, OСШК талап етеді. Бұл, өз кезегінде, логарифмдік 

сығу және ИКM кодтары шексіз динамикалық диапазоны  шексіз санына 

қажеттігіне алып келеді. Компандирлеу А заңында (АҚШ пен Жапонияда 

колданылады) және (европалық стандарт)   заңымен аналогтық 

компандирлеудің екі әдісі қолданыста бар.  

Сандық қысу тәртібін компандирлеу сызықтық ИКМ кодтары 

түрлендіруді іріктеуден кейін беру жолын қамтиды, және алдыңғы процедура 

кеңейту қарастырылған декодтау ИКМ сигналдары жолын қабылдау. 

 

5.1 Қалааралық телефон байланысын құру принциптері 

 

Халықаралық және қалааралық қоңыраулар, бірінші және екінші 

деңгейдегі желісі ретінде ұсынылуы мүмкін. Екінші деңгейде қалааралық 

байланыс АМТС байланыс құру тәуелділігінде (әрқайсысы әрқайсысымен, 

ралиалды, радиалды-түйінделген, біріктірілген)  айналмалы жол арқылы 

МТУ қамтамасыз етеді. 

Біріншілік деңгейдегі байланысқа қалааралық радиалды байланыс  

МЦК желісі  арқылы құрады, яғни АМТС  МЦК-ға тура каналды болуы 

керек. МЦК- халықаралық және ұлттық желілер станциялары және 
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тораптары арасындағы автоматты байланысты қамтамасыз ететін 

халықаралық желісінің терминалы транзиттік коммутациялық станциясы 

болып табылады. Байланыс мынадай түрде құрылған, екінші желісінің 

бірінші деңгейдегі желіге салу орындалады және КС МЦК, МТУ бір мезетте 

МЦК мен транзиттік түйін функцияларын орындайды.  

МТС АҚТС арасында түрлі аймақтары мен халықаралық желіге (5.2 

сурет) шығару, оларды арасында байланыс қамтамасыз ету болып табылады. 

 

 
 

 5.2 сурет –  Дәстүрлі байланыс желісін құру 

 

Әр АҚТС кірісті мен шығысты байланысы екі МЦК сүйенуі керек, яғни 

МЦК өзінің шекарасы мен МЦК көршілес шекарасына. 

 

5.2 Сандық байланысты құру стратегиясы 

 

Сандық желіні құру үшін бірнеше стратегиялары болып табылатын 

негізгілері бар [8]: 

- арал стратегиясы (орын басу стратегиясы); 

- тәркілеу стратегиясы; 

- прагматикалық стратегия (біріктіру).  

Аралдар стратегиясы сандық аралдар деп аталатын біртіндеп шектеулі 

географиялық аумақтарда сандар ауыстырылады барлық қолданыстағы 

аналогтық жүйе, бұл шын мәнінде сипатталады. Содан кейін арал сандық 

желі біртіндеп сандық желіні қалыптастыру біріктірілді. Сандық аралы ғана 

ЦТЖ-да кең пайдалана отырып аудандарда, сондай-біткен ескірген телефон 

станциялардың саны көп, қызмет көрсету мерзімі бар аудандарда жүзеге 

асыру ұсынылады. Стратегиялық аралдар телефондары аймақтардың үлкен 

қашықтыққа бөлінген және желі бастапқы шығындар  жоғарғы деңгейін 

жоғарлатып жоғары жағдайда тартымды болуы мүмкін. 
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Тәркілеу стратегиясы қолданыстағы аналогтық желісі ретінде бірдей 

шекарасынан, ол сандық желіні құруға бағытталған. Сандық станциялары 

жалпы дабыл арнасы жүйесін пайдалана отырып, бір-бірімен тек сандық 

сигнал СЛ және айырбас ақпарат қосылған  (ОКС №7). Қолданыстағы 

аналогтық желісі бар сандық желіні жұптасу дабыл жүйелерін үйлестіру, 

ретінде қызмет түйіндердің саны (шлюздер) мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Тәркілеу стратегиясы мен аралдар стратегиясы (әрқайсысы бөлек) облыстық 

нақты ерекшелігін ескермеу керек, сондықтан желіде прагматикалық 

стратегиясын біріктіруін жиі қолданылады. 

 

5.3 Райондалмаған сандық ҚТЖ құру  

 

Цифрлау кезінде телефон желісі шағын қалашықтарда номерлік 

көлемде болашақ 5...10 жыл аспайтын 100 мың. абоненттер райондалмаған 

сандық ҚТЖ құрады. Бұл жоғарыда аталған 100 мың және ЦАТС барынша 

сыйымдылығы пайда арқасында мүмкін жүргізіледі [8]. Бұл жағдайда, 

қолданыстағы желіге цифрландыру, ол жаңадан пайдалануға берілген (АТС 

және CЛ) қолданыстағы желі нысандары (электромеханикалық аналогтық 

АТС және CЛ) кезеңдерінде толықтырылады немесе ауыстырылады, оған 

сәйкес қолдану негізінде жасауға ұсынылады. Жалғыз электромеханикалық 

АТС сандық коммутацияланған станциясы ауысым кезінде, ескі АТС 

ауысуынан кейін ортақ ҚТЖ құрылымы өзгермейді. Өзгерістер айтарлықтай 

қашықтыққа АТС жерлерінде концентраторларын енгізу арқылы ғана 

абоненттік желі; ескі АТС келешегін жою арқылы кейіннен басқа, сондай-ақ 

қолда бар АТС желісінде жаңа сандық қосқыш. 

 

6 дәріс. Сандық желінің құрылуы 
 

Дәріс мақсаты: сандық желі құру негізімен танысу.  

 

Қолданыстағы аймақтық ҚТЖ жаңғырту суперпозиция принципі 

бойынша өткізіледі және бірте-бірте барлық қажетті ескірген коммутациялық 

жабдықтар бір мезгілде ауыстыру үшін емес қайталанатын шығындары тым 

жоғары болып табылады. 6.1 суретте қолданыстағы  ҚТЖ  сұлбасында  

көрсетілген.  

 



23 

 
 

6.1 сурет – Аналогты тораптар жоқ ҚТЖ аудандастырылған 

 

Цифрлау ҚТЖ бірінші кезеңін жаңа ЦАТС енгізілді. Бар желі ескі 

топологиясын сақтайды (6.2 сурет).  

 

 
 

6.2 сурет – Цифрландырудың бірінші кезеңі 

 

Абоненттер бұл бөлігінде ЦАТС бойынша РАТС2 (біртіндеп немесе бір 

жолғы) қосулуға болады. Екінші кезең цифрландыру сандық коммутациялық 

орталығына қосылған бір немесе бірнеше электромеханикалық ҚТЖ байыту 

және мультиплексорға ауыстыру АТС, сондай-ақ телефон төмен дәрежесімен 

қосымша жаңа бағыттар енгізу жүргізілуде. 6.3 суретте бұрын РАТС2 

жалғанған барлық абоненттері ЦАТС ауысу онда цифрландыру екінші 

кезеңін, нұсқа көрсетеді, және ол  РАТС2 бұзады. 

Концентратор K1 мен  K2 телефон төмен дәрежесі бар жаңа 

саласындағы орнатылған электромеханикалық РАТС ауыстырады. Бұл 

жағдайда, тек бір коммутация станция РАТС3 аналогтыққа қалады. 
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К2К1 ЦАТС

РАТС3

Концентратор ЦАТС (К)

 
 

6.3 сурет – Цифрландырудың екінші кезеңі 

 

ҚТЖ цифрландыру соңғы кезеңінде соңғы электромеханикалық РАТС 

3 қаралады, басқа концентраторы қаланың жаңа ауданы  концентратор К3, К4  

енгізілді және ауыстырылады (6.4 сурет). 

 

ЦАТС
К2

К3

К4

К1

 
 

6.4 сурет – Сандық ҚТЖ (толық цифрландыру) аудандастырылмаған  

 

100 мың-нан 1-2 млн-ға дейінгі бөлмелер  телефон желісіне 

цифрландырылып, ол алты сан нөмірлеуге көшу сандық зоналық ҚТЖ салу 

ұсынылады. Сандық аймақтық ҚТЖ салу үшін екі ықтимал нұсқалары бар: 

- барлық ЦАТС  олардың арасындағы транзиттік сілтемелер 

ұйымдастыруы жоқ қағидасы бойынша бірге (толық тор сұлбасы) «бір-

біріне» байланысты; 

- ҚТЖ сандық  соңғы транзиттік станция сияқты болады. 

Цифрландыру кезеңдерінде қол жеткізуге болады. Бірінші кезеңде 

жаңадан енгізілетін бірінші ЦАТС барлық қолданыстағы аналогтық желісі 

РАТС сандық арналар арқылы жалғануы тиіс. Бұл жағдайда, AЦП 

аппараттық (СП ИКМ) аналогтық АТС жағында орнатылған. Екінші қадам 

бір немесе бірнеше АТС енгізілуі мүмкін, сондай-ақ, аналогтық АТС 
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ауыстырылады. Екінші кезеңде, бірінші сандық РАТС12 қосымша РАТС14 

енгізіледі [8]. 

Сандық РАТС12 және РАТС14 үшін қашықтағы байыту фабрикаларын 

қосыңыз. Сонымен қатар АЦП аналогты АТС жағынан әрбір АТС орнату 

арасында ЦСЛ ұйымдастырылады. 

Толық цифрландыру қорытынды кезеңі (6.5 сурет). 
 

РАТС 14,15

РАТС 12,13
РАТС 20,21

К

К

К

К

К

 
 

6.5 сурет – Сандық ҚТЖ (толық цифрландыру) аудандастырылған  

 

Саны артып қуаты және қызмет көрсетуі желіде толық цифрландыру 

ҚТЖ-тен кейін жаңа енгізу қолданыстағы сандық АТС қуатын арттыру 

арқылы өсіп келеді. 

Қолданыстағы ҚТЖ  УВС орнына бір немесе бірнеше тораптық 

бағыттар бойынша ЦКС жүзеге асыру кезінде ҚТЖ т.б. жеке жүз-, екі жүз 

мыңыншы ұйымдастыруды аналогтық тораптық облысы сақтық көшірмесін 

нөмірлеу сыйымдылығы жеке индекстердің жүздеген мың сандық желіні 

баттасып бөледі. Бұл жаңа түйінді аудан және қабаттасу желісін құру үшін 

негіз болады. 

Бірінші сандық АТС орнату уақытта желісінің құрылымы 5.3 суретінде 

отыр. Индекстерін 13 таңдалған бірінші сандық АТС болсын, ол мынадай 

функцияларды жүзеге асырады: 

- абоненттерді қамтиды сілтеме (терминалдық) станциясы; 

- төрт аналогтық АТС үшін SHI жаңа терминал бағыттарының 

қолданыстағы желі; 

- MIS жаңа терминал бағыттары. 

         Сонымен қатар, осы мүмкіндіктердің жаңа АТС, сондай-ақ UVSM және 

UZSL бола алады. Сондай-ақ, Сандық АТС, терминал станциясы және 

қолдау-транзиттік станция (ОТС) деп аталатын түйіні ретінде қызмет етеді. 

Сандық ОТС-13 электромеханикалық станциялардың жағында аналогтық-

цифрлық жабдықты орнатумен қолданыстағы барлық аналогтық ААТҚ ТКТ 

сандық жолдарына байланысты. 
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Келесі кезеңде желілік жаңарту аналогтық SHI және модернизациялық 

2 және 3-түйіндерді ауыстыру, екі сандық станция енгізіліп делік. Срнымен 

қатар, қосымша бөлшектелген 13 қосымша он жолақты аналогтық абоненттер 

RATS12 ауысады. Сандық коммутациялық станция сандық жолдарын 

принципі бойынша бір-бірімен «бір-біріне» байланысу керек. 

Бастырма сандық желі қолданыстағы аналогтық ААТҚ үш негізгі 

опциялар бар: 

- OTN бірінші енгізу қолданыстағы аналогтық желісі және бірге қосылу 

үшін CFB немесе таза транзиттік станцияларын (жазылу жоқ жүктеу) ретінде 

қызмет етеді - анықтамалық станцияларын (емес транзит) функциясы; 

- барлық жаңадан енгізілетін ГТК ЕСЖ ретінде қызмет етеді және 

қолданыстағы аналогтық желідегі өзара іс-қимыл; 

 - жаңадан CFB бөлігі OTC ретінде қызмет және қолданыстағы 

аналогтық желісі (бірінші және екінші нұсқалары комбинациясы) өзара іс-

қимыл. 

5.4 суретте OTS12, OTS21 13 және 22 OTS31 бұрыннан бар аналогтық 

желідегі 32 реакцияға қамтамасыз ететін үшінші нұсқасын көрсетеді. Осы 

кезеңде OTS31 станциясы, 32 транзит функциясын орындамайды. Осы 

кезеңде аналогтық SHI және егеуқұйрықтардан төртінші түйінді және 

RATS11 қалады. CWM түйіндері бар аналогтық аймақтық GTS цифрландыру 

таңдауы соңғы кезеңі, 6.6 суретте («бір-біріне» принципі бойынша PBX 

қосылым) көрсетілген. 

 

ОТС 41,42К

К

ОТС 11,12,13

ОТС 31,32
К

ОТС 21,22 К

 
6.6 сурет – Райондалған анологтан кейін ГТЭС аудандастырылған 

цифрландыру кезең 

 

7 дәріс. Мультиплексирлеу негіздері  
 

Дәріс мақсаты: мультиплексирлеу негізімен танысу. 

 

Мультиплексирлеу бойынша бірнеше кіріс канал байланысының 

көлемін бір үлкен көлемді шығыс канал байланысын бір-бірлеп жіберуді 

түсіндіреді. Бұл арна жиі агрегация деп аталатын  және жол қозғалысы 

жиынтығы (аралас) немесе тобы болып табылады. Келесі әдістерін пайдалана 

отырып, деректер ағындары біріктіру / бөлетін [9]: 
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- жиілікті мультиплекс (КЖБ, FDM). Арнаны бөлу жиілік бойынша 

жүзеге асырылады; 

- толқын ұзындығы бойынша мультиплекс (WDM); 

- уақытты бөлу мультиплексі (TDM); 

- көпшілікті ашық кодтық бөлу (CDMA). 

Кабельдік теледидар мен телефон, соның ішінде ұялы телефон 

жүйелерін, абоненттік теледидар жүйелері, сымсыз радиобайланыс ортақ 

жиілікте бөліну. Бұған қоса, FDM технологиясы хDSL қолданылады. 

Телефон сымдары бойынша бір мезгілде әр түрлі жиілікте сигналдарды 

асырады: жиілік жолағы 0,3-3,4 кГц телефон арқылы сөйлесу және 28-1300 

кГц деректерді беру жолақ үшін қолданылады. 

Мультиплекс көзделген арналарда аналогтық және цифрлық бола 

алады. 

Жиілік тығыздау байланыс желісін өткізу жолағы әрбір тасымалдаушы 

жиілік үшін бөлек арна бөлу негізінде жүзеге асырылады. Тасымалдаушы 

жиілігі, белгілі бір ағыны бөлінген аналогтық модуляция әдістерінің бірін 

кодтау үшін пайдаланылады (7.1 сурет). 

 

 
 

7.1 сурет –Жиіліктік мультиплекс принципі 

 

Бір бүйір жолын кесу (солға немесе оңға) және Шуды 

тасымалдаушымен модуляция тасушы амплитудасы - FDM рәсімі һОБП-ПН 

қалыптастыру үшін пайдаланылады. Сұлба қалыптастыру арна топтары әр 

түрлі болуы мүмкін. Стандарттар CCITT топтау мынадай жүйесін негіздеуді 

ұсынады:  

- негізгі каналды топ (немесе біріншілік топ) – 12 стандартты телефон 

каналдары, жолақ 60 – 180 кГц; 

- негізгі кушті топ (немесе екіншілік топ) – 5 каналды топ  12 каналдан 

ТЧ ( 60 канал), жолақ 312 – 552 кГц; 

- мастер топ (немесе үшіншілік топ) – 5 күшті топ 60 каналдан ТЧ (300 

канал, жолақтық 812 – 2044 кГц), немесе 10 күшті топ (600 канал), немесе 16 

күшті топ ( 960 канал). 
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Түрлі сандар мен топтық күштітоп мультимастертоп (немесе төрттік 

топтарға) қалыптастыру, топтастыру процесінде пайдаланылуы мүмкін.  Бұл 

әдіс Мультиплексирлеу аналогтық жүйелер үшін ғана пайдаланылады. 

Теледидар желілерінде спектрін олар үшін арнайы сақталған белгілі бір 

бөлігінде модуляция арқылы таратқыш ауысымда бастап алғашқы түпнұсқа 

төмен жиілікті теледидар сигналдары - әрбір ауданы 6,5 МГц жолағын 

беріледі. Содан кейін (860 МГц дейін) мультипликациялық кең сигнал 

абоненттеріне жергілікті кабельдік теледидар студияларда эфирде немесе 

коаксиалды кабель жүйесі таратылады. Жабдықтар, Мультиплексирлеу 

негізінде жиіліктік бөлу каналдары қиын орындау мен түзетулер 

құрастырылады. 

FDM әртүрлілігі толқындық мультипрекстің WDM (Мультиплексирлеу 

толқын ұзындығының бөлінуі) оптикалық талшықтардан пайда болды.  

Толқынды Мультиплексирлеу - талшықты-оптикалық WDM-

Мультиплексирлеу бірегей қасиеттері, инфрақызыл толқындар оптикалық 

спектрін желімдейді (7.2 сурет). 

 

 
 

7.2 сурет – Мультиплексирлеу толқын ұзындығын бөлу 

 

Оптикалық мультиплексорға толқын арқылы бір оптикалық талшық 

бойынша тиісінше лазерлік диапазоны-тасымалдаушы толқынын және 

қабылдау кезеңін конденсат мүмкін болды - оптикалық демультиплексорды 

пайдалана отырып, жеке толқын жеңіл ағыны ажыратыңыз. Бұл мүмкіндік 

талшықты-оптикалық желілерінің сыйымдылығы арттырады. Негізінен 1,6 

нм (188 THZ) 1,3 нм (230 THZ) бастап спектрлік аймақты қолданылады. 

Тығыз толқын бөлімінің Мультиплексирлеу спектрлік аймақ 1530-1560 нм 

пайдаланылған. Төмендегідей дамыту әдістері тығыздау толқын үзындығына 

бөлуі келесі даму жолдары : : WDM→DWDM→HDWDM→CWDM: 

1-ші кезең– 2-ші мен 3-ші каналды Мультиплексирлеу (WDM); 

2- ші кезең – тығыз Мультиплексирлеу (DWDM)  88 канал; 

3- ші кезең – жоғары тығызды Мультиплексирлеу (HDWDM) 256 

канал; 

4- ші кезең – кесілген Мультиплексирлеу (CWDM) 16 канал. 
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Арналарды уақытпен бөлінуін пайдаланып сандық байланыс 

жүйелерінде орнауы. Төмендегідей сызба, осы рәсіммен асырылады: 

мультиплексорға берілетін кірісті N екілік бірізділікті, мультиплексорға 

кезекпен бір шығыс ретін құрайтын биттерді көрсетілген ретпен енгізу 

арналарды таңдайды. Белгілі бір кіріс арнасына тиесілі ағынының бит 

үздіксіз дәйектілікті арна аралығын (КИ) немесе уақыт ұяны деп аталады. 

Шығу әр арнаның бір бит арқылы дәйекті қосулы тұрғанда, іс жүзінде, ең көп 

таралған байт КИ 8 биттерді бәр реттілікпен немесе биттік-бiрiне сәйкес 

тығыздау сұлбасы болып табылады (7.3 сурет). 

 

 
 

7.3 сурет – ВРК мультиплексор сұлбасы 

 

Өндірілген биттік ағыны әлі бірінші КИ жоғары қосу керек, өйткені 

сілтеме сағат қабылдау соңында алынған ретін демультиплексор үшін 

жеткіліксіз. Осы мақсат үшін, қысылған ағыны қалыптастыру кезінде, 

тұрақты аралықтарда бірге уақыт аралығы тобымен оны келесі және әрбір 

кіріс ағынының аралықтары тең санын қамтитын бекітілген биттік ретін, 

салынған жақтау немесе жақтауын (сақина) нысандары. 

Осы бит ретін таңдаңыз, қабылдау жабдықтар биттерді ретпен әрбір 

кадрдың жоғарғы қосуға болады. Үндестіру бұл түрі тік немесе жақтау 

синхрондау деп аталады. Жиі сандық жүйелерінде дәуірі деп аталатын 

құрылымына бірнеше кадрларды біріктіреді. Мұндай құрылымдардың дұрыс 

қабылдау үшін, сағат және кадрларды үндестіру қоспағанда, сондай-ақ 

үндестіру қажет [9]. ИКМ және БРК Мультиплексирлеу пайдаланып дауыс 

алғашқы жүйесі, Bell System жүйесінің 1957 жылы құрылған болатын. Бір 

арна жақтау үндестіру және 8 кГц жақтау ставка бит негізделген 64 кбит / с 

24 сандық ағыны, кейінірек стандартталған болды және қазіргі ретінде 

белгілі 24 64+8=1544 кбит/с мөлшерінде, сандық ағыны берілген біріктірілді 

арна DS1 (Digital Signal деңгейі бір) немесе T1. Еуропада, стандартты 

бастауыш сандық арнаның (Е1) Бірлестіктің DS0 арналарын түрлі схемасына 

қабылдаған болатын. 32 Е1 арна DS0, жақтау синхрондау және сигнал беру 

үшін пайдаланылады, оның біреуін біріктіреді. Кадрға 32 УИ 8 бит әрбір 

ағыны тұрады. Жиілікті кадр 8кГц, ағын жылдамдығын береді 32 8 8=2048 

кбит/сек. Е1 ағын кадры жоғарғыкадрмен қосылады. Жоғарғыкадрда кадр 
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саны Е1 ағынының дабылдар арөылы қолданылады. Мұнда ақпарат түсіндіру 

арқылы керекті желілік элементтермен олардың функцияларын орындап, 

мысалға, қондыру мен  телефонды қосылыстың тоқтатылуы. 

Бірнеше кіру - тараптар арасындағы ақпарат алмасу үшін байланыс 

арнасына бөлінулік ортақ ресурс әдісі. Осындай бірнеше кіру рәсімдерін, 

сондай-ақ ұжымдық пайдаланушы өзара іс-қимыл тиімділігі мен толықтығы 

технологиясы айтарлықтай байланыс жолағын арттырады, тек егер орын 

алуы мүмкін. Бұл тұрғыда, тізбек байланыс өткізу қабілетін ұлғайту үшін 

жұмыс істеуін негіздеген бірнеше  түрге бөлінеді: 

CDMA – технология,каналдардың жиілікке де емес, уақытқа да емес 

бөлінуін қолданады. Әрбір сандық кіріс сигналы бастапқы сигнал 

жылдамдығынан асатын жылдамдықпен берілетін қалпына, сондай-ақ бөлек 

«тасымалдаушы» бар (модуляция) тұрады. Содан кейін алынған сигналдар 

бір ағыны біріктіріледі. Бұл ретте радио арнасының пайдаланылатын 

жиіліктер жолағы бастапқы сигнал өткізу жолағына қарағанда әлдеқайда кең 

болып табылады. Бұл процесс спектрін (SS) кеңейту деп аталады. Қабылдау 

соңында, олады (сүзіп) бөлуге болады және ПРС («тасымалдаушы»), оның 

сигнал ажырататындай етіп ПСР таңдалады. Бір аралас ағыны аудару 

фазалық манипуляциялар бір түрі бойынша бір жиілік диапазонында жүзеге 

асырылады. Сондықтан, CDMA негізделген жүйелер, өз кезегінде 

табыстауды (бір ұяшыққа ауысу) жеңілдетеді, ол жеке арналар диапазонында 

бөлу қажет емес. 

 

8 дәріс. ЦТЖ иерархиялары  

 

Дәрістің мақсаты: ЦТЖ, DSP иерархиясының түрлері енгізу. 

 

ITU-T иерархиялар ЦТЖ екі түрі ұсынылған: 

- плезиохронды сандық иерархия (PDH); 

- синхронды сандық иерархия (SDH). 

 DSP барлық түрлері үшін негізгі сигнал 64 кбит/с жылдамдықпен беру 

сандық биттік ағыны болып табылады оны БЦК деп аталады. BCC тобында 

сигналдарды біріктіруге үшін РМЦ және беру жүйелерінің принципін 

пайдалана отырып, жоғары жылдамдықты сандық сигналдар иерархиялық 

тәртіппен салынды. DSP арналар саны, атап айтқанда, алдын ала н-арна 

санына негізделген деңгейге кейін, алдыңғы кезең DSP бүтін рет арналар 

санын артық берілген иерархиялық деңгейде тиісті дегенді білдіреді. 

Осылайша, ол тығыздау әрбір кезеңінің үшін кіріс мультиплексорға беріледі, 

сандық ағындарын санына байланысты, иерархиялық деректер әр түрлі 

ставкалар жинақтарын қалыптастыруға болады. 

8.1 кестеде Жолдар мен иерархиялар әрқайсысы үшін жоғары 

жылдамдықты тығыздау схемасы берілген. 
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8 . 1 кесте – Плезиохронды сандық иерархиясы 

Сигналдың 

деңгейі 

Солтүстік америка иерархиясы 

Сигналдың 

атауы 

Жылдамдығы, 

кбит/сек 

Мультиплексирлеудің 

схемасы 

Дауыс 

арналар 

саны  

1 DS1 (T1) 1544 24DS0 - T1 24 

2 DS2 (T2) 6312 4T1 -  T2 96 

3 DS3 (T3) 44736 7T2 - T3 672 

 Европа иерархиясы 

1 E1 2048 30DS0 - E1 30 

2 E2 8448 4E1 - E2 120 

3 E3 34368 4E2 - E3 480 

4 E4 139246 4E3 - E4 1920 

 

DSP қалыптастырған әртүрлі желілік түйіндер орналасқан және 

тәуелсіз сағат көздері бар рұқсат етілген, тұрақсыздық сағат ішінде сәл 

өзгеше болуы мүмкін бірдей иерархиялық деңгейдегі жылдамдықты 

цифрлық ағындары. Бұл тұрақсыздық («дерлік синхрондалған»), 

плезиохрондық деп аталатын, біріккен ағындары шағын және плезиохрондық 

сандық иерархия (PDH) деп аталатын, DSP негізделген бірлестік 

плезиохрондық ағындарын иерархиясы болады. Бірнеше мың бит, 

айырмашылықтар жинақталған кезде кірістіру бит (фаршты) немесе биттік 

жоюды (берілетін үстеме ақпарат бит «алынып тасталды» бит) немесе 

пайдаланылуы арқылы жылдамдықта осындай ағындары тығыздау схемасы 

пайдаланылады, биттік  теңестіру және біріктіру керек. Бұл процесс сәйкес 

жылдамдығы  деп аталады. Дұрыс ағынын демультиплесер үшін синхрондау 

бит ретпен қоспағанда, бұл орынға сәйкестік туралы ақпаратты қосымша 

үстеме биты кіреді. Арна үстеме ақпарат Е2 сомасы (бірге қадамдастыру 

реттілігі) жылдамдықпен және E1 ретінде кадрға бір 32 бит болып табылады, 

жылдан бастап - алынған шығыны шығарады 8 кГц, 2048h4 32h8 + = 8448 

кбит/с, Е3 36-биттік үстеме ақпаратты қамтиды бірақ E1 немесе Е2 қарағанда 

екі есе жоғары болып 16 кГц жақтау мөлшерлемесі, сондықтан оның 

жылдамдығы 34368h4 береді 64 кГц E4 жылдамдықпен, үстеме 28 бит, кем, 

8448h4 36h16 + = 34368 кбит/с + 28h64 = 139264 кбит/с. Сандық желілер 

элементтерін біріктіру үшін оларға тағайындауды, электр сигналдарын, 

олардың сипаттамаларын реттейтін стандартты интерфейстер талап етеді. 

Сандық жабдықты қондырмалы үшін пайдаланылатын ең танымал 

интерфейстер - RS-232, X.21, V.35. PDH жүйелерінде интерфейс 

қолданылады, физикалық және электр сипаттамалары ұсыныс ITU-T G.703 

сипатталған. G.703 интерфейсі DS0 арналар мен цифрлық иерархия тиісті 

жылдамдықпен үшін мүмкіндіктерін қамтиды. G.703 осылайша, 64 кбит/с 

стандартты ұйымдастыру үшін үш түрін анықтады. Мұндай желісі кодтау 

түрі, импульс және үзіліс амплитудасының, импульстік нысаны, жұп 

(симметриялы немесе коаксиалды) түріне және басқа да кедергісі жүктеме 
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ретінде оннан астам параметрлерді реттейді Терминал құрылғылар 

арасындағы өзара іс-қимыл: кодерлік (екі терминалдар, бір бағытта 

ақпараттық және сағат сигнал тең), түрлі бағыттағы (бір терминал менеджері, 

басқа құл, құл басқару терминалы жіберілген сағат сигналы), орталық сағаты 

бар интерфейс (терминалдары уақыт сигналдарын қабылдау ) сыртқы көзден. 

8.2 кесте PDH Еуропалық жүйелері үшін G.703 кейбір сипаттамаларын 

көрсетеді. 

 

8.2 кесте – G.703 Сипаттамалары 

Жылдамдығы, 

кбит/сек 

2048 8448 34368 139264 

Код түрі HDB3 HDB3 HDB3 CMI 

Импеданс, Ом 75 (коакс.), 120 (симм.) 75 75 75 

 

Белгілейік, жылдамдығы n 64 кбит/с-ден сигналдар үшін (N = 2, 3, ..., 

31) бірдей интерфейс сипаттамалары 2048 кбит/с интерфейс ретінде, PDH 

арқылы беріледі. Кейінірек SDH айырмашылығы, кезең-кезеңмен 

Мультиплексирлеу үшін PDH тән биттік әдісін жоғары деңгейдегі ағындары. 

Бұл үштік негізгі ағынын кірістіру үшін, болып табылады, сіз бірінші 

бастауыш, содан кейін орта, жоғары, орта-Мультиплексирлеу де керек, содан 

кейін ғана қайтадан ағындарын жинау үшін алады. Біз құрастыру жылдамдық 

ресми байланыс арналарын және басқа да тиімсіз жүктемені теңестіру 

қосылған қосымша бит жоғары деңгейін ағады деп есептесеңіз, тоқтату 

процесі төмен деңгейі күрделі аппараттық шешімдер талап ететін күрделі 

процедура ағыны. PDH кемшіліктеріне мыналар жатады: қиындық аралық 

функцияларды I/O сандық видео, желіні автоматты түрде мониторинг 

жүргізу және бақылау үшін құралдар болмауы, сондай-ақ әр түрлі 

иерархиялар болуы. PDH жүйелерін ПД телефон арналарын қамтамасыз ету 

үшін қолданылады. SAP жылы PDH жүйелерін пайдалану айтарлықтай 

желілік жұмыс құны мен күрделілігін арттырады және мультиплексорға 

үлкен көлемін талап етеді. Біріккен ағындары синхрондалған болса, бұл 

кемшілігі бір көзден дәл бастап синхрондалады осы желілерді пайдалану 

қандай жабдықтар, жойылуы мүмкін. 

80-ші жылдары, стандарттар талшықты-оптикалық желілерінің 

пайдалану үшін SDH бойынша АҚШ-та және Еуропада иерархиясы SONET 

синхрондық оптикалық желісіне (ITU-T G.707, G.708, G.709) әзірленді, 

сондай-ақ тиісті интерфейстер стандарттары Док жабдықтарды [10] үшін 

қажет. Желілер SDH (SONET) қатар, байт-бiрiне Мультиплексирлеу бар 

синхронды беру схемасын пайдалану. Иерархиясы SDH бірінші деңгейдегі 

негізгі сигналының пішім синхронды көлік модуль STM-1 қабылданды 

өткендей, беру жылдамдығы 155,52 Мбит/с құрайды. STM-4, STM-16, 

тиісінше STM-64, немесе 622,08, 2488,32, 9953,28 Мбит/с: еселігі 4 тығыздау 

фактор жылдамдығы SDH иерархиясының келесі санын береді. Бірнеше 
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жылдамдығы 51,84 Мбит / с жылдамдығын ие SONET OC-1 сигнал және т.б. 

OC-3 сигналдарды, OC-12, OC-48, басталады жылдамдығы STM-1, STM-4, 

STM-64 және т.б. сәйкес келеді. Жылдамдығы STM-1 іріктеу 155,52 Мбит/с 

(немесе 51,84 OS-1) кездейсоқ емес екенін ескеріңіз. Бұл американдық және 

еуропалық жүйелерінің PDH туралы «татуласу үшін» SONET / SDH 

стандарттарын дамытуда атқарылған және бір немесе STM-1 басқа 

иерархиялар сияқты мультипликациялық ағыны рұқсат етілген. 4  STM-4 = 

STM-16, 4  STM-16 = STM-64, 4  STM-1 = STM-4, және тікелей: STM-N үшін 

тығыздау STM-1 каскад ретінде іске асырылуы мүмкін 4  STM-1 = STM-4,  

16  STM-1 = STM-16, 64  STM-1 = STM-64. STM-1 кадрға 2430 байт және (8.1 

сурет) 9 жолдар мен бағандардың 270 матрицалық мөлшері ретінде 

ұсынылған, STM-1 кадрға STM-N, сондай-ақ пайдалы жүктеме саласындағы 

әкімшілік бірлікке көрсеткіш қатысуын анықтау, бақылау ГРМ, беру 

қателерді көрсете отырып, үстеме арналарын тұрады байт - байт жылдың 9 

бағандар тақырып қимасы (SOH бөлім Үстеме) құрайды, үшінші немесе 

төртінші деңгейін орналастырылады виртуалды контейнерлер жүктеме өріс 

қалған 261 бандар тұрады. STM-1 кадрдың қайталану жиілігі 8 кГц және = 

150336 кбит/с ПЖ 9h261h8h8 жылдамдығы болып табылады. 

 

 

 8.1 сурет – STM-N структурасы 

 

Олар қолдау жылдамдығы PDH қамтамасыз етпейді, егер синхрондық 

желі, кең таратуды ала алмады. Қатынау желісі қолдау сигналдар PDH 

анықталған. Сондықтан SDH стандарттары  жалпы синхрондалған емес PDH 

жылы беру STM жүктеме өрісін ағынын алу үшін, тығыздау схемасы 

әзірленді. Бұл схема бойынша, жақтаулары PDH көрсетіледі (Е4 үшін П-3 

және 4-С-11 T1 және С-12 E1, 31 P-E3 P-32) бекітілген мөлшері ыдыстарды 

C-N ағыны. Контейнерлерді контейнер өту туралы бақылау ақпаратты және 

статистика бар C-н-маршрут тақырыбындағы беріледі. Мұндай контейнерлер 

(RON жабдықталған) олардың тиісті PDH сигнал VC деңгейіне байланысты 

бірінші, үшінші және төртінші деңгейін ажырата виртуалды контейнерлер 

(VC) деп аталады және беріледі. VC орнына С-N үшінші және төртінші 

тәртібін құрамдас бірлік (Tug) топтарын қамтуы мүмкін. Енгізу емес 

синхронизация ағынын жою үшін, әрбір VC VC жүктеме саласындағы ахуал 

туралы индексі бар ақпаратты жатқызылған, VC (8.2 сурет) пайдалы 



34 

жүктемесінің нақты орынға мықтап байлап емес, және оған «жүзеді» болуы 

мүмкін. Мультипликациялық STM-1 63 E1 үшін Е3 үшін және үш E4. 

 

 
 

8.2 сурет - SDH ішіне мультиплексерлік  PDH сигналдар схемасы 

 

9 дәріс. ISDN және IN құрылыс негіздері 

 

Дәрістің мақсаты:  ISDN және ИП желілерімен танысу. 

 

 Дәстүрлі аналогтық телефон желісі (мысалы Интернетте жұмыс) 

ақпарат алмасу қажетті жылдамдығын алуға мүмкіндік бермейді. 

 Тоқтату ISDN желілерінде көшу айтарлықтай сапасын жақсарту және 

деректерді беру жылдамдығын арттыруға болады. ISDN желілерінде барлық 

ақпарат (дауыс / деректер / бейне) сандық нысанда беріледі. ISDN - SAP 

эволюциясы және кешенді сандық желісі (ITSSS) нәтижесі болады. Қалған 

аналогтық AL (9.1 сурет), ал мұндай желі, пайдаланушы ақпарат коммутация 

желісі станциялары мен бөлімшелерінің арасында сандық тек жолдарын 

арқылы цифрлық нысанда беріледі. ITSSS сандық толқынында абоненттік 

станциялары үшін дәлел емес. 

 

 

9.1 сурет - ITSSS  телефон блок-схемасы 

Телефон және деректер беру: Бұл желі қызметтеріне екі түрін 

қолданады. Қызметтің әр түрі үшін желілік интерфейс талап етеді. Желіде 

көп функциялы терминал, өйткені үлкен қиындық тиімсіз болып табылады. 

Абонент түрлі қызметтер сандық  соңы терминалдарды байланыстыру үшін 



35 

стандартын қамтамасыз етпейді. ISDN бастап ITSSS көшу үшін желіге 

қолдау көрсетілетін қызметтердің әрбір сипаттамалары туындайтын талаптар 

жиынтығын сай болуы тиіс. 

ISDN қызметтердің кең 64 кбит/с деректерді беру жылдамдығын 

қамтамасыз етеді, бұл түрі кейде тар жолақты ISDN деп аталады. 

U-ISDN құрылымы мамандандырылған желілер үш түрін қамтуы тиіс: 

CC бар желі; CP желі; дабыл желі (SS). 

Оның өзегі ISDN кезде - аналогтық телефон желілерінің сандық 

нұсқасы цифрлық ағындарды қосулы. U-ISDN артықшылықтары: 

1) Non-телефон телекоммуникациялық қызметтердің көптеген түрлері 

үшін жоғары жылдамдықты беру (64 кбит/с). 

2) Абоненттер қосылған желідегі көп функциялы терминалды 

пайдалану және кіріс қоңыраудың бір бөлме бар рұқсат беру. 

3) Деректерді беру үшін ақы төлеу неғұрлым төмен болады. 

4)CP және АБЖ №7 бар болуы. 

5) Әдістері (CC немесе CP) ауысу таңдау. 

6) Қолданыстағы желілермен бірігуі. 

7) Әр түрлі тәсілдермен ақпарат беру үшін терминал бейімдеу. 

9.2 суретінде ISDN көшу кезеңдері көрсетулі. 

 

 
 

9.2 сурет – ISDN-ге көшу 

 

ISDN негізгі принциптерінің бірі пайдаланушы желісі қызметтерінің 

түрлі сұрауға болады, ол арқылы бірыңғай интерфейс пайдаланушыларға 

қамтамасыз ету болып табылады. Келесі коммутатор ISDN байланыс арнасын 

аяқталады, құрылғы болып табылады және желілік терминалы NT, (тиісті 

адаптері, маршрутизаторға TA  компьютері бар) пайдаланушы терминал 

жабдықтар TE: Бұл интерфейс клиенттің үй-жайларды (CPE) орнатылған 

жабдықтың екі түрі арасында қалыптасады. Пайдаланушы интерфейсі 

арналарын үш түріне негізделеді: 64 кбит/с жылдамдығымен ретінде; 16 

немесе 64 кбит/с жылдамдығымен бірге D; 384 кбит/с (NO) деректер жіберу, 

1536 кбит/с (H11) немесе 1920 кбит/с (H12) Н. 

Алайда, MX пайдалану 64 кбит/с байланыстары теледидар 

сигналдарын беру мүмкіндігін қамтамасыз етеді және бейнеконференция 

емес. Ерекшелік екі арналарын 64 кбит/с үшін бір мезгілде пайдаланылатын 
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кешіктіріліп бейнеконференция болып табылады. Кедей бейне сапасы, 

нәтижесінде өте шектеулі, бұл жағдайда нысандарды жылжыту 

жылдамдығы. Бейне және сандық теледидар сапасы беруді қамтамасыз ету 

үшін деректер ставкасын бірнеше өсуін талап етеді. Осы мақсат үшін B-ISDN 

тұжырымдамасын әзірленді, ол ақпарат беру жылдамдығы 155,520 Мбит 

пайдаланушы интерфейсі арқылы/желіден басқасына барлау және өндіру 

және 620,08 Мбит/с. Желіні ауысу тәсілі ретінде асинхронды деректер беру 

(ATM) осындай әдісі пайдаланылады. 

W-ISDN көшу үш кезеңнен [10] жоспарланып отыр. 

1-қадам  U-ISDN әдісі СБ қолмен әдісі қолданылатын қызметтер беру. 

Көлік жүйесін, U-ISDN қызметтердің ерекшелігі CC және PD қызметтер мен 

дауыс деректерді беру тарапынан адалдық пен кешігу түрлі талаптарына 

байланысты КП бөлімшесі болып табылады. 

Қолмен әдісін пайдалана отырып W-ISDN қызметтердің санын 

арттыру, ол жоғары жылдамдықтағы SP пайдалану арқылы мүмкін болады. 

Жоғары жылдамдығын пайдалану пакеттік кідірісін азайту мүмкін. W-ISDN 

осылайша қате жіберуін төмендету, сыртқы шу көздерінен әсерінен қорғау 

дәрежесі жоғары қойылады, орнатушыны қолданылады. Бұл желілік 

хаттамалар мен сілтеме қабатын жеңілдетеді. Желіде пакеттерін беру 

жылдамдығы қолмен әдісін пайдалану үшін жеткіліксіз болып табылады, 

өйткені бұл қадамда, әдісі (бейне конференциялар суреттерінде, факсимильді 

түсті қозғалатын) тек CK кең жолақты қызмет беру суреттерді қолданады. Сіз 

беру құралдарын қамтамасыз ету үшін келетін кең жолақты қызмет 

қарастырылған және 30В (1920 кбит/с) кем емес жылдамдықпен ауысу. 

2-қадам - КП негізделген барлық қызметтер ISDN- көлік жүйесі 

қолданылады. Бұл кезеңде, желідегі астам бір пайдаланушының хабарлар 

кешіктіру жеткізу дауыс қызметі қолмен әдісін пайдалана алады, осындай 

мәнге азайтылуы тиіс. Тек қызмет кеңжолақты (жоғары жылдамдық) қосылу 

CC кең жолақты желісі арқылы негізделген осы кезеңде жалғасуда. 

3-қадам - Қауымдастық кең жолақты QC және СР жоғары 

жылдамдықты желісі. Бұл желі ILA және BCP негізделетін болады. ILA және 

BCP пайдалану айтарлықтай жоғары желілері бойынша жіберілуі және 

сандық коммутациялық жүйелер көрсеткіштерге қол жеткізу еді. 

ITU-T (10.1 сурет) екі ұсынды кең жолақты интерфейстер теріңіз: 150 

Мбит/с симметриялы интерфейсі; - Асимметриялық интерфейсі («Желіні 

пайдаланушы» бағыты бойынша жылдамдығы - 150 Мбит/с - қарама-қарсы 

бағытта 600 Мбит/с). 
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10.1 сурет - W-ISDN конфигурациясы қол жетімді 

 

Желі тоқтату B-NT AL және ортақ ресурстар алмасу абоненттік бірлік 

байланысты функцияларын жүзеге асырады. DSP B (64 кбит/с), Хо (384 

кбит/с), H11 (1536 кбит/с), H12 (1920 кбит/с) қалыптастыру арналарын 

ұсыныс ITU-T G.703 түрі жиынтығы, H21 ( 32,768 Мбит/с), H22 (43-45 

Мбит/с), N4  (135 Мбит/с). Каналдардың (10.2-сурет) PD, сөйлеу, деректі 

телекоммуникация, теледидар бағдарламаларын, бейне мәжіліс және басқа да 

қызметтер үшін пайдаланылады. Кесте 10.2 тізімдері ауысу белгілі әдістерін 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 

 
 

10.2 сурет - кең жолақты интерфейсінде тарату арналары 

 

9.1 Телекоммуникациялық технологияларды дамыту кезеңдері 

 

Зияткерлік желі пайдаланушыға ақпараттық қызметтерді жылдам, 

тиімді және экономикалық өкілдігінің арналған (IN) оны және ол қажет сәтте 

қажет болғанда қызмет пайдаланушыға беріледі. Сандық желіге көшу жаңа 

қызметтер барлық абоненттерге жабуға болады. Кеңейтілген қызметтерін 

ұсыну кезінде жоғары жылдамдықпен деректердің үлкен көлемін жіберу, 

күрделі сұрауларды өңдеуге қажет етеді. Ресурстар желідегі көптеген 

объектілері бойынша дисперсті қызметтерді қамтамасыз ету үшін 

қолданылатын болса, онда бұл басқа бір станция, оның бірнеше бағыттау жат 

кешіктіру мен ақпаратты бұрмалаудың әкеледі. IP тұжырымдамасы қазіргі 

заманғы байланыс желілерін негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. IP 

ITU-T және ETSI тұжырымдамасы шеңберінде стандарттау жұмыс бірнеше 

аудандарда бөлінген. CS1, CS2, CS3, т.б.  Бұл бағыттар ұғымдар 

мүмкіндіктері 1 (CS1) жиынтығы ретінде жүзеге асырылуда CSәр 

тұжырымдамасында қамтылған деп аталатын қызмет тәуелсіз құрылыс 

блоктары (СИБ) пайдалана отырып, [10]  салынған болуы мүмкін. 
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CS1 желі PSTN, ISDN және PLMN арқылы көрсетілетін 25 түрлерін 

қамтиды. 5 CS-1 Таңдалған IP қызметтерін енгізу бірінші кезеңін ретінде: 

АҚҚ, SSA, FPH, PRM, VOT. Қызмет көрсету CS-1 диапазоны талаптарына 

(АЖ жоқ өзара болды) сай емес. Қызметтер КС-1 толықтырылды, CS-2 

әзірленді. CS-17 екі қызметтерді қамтиды. CS-3 B-ISDN және КС-4 қолдау 

үшін арналған - Интернет протоколы IP (INAP) арқылы ұтқырлық / IMT2000 

басқару жылжымалы, ІР және өзара іс-қимыл үшін; IP және В-ISDN 

біріктіруді арттыру. IP сәулет: SSP (САР) қоңырау бақылау және қызмет 

көрсету коммутация функциясы ретінде қызмет етуге; SCP - сайт басқару 

бойынша қызметтер, нақты уақыт мәмілеге дерекқорымен жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. 

 

10 дәріс. Абоненттік қатынау желісі 

 

Дәрістің мақсаты: сандық арналармен, коммутация және 

мультиплексирлеумен танысу 

 

Желілік қатынау - бұл инфокоммуникациялық қызметтердің қатынау 

пайдаланушыларды қамтамасыз ету мақсатында көлік желісін ең жақын 

түйіннің байланыс жабдықтар пайдаланушыларға қамтамасыз 

телекоммуникациялық желісінің бөлігі болып табылады. Телефония үшін 

қатынау желісінің дейін есептелген және жоғары жылдамдықтағы DD үшін 

арналған жоқ. Жаңғыртуға міндеті - көлік желісіне компьютерді қосу және 

деректерді беру жылдамдығы жоғары және салыстырмалы жақсы сапа 

опцияларын қамтамасыз етеді. XDSL- желісіне қатынау - отырып хDSL-беру 

жүйелеріне негізделген кеңжолақты қатынау желісі болып табылады. Жіктеу 

қатынау технологиясын қол жетімді [11]: 

1) Телефон жұп - абоненттері үшін. 

2) Кабельді теледидар желісі. 

3) Электр энергиясын желісі - барлық абоненттерге. 

4) Ұялы байланыс желісі. 

5) Оптикалық абоненттік кабельдер FTTx тұжырымдамасы. 

6) Кең жолақты сымсыз қатынау жүйесін барлық спектрлік полигондар 

және әр түрлі технологиялар. 

7) Желілік қатынау технологиясы негізіндегі Ethernet, трафик 90% -дан 

астам жол қозғалысы NGN Ethernet болып табылады. 

8) Атап айтқанда, технологиялар VSAT спутниктік жүйелер. 

Телефон абоненттік кабельдерін қолдану арқылы кіру технологиялары 

отбасы, DSL немесе TSSPAL шақырды. Типтік желілік құрылым отырып 

хDSL-қол жетімді 10.1 суретте көрсетілген. 
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10.1 сурет -  хDSL-қатынасының желі құрылымы 

 

1) Сплиттер симметриялық нысандары хDSL (HDSL, SHDSL) 

пайдаланылатын емес. Splitter DSLAM мен отырып хDSL-модем кіріктірілген 

болуы мүмкін. 

2)  Кейбір жағдайларда, отырып хDSL-қол желілік нүктесі «T» 

тоқтатылуы мүмкін. 

Жоғарыдағы суретте бастап желі ADSL-қол көрсеткендей - (сандық 

видео DSLAM мультиплексирует сол бөлігінде) шектеулі нүктесі U (немесе 

T) және BRAS, телекоммуникациялық желісінің бөлігі болып табылады. 

Пайдаланушы жабдықтарды ретінде отырып хDSL-модем, LAN, ДК және 

басқа да құрылғыларды әрекет етуі мүмкін немесе хDSL-модем тұтынушы 

үй-жайларда орнатылады және маршрутизаторға көпір және / немесе 

коммутатор ретінде әрекет етуі мүмкін. сплиттер төмен жиілікті телефон 

сигналдары (0 кГц 80 кГц) (жолақты PM) сигнал немесе ISDN жоғары 

жиіліктегі сигналды (отырып хDSL) ажыратады сүзгі болып табылады. 

DSLAM отырып хDSL сигнал тоқтатады. Бұл DSL трафик агрегация 

көптеген бар қатынау желісінің бірінші элементі болып табылады. Ethernet-

желісі - DSLAM және Bras түрлі шектелген және беру технологиясы Ethernet 

пайдаланады желілік отырып хDSL-қатынау, бір бөлігі болып табылады. 

BRAS мультиплекс сандық ағындары DSLAM агрегация және PPPoE-

сессияны береді (PPPoE - Ethernet-ден астам нүкте-Point Protocol) 

абоненттері. AAA-жүйесімен өзара іс-қимыл BRAS әр абонентке берілген 

түпнұсқалықты растау, авторизациялау және есепке алу қызметтерін 

ұсынады. AAA жүйесінен алынған ақпарат негізінде BRAS абоненттік 

қызмет көрсету саясатын жасайды. 

Ерекшеліктер ADSL-анықталған беру жүйелері ХЭО-Т G.991 - G.993. 

DSLAM - әдетте үй-жайлар АТС немесе өзге де арнаулы жері (алыс) 

орнатылған және абоненттік отырып хDSL-модем (отырып хDSL-желілері) 

бірнеше сандық ағындарын біріктіру үшін арналған техникалық құралдар. 

DSLAM мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

1) Бірнеше интерфейстер хDSL (жүздеген немесе мыңдаған) 

жабдықталған бірнеше қабылдағыштар,  хDSL DSLAM қабылдағыштары. 
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2) Mультеплексерлік (үйлестіре) сандық сигнал тобында отырып хDSL 

жоғары жылдамдықты желілері сигналдар. 

Көлік желісін сандық сигнал беру бағыты, әдетте, оптикалық Gigabit 

Ethernet пайдалана интерфейстер (1000BASE-SX, 1000BASE-LX және м. P.). 

DSLAM 32 кбит/с бейімдеу бит жылдамдығы өсімін қолдау керек. Беріліс 

түсетін (төменгі ағысы) бағамы және алға (Upstream) бағыттары тәуелсіз 

болуы тиіс. DSLAM стандартты IEEE 802.1w сәйкес хаттамалар STP және 

RSTP қолдауы керек. DSLAM IEEE 802.1Q сәйкес виртуалды LAN (VLAN) 

қолдау көрсету керек. DSLAM стандартты IEEE 802.1Q сәйкес трафик 

классификациясын қолдау керек. Желілік деңгей Gigabit Ethernet 

интерфейстері кезде DSLAMa IP нұсқасын 4 қолдау керек. 

BRAS көлік желісін жазбаларында желілік протоколдар жетімді 

түрлендіреді.  

BRAS IEEE 802.3 сәйкес, оптикалық интерфейстер Gigabit Ethernet 

(және т.б. 1000BASE-SX, 1000BASE-LX) жабдықталған болуы тиіс. 

Оптикалық қол жеткізу учаскесінің дәстүрлі қолданылған және әлі 

күнге дейін технология PDH және SDH пайдаланылады. Алайда, бұл әдістер 

қиындық пен кең жолақты мәліметтер трафикті беру кейде еместігі ең 

маңызды, оның бірнеше кемшіліктері бар. 

Интеграл мультимедиалық қызметтер ұсыну, яғни, талшықты-

оптикалық технологиялар ғана таралған енгізуді пайдаланып асырылуға 

оптикалық қатынау желілерінің (ОҚЖ) дамыту. 

Оптикалық қатынау желісін [12] жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 

1) Мыс кабель қарағанда төмен күрделі шығындар стандартты телефон 

(аналогтық немесе сандық) арналарын ұйымдастыру. 

2) Сол талшықты-оптикалық кабельді теледидар бағдарламалары 

бойынша беріліс қорабы. 

3) Мультимедиялық қызметтерді қоса кешенді қызмет көрсету, сандық 

желілер құру. 

Кең жолақты астында дәстүрлі ерекшеленеді қосымшалар мен 

қызметтер жатады. 

Межелі жерге кең жолақты қызметтер мен қосымшалар екі топқа 

бөлуге болады: 

1) Бизнесте қолданылатын қызметтер және практикалық мақсаттар 

(бизнес, телемедицина, бейнеконференциялар, қашықтықтан оқыту, 

қашықтан үй кеңсе, жоғары жылдамдықты интернет және т.б. онлайн-

төлемдерді жүзеге асыру). 

2) Қызметтер ойын-сауық (онлайн ойын режимі, интерактивті 

теледидар және т.б. сұраныстың сандық хабар тарату, бейне). 

Бірнеше ұғымдар аралас типті қатынау желілерін жаю бар. Олардың 

бірі HFC (осы сәулет таралған болып табылады) және FTTx (10.2 сурет) деп 

аталады. 
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10.2 сурет - Технология оптикалық қатынау 

 

Радиоқатынау жүйелерді пайдалану артықшылықтары: 

1) Кейбір жағдайларда сымсыз қатынау пайдалану мыс немесе 

талшықты-оптикалық кабельдер дәстүрлі абоненттік желі тиімді пайдалану 

болуы мүмкін. 

2) 500 м-ден 4 км тиімдірек кабельді дейін қашықтықта және ұзақ 

қашықтықта – сымсыз. 

3) Абоненттер төмен тығыздығы ауылдық жерлерде радиожүйесін 

тиімді пайдалану. 

4) 1 ш.м. кем дегенде 300 абоненттер телефон тығыздығы аудандарда 

пайдалы радиоқатынау жүйелерін пайдалану. 

5) Жергілікті ұтқырлық абоненттерін қамтамасыз ету қабілеті. 

Радиожүйенің жіктелуі: 

1) Ұтқырлық дәрежесі (тіркелген, жылжымалы, тентті) бойынша. 

2) Жасушалардың саны (бір жасушалы, көп жасушалы). 

3) Сигналдарды тұсаукесер (аналогты, сандық) туралы. 

4) Коммутация түрі (жалға алынған сызықтар, сапаны бақылау, 

CN/CP). 

5) Қызмет көрсету түрі (телефония, бейне, PD, мультимедиа) арқылы. 

ЖШС-нің, WLL, FBWA, WLAN және т.б. қазіргі уақытта, 

телекоммуникация нарығының сияқты әртүрлі жүйелерді, үлкен санын 

ұсынады. 

Технология CDMA - Кең модуляция сигнал пайдалана отырып, сандық 

байланыс, сондықтан ол тар жолақты араласу және ақпаратқа рұқсатсыз қол 

жеткізу мүмкін емес болып табылады. 

Сурет 10.3 GSM RNC (Radio Network Controller, RNC) сымсыз қатынау 

технологиялар желісі көрсетеді. 
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10.3 сурет – Қатынау түрлері 

 

11 дәріс. NGN желісін ОПТЖ дамытуға іске асыру стратегиясы. 

NGN сәулет өнері және жалпы принциптері 
 

Дәріс мақсаты: NGN және NGN желісі сәулет өнерін іске асыру 

стратегияларымен таныстыру. 

 

Келесі ұрпақ телекоммуникация желісін (NGN) - таратылған 

коммутация әмбебап көлік желісін іске асыруды білдіреді оларды басқару, 

дербестендіру және желілік шешімдерді бірегейлендіру есебінен жаңа 

қызметтерді құру үшін икемді мүмкіншіліктері мен қызметтердің 

шектелмеген жиынтығын ұсынуды қамтамасыз ету үшін құрылыс желілерін 

тұжырымдамасы, қызмет көрсету функцияларын салу желілік түйіндерді 

тоқтату және дәстүрлі байланыс желілерін біріктіру болып табылады [13]. 

Ерекшеліктер NGN желілері ХЭО-Т Y-2xxx негізінен болып табылады. 

NGN технологиясы іске асыру стратегиясы болып табылады: 

- желілік инфрақұрылым NGN (қабаттасу стратегиясы) үшін параллель 

құру; 

- қолданыстағы құрылымы ОҚТЖ (ауыстыру стратегиясы) 

инфрақұрылымын NGN құру. 

Бірінші нұсқа бойынша жүзеге желі фрагменті ішінара ресурс ортақ 

негізгі желісін пайдалана отырып, бір-бірінен бөлек NGN негізделген желіге 

және қолданыстағы STOP функциясын жинақталатынын болжайды. Желілер 

арасында өзара іс-қимыл желілік нүктелері (шлюздер) санының шектеулі 

жүзеге асырылады. Бұл жағдайда, негізгі телефон қызметтері 

коммуникациялық желілер немесе өзара іс-қимыл желілерін де болып 

табылады. 
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Коммутациясы кез келген арасындағы өзара іс-қимыл ОҚТЖ NGN 

ресурстарын пайдалана отырып, жүзеге асырылатын түйіндерін, ал екінші 

нұсқа, NGN-шешімдер негізделген мультисервистік желісі, қолданыстағы 

STOP бөлігі деп қабылдайды. Фрагменттері реакция қолданыстағы тоқтату 

және NGN немесе NGN көзделген қалааралық қоңыраулар үшін негізгі 

телефон қызметтері болып саналады. 

Нұсқалар негізінен көлік желісін салу тәсілдерімен ерекшеленеді. 

Барлық нұсқалары үшін басқару деңгейі коммутациялық деңгейі мен бақылау 

қызметтерінің іске асыру бірдей болып табылады және тек өнімділігі 

талаптары мен орналастыру жабдықтарды желілік нүктелерімен 

ерекшеленеді, сондай-ақ шешімдер егжей-тегжейлі аспектілермен жобалау 

кезінде қабылдануы тиіс.  

Қазақстанда NGN технологиясына негізделген байланыс желісін құру 

тәсілдері: 

1) Инвестицияларды қорғау үшін, сандық технологиялар TDM 

негізделген қолданыстағы инфрақұрылымын сақтап қалу. 

2) Ұзақ мерзімді даму бағдарламалары NGN дамытуға кешенді 

көзқарас. 

4) Құрылыс фрагменттері қажетсіз ауыртпалықтары мен қызметтердің 

жаңа түрлерін өткізу үшін қажетті көлемде NGN қабаттасу әдісі. 

5) Пакеттік дауыс технологиясын іске асыру телефон байланысы 

нашарлауы алдын алу. 

6) Сәулет NGN элементтерін кезең-кезеңмен жүзеге асыру. 

7) Тәсілдермен «жоғарыдан-төмен» негізінде стратегиясын 

тұжырымдамасын іске асыру. 

8) NGN жүзеге асыру процесі біртіндеп енгізуді көздейді « өзегін 

кеңейту» және барлық деңгейлерде NGN желісінің элементтерін санын 

арттыру қағидаты бойынша орын алуы тиіс. 

9) Ұялы TDM және VoIP желілерінде бір мезгілде жұмыс істеу үшін 

әмбебап қызмет енгізу. 

Желілік NGN негізгі артықшылықтары: 

1) Жоғары ауқымдылығы. 

2) Модульдік кеңейту. 

3) Көп өнім берушінің қолдау көрсету. 

4) Жаңа қызметтер мен барлық желілік элементтерін қосу көлік желісін 

және қатынас әдісі түріне байланысты. 

5) Желілік ресурстарды тиімді пайдалану арқылы төмен операциялық 

шығындар. 

6) Толық Тор қосымша. 

NGN сатылған қызметтер: 

1) IP-телефония. 

2)IP - қызмет көрсету. 

3) Виртуалды жеке желісі (Voice-VPN, IP-Centrex). 

4) Виртуалды PBX (Hosted PBX). 

5) IP / Call-орталығы Үлестірілген. 
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6) Қызметтер WEB800. 

7) Тележұмыс (үйден жұмыс). 

8) Unified Messaging. 

SoftSwitch құрылғы құрылымы және оның міндеттері суретте 11.1 

көрсетілген. 

 

 
 

 

11.1 сурет - Құрылғының құрылымы және оның міндеттері SoftSwitch 

 

Жұптастыру SoftSwitch хаттама SIP-T арасында жүзеге асырылады. 

11.2 суретте   MG шлюз құрылымы көрсетілген. 

 

 
 

11.2 сурет – MG шлюз құрылымы 

 

11.3 суретте типтік ауытқуы  медиа - шлюздеріне кіру көрсетілген. 
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11.3 сурет - Типтік ауытқуы  медиа - шлюздері 

 

Қосылу БАҚ кіру шлюздер VoIP (NGN-DLC, PON) MetroEthernet FE 

немесе GE желілік интерфейстердің жасалуы тиіс. Хаттамалар MGCP / H248 

арқылы бақылауда болуы керек. 

11.4-11.6 суретте шоу NGN және NGN желісі КТК дәстүрлі АТС 

мультисервистік желі NGN GTS көші-қон сандар көрсетілген. 

 

 
 

11.4 сурет - Мультисервистік желі NGN GTS 
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11.5 сурер – АТС ішіндегі NGN дәстүрлі миграциясы 

 

 
 

11.6 сурет - Ауылдық NGN желісін іске асыру 
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Қысқартулардың тізімі 

 

         АЛ – абоненттік линия 

АҚО – абоненттік қорғаныс орнату  

АК – абоненттік комплект 

АЖТ – асинхронды жіберу тәсілі 

АҚТС – автоматтық қалааралық телефон станциясы 

АЖЖ – аналогты жіберу жүйесі  

АТС – автоматтық телефон станция 

АСӨ – аналогты-сандық өзгеруші 

ЖКП – жылдамдатылған коммутациялық пакет 

ТОБЛ – талшықты-оптикалық  байланыс линиясы  

СТЖ – сабақтасқан телекоммуникациялық желі 

УБК – Мультиплексирленген уақыттық бөліну каналы  

ГАИ – глобалды ақпаратталған инфрақұрылым 

ҚТЖ – қалалық телефон желісі 

ДК – декодер көзі 

БАБЖ – Бірыңғай автоматтандырылған байланыс желісі 

ЕСТ – Бірыңғай телекоммуникация желісі 

ДХТ – дыбыстық хабар тарату 

ИЖ – интеллектуалды желі 

ИКМ – импульсті-кодалық модуляция 

КК – коммутация каналы 

КП – коммутация пакеті 

КХ – коммутация хабарламасы 

КТС – комбинацияланған телефон желісі 

СКО – сызықты-кабельдік орнату 

ХКТТК – Халықаралық Консультациялық Телеграфия мен Телефония 

Комитеті 

ХҰС – халықаралық ұйымдық стандартизация 

ҚС – қалааралық станция 

ХСЭ-Р –  радиобайланыс секторы 

ХСЭ-Т – Халықаралық телекоммуникациялық стандартталған 

секторының Электрбайланыс Союзі 

ҚТЖ – қалааралық телефон  желісі 

ҚТТ – қалааралық транзиттік торап 

МТ – магистралды торап 

ХКО – халықаралық коммутация орталығы 

ББЖ-ТК –амплитудалық бір бүйір жолағын басатын салмақ түсіруші 

және салмақ көтеруші модуляция  

ЖКС – жалпы каналды сигнализациялық жүйесі 

ОБМ – оптикалық байланыс мүмкіндігі 

ШКСҚ –шуыл каналының сигналға қатынасы 

СТС – соңғы транзиттік станциясы 

НСК –негізгі сандық канал 
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ЖҚТ –жоғарғы қолданыстағы каналдар түйіні 

ЖСК –жоғарғы сападағы канал 

ДТ – деректерді табыстау 

СТТ –соңғы таңдаудағы түйін 

РЖК –реттелген жалған кездейсоқтық 

ПСИ – плезиохрондық сандық иерархия 

БЭС – біріншілік электр сигналы 

ТҚ – таратушы қорап 

ТШ – таратушы шкаф 

ТЖ – таратушы жәшік 

ЖС – жалғаушы сызық 

ТМО –тәуелсіз мемлекеттік одақ 

ОҚТЖ –ортақ қолданыстағы телефон желісі 

АТЖ –ауылдық телефон желісі 

ССИ – синхронды сандық иерархия  

ЭБЖ –электробайланыс жүйесі 

ТА – телефондық аппарат 

ҮЖ – үндестік жиілігі 

САӨ –сандық-аналогтық өзгеріс 

САТС – сандық АТС 

ОС – орталық станция 

СББҚК –сандық байланысты біріктірудегі қызмет көрсету 

СББҚ –сандық байланысты біріктіру қызметі 

СЖЖ –сандық жіберу жүйесі 

         ИҚКСЖ – интеграциялық қызмет көрсетуден сандық желі 

ИҚСЖ – интеграция қызметімен сандық желі 

ЖСЖ – жеберудің сандық жүйесі 

АЖЖСЖ – АЖ бойынша жіберудің сандық жүйесі 

АКТ – автоматикалық коммутация түйіні 

КХТ – кіріс хабарлама түйіні 

ҚУВС – қалааралық УВС  

ЗСЛТ – ЗСЛ түйіні 

ШХТ – шығыс хабарлама түйіні 

АТСМӨ – АТС мекеме-өндірістігі 

АҚ-АБ – ауыл-қала аймалық байланыс 

ИҚТ-СЖ – интеграциялық қызметтен таржолақты-сандық желі 

          АЖБ – арналарды жиіліктік бөлу, жиіліктік Мультиплексирлеутеу  

КР – кеңжолақты рұқсаттама 

ИҚК-СЖ – интегралдық қызметтен кеңжолақты-сандық желі 

ЭЕМ – электрондық есептеуіш машина 

ААА-жүйесімен (Authentication, Authorization and Accounting) – 

сәйкестендіру, авторландыру және көрсетілген қызмет есебі 

ANSI (American National Standard Institute – Америкалық ұлттық 

стандарттау институты 

ЖАӘ – жіберудің асинхронды әдісі 
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CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and 

Telephony) – МККТТ 

          CDMA – кодтық бөлгіші бар көптік рұқсаттама 

CEPT (Conference of European Posts and Telegraphs) Пошта және 

электр желі әкімшілігінің Европалық конференциясы 

CSMA/CD – тасымалдаушы тыңдаушысы мен соқтығысуды анықтауы 

бар көптік рұқсаттама 

DSL (Digital Subscriber Loop) – сандық АЖ 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – DSL мультиплексоры 

ECMA (European Computer Manufactures Association) – ЭВМ 

өндірісінің Европалық қауымдастығы 

EIA (Electronic Industrial Association) – Элекктронды өнеркәсіптің 

қауымдастығы 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Электр 

байланысын стандарттау Европалық институты 

FCC (Federal Communication Commission) – Байланыс бойынша 

федеральдық комиссия 

FDM (Frequency Division Multiplexing) – жиіліктік мультиплекстеу 

FDMA – жиілікті бөлуі бар көптік рұқсаттама 

FTTH (Fiber To The Home) – ВОЛС-ты тұрғын үйге дейін жеткізу 

FTTO (Fiber To The Office) – ВОЛС-ты кеңсеге дейін жеткізу 

FTTC (Fiber To The Curb) – ВОЛС-ты кабельді шкаф орнатылған жерге 

дейін жеткізу 

FTTR (Fiber To The Remote) – ВОЛС-ты өшірілген модульге, 

концентраторға дейін жеткізу 

GSM – ұялы байланыс желілері үшін модуляция (Европейский 

стандарт) HFC (Hybrid Fiber Coaxial) – оптиканы концентрация нүктесіне 

дейін жеткізу 

IAB (Internet Activities Board) – Internet жұмысын реттеу бойынша 

кеңес 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) – 

Электротехника және электроника бойынша инженерлер институты  

IETF (Internet Engineering Task Force) – Internet ғаламдық желі 

аймағындағы стандарттау бойынша зерттеу комитеті 

IRTF (Internet Research Task Force) – Internet ғаламдық желі 

аймағындағы зерттеу комитеті 

IN – зияткерлік желі 

IP – Ғаламторлық протокол 

ISO (International Standard Organization) – МОС 

ITU-T (International Telecomm107unication Union) – МСЭ  

RFC (Request for Comments) – түсініктемеге сұраныс 

NGN – келесі ұрпақтың байланыс желісі 

MPLS (Multiprotocol Label Switchi110ng) – белгі бойынша 

көппротоколды коммутация 

PDH (Plesiochronous digital hierarchy) – плезиохронды сандық иерархия 
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RNC (Radio Network Controller) – радиобайланысты бақылаушы 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – жіберудің синхронды жүйесі 

SONET (Synchronous Optical Networking) – синхронды оптикалық 

желі 

SS (Spreading Specter) – спектрді кеңейту 

STM116 – синхронды транспорттық модуль 

TDM (Time Division Multiplexing) – уақыттық бөлумен 

мультиплекстеу 

TDMA – уақыт бөлуі бойынша көптік рұқсаттама 

TIA (Telecommunication Industrial Association) –

Телекоммуникациялық кәсіпорынның ассоциациясы 

ТРМА – өкілетті және маркер жіберуі бар көптік рұқсаттама 

VoIP – IP протоколының үстіңгі дауысы 

WCN (Worldwide communication network) – байланыстың әлемдік 

желісі  

WDM – толқын ұзындығы бойынша мультиплекстеу 

WDMA – толқын ұзындығы бойынша бөлуі бар көптік рұқсаттама 

xDSL – сандық абоненттік сызық 
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