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Кіріспе 

 

Желілік магистралдар деңгейiнде таратылатын  ақпараттың өсу көлеміне 

оптикалық талшықты қолдану арқылы қол жеткізуге болады.  

Оптикалық талшық қазіргі уақытта ақпарат тарату үшін ең жетілген 

физикалық орта болып саналады, сонымен бірге алыс қашықтықтарға 

ақпараттың үлкен ағындарын тарату үшін арналған болашағы зор орта.  

Көптеген компаниялар, соның ішінде: IBM, Lucent Technologies, Nortel, 

Corning, Alcoa Fujikura, Siemens, Pirelli - талшықты-оптикалық технологиялар 

облысында қарқынды зерттеулер жүргiзеді. Ең озықтар қатарына, тығыз 

толқындық мультиплекстенетін, қазiргi талшықты-оптикалық 

магистральдардағы өткiзу қабiлетiн едәуiр үлкейтуге мүмкiндiк беретiн, 

DWDM технологиясын жатқызуға болады. 

Заманауи талшықты-оптикалық кабельдердің (ТОК) пайда болуының 

арқасында, сандық тарату жүйелеріндегі (СТЖ) сызықтық тракттағы (CТ) V 

тарату жылдамдығын жоғарылатуға (бірнеше ГГц) мүмкіндік пайда болды.  

Оның бір уақыттағы регенерация секциясының ұзаруы 1 –  100 км – ге 

дейін. Мұндай   СТ- лардың  өнімділігі (өнімділік 1•V)  100 және одан да көп 

сандық  жұп  кабельдері бар сандық трактылардың  өнімділігін басып озады, 

сонымен қатар олардың  экономикалық тиімділігін радикалды ұлғайтады.  

Регенераторлардың көпшілігін шеткi немесе транзиттік станциялармен 

түйістіруге  болады.  Дегенмен, жоғары жылдамдықты сигналарды алу үшiн 

цифрлық ағындар тобына құралатын асинхронды жүйелердің  қолданылуы 

үлкен және сенiмсіз техникалық шешiмдерге алып келедi. Тармақталу және 

(топтық сигналдың көп сатылы қайта құрылуы үшiн керек) транзиттің 

цифрлық ағынының құраушыларына (компонентi) бару жолы қиынға соғады. 

Топтық сигналдың синхронизациясы бұзылған кезде компонентті 

ағындардың синхронизациясын көпсатылы қалпына келтіру үшін 

салыстырмалы көп уакыт кетеді. Бұл қиындықтарды топқа құрылудың 

синхрондық жүйесiнде жеңуге болады. Экплуатационды шығындарды азайта 

отырып, желі бойынша ақпарат таратудың сенімділігін арттыру үшін желінің 

бақылау функциясының, басқаруының және қызмет көрсетуін (Орегаtiоn, 

Аdminisstration  and   Маnаgement, ОАМ) терең автоматтандыруы қажет.  

Бұған, байланыс аппаратураға ЭВМ техникасының органикалық енгізуі 

арқылы қол жеткізуге болады. Соңғы жылдар есептегіш желілер үшін 

құрастырылған, осы желілердің бөлек қабаттарға нақты  бөлінуі мен 

интерфейстер стандартизациясы және әсерлесу хаттамалары бар, ашық 

жүйелердің өзара әрекеттілік  әдістері (АЖӨӘ), басқару жүйесінде және 

байланыс желілерінің (Те1есоmmunication Маnаgеmеnt  Network, ТМN) 

қызмет көрсетуінде қолданыс тапты. Бұл әдiстер байланыс желiсiн  құру үшiн 

де жемiстi. 

Дегенмен қолданыстағы желілік құрылымдарға және байланыс 

аппаратурасына жаңа технологияларды тиімді енгізу үшін олардың қайта 

өңделуі қажет. Мысалы, ЦТЖ циклдарына  бақылау жасау және басқару 
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сигналдарын қосу керек, ал тарату және жедел басқару аппартурасына- 

интерфейстік,  бакылаушы және орындаушы кұрылғыларды қосамыз. 

Бұдан басқа, электрбайланыс қызметінің тұтынушылары мобильді және 

сымды байланыстарынының қызметін таңдап алуды күтіп отыр, және де 

қызмет көрсетудің жоғары сапасы, төмен шығындар, тапсырыстарға жедел 

жауап беру және индивидуалды қызметтер жиынтығы. Ірi iскер абоненттер өз 

желілік қаржыларын басқарудың мүмкiндiгiн жетiлдiруімен, өткiзгiштiк 

қабiлетi басқарудың үлкен икемдiлiгін қоса талап етеді. Көлемнiң маңызды 

үлкеюi, сенiмдiлiктiң қажеттiлiгi және цифрлық ақпаратты таратудың 

тиімділігі (Synchronous Digital Нierarchy) SDH, DWDM қажеттілігін алдын – 

ала анықтады. 
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1 бөлім. SDH технологиясы негізіндегі синхрондық сандық желі            
 

1.1 Синхрондық иерархияны құрудың жалпы ерекшелiктері                            
 

SDH жасалуы кезінде еуропалық иерархия PDH-тың  мирасқорлығымен  

қамтамасыз етілді: терминалды мультиплексорлар және SONET/SDH 

желiлердi енгiзу/шығару  мультиплексорлары, желiге рұқсат алу жүзеге 

асуы,тек кіріс арналарын қолдауға ғана есептелінген  немесе рұқсат арнасына, 

сол тарату жылдамдығы бiрiккен стандартты қатарының американдық және 

еуропалық иерархия PDH сәйкес келген,  атап айтқанда: 1.5, 2, 6, 8, 34, 45, 140 

мбит/с. Рұқсат етілген сандық сигналдар арнасы, тарату жылдамдығы 

көрcетiлген қатарға сәйкес келсе  PDH (немесе байланысшылар 

терминологиясындағы компоненттi сигналдармен) трибы деп, ал  

сигналдардың тарату жылдамдықтары SDH жылдамдықтарының стандартты 

қатарына сәйкес келсе  SDH трибы деп аталады. 

Бiрiншi ерекшелiк - тек қана PDH және SDH трибтарын кiріс 

сигналдары  рұқсат етілген арнасының сапасын  қолдау.  

Басқа ерекшелiк - фреймнiң құрылымдық  қалыптастыру процедурасы. 

Бұл әдiстi өткiзу үшiн  трибты жинақтайтын, контейнер ұғымын 

пайдалануға ұсыныс жасалған. Контейнерлер өлшемі бойынша, PDH 

деңгейіне сәйкес келетін 4 деңгейге бөлiнедi. Контейнерге, контейнердiң өту 

статистикасының  жиыны үшiн ақпараттың басқаруын қамтамасыз ететін, 

ярлык жабылатын. Мұндай ярлык  контейнер ақпаратын тасымалдау үшiн 

пайдаланылады, яғни  физикалық объектi емес, логикалық болып табылады, 

сондықтан оны виртуалды контейнер  деп атайды. 

SDH  иерархиясының екiншi ерекшелiгi – трибтар, өлшемдері PDH 

иерархиясындағы  триб деңгейімен анықталған, стандартты белгiленген 

контейнерлерде жинақталуы керек.  

SDH иерархиясының үшiншi ерекшелiгi - пайдалы жүктеменiң iшiндегі 

өріс контейнерінің жағдайы өзгеруi мүмкін  және синхронды  өңдеулер айғағы 

аралығында қайшылыққа серп етуге мүмкiндiк беретiн көрсеткiштердiң 

көмегімен  виртуалды контейнердің жағдайы анықталады. 

SDH иерархияның төртiншi ерекшелiгi - бiр деңгейдiң бiрнеше 

контейнерлерi бiрге біріктіріле алады және  қолданылатын стандартсыз  

пайдалы жүктеменi орналастыруы үшiн бiр үздiксiз контейнер сияқты 

қарастырады  

SDH иерархияның бесiншi ерекшелiгi - 9•9 = 81 байт өлшемдегі  жеке 

тақырыпша өрісінің (дестелi өңдеудiң технологиялары үшiн нормалы 

жергiлiктi жүйе) қалыптасуы қарастырылған.  

SDH желiсінiң ең маңызды ерекшелiгi, оның қабат астына  бөлінетін үш 

функционалдық қабатқа бөлінуі болып табылады (1.1 кестеге қара). Әр қабат 

жоғары жатқан қабаттарға қызмет көрсетедi және анықталатын, рұқсат етілген 

нүктелерге ие. Қабаттар өзінің бақылау және басқару әдістеріне ие, осының 

арқасында рұқсат етілмеген жағдайдағы жою операцияларының жоғарыда 
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жатқан қабаттардға әсерін төмендетеді. Қабаттардың тәуелсiздiгi, енгiзуге, 

басқа қабатқа тиiспей оларды модернизациялауға немесе алмастыруға 

мүмкiндiк бередi. 

 

            1.1 кесте - SDH функционалдық қабаттарға бөлiнуі 

Қабат Қабат асты 

Арналар  

Тракттар Төменгі реттің 

Жоғарғы реттің 

Тарату 

ортасы 

Секциялар Мультиплексті          Регенерациялық 

 Физикалық орта: ТОБС, РРС 

 

  Келесi мазмұндамалар үшiн ең маңыздысы желілік қабаттар:арналар, 

тракттар, секциялар. Арналар желісі - тұтынушыларға меншiктi қызмет 

көрсететін қабат. Олардың терминалдары SDH ақырғы аппаратура 

комплектісіне байланыстырушы сызықтармен қосылады. Желi арнасы  әр 

түрлi SDH – ң ақырғы аппаратура комплектісін коммутациялық станциялар 

арқылы байланыстырады.  

Арналық топтар, тракттар желiсін құра отырып, әр түрлi реттегі топтық 

тракттарға бірлеседі. Төменгi және жоғарғы, екi тракттық қабаттар желілік 

(иерархия SDH бойымен  жоғарыдан төменге) айтылған. Тракт қабатында 

программалық және қашықтықтан бақылау және басқаруды қосу  жүзеге 

асырылады. Барлық трактiлер SDH мультиплексорларына кiретін, жедел 

ауыстырылатын аппаратурада аяқталады. 

Топтық тракттар сызықтыға ұйымдастырылады, және олардың 

құрылысы тарату ортасынан (оптикалық талшық, радиорелейлi сызықтар) 

тәуелді болады. Бұл таратудың желілік  қабаты. Ол  екі бөлікке бөлінеді: 

секция қабаты (жоғарғы) және физикалық ортаның қабаты. Секциялардың 

желілік қабаты екiге бөлiнедi. Жоғарғысы мультиплексті секцияларының 

(МС) қабаты болып табылады. МС, трактiлер аяқталатын немесе  

ауыстырылатын пункттердің арасындағы ақпараттың таратылуын қамтамасыз 

етедi. Регенерациялық секциялардың   (РС) төменгi қабаты, регенераторлар 

немесе регенераторлар, және аяқталу пункттары мен тракттар ауыстырылуы 

арасындағы ақпарат таратуды қамтамасыз етеді. 

 

Функционалдық есептер және SDH желiлерiнің модульдері. 

SDH желісі шектелген жинақтылықтың жеке функционалдық 

модульдердерден құралады: мультиплексерлер, коммутаторлар, 

концентраторлар, регенераторлар және терминалды құрылғылар. Бұл жинақ 

желімен шешілетін, негізгі функционалдық есептермен анықталады: 

- кіріс ағындарын рұқсат етілген арналар арқылы SDH желісінің 
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тасымалдануы үшін жарамды, агрегаттық блоққа жинақтау, рұқсат желісінің 

ТМтерминалды мультиплексорларымен шешілетін, мультиплекстеу есебі; 

- кіріс\шығыс ағындардың енгізу\шығару мүмкіндігі бар, желі бойымен 

агрегаттық блоктарды тасымалдау – ADM – енгізу\шығару 

мультиплексорларымен шешілетін, тасымалдану есебі, ол желі ағындарын 

логикалық басқарады, ал физикалық – осы ортада тасымалдаушы арна 

құратын, физикалық ортадағы ағынмен; 

- желінің белгіленген түйінінде iске асатын, желінің бiр сегментінен 

басқасына маршрутизациялану сұлбасымен сәйкес келетін виртуалды 

контейнерлердің жүктелуі - сандық коммутаторлар немесе DXC - кросс 

коммутаторлар көмегімен шешілетін кросс коммутация немесе  

коммутациялық есебi; 

- бiрнеше бiртипті ағындардың тағайындалушы түйiнге (концентратор 

немесе хаб) бiрiктiрілуі -концентраторлармен шешілетін, концентрация есебі; 

- оның өшу өтемі үшін үлкен қашықтыққа таратылатын амплитудалық 

сигналдар және  пішінінің  қалпына келуі (регенерация), – регенератордың 

көмегімен шешілетін регенерация есебі – LAN-дағы қайталағыштармен бірдей 

құрылғы; 

- SDH желiмен қолданушы желiсiнің түйiндесуі -  шеткi жабдықтардың 

көмегімен шешілген түйіндесу есебі - әр түрлi келiсетiн құрылғылар, мысалы, 

конвертер, интерфейстер, конвертер жылдамдықтары, импеданс конвертері 

және тағы басқалар. 

 

 Мультиплексор. 

SDH желiлерiнің  негiзгi функционалды модулі мультиплексор болып 

табылады. SDH мультиплексерлері, қолданылып жүрген басқа 

мультиплексерден айырмашылығы (мысалы, PDH желісіне қарағанда)  

мультиплексор функциясын орындай отырып,терминалды рұқсаттың да 

функциясын орындайды, осының арқасында PDH иерархиясының төменгі 

жылдамдықты арналарын өзінің кіріс порттарына тікелей қосуға мүмкіндік 

береді. Олар көбінесе  іс жүзінде барлық жоғарыда аталған есептерді шешуге 

мүмкіндігі бар әмбебап және икемді құрылғылар болып табылады, яғни 

мультиплекстеу есебiнен басқа коммутация, шоғырландыру және 

регенерациялау есебін орындайды. Бұл SDH мультиплексорының - SMUX 

модульдiк конструкция күшiмен мүмкiн, мұнда атқарылатын функциялар тек 

қана басқару жүйесiнiң мүмкiндiктерi мен мультиплексор спецификациясына 

кіретін модульдардың құрамымен анықталады. 

SDH мультиплексордың екi негiзгi түрiн ерекшелеу қабылданған: 

терминалды мультиплексорлар  және енгiзу/шығару мультиплексоры. 

SDH мультиплексордың басқа маңызды ерекшелiгі  1 + 1 сұлбасы 

бойымен қорғалатын  сенiмдiлiктiң жоғарылауының мақсатымен немесе жүз 

проценттi сақтау тәртібiн жасауы үшiн пайдаланылатын және агрегаттық 

шығу деп аталатын (қабылдау/тарату каналдары) екі оптикалық сызықты 

кiрістері бар болып табылады. Бұлшығулар (желiнiң топологиясынан 
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тәуелдiлiкте) негiзгi және резервтi (сызықтық топология)  немесе шығыс және 

батыс (сақиналық топология)  деп аталады. 

SDH желiлеріндегi 1+1 резервтеу олардың iшкi ерекшелiгi болып 

табылады және қорғалмаған режимде жұмыс істейтін SDH желісінің аталған 

қуысында жасалатындай, желінің бір түйінінен екінші түйініне альтернативті 

(резервтік) жол колданылған кезде, сыртқы резервпен ортақ ештеңесі 

болмайды. 

 

«Сақина»  топологиясы. 

Бұл топология (1.1 суреттi қара) SDH  иерархиясының (155 және 622 

Мбит/с) алғашқы екi деңгейінің SDH желiлерiн құру үшiн кең пайдаланады. 

Бұл топологияның негiзгi артықшылығы – 1+ 1 түрiнің қорғауын 

ұйымдастырудың жеңiлдігі, бұл SMUX синхронды мультиплексорларында 

оптикалық агрегаттық шығыстардың (қабылдау/тарату арналары) екі  

жұбының (негiзгi және резервтегi) бар болуының арқасында: шығыс - батыс  

қарсылас ағындары бар  екі еселенген  сақинаны қалыптастыру мүмкiндiгі. 

 
 

1.1 сурет - TU-n трибты ортаңғы блоктарының деңгейіндегі 1 + 1 қорғауымен 

«сақина»   топологиясы 

 

Сақиналы топологияның бірқатар қызықты қасиеттері бар, ол желінің 

өзін – өзі қалпына келтіру мүмкіндігі беретін, яғни кейбір рұқсат етпеу 

түрлерінен қорғаныста болуы. 

SDH аппаратурасы. 

Таратудың өзгертілуі, оперативті қосу немесе басқа функциялар үшін 

аппаратурасы тар мамандандырылған PDH аппаратурасымен салыстырғанда, 
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SDH аппаратурасы коп функционалды. Әр түрлi фирмалармен шығарылатын  

SDH  жабдықтары барлық түрлері, бакылау және басқару, сызық бойымен 

таратылатын  функцияларды орындайды, олардың көпшілігі түрлендіру, 

автоматты ауыстырып қосу және т.б. функцияларды орындайды. Сондықтан  

төменде көрсетілген SDH аппаратурасын типі бойынша бөлу шартты болып 

табылады.  

SDH аппаратураның негiзгi түрi СМ болып табылады. Ол түрлендіру 

функциясын , оперативті  ауыстырылуды, сандық ағындарды  енгізу/шығару 

және сызықтан тарату/қабылдауды орындайды. Одан басқа, ол 

конфигурациялау функциясында және желiнi бақылауда қатысады. СМ –ді 

өңдейтін, синхронды транспорттық модульдердің жоғарғы деңгейімен 

сәйкесінше, СМ-1, СМ-4 және СМ-16 болып ажыратылады.  

Бiрiншi деңгейдiң мультиплексорлары рұқсат беру  желiсiн құрайды. 

Олар не  сызықтық  сапасында қолданылған, не алдағы өзгертулер үшін СМ-4 

немесе СМ-16-ға станция ішілік байланыс бойымен берілетін STM-1 

сигналдарының тұтынушы сигналдарын қалыптастырады. 

Жоғарғы деңгейлердiң мультиплексорларыаса жүктелген желiлерінің 

бөлiмшелерiнде жұмыс iстейдi,мысалы, магистральдарда. Олар STM-1 және 

140 мбит/с PDH сигналдарын қабылдайды және олардан жаңа STM-N 

қалыптастырады. 

Мультиплексордың барлық көрсетілген түрлері шеткі (ОМ) 

енгізу/шығару (МВВ) сапасында  жұмыс істейді және құрылған АОП-қа ие 

болады . 

SDH аппаратурасының екінші таралған түрi - автономды АОП. Оның 

функциясы - сызық бойымен тарату және сандық ағындарды ауыстырып қосу. 

Одан басқа, АОП SDH және PDH желiлерiнің арасындағы шлюз болып 

табылады, яғни СМ функциясын да орындайды. АОП функцияларының әр 

түрлі деңгейдегі SDH және PDH комбинациялары болуы мүмкін. 

SDH желiлерінде  станциялық регенераторлардың ретінде, STM-N 

барлық сигналдарына регенерация секцияның аралығындағы 

трансляцияланған СМ қолданылады ,  тек қана VC-4. 

SDH үшiн қызмет көрсету жүйесiнiң (Element Manager) басты құрылғысы 

ерекше болып келеді, оның мақсаты – барлық SDH желілік элементтерін 

бакылау және баскару. СМ, АОП және регенераторлар желілік элементтер 

болып саналады,осылармен Element ManagerSTM-N, VC-n тақырыпшаларына 

енгізілген немесе локалдық желінің (мысалы, Ethernet) арналары бойымен 

байланысады, TMN қоғамдық қызмет көрсету жүйесі пайда болғаннан кейін, 

соңғысы өзіне Element Manager функцияларын алуы керек. 

 

 SDH желiсінің сипаттамасы. 

SDH технологиясы (Synchronous Digital Hierarchy - Синхронды сандық 

иерархия) әртүрлi ақпараттық ағындар үшiн бiртұтас транспорттық орта 

құруға мүмкiндiк бередi. 

Сонымен қатар желінің өткізу қабілеттілігі, телефонды – дауыстық 
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немесе сандық мәлімет түрінде, біріккен ағынмен ақпараттың үлкен көлемін 

жіберуге жеткілікті.  

Қондырғы  әрдайым өзі тестіленеді және қандай да ақаулық пайда болған 

кезде диагностикалық хабарлама берілетін оператордың мониторына орталық 

басқару жүйесіне сәйкес хабарлама жіберіледі және оны бір уақытта келесі 

сараптама үшін дерек қорында сақтайды. 

Желідегі арналар тарату сапасы нашарлаған кезде немесе негізгі арналар 

жоғалса айналма жолдың көмегімен бекітіледі. Мұндай басқару ұстанымы 

кабельді трассалардағы апат жағдайларында толық байланыстың сақталуын  

немесе  желілік жабдықтардың қандай да элементтердің саптан шықпауын 

қамтамасыз етедi. 

Топологиялық түрде, желi ақпаратты тарату жылдамдығы 622 Мбит/с 

(STM-4)  болатын сақинадан тұрады. Желi STM-4 бойымен 63 немесе 252 Е1 

(2 Мбит/с) бағыттарының әрқайсысының бойымен таратуға мүмкiндiк бередi. 

Мұндай өткiзгiштiк қабiлет 7560 телефондық арналарға дейiнгі таратуды 

қамтамасыз етедi. Пайдаланылатын PDH-интерфейс G.703 болып табылады. 

SDM-ге  тұтынушылардан 2, 048 Мбит/с ағындары келіп түседi; 

ағындардың өту трассасы бағдарламамен беріледi. Сақиналы құрылым және 

арналар резері, апаттар кезінде желінің байланысын және тарату деректерінің 

үздіксіздігін қамтамасыз етеді.  

Барлық желілік  элементтер бiртұтас басқару орталық желісінен 

басқарылады. Басқару жүйесi, осындай түрдегі жүйелерге қойылатын 

талаптардың бәріне жауап береді, ал оның көптеген функциялары 

қайталанбастай болып келеді. 

Басқару жүйесi желiні басқару үшiн операторға көптеген әр түрлi 

мүмкiндiктер береді.  Негізінен,жүйе мүмкiндiк бередi: 

- нақты уақыт режимінде, апаттық хабарламаларды жинақтау және 

талдау, жойылған желілік элементтің (блок деңгейіне дейін) мониторингі мен 

конфигурациясын жүзеге асырады; оның бастапқы және шеткі нүктелерiнiң 

нұсқауымен арналарды автоматты түрде құру, арнаның сапасын байланыстың 

бұзылуынсыз тексеру, бергiге және қиыр шетке «ілгектер», ал сонымен бiрге 

кез келген бөлiмшеде бақылау нүктелерiн орнату ақаулықтардың iздестiруiн 

айтарлықтай жеңiлдетеді; 

- кабельдiк теледидардың сандалған сигналдарының таратылуы үшін 

ыңғайлы ортаны құрайтын бiр кіріспен  және бiрнеше шығулармен арналар 

салу; 

- үзіліссіз байланыстық арнаның конфигурациясын редакциялау, желінің 

перифериялық жабдығын үзіліссіз байланыстың басқару орталығынан 

бағдарламалы қамтамасыз етудің жаңа версиясына ауыстырады.  

Станцияны қосу үшін сақиналы SDH станциясында ADM кіріс/шығыс 

мультиплексорының қондырғысы қарастырылады. Мультиплексор төменгі 

жылдамдықты ағындардан жоғарғы жылдамдықты ағындарды жинақтау үшін 

және демультиплекстеу үшін де қызмет етеді, яғни төменгі жылдамдықты 

ағынды айқындау мақсатында жоғарғы жылдамдықты ағынды бөлшектеу. 
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Мультиплексор бір трибтық интерфейстің кірісіндегі локалды коммутацияны 

басқа трибтық интерфейстің шығысында жүзеге асыруы мүмкін. Ереже 

бойынша, бұл коммутация 2 Мбит/с трибпен шектелген. ADM 

мультиплексоры кіріс ағындардың саңылаулық коммутациясын жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді, және бағыттардың біреуі істен шыққан кездегі 

тарату арнасына қабылдау арнасының тұйықталуын жүзеге асырады. 

Сонымен, ол (мультиплексордың саптан шығуы апаттық жағдай кезінде) 

негізгі оптикалық ағынды сол арқылы айналып өту жүйесінде өткізуге 

мүмкіндік береді. Осының барлығы  сақина типті топологияларда ADM-ді 

қолдану мүмкіндігін береді. Мультиплексор келесi негiзгi блоктардан тұрады: 

- электрлік порттарының жиынтығы бар трибті блоктар, әр түрлi 

жылдамдықтағы (2-ден 155 Мбит/с-ке дейiн) кіріс ағынындарын қабылдау 

үшiн; 

- мультиплексор және коммутатордың екі жұбы (негізгі және резервті), 

локалды коммутация мен ағындарды басқаруды, шығыс ағындарды 

қалыптастыру үшiн, «шығыс» және «батыс» шығыс порттары 622 Мбит/с 

(STM-4) болатын екі оптикалық агрегаттық блоктарды мультиплекстеу үшін. 

- екі (негiзгi және резервтi) коректендiру блоктары; 

- қызметтiк арнамен ,бақылау және басқару интерфейстерi. 

Ол трибтық интерфейстердiң кіріс электр портына берiлетiн 

мультиплекстенудің әр түрлi ағын кiрiсiн қамтамасыз етеді: оптикалық 

агрегаттық блоктардың шығысында түзетілетін 2 Мбит/с  252 ағындарына 

дейiн немесе 34 Мбит/с 12 ағындарына дейiн немесе 622 Мбит/с бiр немесе екi 

ағындарында 155 Мбит/с алты немесе 12 iшiнара толтырылған ағындарына 

дейiн. Мультиплексор және оның блоктары келесi сипаттамаларға ие: 

а) трибтың интерфейстiк кірісі  және шығысы: кiрістегі деректердің 

тарату жылдамдығы 2 Мбит/с немесе 622 Мбит/с, кіріс импеданс - 120 Ом 

(симметриялық кiріс) 2 Мбит/с үшiн; 

б) трибтың оптикалық кірістері мен шығыстары және агрегаттық блоктар: 

қысқа және орташа оптикалық секциялар үшін толқын ұзындығы 1310 нм, 

12/12/24 дБ  секциясына рұқсат етілген максималды жоғалтулар, 1310 нм-дегі 

қысқа, орташа және  ұзын секция үшін, 24 дБ ұзын секциялар үшін 1550 нм 

кезінде, кабель типі - бiр модалы. 

SL4 қондырғысының таратушы ортасы ретінде оптикалық талшық 

пайдаланаылады. Оптикалық талшық G.652 және G.653 МСЭ-Т 

рекомендацияларына сәйкес келуi керек [4]. G.652 рекомендациясына сәйкес 

келетін талшықтың дисперсиясы, 1300 нм диапазоны үшін 

оңтайландырылған, сондай-ақ G.653 рекомендациясына сәйкес келетін 

талшықтың дисперсиясы, 1550 нм диапазоны үшін оңтайландырылған. 

Дегенмен, G.652 рекомендациясына сәйкес келетін  талшықтар екi диапазон 

үшiн де қолданыла алады. SL4 қондырғысының барлық түйіндері  1300 нм 

диапазоны үшiн де, 1550 нм диапазоны үшін де оптикалық платалармен 

жабдықталады.  
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Тарату трактiсiнiң құрылымы, оптикалық диапазон. 

1.2 - суретте SL4 қондырғысының базасында ұйымдастырылған 

таратудың екi жаққа бағытталған трактiсiнiң құрылымы келтiрiлген. 

G.957 МСЭ-Т 121212 рекомендациясымен  сәйкесінше STM-4 

сигналдарды тарату үшін  NRZ (нөлге қайтарусыз) скрембірлеу сызықты 

кодын пайдаланады. Сызықты регенераторда кірісті оптикалық сигнал 

электрлікте түрлендiріледi, арттырады, регенерацияланады және қайтадан 

оптикалық сигналға түрленедi. Сызықты регенератор регенерация 

секциясының қосымша қосалқы арналар деректерін тарату және  қызметтiк 

байланыс арнаға кіруін қамтамасыз етедi. Екi ақырғы пункттердің аралығында 

SL4-тің  48 регенераторларына дейiн орналастыруға рұқсат етiледi. Осы кеде 

фазалық дiрiлдің қосынды шамасыны белгіленген мәнінен  аспайды. 

Ұзындықтары үлкен тарату трактiлерi регенерация секциясының 

каскадты қосылу жолымен ұйымдастырылуы, және оның аяқ жақтарында 

сызықты шеткi қондырғы  қосылуы  мүмкін. 

 

 
 

1.2 сурет – СЦИ SL4 сызықты қондырғысының базасындағы тарату 

трактiсiнiң құрылымы 

 

AUX - Qx қосымша арналары; 

QD2 – жүйе интерфейсі, (TMN) желiнi басқару; 

F1 - F1 интерфейс: 2488.320 Мбит/с; 

SLR4 - NRZ кодындағы сызықты регенератор, СЦИ; 

F2 - F2 интерфейс: электрлік 155 Мбит/с; 

SLT4 - ПЦИ 140 Мбит/с немесе СЦИ сызықты терминалы; 
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F(OT)  - жұмыс терминалының интерфейсi ; 

T3 - синхронизацияның кірісі (T3 шығысы- дайндық кезеңiнде). 

Егер, SLR қондырғысы қолданыла алмаса, мысалы, үлкен созылымдағы 

суасты кабельдік сызықтарында, онда берілген мәселе оптикалық 

күшейткiштердi (ONV)  немесе қажеттiлiк болған кезде оптикалық алдын-ала 

күшейткiштерді (OVV) қолданумен шешіледі. 

Тарату соңында 1550 нм диапазонында, оптикалық күшейткiш 

таратқыштың шығыс қуатын 13 дБ-ге  арттыру  үшiн қолданыла 

алады.Қабылдау соңындағы оптикалық күшейткiш қабылдағыштың 

сезімталдығын 10,5 дБ-ге арттыруы үшiн қолданыла  алады. 

 

   Ақпарат тарату желiлердегі қолданысы. 

SL4 қондырғысының модульдiк құрылымы, оның әр түрлi қолданулар 

үшiн жұмсалатынын бiлдiредi. Келесi маңызды функционалдық сипаттамалар, 

құрылымды орындалудың әр түрлi нұсқаларын қолдану арқылы, нақты 

жағдай үшiн оңтайландырылуы мүмкін: 

- әр түрлi толқын ұзындығының (1300 нм немесе 1550 нм) диапазоны 

және тарату сызығының әр түрлi ұзындығы үшін оптикалық қабылдағыш 

және таратқыштар; 

- регенерация секциясының ұзындығын үлкейтуге мүмкiндiк беретiн 

оптикалық күшейткiштер, мысалы, су асты кәбіл сызықтары үшiн; 

- 140 Мбит/с плезиохрондық немесе 155 Мбит/с синхронды сигнал үшiн  

ауыстырып қосылатын электрлік  F2 интерфейсi; 

- F2 интерфейсі оптикалық шығысының бар болуы; 

- әр түрлi арнаулы жағдайлар үшiн F2 интерфейсінiң шығысының 

қайталануы; 

- секция тақырыпшасының байттарына рұқсатты кіруін қамтамасыз 

ететiн платаның бар болуы (плата ZK11 және OPF2); 

- қызметтiк байланыстың қондырғысы. 

Қорыта келгенде, SL4 жүйесі үлкен аралықтағы магистралдық тарату 

тракті үшiн оңтайлы келеді (SLR4 регенераторларымен). 

Баяндалған СЦИ зерттемесін  «таза парақ» - пен бірге  жоғарыда 

айтылғандай жаңалықтарды енгiзу тәсiлi сапасында қарастыруға болады. Факт 

бойынша, СЦИшегінде жүйе техникасы мен технологияның заманауи  

жетістіктерін ескеретін, жаңа болашағы бар сандық желілер және 

аппаратуралардың концепциясы бар. Сонымен бiрге, СЦИ қолданыстағы 

аппаратураның үлкен бөлiгiн пайдаланатын қазiргi желiлер ортасында әрекет 

жасай алатындай етiп жасалынады. СЦИ келесi артықшылықтарды 

қамтамасыз етеді: 

- СЦИ жүйелеріндегі желілік басқарудыңкең мүмкіншіліктері 

салдарынан   техникалық эксплуатация және техникалық қызмет көрсету 

шығындарының қысқаруы; 

- барлық байланыс жүйесiнiң тығыздаусыз арналарды енгiзу-шығару 

тиiмдiлiгi салдарынан аппаратураға сұраныс қысқаруы; 
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- желiнiң өнiмдiлiк және сенiмдiлiгiн жоғарылатады, өйткенi 

аппаратураның саны азаяды; 

- циклдың ыңғайлы құрылымы өткізу қабілеттілігінің ыңғайлылық 

қорын береді,   (STM-1) 155520 Кбит/с қосындысы. 

СЦИ енгізу нәтижелерi ауырлығы 70-шi жылғы  санды тарату 

жүйесінеөту ауырлығындай   болмақ. 

Синхронды цифрлық иерархия - бұл цифрлық тасушы құрылымдардың 

иерархиялық жинағы, олар физикалық желілер арқылы бейімделген 

жүктеменің қажетті жағдаймен тасымалдау үшін стандартталған. СЦИ әрекет 

етуші плезихронды цифрлық иерархия (Digital HiегагсhiesРlеsiochronous, 

РDН) сигналдарын, сондай-ақ жаңа кеңжолақты қызмет сигналдарын 

тасымалдауға есептелген. Тасымал функцияларын орындай отырып, СЦИ әр 

түрлi ПЦИ және әр түрлi сигнал кодтау заңдарын қолданатын желілердің 

өзара әрекет мәселелерін шешпейді.СЦИ деңгейлері цикл құрылымын және 

желілік түйiн интерфейсiндегi (Network Node Interface, NNI) сигналдың 

топтық тарату жылдамдығын  анықтайды. Бiрiншi деңгей үшiн 155520 Кбит/с  

тарату жылдамдығы орнатылған. Жоғарғы деңгейлердiң жылдамдығы жоғары 

деңгейге тең бүтін санға берілген жылдамдықты көбейтуден анықталады. 

Бүгiнгi күнде СЦИ-дің үш деңгейі  қолданылады:1, 4, 16. Оларға келесі тарату 

жылдамдықтар сәйкес келеді: 155520 Кбит/с (1920 арналар), 622080 Кбит/с  

(7680 арналар), 2488320 Кбит/с (30720 арналар). 16-шы жоғарғы деңгейлердiң 

тiзiмi зерттелуде. СЦИ желiде контейнерлiк тасымалдаулардың қағидасын 

пайдаланады. Тасымалдауға тиісті сигналдар алдын ала стандартты С 

контейнерлерде (Соntainer) орналасады. Контейнермен барлық амалдар 

олардың ішіндегісінен тәуелсiз орындалады. Осының арқасында СЦИ 

желісінің мөлдірлігіне жетедi, яғни  әр түрлi ПЦИ сигналдарын, АТМ 

ұяшығының ағындарын немесе қандайда жаңа сигналдарды тасымалдайды. 

Контейнер 4 деңгейге ие болады. Олардың бәрі, сонда орналасатын ПЦИ 

сигналымен 1.2 кестеде көрсетiлген (еуропалық ПЦИ-дағы 8 Мбит/-шi 

жылдамдық берілмеген, өйткенi қазіргі уақытта С - 2 контейнері иерархиялық 

емес жылдамдықпен жаңа сигналдар  үшiн арналған, мысалы АТМ- 

ұяшықтар).  

 

1.2  кесте - Стандартты контейнерлер 

   Деңгей    Контейнер    ПЦИ сигналы, Мбит/с 
   1   С-11, С-12 1,5 и 2 

2 С-2 6 

 

 

 

3 С-З 34 и 45 

4 С-4 140 

 

СЦИ тұжырымдамасы желілiк құрылымдарды,қондырғы құрылысының 

қағидаларын және ОАМ-функцияларын сипаттайтын рекомендациялар  
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кешенінде баяндалады. Бұл рекомендациялар аппаратура  сұлбасын емес, 

аппараттық іске асыруларға еркіндік қалдыра отырып, СЦИ әр түрлi 

құрылымдарының функциясын стандарттайды.  СЦИ (олар  қайта актiлеп 

толықтанады) бойынша келесi рекомендациялар құрылды: 

G.652 - бiр модалы талшықты-оптикалық кәбілдердiң сипаттамасы; 

G.653 - жылжыған дисперсиямен бiр модалы талшықты-оптикалық 

кәбілдердiң сипаттамасы;  

G.654 - 1550 нм толқын ұзындығында ең төменгi өшумен бiр модалы 

талшықты-оптикалық кәбілдердiң  сипаттамасы; 

G.702 - сандық иерархияның тарату жылдамдығы; 

G.703 – иерархиялық сандық интерфейстердiң физикалық және 

электрлік сипаттамалары; 

G.707 – СЦИ-дің тарату  жылдамдығы; 

G.708 - СЦИ үшін желілік түйiн интерфейсi; 

G.709 - синхронды топ құрастырудың құрылымы; 

G.781 - СЦИ топ құрастыру аппаратурасы бойынша рекомендациялар 

құрылымы; 

G.782 - СЦИ топ құрастыру аппаратурасының түрлері және ортақ 

сипаттамалары; 

G.783 – СЦИ топ кұрастырудын аппаратураларының функционалдық 

блоктарының сипаттамасы; 

G.784 – СЦИ-ді басқару және қызмет ету;  

G.803 - СЦИ базасындагы тасымалдау желiлерiнің архитектурасы; 

G.811 - халықаралық сандық тракт плезиохронды өзара әрекет үшiн 

жарамды біріншілік эталондардың жиiлiктiк тұрақтылығына талаптар  ; 

G.812 – халықаралық сандық тракт плезиохронды өзара әрекет үшiн 

жарамды екіншілік эталондардың жиiлiктiк тұрақтылығына талаптар; 

G.956 – талшықты-оптикалық кәбілдерде қолдану үшiн 2048 кбит/с 

базасы иерархиясына негiзделген сандық  сызықты трактiлер: 

G.957 – СЦИ-ге катысты жүйелер және аппаратура үшiн оптикалық 

интерфейстер; 

G.958 - талшықты-оптикалық кәбілдерде колданылатын СЦИ-ге 

негiзделген  сандық сызықты трактiлер. 

СЦИ желісі функционалдық қабаттардан құралады, жоғарғысын 

қолданушы иемденеді. Ол төменде жатқан желілік қабат қызмет көрсететiн 

клиент болып табылады. Ол, өз кезегiнде, келесі қабат үшiн клиенттiң ролiн 

атқарады және т.б. Қабаттарға бөлу: бір-біріне тәуелсіз жеке желілік 

қабаттарды енгізуге және өзгертуге мүмкіндік береді, олардың бөлігі 

технологиялардың бірнеше ұрпақтары ауысқанда сақталады. Желілік қабаттар 

арналар, трактілер және секциялар қабатына бөлінеді (1.3 кестені қара). 

Арналар желісі-пайдаланушыларға қызмет көрсететін қабат. Олардың 

терминалдары байланыстыратын желілер арқылы СЦИ ақырғы 

аппаратурасының кешендеріне қосылады. Арналар желісі коммутациялық 

станциялар арқылы СЦИ соңғы аппаратурасының түрлі кешендерін қосады 
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(мысалы ЭАТС). 

 

1.3 кесте - СЦИ желiсі 

    Қабат         Астыңғы қабаттар 

    1 Арналар   

   Күрежолдар          Төменгi ретті 

         жоғарғы ретті 

Тарату ортасы   Секция    Мультиплексті 

    Регенерациялық 

     Физикалық орта 

 

Арналар қабаты арналар жалға беруін, дестелі коммутация, арналар 

коммутациясын қолдайды. Арналар топтары түрлі ретті топтық трактілерге 

біріктіріліп, төменгі және жоғарғы желі тракттері құралады, (СЦИ иерархиясы 

бойынша жоғарыдан төменге) - олар толығымен физикалық ортаға тәуелсіз 

және өзіндік топологиясы болады. Әрбір қабатта трактілерді  оперативті  

ауыстырып – қостыру аппаратурасы (ОАА) көмегімен коммутация іске асады. 

Топтық трактілер сызықтыға ұйымдасады, олардың құрылуы тарату ортасына 

байланысты (ОВ, РРЛ). Бұл тарату ортасының желілік қабаты. Ол екі қабатқа 

бөлінеді: секция қабаты және физикалық орта қабаты. СЦИ  сызықты 

трактілері  топтық құрастыру  аппаратурасы функциясының бөлігін 

орындайды, мысалы, сандық ағындарды енгізу және тармақтау.  Секция 

желілік қабаты екіге бөлінеді: жоғарғы қабат-мультиплексорлық секция 

болып табылады (МS), төменгі қабат-регенерациялық секциялар қабаты (RS). 

Клиенттің ақпарат бүтіндігін берілген желі қабатының шегінде күре жол 

(trail) қамтамасыз етеді. СЦИ-ге енгізілген бұл түсінік арналар, тракттар және 

секциялар ұғымдарын жалпылайды. Күре жолдар өзіне сигналдарды тарату 

құралдарын және ОАМ-құралдарын кіргізеді. Әрбір қабатқа кіретін клиент 

ақпараты қабат шектерінде жатқан рұқсат нүктелері арқылы өтеді. Кейбір 

қабаттардың өзара байланысы және орналасуы 1.3 суретте көрсетілген. 
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1.3 сурет – СЦИ қабаты 

 

         Қабаттың ішіндегі желі рұқсат нүктелерін тікелей немесе берілген буынмен 

қабаттың ішіндегі нүктелермен жалғайтын басқа буын арқылы байланыстыратын 

буындарымен қалыптасады. Әрбіреуінде буындардың жалғануы -1:1 немесе 1:N 

принципі бойынша орындалады (мысалы, коммутацияланатын желіде 

арналардың коммутациясы, тракттер және мультиплексорлік секциялардың 

желіде оперативті ауысып-қосылуы). Әрбір қабатта ОАМ-функциясы іске асады. 

Әрбір желілік қабатта ЖЖ арқылы байланысқан желіастылары болады, мысалы, 

интер-ұлттық, ұлттық, аудандық және т.б. Осылай СЦИ желісін көлденең 

бойынша бөлуді жоғарыда айтылған тігінен бөлу толықтырады. СЦИ желінің 

жеке элементтері элементтер қосылуы орындалатын желілік түйіндер 

интерфейстерімен (NNI) жабдықталады. 

Алдымен келген ақпарат бейімделеді, ол дегеніміз, берілген қабаттың 

тарату функцияларымен келістіреді. Арналық қабатта аналогты-сандық 

түрлендіру немесе циклдық түрде 64 Кбит/с арнасында үзіліссіз 

пайдаланушыдан келген  сандық ақпараттың түрлендіруі жүргізіледі; 

трактілер қабатында-топтық құрылу; секция қабатында жоғары қатарлы 

бірнеше трактілер өзара және ОАМ-сигналдарымен секция циклына енгізу 

кезінде  байланысады. СЦИ дамуының бірінші кезеңінде ол негізінен  ПЦИ-

ағындарды тарату үшін қолданылады. Кейін бірнеше айқындау пунктері бар 

сызықты, сақиналық және тармақталған  желілік  құрылымдар құрылды. 

СЦИ түрлендіру жалпылама сұлбасы күрделі. Оның қиындығы ол 

еуропалық және американдық  (SONET) екі сұлбаны біріктіруіне байланысты. 

Егер электрбайланыс стандарттарының Еуропалық институтымен 

қабылданған ЕТSI (Еuгореаn Теlесоmmuniсаtions Standards Institute) сұлбасын 

белгілесек, онда 1.4 суретте көрсетілген қарапайым және ықшам сұлба 

алынады.                                                                                                               x7 
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1.4 сурет – SDH түрлендірудің еуропалық сұлбасы 

 

    Тракттерді ұйымдастыру үшін VC виртуалды контейнерлер 

қолданылады. x3 Олар сәйкес контейнерге РОН тракт тақырыпшасын қосумен 

қалыптасады, оны VС=С+РОН деп көрсетуге болады. Жоғарыда айтылғандай, 

еуропалық стандарт өзіне С-2 контейнерін қоспайды. Сәйкес VС-2 виртуалды 

контейнері ПЦИ сигналдарын тасымалдауға емес, иерархиялық  

жылдамдықтарымен жаңа сигналдарды  тасымалдауға арналған (мысалы, 

АТМ ұяшықтарымен). 

Виртуалды контейнерлер тракттардың соңғы  нүктелерiнде қалыптасады 

және  бұзылады. Тракт тақырыпшасы «соңғыдан соңғысына» тракттер 

сапасын бақылауды іске асырауға және бұзылысты, эксплуатациялық 

ақпаратты таратуға мүмкіндік береді. 1-шi және 2-шi деңгейдiң VС-11 және 

VС-12 виртуалды контейнерлерiне сәйкес келетін тракттер  төменгi деңгейлі 

тракттерге, ал 3-шi және 4-шi деңгейлердiң VС-3 және VС-4 виртуалды 

контейнерлерi жоғарғыға жатады. Мультиплекстеу кезінде түрлі компоненттік 

ағындардың циклдері өзара және агрегатты ағынның циклымен бірдей 

болмауы мүмкін.  ПЦИ-да оған мән бермейді, сондықтан енгізу/шығару 

операциялары үлкен болады. Көрсетілген мәселені шешу үшін СЦИ-да РТR 

көрсеткіштері қызмет көрсетеді. 

Олар SТМ-1 синхронды тасушы модуль циклі ішінде құраушы ағын 

циклының бастапқы позицияларының орналасуын көрсетеді. Бұл ағындарды 

жеңіл енгізіп-шығаруға мүмкіндік береді. 1, 2, 3 деңгейдің виртуалды 

контейнері сәйкес көрсеткіштері арқылы ТU субблоктарды, ал 4 - деңгейдікі- 

АU администрациялық  блоктарынқалыптастырады.Сонымен, TUn=VCn+TU-

PTR (n= 12, 2, 3); АU-4 = VC-4 + АU - PTR. ТUG топтық субблок деген- 

жоғары реттің жүктік виртуалды контейнеріндегі нақты тіркелген  

позицияның  бір немесе бірнеше субблоктары. 

Тасымал (транспорт) желісінің иілгіштігін арттыру үшін әртүрлі 

деңгейлі субблоктардың аралас жүктемесін құру мүмкіндігін алатындай етіп 
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топтар анықталады. STM жүктемесіндегі белгілі тіркелген позицияда орын 

алатын бір немесе бірнеше әкімшілікті блокты  AUG әкімшілікті блоктар тобы 

деп атайды. Түрленудің еуропалық сұлбасы 1.4 суретке сәйкес бір ғана АU-4-

тен тұрады. Ақыры, синхронды транспорттық модуль SТМ-1 АUG әкімшілікті 

блоктың тобына  MSOH мультиплексті тақырыпшадан және RSOH 

регенерациялық секциядан құралатын SOН секциялық тақырыпшасы 

қосылуымен құралады. Бұл  тақырыпшалар бақылау, басқару және басқа 

функциялар үшін қызмет етеді. RSOН көршілес регенераторлар арасында, ал   

МSOН - транзитпен регенераторлары өтетін SТМ қалыптасатын және 

бұзылатын пункттер арасында таралады. Қорыта келгенде: SТМ-

1=АUG+SOН, мұнда SOН=RSOН+МSOН. 

Әрбір  жоғарыда айтылған ақпараттық құрылымдар  белгілі СЦИ 

желілік қабатында ақпаратты тасымалдауға немесе екі қатар қабаттарды   

өзара келістіруге арналған. Қабаттар немесе қабатаралық өзара әсерлері және 

ақпараттық құрылымдар арасындағы сәйкестік   1.4 кестеде көрсетілген. 

 

1.4 кесте - Қабаттар және ақпараттық құрылымдардың арасындағы 

сәйкестiк 

кабаттар Ақпараттық құрылым 

арналар  

 С контейнерлары 

Тракттер     Төменгі ретті VС-12, VС-2Виртуалды контейнерлар 

 

 ТU Субблоктары және TUG топтар 

Жоғарғы ретті Виртуалды контейнер VС-3, VС-4 

 Әкімшілік блок АU 

Тарату  

орталығы 

Секциялар SТМ Синхронды транспортты модулі 

  Физикалық орта  

 

СЦИ негізгі ақпараттық құрылымдар циклын тікбұрышты кесте 

түріндегі графикпен көрсетеді. Мұндай кестенің әрбір ұяшығы байтқа сәйкес 

келеді. Байттарды тарату реттері-солдан оңға, жоғарыдан төмен қарай (беттегі 

мәліметтерді оқығандайсияқты). Циклдың бірінші байты кестенің сол жақ 

бұрышында, соңғысы-оң жақ төменгі бөлікте орналасады. STM-1 циклі 

125мкс қайталану периодына ие болады. 

Кесте 9 қатар және 270 бағаннан тұрады. Сол сияқты, әрбір ұяшық 8 

бит/125 мкс=64000 бит/с=64 Кбит/с тарату жылдамдығына сәйкес келеді, ал 

барлық кесте 9х270х64 Кбит/с=155520 Кбит/с. Циклдың алғашқы 9 бағаны 
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қызметтік сигналдарға арналады. 1-шiден 3-шiне дейiнгі қатар - 

регенерациялық секция RSOН тақырыпшасы, 5-шiден 9-шына дейiн қатар - 

мультиплексті секция МSOН тақырыпшасы, 4-шi қатар әкiмшiлiк блоктардың 

көрсеткiшін алып жүредi. Қалған  261 = 270-9 цикл бағаналары ақпараттық 

жүктеме үшiн арналған. Ақпараттық жүктеме сапасында SТМ-1 үшін шығып, 

мысалы, виртуалды контейнер VС-4 тұра алады. Оған  9x261 кесте сәйкес 

келедi. 

SТМ-1 циклының  iшiнде 140 Мбит/с-та сигналдың бастапқы циклында 

(немесе кез келген басқа жүктеме) бастапқысымен соңғысы  дәл келмеу 

мүмкiндігін сызып көрсету керек. 

2 бөлім. Талшықтағы сызықты емес құбылыстар 

 

Талшықтағы сызықты емес құбылыстар жарық ағынының 

интенсивтілігін арттыруына бірыңғай емес көңіл бөлумен шартталған. 

Нәтижесінде ортаның оптикалық (электрондық поляризациялайтындық, сыну 

көрсеткiші, жұтылу коэффициенті) сипаттамасы жарықтық толқынның электр 

өрісі кернеулігі функциясына айналады, сондықтан ортаның  поляризациясы 

өріс кернеулігінен сызықсыз тәуелді бола бастайды, ал толқындар әр түрлі 

жиілік және тарату бағыттарымен, бір-біріне ықпал көрсетеді. 

Оптикалық талшықтағы сызықтық емес құбылыстар кіріс 

интенсивтілігінің, яғни талшық өзекшесінің көлденең қимасының бірлік 

ауданына келетін ағын қуаты өсуімен күшейеді. Тарату ұзақтығы мен 

жылдамдығын үлкейту үшін кәбілдің жинақталған дисперсиясын азайтуға 

ұмтылады,сондықтан өзекшенің диаметрі аз (10 мкм және кем) болатын бір 

модалы талшықты қолданады. Бірақ бір модалы тасушыны қолдану, сонымен 

қатар төменгі оптикалық шығындар жеткілікті ұзартылған бөлімшелерде 

сәулелену ағынының жоғары тығыздығының пайда болуына әкелу мүмкін. 

WDM технологиясын сараптау кезінде келесі құбылысты ескеру керек: 

сызықты емес сыну, мәжбүрлі жарық шашырауы және төрттолқынды араласу. 

Сызықты емес сыну талшықтың өзекшесінің сыну корсеткішінің 

тәуелдігінен туындайды, бұл деген оптикалық сигналдың интенсивтілігінің 

шығыс сигнал фазасынан да тәуелділігін көрсетеді. Сигналдың қуаты  

жеткiлiктi жоғары болғанда, оның тербелісі фазалық өзіндік модуляцияға  

(ФСМ) және фазалық кросс-модуляцияларға  (ФКМ)  алып келедi. Бiрiншi 

жағдайда сигнал өз-өзiне, екiншiсінде  басқа арнадағы сигналғаәсер етедi. Бұл 

эффекттердің әрқайсысы фазалық манипуляция көмегімен тарату жүргізілген 

кезде кедергілер құра алады. ФСМ және ФКМ-мен шартталған арналы 

қуаттың максималды рұқсат етілген мәні мультиплекстенетін арналардың 

санына  керi пропорционал.  

Жарықтың мәжбүрлі   шашырауы - шашырайтын толқынмен 

индуктивтелген ортаның элементарлыққозуына шашырауы. Шашырау  

процесі өзі шашырайтын жарықпен ынталандырылатындықтан, шашылған 

сәулелену когеренттіліктің жоғары дәрежесімен, бөлек құрамды бөліктердің 
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бағытталған тар диаграммасымен және құлайтын жарық интенсивтілігімен 

сәйкес интенсивтілікпен сипатталады. Демек, қорыта келгенде, ортаның қозуы 

кезінде шашыраған жарықтың амплитудалық модуляциясына әкелетін, яғни 

онда жаңа спектральды құраушылар пайда болуына әкелетін қуатты жарық  

көзi болып - оның параметрлерінің  модуляциясы болады. 

Қаралатын құбылыстардың ең маңызды түрі - кейде  рамановтық деп 

аталатын   мәжбүрлі комбинациялық шашырау (ВКР), Мандельштам-

Бриллюэнның  мәжбүрлі шашырауы (ВРМБ). Комбинациялық шашырау  жаңа 

тербелетін және аз дәрежеде айналатын орта бөліктерінің энергетикалық 

деңгейлердің қозуымен байланысты, ал ВРМБ- ортада гипер дыбысты 

толқындардың пайда болуымен байланысты. 

Егер арнаның барлық қосынды қуатының шеткі арна жиіліктер 

арасындағы айырмашылық көбейтіндісі 500 Вт·ГГц -тен аз болса, ВКР әсері  

онша жоғары емес (арнаға 1 дБ-тан кем). Басқаша айтқанда, берілген әсер тек  

жүздеген арналы жүйе үшін ғана жүреді. 

ВКР-дан айырмашылығы, Мандельштам-Бриллюэн механизмі бойынша 

шашыраған сәуле шығару, тек құлау бағытына қарама-қарсы бағытта 

қалыптасады. Оның интенсивтілігі ВКР-ға   қарағанда жоғары; егер тасушы 

жиілік айырымы 11 ГГЦтi құраса, ал тарату  қарама-қарсы бағыттарда 

жүргiзілсе, ВРМБ  қиылысқан кедергілер тудырады. ВКР-дан басқа 

айырмашылығы - максималды рұқсат етілген арнаның қуаты  

мультиплекстелетiн арнаның санынан  және олардың арасындағы қашықтыққа 

тәуелді емес. Оның алыс байланыстың жоғары жылдамдықты сызығы үшін 

типтік белгісі 10 мВт-қа тең. ВРМВ әсерітарату жылдамдығынан тәуелді 

сипатталып жатқан сызықты емес құбылыстың ішіндегі  жалғызы болып 

табылады. Ол соңғының өсуімен, әсiресе, тез - фазалық манипуляцияны 

қолданғанда, азаяды. Оларға 10 нс  қысқа импульстер  үшiн   көңіл бөлмеуге  

болады. 

Төрт толқынды араласу f1 және f2 (f1 < f2) жиіліктермен бірге екі 

жолсеріктік толқынның бар болуымен сипатталады, тағы 2f1 - f2 және  2f2 - f1 

жиіліктерімен сол бағытта таралатын және шығыс есебімен өсетін екі толқын 

пайда болады. Ұқсас үрдістер  үш  (немесе артық) құлаған толқындар болған 

кезде іске асады. Бұл кезде барлық толқындардың   толқындық вектор және 

жиілік мәнінің сәйкестігін қамтамасыз етуi керек. 

Сызықсыздың берілген түрі жүйенiң параметрiмен басқалардан нығыз 

байланысқан: оған тек қана  талшық ұзындығы  және  оның өзекшесінің  

көлденең қимасының ауданы ғана емес, сонымен қатар дисперсия және 

көршiлес арналардың арасындағы  қашықтығы да әсер етеді. Барлық қаралған 

құбылыстардан төрт толқынды араласу қазiргi DWDM-жүйесі  үшiн  көптеген 

мағынаға ие болады. 

Төрт толқынды араласуды көршiлес арналар арасындағы бірдей емес 

әртүрлі жиілікті таңдау арқылы жоюға болады. Одан басқа, берілген әсер 

дисперсиясымен басылады,  ол фазалардың сәйкестігін бұзады. Сол себепті 

1550 нм диапазондағы хроматикалық дисперсияны жою мақсатында құралған 
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ығысқан дисперсиямен талшық (Dispersion-Shifted Fiber, DSF) 50 ГГЦ (0, 4 

нм)  және одан төмен қадаммен WDM үшін аз қолданылады; оның орнына 

талшықтың арнайы түрі қолданылады (TrueWave,  AllWave және басқалар).   

Сыну  көрсеткiштiң баспалдақты профилімен қарапайым бір модалы 

талшықта төрт толқынды араласу, егер f2 -  f1> 20 ГГЦ болса, f1 және f2  

арналар арасында болмайды. Максималды рұқсат етілген арна қуаты қазіргі 

жағдайда  мүлдем мультиплекстелетін арналар санынан тәуелсіз. Қарапайым 

талшық үшін WDM кезінде арналар арасындағы 10 ГГЦ қашықтықпен 

олбiрнеше милливаттарға тең. 

Ортаның сызықсыздығы талшықты-оптикалық байланыста екі рөлді 

ойнайтынын міндетті түрде белгілеу керек. Бір жағынан, ол тарату ұзақтығы 

мен  жылдамдықты шектейді, басқа жағынан - игілік бойынша қаралуы 

мүмкін. Мысалы, ВРМБ-ні арнаның кіріс-шығыс  режимін іске асыру үшін  

қолдануға болады. Одан басқа,  ФКМ және төрттолқынды араласу  толқын  

ұзындығының бiр тасушысы бар пайдалы  сигналды басқаға конвертормен 

тасымалдау  үшiн, ал   ВКР және ВРМБ  талшықты лазерлерде және 

күшейткiштерде қолданылылады. 

 

3 бөлім. WDM және DWDM оптикалық мультипликстеу 

технологиясы 

3.1 Толқын ұзындығы бойымен бөлiнуді мультиплекстеу 

 

Толқындық мультиплекстеу  немесе спектрлік тығыздау деп  аталатын 

толқын   ұзындығы  бойынша бөлінетін мультиплекстеу (Wavelength Division 

Multiplexing, WDM) жақсы  белгілі арналары  жиілікпен  бөлінген,  бірақ 

таратудың  оптикалық  ортасында орындалатын мультиплекстеуді еске  

түсіреді. WDM  технологиясының басты қасиеті - ол арнаның өткізу 

қабілеттілігіне шектеуді жеңуге рұқсат беруімен және мәліметтердің тарату 

жылдамдығын айтарлықтай үлкейтілуімен анықталады. WDM арқасында бір 

талшық бойымен екі жақты көпарналы трафикті таратуды ұйымдастыруға 

болады (қарапайым сызықта талшықтар жұбы қолданылады- тура және кері 

бағытта тарату үшін). Бұл  технологияның  жетістігі  болып  «тығыз» WDM 

(dense WDM, DWDM)  табылады. 

Қазіргі уақытта DWDM-технологиясын  пайдаланатын байланыс 

жүйелерi бiр арналы ТОБС-пен салыстыру бойынша  күрделiрек және қымбат 

болып келеді. Алайда, егер жаңа байланыс желiлерi құрылысы құнының 

айтарлықтай бөлігі  оптикалық кәбіл және оның аралық төсемiнiң құнын 

құрайтынын ескерсек, онда  салыстырмалы талдау DWDM-технологиясын 

қолдану шығындарды 1 бит ақпаратқа шаққанда айтарлықтай азайтуға 

мүмкiндiк береді, яғни желі арзанырақ болады. Одан басқа, ақпаратты 

арналармен  икемді  маркетинг мүмкiндiгі  пайда болады: тек кәбіл немесе 

талшықты ғана емес, сонымен бірге жеке толқын ұзындығын да шығаруға 

және жалға алуға болады. Сол себепті, DWDM-технологиясы жаңа кабельдің 
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төсемі мен оның капиталды реконструкциясынсыз желіде таратылатын жиілік 

жолағын көп ретті кеңейту мүмкіндігін қамтамасыз ете алады.  Әлемде қазіргі 

уақытта енді  тәжірибелік іске асқан және 64 спектрлiк арнасымен DWDM-

жүйесі жұмыс істейді, әзiрлеудiң аяқталу кезеңінде 128 спектрлiк арналық 

жүйелер тұр. 

Толқындық мультиплекстеу  немесе спектрлік тығыздау деп  аталатын 

толқын   ұзындығы  бойынша бөлінетін мультиплекстеу (Wavelength Division 

Multiplexing, WDM) жақсы  белгілі арналары  жиілікпен  бөлінген,  бірақ 

таратудың  оптикалық  ортасында орындалатын мультиплекстеуді еске  

түсіреді. 

Бұл  технологияның  жетістігі  болып  «тығыз» WDM (dense WDM, 

DWDM)  табылады. Таралатын мәлiметтер көлемінiң өсуi қазiргi оптикалық 

талшықтың барлық өткiрлiкпен оның үлкеюiне сұрақ келтiре, өткiзгiштiк 

қабiлетінiң таусылуына әкелді. 

Оның үш тәсiлмен шешуге болады: уақыттық мультиплекстеудің өнiмдi 

аппаратурасына өте, жаңа кабель салу немесе WDM қолдану. Бiрiншi 

сценарийдің кемшiлiктерi анық. SONET/SDH алыс байланыс желiлерiнде 

екiншi нұсқаның іске асырылуы да қиындықтар қатарымен байланысты. 

Мұндай желiлердегі жақында уақытқа дейiн ең жылдамы OC-48/STM-16 

арнасы болып табылады  (2, 4 Гбит/с тарату жылдамдығы) . 

Содан соң OC-192/STM-64 деңгейіндегі аппаратурасының енуi 

басталды, ол 10 Гбит/с өнiмдiлiк қамтамасыз етті, дегенмен салынған талшық 

бастапқыда сонша жоғары тарату жылдамдықтарына есептелiнбедi. 

Бiрiншiден, мұндай жылдамдықтарда кәбіл қосылған жерден сигнал шағылуы 

және айналма пішіннен талшықтың көлденең қимасы бұрмалануымен 

шақырылған поляризациялы модалы дисперсия маңызды роль ойнайды. 

Дисперсияның өтемi үшiн қарсы таңбамен дисперсиялы талшықты-оптикалық 

кәбілдiң кесiндiлерi салынады. 

Екiншiден, тарату жылдамдығының өсуiмен жарық ағынының өшуінің 

(шашырау) күшеюі және фотоқабылдағыштың сезімталдығы азаяды, яғни 

қателiктердiң пайда болу жиiлiгi (BER) белгілі шекке сәйкес келетіндей, кіріс 

сигналдың минималды қуаты күшейеді. Қабылданған сигналдың жеткiлiктi 

қуатын қамтамасыз ету үшiнқосымша күшейткiштер және регенератор 

орнатуға дәл келедi. 

Қорыта келгенде, 10 Гбит/с және одан, көп арналық жылдамдықтарға 

ауысу жоспарлай отыра, талшықтағы сигналдың бұрмалануларымен және 

аппаратураның техникалық мүмкiндiктерiмен шартталған шектеулерді  талдау 

керек. 

Көп мамандар жақын жылдарда уақытша мультиплекстеу (мысалы, 

SONET/SDH) тәжiрибеде 10 Гбит/с деңгейінен асып түсетініне күманданады. 

Үшiншi нұсқаны ендi қарап шығамыз - оптикалық талшықтың жиынтық 

өткiзгiштiк қабiлеттi қолдануының тиiмдiлiгiн елеулi жоғарылатылуға 

мүмкiндiк беретiн WDM технология. 
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3.1 сурет – Оптикалық талшықтың жұмыс диапазондары 

 

Кәдiмгi оптикалық талшық инфрақызыл облыста үш мөлдiрлiк 

терезесiне ие болады; олардың орталық толқын ұзындықтары 850, 1300 және 

1550 нм-гетең. Үлкен қашықтықтарға тарату үшiн (3.1 суреттi қара) 

сигналдардың ең төменгi өшуімен сипатталатын тек қана 1300 және 1550 нм 

диапазондарды пайдаланады. Бұл әр екі диапазонның енi 200 нм-дi құрайды, 

оның қосындысы  жуық шамамен 60 ТГц жиiлiктiк интервалға эквивалентті. 

Талшықты-оптикалық арнаның өткiзу қабiлетін бағалағандаәдетте әр 1 

Гбит/с-ке өткiзу жолағының 2 ГГц-і талап етiлетiнiн қабылдайды. Мұндай 

тәсiлдемеде 60 ТГц 30 Тбит/с өткiзу қабiлетінің эквиваленті болады, алайда, 

мәлiметтердi таратуарнасын қалыптастыратын қабылдау-тарату 

аппаратурасының шектеулері ескерiлмейдi. Мысалы, егер фотоқабылдағыш 

iске қосылу уақыты 1 нс-ке тең болса, онда талшық өткiзу жолағы қандай кең 

болса да, арна бойымен тарату жылдамдық трафигі 1 Гбит/с-тен аспайды. 

Арнаның өткізу қабiлеттiлiгi қабылдау-тарату құрылғыларының 

таратқыштағы максималды жететін модуляция жылдамдығы, 

фотоқабылдағыштың мәлімет биттерін тез және дәл тану қабілеті сияқты 

сипаттамаларымен анықталады. Қолданушы үмiт арта алатын, алыс байланыс 

арнасы бойымен бүгiнгі тарату жылдамдығы 2,4 Гбит/с, ал жеке жағдайларда - 

10 Гбит/с-ті құрайды. Бұл тәжiрибеде 60 ТГц арнаның потенциалдық өткiзу 

жолағынан 20 ГГц-тен астам емес бөлігі пайдаланылатынын бiлдiредi. Егер 

ортақ өткізу жолағын әрқайсының тарату жылдамдықтары бұрынғы күйде 

қалатындай, көптеген жиіліктік арналарға бөлетін болсақ, онда уақыт 

бірлігінде талшықта таралатын мәлімет көлемі ұлғаяды. Дәл осы тәсiлдеме 

WDM технологиясында іске асырылған. 

 

 

 

 



29 

 

 3.2 Транспорттық  технологиялардың өзара әрекеттесу моделі 

 

WDM жүйелерi үшiн кодтау және нақты сандық сигналдың 

қалыптасуына қандай әдiстер пайдаланылғаны маңызды емес. Бірақ, ереже 

бойынша, бұл жүйелерде бiртипті трафик таралады, бұл қолданылатын 

синхронизация әдістерімен және өңдеу үрдісінің біркелкілігімен айтылады. 

SDH жүйелерiнен айырмашылығы тасымалданатын сигнал контейнерлерде 

буып-түйілмейді және  байланыс арнасына (тарату ортасы) физикалық деңгей 

арқылы берілетін STM-N транспортты модулін қалыптастыру үшін SDH 

мультиплекстеу құрылымына сәйкес өңдеуге ұшырамайды. 

Егер SDH/SONET, ATM, жаhандық сандық желiлерде сигналдың 

тасымалдауын орындайтын IP (ATM арқылыIP тасымалдау мүмкiндiгiнсіз) 

және WDM негiзгi технологиялардың көп деңгейлi өзара әрекеттесу моделін 

ықшамдап қарастырсақ, соңғының пайда болуына дейін 3.2 - суретте 

көрсетiлгендей түрде болды. 

Модель үш деңгейден және таратудың оптикалық ортасынан тұрады 

және оптикалық тарату ортасымен жоғарғы деңгей трафигін (ATM және IP)  

тасымалдау үшін ол SDH/SONET технологиясының STM-N/OC-n 

транспорттық модулдерінде орналасқан (инкапсуляцияланған) болуы 

қажеттігін көрсетеді, ол модульдер бұл технологиялардың физикалық 

интерфейсін қолдана отырып, таратудың оптикалық ортасына физикалық 

деңгей арқылы өтуге қабілетті болуы керек. Бұдан АТМ ұяшықтарын мысалы, 

SDH (ATM over SDH) виртуалды контейнеріне немесе IP пакеттерін  SONET 

(IP over SONET) виртуалды трибасына инкапсуляциялайтын технология құру 

қажеттігі түсінікті болды. Осымен ANSI, ISO, ITU-T және ETSI  

институттарында сәйкес стандарттау подкомитеттері корсетілген 

технологиялар бойынша стандарттар жасай отырып айналысты. 

 

 

 
а) WDM технологиясы енуiне дейiн; 

б) WDM технологиясы енуiнен кейiн. 

3.2 сурет - Негiзгi транспорттық технологияларының 

өзара әрекеттесуі моделі 
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WDM жүйесі пайда болғаннан кейін модель таратудың оптикалық 

ортасын санамағанда 4 деңгейге ие болады. WDM-ның, SDH/SONET сияқты, 

физикалық деңгей арқылы оптикалық тарату ортасына SDH/SONET 

технологиясын ғана емес, ATM және IP технологияларын да шығаруға 

мүмкіндік беретінфизикалық интерфейсті қамтамасыз ететін кезеңдік деңгейі 

пайда болды.  

Соңғы жағдайда ATM ұяшықтарын немесе IP пакеттерін  SDH/SONET 

технологиясының аралық транспорттық модуліне инкапсуляциялауды қажет 

етпейді, ол ATM және IP жүйелерімен генерацияланатын өңдеу процедурасы 

мен трафик тасымалын оңайлатып қана қоймай, трафиктің ақпараттық 

құраушысын алып, таралатын хабарламаның жалпы ұзындығында пайызды, 

яғни тарату тиімділігін толық көтеріп, тақырыпшалардың (жоғарғы 

деңгейінен төменгі деңгейге өтуі бойынша түйісетін)  жалпы ұзындығын 

азайтады. 

Әлбетте, АТМ және IP трафигін SDH/SONET  қолдана отырып дәстүрлі 

сұлбада жіберуге болады,  сонымен бірге WDM жүйесінің көмегімен жіберілу 

мүмкін, ол тасымалдаудың көне сұлбасының мирасқорлығын сақтайды және 

бүтін қылып, WDM-SDH/SONET композиттік жүйелерінің ыңғайлылығын 

бүтіндей ұлғайтады.  

 

3.3 WDM мультиплексорын жүзеге асыру сұлбалары 

 

Белгілі бірінші WDM сыныбының мультиплексорлары мультиплекстеу 

үшін екі тасушыны пайдаланды: 1310 нм және 1550 нм, арасындағы 

арақашықтық 240 нм үлкен болғаны соншалық, оларды жүзеге асыру үшін 

арнайы сүзгілер қажет етілмеді. Дәстүрлі дискретті оптиканы қолдануы мен 

таңдаудың (арналарды айырымын азайту) жақсаруында бағытталуына 

салынған күштер келесідегіден жақсы нәтиже бермеді: арналарды айырымы-

20-30 нм, арналар арасындағы өтпелік өшулер – 20 дБ, енгізілген шығынның 

деңгейі - 2-4 дБ. 

Соңғы жылдары мультиплекстеу технологиясында бір жағынан, 

интегралды оптикалық технологиясына өтумен шартталған, екінші жағынан – 

миниатюрлеу және дәстүрлі дискретті оптиканың элементтерін дайындаудағы 

сапаның жақсаруымен шартталған маңызды секіріс болды. 

Қазіргі уақытта арналарды бөлудің (демультиплекстеу) үш бәсекелес 

технологиясы қолданылады. Олардың ішіндегі  екеуі интегралды оптиканың 

негізінде: біреуі-AWG (Arrayed Waveguide Grating) толқынжолдар 

массивіндегі дифракциялық торкөз негізінде тасушы бөлуді қолданса, 

екіншісі- CG (Concave Grating) ойыс дифракциялық торкөз негізінде 

қолданылады. Үшінші технологияда 3DO (3-D Optics WDM)- үш өлшемді 

оптикалық мультиплекстеу технологиясының  негізінде арналар бөлуін 

қолданатын дәстүрлі кішігірім дискретті оптика қолданылады. 

Олардың ішіндегі біріншісінің негізінде (3.3а суретті қара) планарлы 

көп портты дәрі пішініндегі толқынжол перифериясына қатысты сол жақтан 
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симметриялы орналасқан кіріс порты және шығыс порт тобы және оң жақ 

периферияда шығыс порт тобына симметриялы орналасқан ішкі порт тобы бар 

оптикалық тармақтағыш бар. Ішкі шығыс порттар жазық шағылыстыратын 

айнамен жарықжол массиві (еселі, әрбір жарықжол ұзындығының тіркелген 

айырымы арқылы дифракциялық торкөз рөлін ойнаушы) арқылы 

байланысқан. Кіріс ағын (i=1,2, ... n) оптикалық толқынжолға беріледі және 

барлық ішкі порттарға таратылады, соның ішінде ол жарықжол массивінен 

айнаға дейін таралады, шағылады және ішкі шығыс порттар жағынан сол 

жарықжолға қайта беріледі, мұнда кірісжәне шағылысқантолқындардың 

интерференциясы жүреді. Көрсетілген құрылғы, шын мәнінде, дифракциялық 

торкөздегі  интерференциялық  толқындық сүзгі немесе көпөлшемді MZI 

нұсқасын еске түсіреді. Планарлы тармақтағыштың, жарықжолдар 

торкөздерінің өлшемдері мен пішіні және шығыс порттардың орналасуы 

жарықтылықтың интерференциялық максимумдері шығыс порттар ауданында 

орналасып, тасушылар тобына сәйкес келетіндей етіп таңдалады.  

 
а) бір тармақтағыш және шағылыстырғыш айнамен; 

 б) кіріс және шығыс тармақтағыштармен. 

3.3 сурет –Толқынжолдар массивіндегі дифракциялық торкөз негізінде 

WDM мультиплекстеу сұлбасы 

 

3.3б суретте көрсетілгендей егер екі планарлы толқынжолды қолдансақ 

(кіріс және шығыс тармақтауыштар), кіріс порты мен шығыс порттары жан-

жаққа кетуі мүмкін. Үшінші технология жазық шағылыстыратын 

дифракциялы торкөзбен (решетка) (1), майысқан айнамен (2), және торкөздің 

пазаларында нақты қадаммен орналасқан талшықтар массивімен (3) 

классикалық сұлбаны (3.4 суретті қара) да қолданады. Жұмыс сұлбасы 

(демультиплексор режимінде)  қарапайым: кіріс талшықтағы (А) 

мультиплекстенген ағын бұрышы бар конус болып кете, айнадан шағылысып, 
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әртүрлі толқын ұзындықтағы жарықты әртүрлі бұрышпен шағылыстыратын 

дифракциялы торкөзге құлайды. Бұл дифракцияланған сәулелер айнадан 

шағылыса, сәйкес тасушы бөлетін талшықтар массивінің кіріс порттары 

орналасқан белгілі нүктелерде фокусталады. Мысал үшін сәулелер конусы 

тура сол бұрышпен В нүктесінде (шығыс талшық портында) фокусталатын 

осындай бір арнаның бөлінуі көрсетілген. 

 
 

3.4 сурет –үш өлшемді оптикалық мультиплекстеу  

негізіндегі WDM  сұлбасы 

 

Конструкцияның барлық элементтері шыны блокта (4) қатаң 

нақтыланған, ол дайындықтың жоғары дәлдігін ұстауға және сақтауға 

мүмкіндік береді. Көрсетілген конструкцияны параболалық және сфералық 

айналармен қолдануға болады және оның 1-ге тең көбейту коэффициенті бар.  

Ол афокальды (яғни оның фокусы жоқ), сондықтан талшыққа кіретін 

және шығатын барлық бұрыштар бірдей. Талшықтың соңғы мультиплексоры 

(СМ) арнайы торкөздің канавкаларына қойылады. Конструкция 1нм қадаммен 

131 арнаны немесе 0,5 нм қадаммен 262 арнаға дейін қолдануға мүмкіндік 

береді. Барлық көрсетілген шешімдерде мультиплекстеу процедурасы 

қарастырылған демультиплекстеу процедурасына кері қатынаста деп 

жобаланады.  

 

3.4 Таржолақты және кеңжолақты WDM 

 

Толқындық мультиплекстеу 10 жылдан аса тәжірибе жүзінде 

қолданылуда және алғашқы кезде ол екі негізгі 1310 нм және 1550 нм 

тасушыны (2 - және 3 - мөлдірлік терезесінде) бір оптоталшықта біріктіруге 

бағытталған болатын, ол жүйенің сыйымдылығын екі еселеуге мүмкіндік 

берді және ТОТЖ даму тарихында өзін ақтады. Көптеген  SDH стандартты 
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жүйелері мұны қазір конфигурациялардың бір нұсқасы ретінде ұсынып отыр. 

Зерттеушілер тобы мұндай жүйелерді таржолақты  WDM-ге (мұндағы айырым 

біршама төмен – 24-12 нм, ол 3 терезеде (1550 нм) 4 арна орналастыруға 

мүмкіндік берді) қарама-қайшы кеңжолақты  WDM (толқын ұзындығы 

бойынша айырым (разнос) – 240 нм деп атайды. Жүйені осылайша бөлу 

қазіргі сәтте онша дұрыс емес, себебі бұл “кеңжолақты” WDM-да спектр 

қамтылмады, тек екі бөлектенген жолақтан тұрды. Екінші жағынан қазіргі 

уақытта аралық (смежный) мөлдірлік терезелерінде (3 және 4-те) шамамен 84 

нм-дан 1528-1612 нм жолақты қамтитын шынымен кеңжолақты  WDM 

жүйелерінің классы жасалуда. Егер 5-терезедегі (1383 нм) жұтудың жоғарғы 

шегін жоятын талшықты қолданатын Lucent Technologies компаниясының 

WaveStar AllMetro DWDM System аймағында пионер сипаттамаларымен 

ұштастыра жұмыс істесе, болашақта бұл класс 1280-1620 нм жолағын қамтуы 

мүмкін.  

 

Арналық (жиіліктік) жоспар. 

Қазір WDM жүйелерін әртүрлі өндірушілерінің құрылғыларының өзара 

сәйкестігіне сенуге болмайды, себебі  «арналық немесе жиіліктік жоспар» – 

тасушыларының номиналды тобын стандарттау қажет, ол өндірушілерге 

болашаққа бағыт береді және қазіргі бар WDM жүйелерін позициялауға 

мүмкіндік береді. Бұл мәселені алғаш рет МСЭ стандарттау Секторы  ITU-T 

Rec. G.692 стандартын шығарып шешті. 

 

Перспективті арналық жоспар. 

Арна санын кеңейтуді екі жолмен іске асыруға болады: һ қадамын 0,05 

ТГц-ке (50 ГГц) азайтып және жиіліктік жоспарды жиіліктік 191,0 ТГц-ке 

дейін кеңейту арқылы – ол арна санын максималды 102-ге жеткізуге 

мүмкіндік береді; стандартты  Dст жолағын оңға қарай шамамен 186 ТГц-ке 

(1612 нм) дейін кеңейту арқылы – ол Dст-ны 4- мөлдірлік терезесін (1600 нм) 

бөлшектеп қолдану есебінен екі еселеп, 10,2 ТГц (84 нм) мәніне жетуге 

мүмкіндік береді. Бірінші жол  Cienа, екіншісі  Lucent компаниясында 

қолданылды. Екі есе үлкен жолақ (2х5,1 ТГц) эксплуатациясы 10,2 ТГц 

жолағын қамтитын арнайы АВХ-пен аса кеңжолақты оптикалық 

күшейткіштер АКЖК (UWBA) қолданылуын қажет етсе де, арна санын 100 

ГГц қадаммен 102-ге дейін және 50 ГГц қадаммен 204-ке дейін көбейтуге 

мүмкіндік береді.   

Мұны C-Band (Conventional Band) деп аталатын жалпы күшейту 

жолағын екіге бөліп істеуге болады – жай жолақ және L-Band (Longwave 

Band) ұзынтолқынды жолақ (Bell Labs терминологиясында) -  Alcatel 

терминологиясындағы  L band диапазон астымен шатастыруға болмайды, ол  

C-Band-тың оң жақ бөлігінде орналасқан. Бұл мағынада  Alcatel мәнінен көрі  

ECI мәнін қолданған дұрыс, яғни  C-band деп жоғарыжиілікті бөліктен(көк 

жолақ) В және төменгіжиілікті бөліктен( қызыл жолақ) R құралатын жолақты 

айту керек. Онда WDM жүйелері үшін келесі 100 ГГц қадаммен 102 арнаға 
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және 50 ГГц қадаммен 204 арнаға перспективті арналық жоспардың сұлбасын 

аламыз (3.5  суретті қара). 

 
 

3.5 сурет –Кеңейтілген арналық жоспардың перспективті сұлбасы 

 

                 3.5 DWDM дамуының алғышарттары  

 

Ұзақ уақыт WDM-жүйелерінде бір-бірінен ондаған және жүздеген 

нанометр алшақ тұратын 2 - 4 арналар қолданды. Соның арасында 80-

жылдардың ортасынан бастап-ақ, өндірушілер берілген параметрді радикалды 

өсіруге тырысты. DWDM технологиясының пайда болуы бір талшықта 

ондаған арна құрып және 1 Тбит/с қосынды жылдамдықтан асыра тарату 

жүргізуге мүмкіндік берді.   

DWDM-мен алғашқы тәжірибелер 1985 жылдан басталды, ол кезде Bell 

Laboratories (қазір Lucent Technologies компаниясына жататын AT&T 

компаниясының зерттеу орталығы) мамандарының толқын ұзындықтары бір-

бірінен 1,3 нм алшақ, 2 Гбит/с-пен 10 арнаны мультиплекстеуге қолы жетті. 

Ұқсас тәжірибелер сол жылы BTRL-де (British Telecommunications зерттеу 

орталығы) орындалды, онда 15 нм қадам арқылы 7 арнаны 280 Мбит/с-пен 

қолданды. Зертханалық жағдайда 1996 жылы 1 Тбит/с тарату жылдамдығына 

бірден 3 компания қол жеткізді - Bell Laboratories, Fujitsu Laboratories және 

Nippon Telegraph and Telephone (NTT).  

Олардың біріншісі 25 инжекциялы лазерлерді қолданды: оның шығыс 

сигналдары әртүрлі поляризациясы бар екі құраушыға бөлінді, содан соң 

алынған 50 тасушы сигнал 20 Гбит/с жылдамдықпен модуляцияланды. Хабар 

тарату 55 км қашықтықта жүрді. Fujitsu Laboratories мамандары 150 км 

қашықтықта 55 толқын ұзындығын қолдана отырып, әр арнада 20 Гбит/с 

тарату жылдамдығымен байланысты көрсетті. NTT 40 км байланыс 

ұзақтығында 100 Гбит/с-пен 10 арнаны мультиплекстеуді іске асырды. Барлық 

үш жағдайда да 1550 нм диапазон қолданылды. Сол жылы NTT2,2 Тбит/с-тан 

артық қосынды жылдамдыққа қол жеткізді, ал All-Optical Networking 
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Consortium ұйымы әрқайсысы 100 Гбит/с-пен 40 арнаны құрғанда 4 Тбит/с 

көрсеткішіне қол жеткізу мүмкіндігін хабарлады. 

1998 жылдардың басында Bell Laboratories орталығы екі жаңа жетістік 

жайлы мәлімдеді – 400 км қашықтықта 100 арнамен (әрқайсының 

жылдамдығы 10Гбит/с) және 85 км қашықтықта 30 арнамен (жылдамдық 40 

Гбит/с) мәлімет тарату. Екі тәжірибеде де Bell Laboratories жаңа оптикалық 

күшейткіштері қолданды, олардың өткізу жолақтары сериялық құрылғыларға 

қарағанда жеті есе кең болып келеді.  

 

3.6  DWDM мультиплексорлары 

 

DWDM  мультиплексорларының (дәстүрлі WDM-дерден басқа) екі 

ерекше белгісі бар:  

- EDFA (1530-1560 нм) күшейту шегінде 1550 нм тек бірмөлдірлік 

терезесін  қолдану; 

 - мультиплексті арналар арасындағы λ аз арақашықтық,  3,2; 1,6; 0,8 

немесе 0,4 нм. 

Бұдан басқа, DWDM мультиплексорлары 32 және одан да көп арналар 

санымен жұмыс істеуге есептелгендіктен, бір уақытта барлық арналар 

мультиплекстелетін (демультиплекстенетін) DWDM құрылғыларымен қатар, 

WDM жүйелерінде ұқсастары жоқ және қосу немесе бір не одан да көп 

арналарды басқа арналардың үлкен санымен анықталатын негізгі 

мультиплексті ағыннан шығару режимінде жұмыс істейтін жаңа 

құрылғыларға да жол беріледі. Демультиплексордың шығыс 

порттары/полюстары белгілі толқын ұзындықтарымен нықталғандықтан, 

мұндай құрылғы толқын ұзындықтарымен белсенді емес маршрутизацияны 

жүзеге асырады деп айтады. Арналар арасындағы аз арақашықтық үшін және 

бір уақытта көп арналар санымен жұмыс істеу қажеттілігі үшін, DWDM 

мультиплексорларын дайындау WDM мультиплексорларымен (жай жағдайда 

1310 нм, 1550 нм мөлдірлік терезесін немесе аймақта қосымша 1650 нм 

толқын ұзындығы аумағын қолданатын) салыстырғанда айтарлықтай көп 

прецизиондықты талап етеді. Сонымен қатар DWDM құрылғысының 

полюстарында жақын (бағыттау коэффициенті) және алыс (бөлектеу, 

изоляция) өтпелі кедергілерге жоғары сипаттамаларды қамтамасыз ету 

маңызды. Мұның бәрі WDM-мен салыстырғанда DWDM құрылғыларының 

бағасының жоғары болуына әкеледі. 

DWDM мультиплексорлары таза белсенді емес құрылғы бола отырып, 

сигналға үлкен өшулік әкеледі. Мысалы, алыс өтпелі кедергісі  <-20 дБ болса, 

демультиплекстеу режимінде жұмыс істейтін құрылғы үшін шығындар 10-12 

дБ және спектрдің жарты енінде сигнал 1 нм-ді құрайды (Oki Electric Industry 

материалы бойынша). Үлкен шығындардан DWDM мультиплексорының 

алдында не одан кейін оптикалық күшейткіш орнату қажеттігі жиі пайда 

болады.  
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Кеңістіктік арналық бөлу және DWDM стандарттау. 

Тығыз толқындық мультиплекстеу технологиясындағы сөзсіз ең 

маңызды параметр болып көрші арналар арасындағы арақашықтық болып 

табылады. Арналардың кеңістіктік бөлінуінің стандартталуы тым болмаса 

соның негізінде әртүрлі өндірушілердің құрылғыларының өзара сәйкестігіне 

арналған тест өткізуді бастауға қажет. Электробайланыс бойынша 

Халықаралық Одақтың телекоммуникацияны стандарттау Секторы ITU-T 

DWDM-ның көрші арналар арасындағы арақашықтық 100 ГГц (0,8 нм) деген 

жиіліктік жоспарын бекітті. Сол уақытта арналар арасында 50 ГГц (0,4 нм) аз 

қашықтықпен жиіліктік жоспар қабылдау жөнінде үлкен дебаттар жалғасуда. 

Байланыс операторлары мен желінің өткізу қабілетін өсіруді жоспарлайтын 

ұйымдар әр жиіліктік жоспардың қандай шектеулері мен артықшылықтары 

барын түсінбесе, айтарлықтай қиындықтар мен артық инвестицияларға 

ұшырасуы мүмкін.  

 

100 ГГц торы(сетка). 

100 ГГц жиіліктік жоспардың торының арналар кесілуінің 

(разреженность) әртүрлі дәрежесі бар. Барлық торлардың, бір 500/400-ден 

басқа, тең қашықтатылған арналары бар. Арналардың тең мөлшерлі 

таратылуы толқындық конвертерлердің, қайта құрылатын лазерлердің және 

басқа толық оптикалық желі құрылғыларының жұмысын жақсартады, 

сонымен қатар оның өсірілуін (наращивание) оңай орындайды. Жиіліктік 

жоспардың осы не басқа торының іске асуы көбіне үш негізгі факторға 

тәуелді: қолданылатын оптикалық күшейткіш типіне (кремнийлі не фтор-

цирконатты), арнаға тарату жылдамдығы - 2,4 Гбит/с (STM-16) немесе 10 

Гбит/с (STM-64), сызықты емес эффекттердің әсері, сонымен қатар, бұл 

факторлар бір-бірімен өте өзара байланысты. Кремнийлі талшықтағы 

стандартты EDFA-ның бір кемшілігі бар – 1540 нм-ден төмен аймақта 

күшейту коэффициентінің үлкен вариациясы, ол бұл аймақтағы сигнал/шу 

қатынасының төмен мәніне және күшейтудің сызықты болмауына әкеледі. 

Күшейту коэффициентінің өте төмен немесе өте жоғары мәндері бірдей қажет 

емес. Өткізу жолағының өсуімен стандарт бойынша минималды рұқсатты 

сигнал/шу қатынасы өседі - STM-64 арнасы үшін STM-16 арнасына қарағанда 

4-7 дБ жоғары. Осындай тәсілмен кремнийлі EDFA-ның күшейту 

коэффициентінің сызықты еместігі STM-64 (1540-1560 нм) мультиплексті 

арнасы үшін зона өлшемін STM-16 арнасы және кішірек сыйымдылыққа 

(мұнда сызықты болмауына қарамастан, кремнийлі EDFA-ның күшейту 

зонасын іс жүзінде толығымен қолдануға болады) қарағанда қаттырақ 

шектейді.  
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 50 ГГц торы. 

Тығыздау, әлі стандартталмаған 50 ГГц интервалмен тордың жиіліктік 

жоспары стандартты кремнийлі  EDFA жұмыс істейтін 1540-1560 нм зонасын 

эффективті қолдануға мүмкіндік береді. Бұл артықшылықпен қатар, бұл 

тордың кемшіліктері де бар. Біріншіден, арнааралық интервалдардың 

кемуімен төрттолқынды араласу эффектінің әсері өседі, ол регенерация 

аралық желінің (линия) (тек оптикалық күшейткіштер негізіндегі желілер) 

максималды ұзындығын шектей бастайды. Екіншіден, арнааралық аз 

қашықтық 0,4 нм STM-64 арналарының мультиплекстеу мүмкіндіктеріне 

шектеу келтіруі мүмкін. STM-64 арналарының 50 ГГц интервалмен 

мультиплекстелуі рұқсатты емес, өйткені ол кезде көрші арналардың 

спектрлерін жабу (перекрытие) пайда болады. Тек егер есептеуде арнаға 

(STM-4 және төмен) кіші тарату жылдамдығына орын болса, спектрлердің 

жабылуы болмайды. Үшіншіден, 50 ГГц интервал кезінде қайта құрылатын 

лазерлерге, мультиплексорларға, басқа компоненттерге деген талаптар қатаң 

болады, ол потенциалды құрылғы өндірушілер санын азайтады және оның 

бағасының өсуіне әкеледі. 

Қазіргі кезде күшейту коэффициентінің үлкен сызықтығын қамтамасыз 

ететін (барлық 1530-1560 нм аймағында) берік фтор - цирконатты EDFA 

құруға арналған жұмыстар жүргізілуде.EDFA жұмыс аймағының өсуімен  

STM-64 40 арнасын 100 ГГц интервалмен, талшыққа есептегенде 400 ГГц 

жалпы сыйымдылықпен мультьиплекстеу мүмкін болып келеді.  

 

 4 бөлім. SWDM технологиясы 

 

Интернет-трафиктің тез өсуіне байланысты желілік инфрақұрылымның 

өткізу қабілеттілігін көтеру жайындағы шулы әңгімелер туды. Егер бұл 

бағытта жедел шаралар қолданбаса, желілер трафикпен бітеліп, “тар 

жерлерде” кептелістер пайда болатынына ешкім күмән келтірмейді. Жалпы, 

қазіргі мәлімет тарату технологиялары өздері-ақ алда болатын және бүгінгі 

мәселелерді шешуге арналған жеткілікті потенциалға ие.  

Қазір жүздеген Гбит/с жылдамдықты магистралдар құрығанда Солтүстік 

Америкада сирек кездесетін жағдай емес. Терабиттік коммутаторлар және 

мультиплексорлар зертханалар қабырғасынан шықты, оларды көптеген 

құрылғы өндірушілері ұсынуда. Ақша төлеңіз, өткізу жолағын өсіріңіз – сонда 

бәрі де қалпында болады. Мұның бәрін бір ғана сөзбен айтуға болады: ең 

бастысын, яғни жедел өсетін ақпараттық ағынмен әрекет етуге қабілетті 

инфрақұрылым құруды ойлай отырып, мақсатқа әр түрлі жолдармен, 

абсолютті әр түрлі ақша төлеп жетуге болатынын ұмытпау керек. 

Бастапқы кезеңде салыстырмалы түрде аз инвестициялармен болашақта 

айтарлықтай қайта құруды қажет етпейтін желі өсіруге мүмкіндік беретін 

шешім идеалды болар еді. Дәл осында жақында ғана нарықта пайда болған, 

басты негізі қалалық желілерге арналған патенттелген  SWDM 

технологиясының күші көп. Бірақ оның мүмкіндіктерін және қолдану 
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шектерін дұрыс бағалау үшін бәсекелес технологиялардың артықшылықтары 

мен кемшіліктерін еске түсірген дұрыс. 

 

 

Желі түрлері. 

Транспортты байланыс желісі шешуі қажет мәселелер үш желі 

категорияларына сәйкес:  

    - қалаларды, мемлекеттерді және құрлықтарды байланыстыратын 

желілік ядро; 

     - қалалық транспорттық желі; 

     - рұқсат (доступ) желісі. 

Желілік ядро деңгейіндегі өткізу қабілетіне деген талаптар кең 

диапазонда – бірден жүздеген Гбит/с-та орналасқан. Талаптардың төменгі 

шекарасы дамушы мемлекеттерге (Ресей) сипатты, ал жоғарғысы Солтүстік 

Америка (бәрінен бұрын АҚШ), Батыс Европа және Жапония сиқты 

аймақтарға арналған. 

Қалалық желі деңгейіне жүздеген Mбит/с-тан ондаған Гбит/с 

диапазонындағы тарату жылдамдығы қажет (қаланың аумағы мен 

масштабына тәуелді). Рұқсатты желілер үшін бірден жүздеген  Mбит/с өткізу 

жылдамдығы туралы айтылады. Мұнда ақырғы пайдаланушылар рұқсатты 

желіге ондаған кбит/с-тан бірлік  Mбит/с диапазонындағы жылдамдықпен 

қосыла алады. Осы уақытқа дейін транспорттық деңгейдегі және желі ядросы 

үшін, қалалық желі үшін де озық тұрған технология SDH/SONET болды.  

Жеделірек DWDM-нің таралуы өткізу жолағын өсіруге кез келген 

жолмен қол жеткізу қажет магистралдардан басталды. Бірте-бірте бұл жаңа 

технология нарықтың аз жылдамдықты секторына ене бастады. Көптеген 

эксперттер DWDM SDH/SONET-ті қалалық желілерден де шығырып тастайды 

деген ойға келген, бірақ бұл үрдіс күтілген темппен келе жатқан жоқ. Белгілі 

бір дәрежеде бұл кідірістің нәтижесі қалалық желілерде DWDM-ге өтуді 

оңайлататын және арзандататын SWDM-нің пайда болуына әкелді. 

 

Спектральды тығыздау. 

SDH/SONET пен DWDM-ніңфизикалық негізі әр түрлі: бірінші 

технология оптикалық сигнал жиілігінің бір тасушысын, ал екіншісі жиіліктер 

құрамын қолданады, сол үшін де тығыз спектральды тығыздау технологиясы 

деп аталған (Dense Wavelength Division Multiplexing). Одан басқа олар әр түрлі 

спектральды «терезелерді» қолданады:  DWDM 1550 нм толқын ұзындығы 

аумағында жұмыс істейді, ал  SDH/SONET тағы  1310 нм толқын ұзындығын 

кең қолданады, яғни басқа лазерлар және басқа фотоқабылдағыштарды 

пайдаланады. 1550 нм-де жұмыс істейтін құрылғылар  1310 нм толқын 

ұзындығында жұмыс істейтіндерге қарағанда оптикалық сигналдарды үлкен 

арақашықтықта таратуға қабілетті. Бірақ бұл жүйелер күрделі 

мультиплексорларды қажет ететін спектральды тығыздау құрылғыларын 
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айтпағанда, бір толқын ұзындығын қолданған жағдайдың өзінде де 

айтарлықтай қымбат.  

Нәтижесінде нарықта келесі жағдай орын алды: үлкен арақашықтықта 

жоғары жылдамдықты қажет ететін жерде (мысалы, мұхит түбіне салынатын 

кәбілдерде) DWDM— тиімді технология және оның жеңісті жолы жалғасуда. 

Алайда, арақашықтық үлкен емес және өткізу жолағы барлық жерде шекті 

емес қалалық желілерде көптеген операторлар ескі, сынақтан өткен  

SDH/SONET желілерін ауыстыруға асықпайды. Дәл осы жерде жаңа 

технология негізіндегі SWDM шешім қабылдауға көмекке келеді. 

 

Таңдаулы спектральды тығыздау. 

Selective WDM — таңдаулы спектральды тығыздау— Lucent-тің өзгеше 

технологиясы, SDH/SONET мен DWDM арасындағы келісім. Тура сол 

талшықты-оптикалық сақинаның сәйкес түйіндері  1310 нм толқын 

ұзындығында бірарналы мәлімет таратуды да,  1550 нм диапазонында 

спектральды тығыздауды да іске асырады. Бәрі толығымен бір логикалық желі 

сияқты жұмыс істейді. Ыңғайлы басқару үстіндегі хаттамалар деңгейінде 

қамтамасыз етіледі, олар:  TDM, ATM және IP, «шикі» мәліметтерді бөлуге 

және одан да «жұқа» құрылымдалған ағындарға бұтақтауға болады. Бұл 

ыңғайлы технологияны Chromatis компаниясымен бірге Lucent Technologies 

иемденді және бірден Lucent Technologies транспорттыжелі өнімдерінің 

маңызды бөлігі болды.  

SWDM-ның артықшылықтары тез өспелі  SDH/SONET желісімен 

салыстырғанда айрықша көрінеді.  Басында, қажетті өткізу қабілеттілігі үлкен 

болмаған кезде,  SDH/SONET-ті қолдану ақталғандай көрінеді және 1310 нм 

толқын ұзындығында таратуға арналған, арзан шешімге мүмкіндік беретін 

жолақтар жеткілікті болды. Бірақ өткізу қабілеттілігіне деген қажеттілік тез 

өскенде жүйенің өсуі тек жаңа талшықты кәбілдерді салып, оларды жаңа 

құрылғыларға қосу есебінен мүмкін болады. Сол уақытта  DWDM 

қасиеттеріне ие  SWDM құрылғыларына жаңа кәбілдер қажет емес: барлық 

өсірулертағы бір толқын ұзындығын «қосумен» іске асады, ол үшін ары кетсе, 

бар құрылғыға тағы бір модуль қосу ғана қажет болады. 

Бірақ бұл артықшылық жалғыз емес, кей жағдайларда басты да емес: 

кейде желі топологиясында күрделену болмауы, оның басқарылуы мен 

өсіруге қажет уақыттың нашарламауы SDH/SONET жүйелерімен жағдайға 

қарағанда өте маңызды.  

SWDM құрылғысы негізінде құрылған шешімге мысал келтірейік. 

Суретте қарапайым коммуникациялық қызмет көрсететін желі көрсетілген. 

Оның қарамағында қалада шашырай орналасқан кеңселерді орталық кеңсемен 

байланыстыратын оптоталшықты сақина бар. Қызмет көрсетуші өзінің 

тапсырыс берушілеріне  xDSL технологиясы бойынша желіге рұқсат беруді 

орындауды жоспарлайды. Ол трафиктің жедел өсуіне сүйенеді, бірақ оны 

саны бойынша анықтап, сақинаның қай бөлігінде ең үлкен жүктеме 

болатынын бағалауға оператордың әзірге шамасы жоқ. 
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Желі дамуының бірінші фазасында оны 1310 нм мәлімет тарату беретін 

мүмкіндіктер толығымен қанағаттандырады, және мұнда ешқандай  DWDM 

жайлы сөз болмайды. Біраз уақыттан кейін желі түйіндерінің бірі жоғары 

жүктемеге ие бола бастайды. DWDM-ге өту қажет болады. Алайда бұл 

жағдайда бүкіл желіні жаңартудың қажеті жоқ, тек «жүктелген түйін — 

орталық кеңсе» бөлігінде бір толқын ұзындығын «қосса» жеткілікті. Бұл 

жағдайда желінің басқа түйіндер конфигурациясында ештеңе өзгертудің 

қажеті жоқ. Егер классикалық DWDM желісі орнатылған болса, барлық желіні 

бір уақытта өсіруге тура келер еді. Желі қолданушылары санының өсуі 

нәтижесінде ақыр аяғында барлық желіні  DWDM-ге көшіруге қажет болуы 

ғажап емес. Бірақ DWDM  қажет етілмейтін жағдай да мүмкін, онда қызмет 

көрсетушіге бұл технологияны енгізіп, көп қаржы жұмсамауына болады. Кез 

келген жағдайда  SWDM негізіндегі ыңғайлы шешім салынған немесе 

салынбаған қаржы жөнінде өкінуге жол бермейді. 

  

Артықшылықтары мен кемшіліктері. 

WDM технологиясының басты қасиеті - оның арнаның өткізу қабілетіне 

шектеуді жеңе алатындығы және мәлімет тарату жылдамдығын айтарлықтай 

үлкейтетінінде. Және мұнда салынып қойылған талшықты-оптикалық кәбіл 

мен уақыттық мультиплекстеудің стандартты аппаратурасы қолданылады, ал  

10 Гбит/с және одан жоғары жеке арна бойынша тарату жылдамдығын 

ұлғайту қажет етілмейді. WDM - нің арқасында бір талшықпен екіжақты 

көпарналы трафик таратуды ұйымдастыруға болады, қарапайым сызықтарда 

(линия) талшық жұбы пайдаланылады – тура және кері бағытта тарату үшін. 

SONET/SDH желілерінде басқа арналардың жылдамдығынан тәуелді 

емес жеке арна үшін жылдамдық мәнін таңдау (иерархия деңгейі) мүмкіндігі 

пайда болғаны, содан соң таратудың әр түрлі тәсілін қолдану іске асарлық 

жағдай. Ақыры,  WDM-ның таралуына соңғы технологиялық жетістіктер 

көмектеседі: сәулелену спектр ені  0,1 нм-ден кем емес таржолақты 

жартылайөткізгішті лазерлердің, кеңжолақты оптикалық күшейткіштердің 

және жақын арналарды бөлуге арналған оптикалық сүзілердің пайда болуы. 

WDM-ның қолданылуы экономикалық және таза техникалық сипаттағы 

факторлар әсерінен тежелуде. 

Егер жағдайдың экономикалық жағын айтатын болсақ, онда WDM-ның 

жергілікті желілерге енуі сәйкес аппаратураның, әсіресе таратушы 

құрылғылардың жоғары құндылығымен және трафик коммутациясының 

күрделілігімен тоқталып тұр. Сонымен қатар, зерттеулердің көрсетуі 

бойынша, WDM негізіндегі шешім кіші масштабтағы желілерде де 

экономикалық тиімді болуы мүмкін. Бұл үшін жекелеп алғанда, оларда 

қымбат емес, жергілікті және тіректік желілер түйісетін жерде орнатылатын 

кіріс/шығыс мультиплексорлары қолданылуы қажет. 

Аппаратураның жоғары құндылығы факторы DWDM технологиясын 

іске асыруда айтарлықтай білінеді. Жақын жиіліктерді қолданғанда, 

генерацияланатын сәулеленудің жоғары тұрақтылықтағы толқын ұзындығы 
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бар таржолақты жартылайөткізгішті лазерлер талап етіледі, олар DWDM 

жүйесінде соңғының таралуын ұстап тұратын ең қымбат элементі болып 

табылады. 

Техникалық мәселелер арасынан мультиплексор/демультиплексордегі 

сигнал қуатының айтарлықтай шығындарын, көптеген жағдайда  WDM-

қондырғының және уақыттық мультиплекстеу құрылғыларының жұмыс 

істейтін толқын ұзындықтарының сәйкес келмеуін, коммутация түйіндерінің 

өндіргіштігін ұлғайту қажеттілігін, мультиплекстейтін арналар бойымен 

мәлімет тарату технологияларының сәйкессіздігінен желіні басқару 

қиындығын, өндірістік стандарттардың жоқтығын айта кету қажет.  

Ақырында, бұл тізімдегі орны соңғы емес сызықтық емес құбылыстар, 

олар бір уақытта бірнеше тасушымен таратуда сигналдың нашарлауы мен 

бұрмалануына ғана емес, оның басқа арналарға енуіне әкеледі. 

 

5 бөлім. DWDM-технологиясының құрылымы 

 

Талшықты-оптикалық байланыс жүйелері өзінің дамуындағы кезекті 

кезеңді бастан өткеруде, бұл жалпы телекоммуникация аймағында соңғы 

кезде құндылықтардың асыра бағалануымен жанама түрде байланысты. 

Байланыс көлеміне деген, яғни ақпарат тарату жылдамдығының өсуі 

және жаңа аумақтарды қамтуға деген көзқарастан сұраныстың өсуі жаңа 

талшықты-оптикалық технологиялардың пайда болып, орнатылуына, жекелеп 

алғанда, арналарды спектральды (жиіліктік) мультиплекстеу (тығыздау) 

технологияларының пайда болуына, яғни WDM-және DWDM атауларын 

алған технологияларға әкелді. WDM (wavelength division multiplexing) 

дегеніміз — толқын ұзындығы бойынша бөлумен мультиплекстеу, 

DWDM (dense wavelength division multiplexing) — толқын ұзындықтары 

бойынша бөлумен тығыз мультиплекстеу. 

DWDM технологиясын қолданғандағы өткізу қабілеттілігінің ұлғаюы 

қымбат тұратын оптикалық кәбілді ауыстырусыз іске асады. DWDM 

технологиясын қолдану оптикалық кәбілдер немесе талшықтарды ғана емес, 

жеке толқын ұзындықтарын да жалға беруді мүмкін етеді, яғни «виртуалды 

талшық» концепциясын іске асырады.  

Әр түрлі толқын ұзындығындағы бір талшықпен бір уақытта әр түрлі 

қосымшаларды таратуға болады: кәбілді телекөрініс, телефония, Интернет 

трафигі, «сұраныс бойынша бейне көрініс», және т.б. Мұның салдары ретінде 

оптикалық кәбілдегі талшықтар бөлігін резерв түрінде қолдануға болады. 

DWDM технологиясын қолдану бар желідегі қосымша оптикалық кәбілдер 

салуды қажет етпейді. Тіпті болашақта жаңа технологиялар қолдану есебінен 

талшық бағасы төмендесе де, талшықты—оптикалық инфрақұрылым 

(салынған талшық пен орнатылған қондырғы) әрқашан жеткілікті түрде 

қымбат болып қала береді.  

Оны тиімді қолдану үшін ұзақ уақыт аралығында өткізу қабілеттілігін 

ұлғайту мүмкіндігіне ие болып, көрсетілетін қызметтерді теруін оптикалық 
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кәбіл ауыстырусыз өзгерту керек. DWDM технологиясы дәл осы мүмкіндікті 

көрсетеді. DWDM технологиясы әзірше негізінен үлкен өткізу жолағы қажет 

етілетін үлкен аралықтағы байланыс сызықтарында қолданылады. Қалалық 

және аймақтық масштабтағы желілер, кәбілді телекөрініс жүйелері 

потенциалды түрде DWDM технологиясының кең нарығы болып табылады. 

DWDM қолданатын жүйелер оптикалық талшықтың бір уақытта оптикалық 

сәулеленудің кең спектрін өткізу немесе өзара интерференцияланбайтын және 

өзара әрекеттеспейтін толқын ұзындықтарының үлкен санын теру 

қабілеттеріне негізделген. Әр толқын ұзындығы немесе осы спектрдағы 

толқын ұзындығының белгілі диапазоны талшықпен ақпарат таратуға 

арналған тәуелсіз оптикалық арна ретінде қызмет етуі мүмкін.  

Қазіргі кезде мұндай арналарды біріктірудің (мультиплекстеу) және 

бөлудің (демультиплекстеу) оптикалық тәсілдері жасалған, олар жүйенің не 

байланыс желісінің кез келген берілген нүктесінде әр арнаның 

идентификациясын қамтамасыз етеді. Мұнымен қатар мультиплекстеу 

технологиясы көрші спектральды арналарды толқын ұзындығы бойынша бөлу 

нанометр бөлігін құрайтындай деңгейге жеткен.  

Мұндай технологиялардың болуы және дамуы соңғы кезде 

коммерциялық қолжетімді талшықты—оптикалық жүйелер мен желілерді 

құруға мүмкіндік берді, онда бір талшықпен жүзден аса оптикалық арналарды 

дуплексті режимда (бір уақытта екі бағытта) таратуға болады.  

Алғашқы спектральды тығыздау қосымша талшық салусыз сызықтың 

өткізу қабілеттілігін ұлғайту қажеттігі пайда болған жеке ірі жергілікті желі 

бөліктерін байланыстыратын жеткілікті аралықтағы ТОБС—та қолданылды. 

Ары қарай, ақпараттық қызметтерге сұраныстың өсуімен және осы себепті 

барлық желіде әрдайым өзгеретін жергілікті желілерде асқын жүктеме пайда 

болуымен  DWDM - технологиялар жергілікті желілердің басқа деңгейлерінде 

қолданыла бастады. 

Жекелеп алғанда, қазіргі кезде шетелде DWDM - технологиялар 

қалаішілік жергілікті желілерде жеткілікті түрде кеңінен қолданыла бастады. 

Internet Protocol - ды пайдаланатын мәлімет таратудың талшықты - оптикалық 

желілерінде қолданылатын DWDM-технологиялардың үлкен болашағы бар.  

DWDM-технологияны енгізу және соңғы кезде байқалып жатқан оптикалық 

ауыстырғыштар бойынша жұмыстардың жедел дамуы жақын болашақта 

толық оптикалық желілердің, оның ішінде Internet - тің құрылуына және 

қолданушылар үшін ақпарат алмасу құнының потенциалды төмендеуіне 

үміттенуге мүмкіндік береді.  

DWDM алыс байланыс жүйесі сигналдардың толқын ұзындығы 

бойынша  λ=1,550 мкм толқын ұзындықтағы орталығы бар эрбийлі талшықты 

лазердің жиіліктер жолағында спектральды тығыздығын немесе 

мультиплекстенуін пайдаланады.   

DWDM-жүйенің функционалды сұлбасы 2.1 - суретте көрсетілген. 

Спектральды тығыздалумен типтік ТОБС Лk лазері және  Мk  модуляторы бар 

Txk таратқыштардан, оптикалық  мультиплексор MUX және  
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демультиплексор DMUX - тан, оптикалық күшейткіш  ОА және  Rxk 

қабылдағыштардан тұрады. Ақпараттық сигнал лазердің оптикалық 

сәулеленуін модуляциялайды, оптикалық сигналдар мультиплексормен 

бірігіп, талшықты - оптикалық трактпен таралады. Тракттың шығысында 

оптикалық сигналдар демультиплексормен бөлінеді де, сәйкес 

қабылдағыштарға бағытталады. Қажет жағдайда оптикалық сигнал оптикалық 

күшейткішпен күшеюі және  OADM кіріс - шығыс мекенжайлық 

құрылғысымен бұтақталуы мүмкін. 

DWDM сәттіліктері таржолақты тұрақты лазерлер жасалуымен 

байланысты - спектральды ақпараттық арналардың (λ-арналар) санын 

анықтайтын, арналар арасындағы жиіліктік интервал мен таратудың 

спектральды терезесінің ені арқылы сипатталатын жүйенің негізгі 

элементтерінің бірі. Қазіргі кезде DWDM жүйесінің Δν = 100 ГГц - пен  ITU-T 

G.692 жиіліктік жоспары қабылданған, ол ν0 = 193,1 ТГц, (λ0 = 1552, 52 нм) 

базалық жиілік үшін Δλi = 0,8 нм спектральды құраушылар арасындағы 

арақашықтыққа сәйкес.  

 

 

 
 

5.1 сурет - DWDM-жүйенің функционалды сұлбасы 

 

 

DWDM жүйесінің құраушылары(компоненты). 

DWDM жүйесінің құраушыларына деген негізгі талап - олар байланыс 

сызығы оптикалық жолының барлығында барлық арналарды бірдей өңдеуі 

қажет. Бұл үшін оптикалық таратқыштарды, мультиплексорларды, 
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демультиплексорларды, күшейткіштерді және талшықтарды тиянақты таңдау 

қажет болады. 

Желінің белсенді және белсенді емес құраушыларының барлық 

оптикалық сипаттамалары - кіретін шығындар, шағылудағы шығындар, 

дисперсия, поляризациялық эффекттер және т.б. DWDM жүйесінде таратуға 

қолданылатын толқын ұзындығының барлық диапазонында толқын ұзындығы 

функциясы ретінде өлшенуі тиіс. DWDM жүйелерінде бір жұмысшы толқын 

ұзындығы бар жүйелерге қарағанда айтарлықтай өте күрделі құрылғыларды 

жиі пайдаланады, мұндай құрылғылардың сипаттамаларына тестілеу жүргізу 

қиынырақ. 

DWDM жүйесінің мультиплексорларында, демультиплексорларында, 

таржолақты сүзгілерінде жұқажарғақты сүзгілер, BFT (Fused Biconic Tapered 

Coupler) сваркілеп қосылған биконустық тармақтағыштар, AWG (Array 

Waveguide Grating) толқынжолдар массивы негізіндегі торкөздер, Брэгг 

талшықтық және қарапайым дифракциялық торкөздер қолданылады. Белсенді 

құраушылардың (әсіресе, оптикалық күшейткіштердің) және арналардың 

өзара интерференциясының таралатын сигналдардың бүтіндігіне әсерін 

олардың жағымсыз әрекеттерінің потенциалды мүмкіндіктерін азайту үшін 

зерттеу қажет.  

Барлық материалдар мен құраушылар өндірісте стандартқа сәйкес 

тестіленетініне қарамастан, олардың дала жағдайында орнатылғанда 

сипаттамаларының нашарлауы да мүмкін. Жеке құраушылар бір жүйеге 

біріккен кезінде олардың сипаттамасындағы аздаған өзгешеліктер болжамаған 

жерден желі параметрлеріне толығымен әсер етуі мүмкін. Желінің кепілдікті 

сенімділігін қамтамасыз ету үшін әр құраушыны жекелеп қана емес, жүйені 

толығымен тестілеу қажет.   

Құраушыларды тестілеу көптеген қиындықтар шақыруы мүмкін. 

DWDM жүйелеріндегі көрші арналардың толқын ұзындықтарының айырымы 

өте аз және көптеген құраушылардың (мысалы, мультиплексорлар) 

параметрлері рұқсатты бұрмаланулардың шегіне қатаң сәйкес келу керек. 

Арналардаң үлкен санында пайдаланылатын спектральды диапазон жеткілікті 

түрде кең болады және барлық арналар үшін параметрлердің (күшейту 

коэффициенті, дисперсия, кіріс шулар деңгейі және т.б.) жақын мәндерін 

ұстап тұру өте қиын мәселеге айналады.    

 

Таратқыштар. 

Талшықты - оптикалық таратқыштарда электрлік және электронды - 

оптикалық элементтер жеке модульдар болып табылады. Заманауи 

таратқыштардың конструкциясы гибридті болады. Сәулеленуді 

модуляциялайтын лазерлер мен интегралды микросұлбалар бір кішігірім 

модульге біріктірілген, ол модуляцияның үлкен жиіліктеріне және жоғары 

сенімділікке жетуге мүмкіндік береді. Мұндай модуль шын мәнінде 

электронды - оптикалық түрлендіргіш болып келеді, онда шығыс жарық 

сигналының интенсивтілігі кіріс санды электрлік сигналмен 



45 

 

модуляцияланады. Таратудың төмен жиіліктерінде басқарушы ток (ішкі 

модуляциясы бар лазерлер), жоғарысында оптикалық сигналдың (сыртқы 

модуляциясы бар лазерлер) өзі модуляцияланады. 

Бір арна үшін таратқыш талшықтағы шығыс қуаты 0 дБм - дан (1 мВт) 

кем еместағайындалған кері байланысы бар DFB (Distributed Feed Back) 

лазердан және модулятордан тұрады. Модуляцияның жоғарғы жиіліктерінде 

модулятор жай сыртқы болады. Заманауи интегралды оптика қымбат емес 

және эксплуатацияға ыңғайлы лазерді, модуляторды, жартылайөткізгішті 

күшейткішті бір кристалға біріктіретін оптикалық таратқыш модульдерді 

құруға мүмкіндік береді.  Бір уақытта сигналдарды бірнеше толқын 

ұзындығында генерациялайтын мультилазерлерді, мультиплексорды және 

жартылай өткізгіш оптикалық қуат күшейткішін біріктіретін оптикалық 

таратқыш модульдер жасалынған.  

Кейде лазерден кейін реттелетін аттенюатор орнатады,ол лазер қуатын 

жайлап азайтады. Лазер сигналының әлсіреу дәрежесі байланыс сызығындағы 

бірінші регенератор сипаттамаларына қарай таңдалады. Бір уақытта әр түрлі 

толқын ұзындығындағы бірнеше таратқыштарды қолданған жағдайда қуаттың 

спектральды тағайындалуын тегістеу үшін сәйкес аттенюаторлар қолдану 

қажет болады.  

DWDM жүйелерінде Фабри-Перо типіндегі резонаторы бар DFB-

лазерларды өте кең қолданады. Мұнда дифракциялық торкөз лазер 

кристалының белсенді бөлігінің бетінде орындалған, ол оптикалық кері 

байланыс есебінен лазерлік сәулелену толқын ұзындығының дәл таңдалуын 

қамтамасыз етеді. Дифракциялық торкөз көмегімен лазердің тек бір ғана тік 

модасының сәулеленуін күшейту сигналдың бар қуаты спектрдің өте тар 

аймағында (сызық ені биіктік жартысында 100 МГц-тен кем) 

концентрацияланатындай қамтамасыз етіледі. Оның үстіне бүйірлік модалар 

40 дБ-ден кем емес деңгейге дейін басылады. Басты ең жоғарғы шек (пик) 

қуатының жақын бүйірлік мода қуатына қатынасын бүйірлік модаларды басу 

коэффициенті деп атайды. Фабри-Перо резонаторы бар лазерде сияқты 

толқынжол геометриясы жоғары бағытталғандықты және шығыс лазерлік 

сәулеленудің жоғары поляризация деңгейін қамтамасыз етеді.  

 
5.2 сурет – DFB-лазер кристалының қарапайым түрі 
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DFB-лазерлі оптикалық таратқыш модулінің құрамында термоэлектрлік 

суытқыш құрылғы, температура көрсеткіші, оптикалық изолятор және 

бақылаушы фотодиод бар. DFB-лазерлерінің тиімділігі жеткілікті түрде 

жоғары: 0 дБм шығыс қуат 40 мА жүктеу тогы кезінде қамтамасыз етіледі. 

         

Лазердің сәулелену модуляциясы үлкен мәселелі сұрақтардың бірі 

болып табылады. Төменгі тарату жылдамдығында лазердің жүктеме тогы 

модуляцияланады. Жоғары тарату жылдамдығында лазер сигналының сыртқы 

модуляциясы қолданылады, өйткені модуляция өте үлкен чирпирлеуге 

(чирпирование) әкеледі. Сыртқы модуляция жүйенің бағасы мен күрделілігін 

ұлғайтады, қосымша оптикалық шығындар енгізеді және сәулелену 

поляризациясы жағдайын басқаруды қиындатады.      

EDFA талшықты оптикалық күшейткіштердің және SOA (Semiconductor 

Optical Amplifier) жартылай өткізгішті оптикалық күшейткіштердің 

қолданылуы модулятордан кейін талшыққа енгізілетін қуатты айтарлықтай 

ұлғайтуға (+17 дБм-ден жоғары деңгейге дейін)  мүмкіндік берді. +17 дБм-ден 

жоғары қуат мәні IIIb (Рекомендации IEC 60825) қауіпсіздік сыныбына сәйкес 

келмегендіктен, +20 дБм және одан да жоғары талшыққа енгізілетін сәулелену 

қуаты бар лазерлер үшін 1M қауіпсіздік сыныбын енгізу қарастырылуда. DFB-

лазерлердің ескеретіндей мәселесі - талшықты-оптикалық трактте кері 

шағылысу сигналына деген жоғары сезімталдық.  

 

DWDM  мультиплексорлары. 

DWDM мультиплексорларына(дәстүрлі WDM-дерден өзгешелігі) екі 

айрықша белгілер қатысты: 

-EDFA күшейту аумағы шегінде (1530-1560 нм) тек бір ғана мөлдірлік 

терезесін қолдану 1550 нм;  

-мультиплексті арналар арасындағы аз қашықтық , 3,2; 1,6; 0,8 немесе 

0,4 нм.  

Бұдан басқа, DWDM мультиплексорлары 32 және одан көп арналардың 

үлкен санымен жұмыс істеуге арналғандықтан, бір уақытта барлық арналар 

мультиплекстенетін (демультиплекстенетін)  DWDM құрылғыларымен қатар, 

WDM жүйелерінде ұқсас түрі жоқ, басқа арналардың үлкен санымен 

анықталғаннегізгі мультиплексті ағыннан бір не одан көп арналарды қосу 

немесе шығару режимінде жұмыс істейтін жаңа құрылғылар да жіберіледі. 

Демультиплексордың шығыс порты/полюсі анықталған толқын 

ұзындықтарымен бекітілгендіктен, мұндай құрылғы толқын ұзындықтармен 

белсенді емес маршрутизацияны іске асырады деп айтады. Арналар 

арасындағы аз қашықтық пен арналардың үлкен санымен бір уақытта жұмыс 

істеу қажеттілігінен WDM мультиплексорларымен (әдетте 1310 нм, 1550 нм 

мөлдірлік терезесін немесе 1650 нм аумағында қосымша толқын ұзындығы 

ауданын қолданатын) салыстырғанда DWDM мультиплексорларын дайындау 

айтарлықтай үлкен прецизиондықты талап етеді.  
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5.3а суретінде айналы шағылдырғыш элементі бар DWDM 

мультиплексорының типтік сұлбасы көрсетілген. Демультиплекстеу 

режиміндегі оның жұмысын қарастырайық. Келетін мультиплексті сигнал 

кіріс портқа түседі. Содан соң ол сигнал толқынжол-пластина арқылы өтеді 

де, AWG (arrayed waveguide grating) дифракциялық құрылымын 

таныстыратын көптеген толқынжолдарға таралып кетеді. 

Сол қалпынша әр толқынжолдағы сигнал тығыздалған болып қала 

береді, ал әр арна (λ1, λ2,....) барлық толқынжолда анықталған болып қалады. 

Ары қарай айналы беттен сигналдың шағылуы жүреді және нәтижесінде 

жарық ағындары қайтадан толқынжол-пластинада жиналады, онда олардың 

фокусталуы мен интерференция жүреді –әр арналарға сәйкес интенсивтіліктің 

кеңістік бойынша шашылған интерференциялық максимумдары пайда 

болады. Толқынжол-пластинаның геометриясы, жекелеп алғанда, AWG 

құрылымы толқынжолдарының ұзындығы мен шығыс полюстерінің 

орналасуы интерференциялық максимумдар шығыс полюстармен сай 

болатындай етіп есептеледі. Мультиплексор құрудың басқа тәсілі бір емес, 

толқынжол-пластинаның жұбына негізделеді (5.3 б суретті қара). Мұндай 

құрылғының әрекет ету қағидасы алдыңғы жағдайға ұқсас, тек мұнда 

фокусталу мен интерференция үшін қосымша пластина қолданылады.  

 

 
а) шағылыстырушы элементпен; б) екі толқынжол–пластинамен. 

5.3 сурет – DWDM   мультиплексорларының сұлбасы 
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Арналардың кіріс/шығыс мультиплексорылары. 

DWDM ыңғайлы желілерін құру үшін оптикалық Add-Drop 

мультиплексорларын (OADM) қолданады, олар DWDM магистралына 

арналардың тура кіріс/шығысын оптикалық деңгейде (оптикалық сигналды 

электрлікке түрлендірмей) қамтамасыз етеді және бұтақталған транспортты 

оптикалық желі құруға мүмкіндік береді.  

Берілген мультиплексорлар құраушыға сигнал қоса алады немесе одан 

сигналдың барлық құрылымын өзгертпей–ақ, белгілі арна санын бөліп алуға 

мүмкіндік береді  (5.4 суретті қара). 

 

.  

 

5.4 сурет – Арналардың кіріс/шығыс мультиплексоры 

 

Қазір нарықта әртүрлі бейнедегі құрылғылар бар, олар DWDM 

жүйелерінен SDH арналарын қосып және бөліп алуға мүмкіндік береді. 

Құрылымын алыс қашықтықтан өзгертуге болатын кіріс/шығыс 

мультиплексорлары жасалынуда. 

 

 

DWDM  арналарын кеңістікке бөлу және стандарттау. 

Толқындық тығыз мультиплекстеу технологиясында ең басты параметр 

–  көрші каналдардың арасындағы қашықтық болып табылады. Арналардың 

кеңістіктік орналасуының стандартизациясы негізінде өндірушілердің әр түрлі 

жабдықтарының өзара үйлесімділігін тексеретін тесттер құрастыруға 

мүмкіндік ашылады. Халықаралық электробайланыс одағының ITU-T 

стандарттау секторы DWDM–нің көршілес арналарының ара қашықтығы 100 

ГГц (Δλ≈0,8 нм) құрайтын жиіліктік жоспарын бекітті (5.1 кестеге қара). 

  Дегенмен, ол аралықты 50 ГГц (Δλ≈0,4 нм)  жиілікке дейін кішірейту 

туралы даулар әлі де жүріп жатыр.  Жиіліктік жоспардың артықшылықтары 

мен кемшіліктерінен хабары жоқ байланыс операторлары мен ұйымдар үшін 

біршама қиыншылықтар тудыруы мүмкін.  

100 ГГц-тік тор.  5.1-кестеде әр түрлі дәрежелерге разрядталған 100 ГГц 

жиіліктік жоспарлардың торлары көрсетілген.  500/400 торынан басқасының 

барлығында бірдей қашықталған арналар бар. Арналардың біркелкі таралуы 

толқындық конвертерлердің,  орын ауыстырғыш лазерлердің және оптикалық 
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жүйелі басқа да құралдардың жұмысын жақсартуды жүзеге асырып, сол 

жүйені кеңейтуге мүмкіндік береді. Кез келген тордың жиіліктік жоспарын 

іске асыру көбінесе үш негізгі факторға байланысты болады: қолданылып 

жатқан оптикалық күшейткіштің түрі (кремний немесе фтор-цирконаттық), 

арнадағы тарату жылдамдығы – 2,4 Гбит/с (STM-16) немесе 10 Гбит/с (STM-

64), сызықсыз эффектердің әсері. Бұл факторлар бір-бірімен тығыз 

байланысты.  

Стандартты кремний талшығынан жасалған EDFA  бір кемшілікке ие – 

1540 нм-ден төмен аймақта күшейту коффициентінің үлкен өзгеруі, ол өз 

кезегінде  «сигнал/шу»  қатынасының  төмендеуіне және сызықсыздықтың сол 

аймақта күшеюіне әкеледі.  Күшейту коффициентінің мәні тым үлкен және 

тым кішкентай болуы дұрыс емес. 

Өткізу жолағының үлкеюімен стандарт бойынша минималды рұқсат 

етілген «сигнал/шу»  қатынасы біршама үлкейеді – себебі ол STM-16 

арнасына қарағанда STM-64 арнасы үшін   4-7 дБ-ге жоғарырақ. Кремнийлі  

EDFA-ның күшейту коэффициентінің сызықсыздығы STM-64 (1540-1560 нм) 

үшін мультиплексті арналардың аймағын STM-16–ға қарағанда қаттырақ 

шектейді және ол аз сыйымдылықты (Кремнийлі  EDFA-ның сызықсыздыққа 

қарамастан барлық күшейту аймағын пайдалануға болады). 

50 ГГц-тік тор. Тығыздығы көптеу, әлі де стандартталмаған 50 ГГц 

интервалымен жасалған торлық жоспар 1540-1560 нм аймағын тиімдірек 

пайдалануға мүмкіндік береді, әдетте бұл аймақта стандартты кремнийлік 

EDFA жұмыс жасайды. Бұл артықшылықпен қоса кемшіліктер де бар. 

Біріншіден, арнааралық интервалдардың кішіреюімен төрттолқындық араласу 

эффектінің әсері күшейеді, соның салдарынан регенерация аралық сызықтың 

(оптикалық күшейту негізінде жасалған сызық) максималды ұзындығын 

шектейді. Екіншіден, арнааралық қашықтықтың аздығы 0,4 нм, 

мультиплекстеудің мүмкіндіктеріне шектеулер әкеледі. STM-64 арналарын  50 

ГГц интервалымен  мультиплекстеуге рұқсат жоқ, себебі ол кезде көрші 

арналардың спектрлері жабылады. Егер жіберу жылдамдығы аз болғанда ғана 

(STM-4 және төмен) спектрлердің жабылуы болмайды. Үшіншіден, 50 ГГц 

интервалы кезінде орын ауыстырғыш лазерлерге, мультиплексторларға және 

де басқа құраушыларға қойылатын талаптар анағұрлым қатал болады. Бұл 

жағдайда жабдықтарды өндірушілер саны азайып, оның бағасы өседі.  

 

5.1 кесте –ITU-T жиіліктік жоспары 

Жиілік, 

ТГц 

Интервал, 

ГГц 

Толқын 

ұзындығы, 

нм 100 200 400 400/ 

500 

600 1

000 

   196,1 * *     1528,77 

   196,0 *      1529,55 

195,9 * *     1530,33 

195,8 *      1531,12 
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195,7 * *     1531,90 

195,6 *      1532,68 

195,5 * *   * * 1533,47 

195,4 *      1534,25 

195,3 * *  *   1535,04 

195,2 *      1535,82 

195,1 * *     1536,61 

195,0 *      1537,40 

194.9 * *   *  1538,19 

194,8 *   *   1538,98 

194,7 * *     1539,77 

194,6 *      1540,56 

194,5 * *    * 1541,35 

194,4 *      1542,14 

194,3 * *  * *  1542,94 

194,2 *      1543,73 

194,1 * *     1544,53 

194,0 *      1545,32 

193,9 * * * *   1546,12 

193,8 *      1546,92 

193,7 * * *  *  1547,72 

193,6 *      1548,51 

193,5 * * *   * 1549,32 

193,4 *   *   1550,12 

193,3 * * *    1550,92 

193,2 *      1551,72 

193,1 * * *  *  1552,52 

193,0 *   *   1553,33 

192,9 * * *    1554,13 

192,8 *      1554,94 

192,7 * * *    1555,75 

192,6 *      1556,55 

192,5 * * * * * * 1557,36 

194,4 *      1558,17 

192,3 * * *    1558,98 

192,2 *      1559,79 

192,1 * *  *   1560.61 

 

Қазіргі таңда  фтор-цирконатты сенімді  EDFA жасалуы іске асырылуда. 

Олар күшейту коэффициентінің үлкен сызықтықтығын қамтамасыз етеді 

(1530-1560 нм барлық аймағында).  EDFA жұмыс істеу аймағының үлкеюімен  

STM-64-тің  сыйымдылығы 500 ГГц болатын 40 арнасын бір талшыққа 

есептегенде 100 ГГц интервалымен мультиплекстеуге болады.  
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6 бөлім. Оптикалық күшейткіштер 

 

6.1 Оптикалық күшейткіштердің түрлері 

 

Оптикалық сигналдың ұзаруымен оның күші азаяды, сонымен қатар 

дисперсияның әсерінен  импульстардың кеңеюі орын алады. Осы 

факторлардын кез келгені  талшықтық - оптикалық сегменттің 

ретрансляциясыз аймағының максималды ұзындығын шектейді. Егер де 

жібергіш пен қабылдағыш арасындағы  максималды рұқсат етілген ұзындық  

асып кетсе, байланыс сызығының  аралық нүктелерінде бір немесе бірнеше 

ретранслятор  қосу керек. Жалпы жағдайда ретранслятор оптикалық сигналды 

күшейту функциясын атқарады, және де импульстардың формасын қалыпқа 

келтіреді, шуды азайтады және де қателіктерді жояды. Мұндай ретранслятор – 

регенератор деп аталады.  

Оптикалық сигналды күшейту әдісі бойынша ретрансляторлар екі 

категорияға бөлінеді: қайталағыш және оптикалық күшейткіш.  

Жергілікті желілердің талшықтық-оптикалық жүйелерінде 

қайталағыштар күшейткіштерге қарағанда көбірек қолданылады, бірақ, 

оптикалық магистральдарды құруда күшейткіштер маңызды рөл атқарады.  

Қайталағыш (электронды-оптикалық) алдымен оптикалық сигналды 

электрлік пішінге түрлендіреді, күшейтеді, түзетеді, сосын қайтадан 

оптикалыққа түрлендіреді. 

Оптикалық күшейткіш (ОУ),  қайталағышқа қарағанда оптоэлектронды 

түрлендіруді жасамайды, бірден оптикалық сигналды күшейтеді. Оптикалық 

күшейткіштер сигналдың регенерациясын жасай алмайды. Олар кіретін 

сигналды және шуды бірдей күшейтеді. Сонымен қатар,   шығыс оптикалық 

арнасына өзіндік шу енеді. 

Концептуалды қарапайымдылық – оптикалық күшейткіштің жақсы 

факторларының бірі. Қарапайым конструкциясында көбінесе белсенді емес 

құраушылар басым, оның бағасы төмен болуы ықтимал, себебі қайталағышқа 

қарағанда құраушылары анағұрлым аз.  Бірақ, тәжірибеде, күшейткіш бағасы 

керісінше, үлкен. Мамандардың болжамы бойынша ол баға уақытысымен 

азаяды. Күшейткіш өте сенімді. Ол жіберу жылдамдығына байланысты емес, 

ал қайталағыш белгілі жылдамдықпен жұмыс істейді. Қайталағыш бір 

сигналмен жұмыс істейді. Күшейткіш бірнеше толқындық ұзындықтармен 

(WDM-сигнал)  берілген бірнеше сигналдарды белгілі бір интервал көлемінде 

бір уақытта күшейте алады. Бұл күшейткіш орналасқан байланыс линиясының  

өткізгіштік қасиетін жаңа талшықтардың көмегінсіз үлкейтеді.  

Талшықтан жасалған күшейткіштер легирленген эрбиймен  оптикалық 

сигналды электрлік пішінге түрлендірусіз-ақ күшейтеді. EDFA және DWDM 

күшейткіштерінің көмегімен байланыс жүйелері соңғы жылдары жылдам 

дамуда. EDFA (Erbium - Doped Fiber Amp lifier) соңғы жылдары 

телекоммуникациялық өндірісті революцияға әкелді. EDFA күшейткіштері 
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сигналды тікелей күшейтеді, электрлікке және қайтадан оптикалыққа 

айналдыруды қажет етпейді, аз шу шығарады, толқын ұзындықтарының 

жұмыс істеу диапазоны кварцтік оптикалық талшықтың терезелік 

жылтырлауына  сәйкес келеді (6.1 суретті қара). Осындай қасиеттерді 

қамтитын күшейткіштердің көмегімен  DWDM  жүйесінің негізіндегі 

байланыс сызықтары мен желілері экономикалық тартымды бола бастады.    

 

 

 
 

6.1 сурет –EDFA күшейту коэффициентінің толқын ұзындығынан 

тәуелділігі 

 

EDFA күшейткіші эрбиймен легирленген талшық кесіндісінен тұрады. 

Мұндай талшықта анықталған толқын ұзындықтағы сигналдар жүктеудің 

сыртқы сәулеленуі энергиясынан күшейеді. EDFA қарапайым 

конструкциясында күшейту өте тар толқын ұзындығы диапазонында өтеді – 

шамамен 1525 нм–ден  1565 нм–ге дейін. Бұл 40 нм–ге ондаған DWDM 

арналары сияды.  

Қарапайым электрондық қайталағыштар ұзартылған байланыс 

сызығында сигнал деңгейін қалпына келтіру үшін талшықтан сигнал бөліп 

алып, оны электрлік импульстарға түрлендіріп, оларды күшейтеді де, 

күшейген сигналды қайтадан оптикалық пішінге келтіріп, ары қарай байланыс 

сызығымен жібереді. Оларға қарағанда  EDFA күшейткіштері толығымен 

"мөлдір" – қолданылатын хаттамалардан, пішіндерден, тарату 

жылдамдығынан (жоғарыда көрсетілген шектеулер шегінде) және оптикалық 

сигналдың толқын ұзындығынан тәуелді емес. EDFA күшейткіштері желілік 

хаттамадан тәуелсіз болғандықтан, оларды бір–біріне кедергі келтіреді деп 

қорықпай–ақ тікелей әр түрлі қондырғыларға – АТМ коммутаторларына 

немесе IP хаттамасы құраушыларына қосуға болады. Мұндай ыңғайлылық – 

оларды DWDM жүйесінде қолданудағы негізі артықшылығы. 
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Мұнымен қатар, EDFA күшейткіштерін қолданғанда олардың біртекті 

емес спектральды күшеюі мен күшейтілген спонтанды эмиссия ASE 

(Amplified Spontaneous Emission) есебінен болған шуды тиянақты түрде есепке 

алу қажет. EDFA күшейткіштері бар желілердің көптеген артықшылықтары 

бар. Мұндай желілердің өткізу қабілеттілігін сұраныс өсуі шамасына қарай 

жаңа арналарды біртіндеп қоса отырып, үнемді өсіруге болады. EDFA 

күшейткіштерін қолдану сигналдың өңделуі электронды құраушылармен 

желінің тек бастапқы (ақпарат бірінші рет желіге түседі) және ақырғы 

(ақпарат соңғы қабылдаушыға жетеді) нүктелерінде болатын толығымен 

оптикалық желі құруға мүмкіншілік береді. OC-48 (STM-16) деңгейіндегі әр 

байланыс сызығы DWDM жүйесінде жеке толқын ұзындығындағы жеке арна 

түрінде өңделеді, соның арқасында істе бар желілік қондырғының үлкен бөлігі 

DWDM жүйесінің құрамына тікелей қосылады. Мұның есебінен  DWDM 

жүйесін эксплуатацияға енгізудің бастапқы бағасы айтарлықтай төмен 

болады. 

 

 
 

 

6.2 сурет – Оптикалық байланыс жүйелері (регенерациялық қайталағыштар 

каскады, EDFA оптикалық күшейткіштер каскады) 

 

Қолданылуына тәуелді алдын ала күшейткіштер, сызықтық 

күшейткіштер және қуат күшейткіштері деп ажыратады (6.3 суретті қара):  

1) қуат күшейткіші – таратқыштың шығысында орналасып, оның шығыс 

қуатын ұлғайтуға арналған;     

2) сызықтық күшейткіш – ереже бойынша, байланыс сызығының 

ортасында орнатылып, ондағы пайда болатын шығындардың орнын 

толтырады;  

3) оптикалық алдын ала күшейткіш – қабылдағыш сезімталдығын 

арттырып, оның кірісінде орнатылады.   

Мұнымен байланысты:          
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1) қуат күшейткіші таратқыштың максималды мүмкін шығыс қуатын 

қамтамасыз етуі қажет;        

2) алдын ала күшейткіш жоғары күшейтуді, соған сәйкес қосымша 

шулардың минималды мүмкін деңгейін құрғандағы сезімталдықты 

қамтамасыз етуі қажет;        

3) сызықтық күшейткіш жоғарыда айтылған факторлардың барлығының 

орындалуын қамтамасыз етуі керек. 

 
 

6.3 сурет - WDM–ды қолданатын оптикалық байланыс сызығы 

 

EDFA оптикалық күшейткіштерін қолдану. 

Дәстүрлі талшықты-оптикалық жүйелер сигнал қуатын көтеретін 

қайталағыш-регенераторларды қолданады. Қашықтатылған түйіндер 

арасындағы ұзындық өшу шарты бойынша көрші түйіндер арасындағы 

максимал рұқсатты аралықтық (пролет) ұзындығынан асып кеткен жағдайда, 

аралық нүктелерде қосымша регенераторлар орнатылады. Олар әлсіз 

сигналды қабылдап, оптоэлектронды түрлендіру үрдісінде оны күшейтіп, 

сіңіргіштікті (скважность), фронттарды және импульстік таралуының 

уақыттық сипаттамасын қалпына келтіріп және оптикалық пішінге қайта 

түрленгеннен кейін ары қарай дұрыс күшейтілген сигналды алдыңғы 

регенератор шығысында қандай түрге ие болса, дәл сондай етіп таратады. 

Дегенмен, мұндай регенерация жүйелері жақсы жұмыс жасаса да, өте қымбат 

болып келеді және орнатылғаннан кейін сызықтың өткізу қабілеттілігін өсіре 

алмайды.  

EDFA негізінде сызықтағы қуат шығындары оптикалық күшейту 

жолымен қалпына келтіріледі (6.4 б суретті қара).  Регенераторлардан 

өзгешелігі мұндай «мөлдір» күшейту сигналдың биттік жылдамдығына 

байланысты емес, яғни хроматикалық дисперсия және поляризацияланған 

модалы дисперсия сияқты басқа шектеуші факторлар күшіне енгенше, 

ақпараттарды жоғары жылдамдықта таратуға және өткізу жылдамдығын 

өсіруге мүмкіндік береді. Және де, EDFA күшейткіштері өткізу 

сыйымдылығына тағы бір кеңістікқоса отырып, көпарналы WDM сигналды 

күшейтуге қабілетті. 
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Бірақ, шығыс лазерлі таратқышпен генерацияланатын оптикалық 

сигналдың белгілі поляризациясы болады, оптикалық сигналдың таралу 

жолындағы барлық, оптикалық қабылдағышты қосқанда, түйіндер 

поляризация бағытына өз параметрлерінің аз да болса тәуелділігін көрсетуі 

қажет. Бұл мағынада EDFA оптикалық күшейткіштері күшейту 

коэффициентінің поляризациядан аз тәуелділігімен сипаттала отырып, 

жартылай өткізгіш күшейткіштер алдында сезілетіндей артықшылығын 

көрсетеді. 

 

 
а) регенерациялы қайталағыштар каскады; 

          б) EDFA оптикалық күшейткіштер каскады. 

 

6.4 сурет – Оптикалық байланыс жүйелері 

 

Оптикалық күшейткіштердің регенераторлардан айырмашылығы, олар 

есепке алу қажеттілігі бар қосымша шу енгізеді. Осыған байланысты күшейту 

коэффициентімен қатар, EDFA параметрлерінің ең маңыздыларының бірі – 

шу коэффициенті болып табылады. Оптикалық күшейткіштер лазерлерге 

ұқсастыра, индуктивті сәулелену қағидасын қолданады. Оптикалық 

күшейткіштердің бес түрі бар, олардың тізімі 6.1–кестеде келтірілген.  

 

6.1 кесте –Оптикалық күшейткіштердің түрлері мен қолданылатын 

аймақтары 

№ 

п/п 

Күшейткіш түрлері Қолдану аймағы 

1 Ішкі жағы Фабри-Перо 

күшейткіші 

Бір арнаның күшеюі(бір толқын 

ұзындығында) 

2 Бриллюэн шашырауын 

қолданатын талшықтағы 

күшейткіштер  

Бір арнаның күшеюі 

3 Раманов шашырауын Бір уақытта бірнеше 
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қолданатын талшықтағы 

күшейткіштер 

арналардың күшеюі 

4 Жартылай өткізгіш лазерлі 

күшейткіштер 

Бір уақытта толқын 

ұзындықтарының кең 

аймағында көптеген арна 

санының күшеюі 

5 Аралас талшықтағы 

күшейткіштер 

Бір уақытта толқын 

ұзындықтарының кең 

аймағында көптеген арна 

санының күшеюі 

 

1. Фабри-Перо күшейткіштері. Күшейткіштер айналы жартылай мөлдір 

қабырғалары бар жазық резонатормен жабдықталған. Олар өте тар (1,5 ГГц), 

бірақ кең ауыстырымды (800 ГГц) спектральды диапазонда жоғары күшейту 

коэффициентін (25 дБ–ке дейін)  қамтамасыз етеді. Бұдан басқа мұндай 

күшейткіштер оптикалық сигнал поляризациясына сезімтал емес және 

бүйірлік құраушылардың күшті қысылуымен сипатталады (5 ГГц интервал 

шегінен аса 20 дБ–ға әлсіреу). Өзінің сипаттамалары күшімен Фабри–Перо 

күшейткіштері демультиплексор ретінде жұмыс істеуге идеальды түрде сай 

келеді, өйткені олар кіріс көпарналыWDM–нің бір арнасының тек бір ғана 

белгілі толқын ұзындығын күшейту үшін қайта құрылуы мүмкін. 

 

2. Бриллюэн шашырауын қолданатын талшықтағы күшейткіштер. 

Ынталандырылған бриллюэн шашырауы - бұл сызықты емес эффект, ол  f1 

жиілігіндегі оптикалық толқынның энергиясы f2 аралас жиілігіндегі жаңа 

толқын энергиясына өткенде кремнийлі талшықта пайда болады. Егер 

кремнийлі талшықтағы қуатты жүктеу f1 жиілігінде өндірілсе, 

ынталандырылған бриллюэн шашырауы f2 жиілігіндегі әлсіз кіріс сигналды 

күшейтуге қабілетті. Шығыс сигнал тар диапазонда 1,5 ГГц қателікпен арна 

таңдауға мүмкіндік беретіндей етіп жинақталған. 

 

3. Раманов шашырауын қолданатын талшықтағы күшейткіштер. 

Бриллюэн шашырауы қолданатын сызықты емес эффектті қолданады, бірақ 

берілген жағдайда сигналдық толқын мен жүктеу толқыны арасындағы 

жиіліктік ығысу (|f2- f1|) үлкенірек, ал күшейтудің шығыс спектральды 

диапазоны кеңірек, яғни  WDM сигналындағы бірнеше арналарды бірден 

күшейтуге мүмкіндік береді. Күшейтілетін арналар арасындағы үлкен өтпелі 

кедергілер мұндай күшейткіштерді жасау кезінде негізгі қиындық болып 

табылады. 

 

4. Жартылай өткізгіш лазерлі күшейткіштер (ЖӨЛК). ЖӨЛК-дің ж/ө 

лазерлер сияқты белсенді ортасы бар, оларда айналы резонаторлар жоқ. 

Френельдік шағылуды азайту үшін белсенді ортаның екі жағынан келісілген 
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сыну көрсеткіші бар W қалыңдықтағы арнайы жабу жүргізеді (6.5 суретті 

қара). 

 

 
 

6.5 сурет - Ж/ө лазерлі күшейткіш 

 

ЖӨЛК-ның екі негізгі кемшілігі бар: жарықшығарушы белсенді 

қабаттың бірнеше микронды көлденең өлшемі бар, ал бір микронның 

қалыңдығы оптикалық талшықтың жарықтасушы бөлігінің диаметрінен көп 

кіші (9 мкм– бірмодалы талшық үшін). Бұдан кейін жарық ағынының үлкен 

бөлігі кіріс талшықтан белсенді аймаққа түспейді де, күшейткіш ПӘК-ін 

азайтып, жоғалады. ПӘК-ті кіріс талшық пен белсенді орта арасына линза 

қойып үлкейтуге болады, бірақ бұл конструкцияның күрделенуіне әкеледі. 

Екінші кемшіліктің табиғаты нәзігірек.  

ЖӨЛК шығысы (күшейту коэффициенті) поляризация бағытына тәуелді 

және екі ортогональды поляризация үшін 4-8 дБ-ге айырмашылығы болуы 

мүмкін. Бұл дұрыс емес, өйткені стандартты бірмодалы талшықта таралатын 

жарық сигналының поляризациясы бақыланбайды. Берілген поляризацияның 

жарық ағын қуаты ЖӨЛК бойымен флуктуациялануы мүмкін. Яғни, ЖӨЛК 

күшейту коэффициенті бақыланбайтын фактордан тәуелді. Бұл 

поляризациядан тәуелділікті екі лазер орнату жолымен азайтады – оларды 

параллельді (тармақтағыш жұбы қажет болады) және тізбектей қосуға болады. 

Бірақ бұл қайтадан конструкция күрделенуі мен құн өсуіне әкеледі. Екі 

келтірілген кемшіліктер ЖӨЛК басқа оптикалық құралдармен 

интеграцияланған жағдайларда нивелирленеді (нивелируются). Және дәл 

осылай ЖӨЛК оңтайлы қолданылады. Мүмкіндіктердің бірі – шығысына 

тікелей ЖӨЛК орнатылатын жарық шығарғыш лазерлі диодтың өндірілуі. 6.6-

суретте ЖӨЛК-ның кеңжолақты күшейткіш ретінде іске асырылуы 

көрсетілген. Әртүрлі толқын ұзындығындағы бірнеше таржолақты ж/ө 

лазерлер жарық сигналдарын генерациялайды, олар мультиплекстеніп, 

оптикалық тармақтағыш көмегімен көбейеді. ЖӨЛК тармақталғаннан кейінгі 
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әлсіреген оптикалық мультиплексті сигналдарды күшейту үшін ақырғы 

бөлікте орнатылады. 

 
 

6.6 сурет –Мультиплексті сәулелену (п/п лазерлік күшейткіш лазерлік 

жарық диоды мен оптикалық тармақтауыш пен интегралданған) 

 

5. Қоспалы талшықтағы күшейткіш. Берілген күшейткіштер ең көп 

тараған және DWDM  технологиясының негізгі элементтері болып табылады, 

себебі кең спектралдық диапазонда жарықтық сигналды күшейтуге мүмкіндік 

береді. 

 
 

6.7 сурет – Қоспалы талшықтағы оптикалық күшейткіш 
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Мұндай күшейткіштің сұлбасы 6.7 суретте көрсетілген. Әлсіз кіріс 

оптикалық сигнал (1) оптикалық изолятордан өтеді (2), ол жарықты түзу 

бағытта өткізеді - солдан оңға қарай, бірақ шашыраған жарықты кері бағытта 

өткізбейді, одан кейін жарық ағынын жүктеу толқын ұзындығында 

бөгеуілдейтін, бірақ сигналдың толқын ұзындығына түссіз болатын сүзгілер 

блогынан өтеді (3).  

Одан кейін сигнал сирек жерлік элементтер қоспасымен легірленген 

талшықты орамаға түседі (4). Мұндай талшықтың аймағының ұзындығы 

бірнеше метр болады. Бұл талшықтың аймағы қарама-қарсы жақтан 

қондырылған, толқын ұзындығы аз жартылайөткізгішті жүктеу лазерінің 

үзіліссіз сәулеленуіне ұшырайды (5). 

Жүктеу толқын ұзындығы бар (6) бұл лазердің сәулеленуі (5) қоспалар 

атомын қоздырады,негізгі күйге аяқ астынан өту үшін бұлардың қозған 

күйінің релаксация уақыты өте үлкен. Дегенмен, әлсіз сигнал бар кезде, осы 

өткелді тудырған сигнал сияқты, тура сондай толқын ұзындығы мен 

фазасында жарық сәулеленуі болатын қоспалар атомдарының қозған күйінен 

негізгі күйге индуцияланған өткелі болады. Селективті тармақтауыш (7) 

күшейтілген пайдалы сигналды (8) шығыс талшыққа қайта бағыттайды (9). 

Шығысындағы қосымша оптикалық изолятор (10) кері шағылысқан 

сигналдың шығыс сегменттен оптикалық күшейткіштің белсенді аймағына 

түспеуін қамтамасыз етеді. Белсенді аймақ деп үш деңгейлік атомдық жүйе 

құру мақсатымен өзекшесі сирек жерлік элементтер қоспасымен легірленген 

бірмодалық талшықты айтамыз (6.8 суретті қара). 

 

 
 

6.8 сурет –Қоспалы талшықтағы күшейткіштің атомдық жүйе 

деңгейлерінің энергетикалық диаграммасы  
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Жүктеу лазері электрондық жүйе астын қоздырады, соның әсерінен 

негізгі қалыптағы электрондар (А деңгейі) қозған қалыпқа өтеді (В деңгейі). 

Одан әрі В деңгейінен С аралық деңгейінеэлектрондардың релаксациясы 

болады. А мен С деңгейлерінде инверсті толықтыру пайда болатындай, егер С 

деңгейіндегі толқтыру жеткілікті жоғары болатын болса, онда мұндай жүйенің 

белгілі бір толқын ұзындығы диапазонында кіріс оптикалық сигналды 

индуцивті күшейтуге мүмкіндігі бар. 

Кіріс сигнал жоқ болған жағдайда, шуды тудыратын,қозған қоспа 

атомдарының күтпеген жерден сәулеленуі болады. Күшейткіштің жұмыс істеу 

режимдері көбінесе қоспалар типінен және сигналды күшейтуге арналған 

толқын ұзындықтарының диапазонының шамасынан тәуелді. 

Ең көп тараған күшейткіш – эрбиймен легірленген, кремнийлік 

талшықты пайдаланатын  күшейткіштер. Мұндай күшейткіштер EDFA  деп 

аталады. А деңгей аралық қатынас өте маңызды оңтайлы фактордың себебі 

болып табылады, ол күшейткішке сигналды күшейту үшін кең аумақты 

қамтамасыз ететін - деңгейлерді кеңейту. EDFA үшін ең кең күшейту аумағы 

 өткеліне сәйкес келетін, 1530-дан 1560 нм-ге дейін, жүктеу лазерінің 

оптималды толқын ұзындығы 980 нм кезінде. Басқа мөлдірлік терезесіндегі 

күшейтуді 1300 нм, празеодимия қоспаларын пайдаланумен жүзеге асыруға 

болады, дегенмен мұндай оптикалық күшейткіштер көп таралмаған. 

Сигналдың күшейту  коэффициенті оның кіріс амплитудасы мен толқын 

ұзындығынан тәуелді. Кіріс сигналдың аз мөлшерінде шығыс сигналдың 

амплитудасы кіріс сигналдың артуымен бірге сызықты өседі, осы кезде 

күшейту коэффициенті өзінің максималды мәніне ие болады. Дегенмен, кіріс 

сигналдың кейбір үлкен мәнінде шығысындағы сигнал өзінің шарықтау 

деңгейіне жетеді, осының әсерінен кіріс сигнал деңгейін одан әрі көбейткен 

кезде күшейту коэффициенті азаяды. 

 

Қолдану әдісі бойынша оптикалық күшейткіштердің классификациясы. 

Қолдану әдісіне қарайкүшейткіштер, алдын-ала күшейткіштер, сызықты 

күшейткіштер және қуатты күшейткіштер болып бөлінеді (6.9 суретті қара). 

Алдын-ала күшейткіштер регенератор қабылдағышының алдына 

қондырылады және оптоэлектронды қабылдағыштағы электронды каскадтың 

күшеюінің шығысындағы сигнал/шу қатынасының ұлғаюына себептеседі. 

Оптикалық алдын-ала күшейткіштер күрделі және қымбат когарентті 

оптикалық қабылдағыштарды алмастыру үшін пайдаланылады. 

Сызықты күшейткіштер регенераторлар арасындағыұзартылған 

байланыс сызықтарының аралық нүктелерінде немесе оптикалық 

тармақтауыштар шығысында қондырылады. Бұл оптикалық талшықта сөну 

әсерінен немесе WDM оптикалық тармақтауыштарындағы, 

мультиплексорлардағы тармақталу әсерінен пайда болатын сигналдың 

әлсізденуінің компенсациясы үшін керек. Сызықты күшейткіштерді сигналды 
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нақты қалпына келтіру қажеттілігі жоқ кезде, оптоэлектронды қайталауыштар 

мен регенераторлар алмастырады. 

Қуатты күшейткіштер (бустерлер) тура лазерлік таратқыштардан 

кейін орнатылады және лазерлік диод негізінде жете алмайтын деңгейге дейін 

сигналды қосымша күшейту үшін арналған және дебустерлер оптикалық 

тармақтауыштар алдында орнатыла алады, мысалы телекөріністің гибридті 

талшықты-коаксиалды архитектурасының трафигін таратқан кезде. 

 
 

6.9 сурет - Оптикалық күшейткіштердің әр түрін пайдалану  

 

6.2 - кестеде күшейткіш түріне байланысты EDFA параметрлерінің 

маңыздылық деңгейі көрсетілген.  

 

 6.2 кесте – EDFA  үш түрінің параметрлерінің салыстырмалы анализі  

Параметр Алдын-ала 

күшейткіш 

Сызықты 

күшейткіш 

Қуат 

күшейткіші 

Күшейту коэффициенті G жоғары * Орташа төмен 

Шудың коэффициенті NF Төмен орташа * төмен 

Толу қуаты Pout sut Төмен Орташа жоғары 

* 

Сызықсыздық ** Төмен Төмен төмен 

Күшею аймағы Тар Кең кең 

G платосынан ауытқуы көрсетілмейді жоғары 

сызықтық 

жоғары 

сызықтық 

* - ең маңызды параметр көрсетілген;  

** - сызықсыздық сипаттамалардың қатынасын қарастырыды: G-дің Pin-

нан тәуелділігі, поляризациялықсезімталдық,күшейткіш PMD арналар 

арасындағы көлденең бөгеуілдер. 
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7 бөлім. Оптикалық тасушылардың көптолқындық тығыздалуы 

(WDM   және DWDM үшін) 

 

TDM көмегімен тарату жылдамдығын ұлғайту бойынша ТОТЖ өткізу 

қабілеттілігінің әрі қарай өсуінің есебін шешуэлектрондық уақыттық 

тығыздалу кезіндегі технологиялық қиындықтар мен ғана емес, сондай-ақ ОТ-

та таралу кезіндегі оптикалық импульстердің уақыттық (хроматикалық) 

дисперсиясымен туындаған шектеулер мен де шектеледі. Бұл SDM – STM-16 

және STM-64 тарату жүйелері үшін хроматикалық дисперсияның рұқсат 

етілген шамаларын салыстырғаннан анық көрінеді, сәйкесінше: 10500 пс/нм 

және 1600 пс/нм және поляризацияланған модалық дисперсия - 40 пс және 10 

пс. 

Жоғарыда көрсетілген мәселе оптикалық тасушылардың көптолқындық 

тығыздалуы - WDM (Wavelength Division Multiplexing) көмегімен сәтті 

шешіледі. 

WDM-ді қолданатын жүйелер оптикалық талшықтың бір мезгілде 

оптикалық сәулеленудің кең спектрін өткізу немесе өзара қатынаспайтын 

және интерференцияланбайтын толқын ұзындықтарының көп санын жинау 

қабілеттілігімен негізделген. Әр толқын ұзындығы немесе бұл спектрдің 

толқын ұзындығының белгілі бір диапазоны талшық бойынша ақпарат тарату 

үшін тәуелсіз оптикалық арна  болып қызмет көрсете алады. 

Қазіргі уақытта байланыс желісінің немесе жүйенің кез-келген берілген 

нүктесінде әр арнаның идентификациясын қамтамасыз ететін арналар үшін 

қосу (мультиплекстеу) мен ажыратудың (демультиплекстеу) оптикалық 

әдістері пайда болған. Сонымен қатар,мультиплекстеу технологиясы Δλ 

толқын ұзындығымен көршілес спектралды арналарды бөлуі нанометрлер 

бөлшегіне тең болатындай дәрежеге жеткен.  

Мұндай технологияның пайда болуы мен дамуы соңғы уақытта желіде 

коммерциялы қол жетімді талшықты – оптикалық жүйелердің пайда болуына 

әкеп соқты, бұл жүйелерде бір талшық бойымен дуплексті режимде (бір 

мезгілде екі бағытта) жүзден аса тәуелсіз оптикалық арналарды таратуға 

болады.  

Бұл әдістің негізі әрқайсысы λm толқын ұзындығындағы өзінің 

оптикалық тасушысында тасымалданатын,оптикалық мультиплексорлар (ОМ) 

- арнайы құрылғылар көмегіменкеңістікте шашырағанm ақпараттық сандық 

ағындар бір оптикалық ағынға λ1…..λm бірігеді, одан кейін ол оптикалық 

кабель құрамына кіретін оптикалық сызықтық талшыққа енгізіледі. Қабылдау 

жақта демультиплекстеу кері операциясы іске асады. Мұндай WDM жүйенің 

құрылымдық сұлбасы  7.1 суретте көрсетілген. 
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7.1 сурет – WDM тарату жүйесінің құрылымдық сұлбасы   

 

Суретте 1 – 6 және 9 – 14 блоктары SDH бірарналы аппаратурасы - STM 

немесе STM-64, 7 – оптикалық мультиплексор, оптикалық демультиплексор. 

G.692 рекомендациясымен сәйкесінше, WDM –ді тарату жүйелеріне келесідей 

талап қойылады, ол SDH біртолқындық тарату жүйелерінің аппаратурасының 

оптикалық интерфейс бойынша сәйкестігі. WDM жүйелерінің оптикалық 

параметрлері G.692 рекомендациясымен регламенттеледі, бұларда толқын 

ұзындығы мен әр арна үшін оптикалық жиілігі анықталған. Осы 

рекомендацияларға байланысты көптолқынды тарату жүйелері 3-і мөлдірлік 

терезесінде жұмыс істейді, нақтырақ,толқын ұзындығының диапазоны 

1530...1565 нм. Бұл үшін толқын ұзыныдығының  стандарты белгіленген, ол 

өзімен оптикалық жиіліктердің торын білдіреді, және мұнда оптикалық 

жиіліктердің регламенттелген мәндері жазылған – 196,1 ТГц-тен 192,1 ТГц-ке 

дейін (1 ТГц = 10¹² Гц) 100 ГГц арақашықтығымен және толқын ұзындықтары: 

1528,77 нм-ден 1560,61 нм-ге дейін 0,8 нм арақашықтығымен. Стандарт 41 

толқын ұзындығынан тұрады,нақтырақ 41спектралды арнаға арналған. 

Дегенмен, тәжірибеде берілген жиілктік тордан 39 арна пайдаланылады, екі 

шеткісі пайдаланылмайды, себебі олар WDM  жүйесінде пайдаланылатын 

оптикалық күшейткіштердің жиіліктік сипаттамасының дөңесінде орналасқан. 

Соңғы кезде 50 ГГц-ке және 25 ГГц-ке дейінгі спектралдық арналардың 

арасындағы жиіліктік интервалды азайтудың нақты тенденциясы орнатылды, 

осының арқасында толқын ұзындығының берілген диапазонында (1530…1565 

нм) спектралдық арналар тығызырақ орналасады. Мұндай тығыздалу тығыз 

толқындық тығыздалу деген атқа ие болды, немесе DWDM (Dense Wavelength 

Division Multiplexing). Және қазіргі кезде DWDM аббревиатурасы арналар 

арасындағы жиіліктік арақашықтығы 100 ГГц болатын көптолқындық 

тығыздалуы бар жүйелер үшін де нақты орныққан. 

DWDM аппаратурасының оптикалық интерфейстері СЦИ – STM-16 

және STM-64 аппаратурасымен сәйкес болу керектігі жоғарыда айтылған. 

Дегенмен, ЭХО G.957 рекомендациясына сәйкес СЦИ (SDH) жүйелері үшін 

шығыстық оптикалық қосылыстардағы (интерфейстардағы) спектралды 

патаметрлердің рұқсат етілген мәндері келесідей: спектралды сызықтың 

кеңдігі Δλ ≈ ±0,5 нм (STM-16 үшін), STM-64 үшін  Δλ = 0,1 нм, ал орталық 
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оптикалық толқын ұзындығы 1530…1565 нм диапазон аралығында кез-келген 

мәнге ие бола алады. Оптикалық мультиплексор кірісіне оптикалық сигналдар 

келіп түсуі керек, олардың параметрлері негізінен спектралды және де G. 692 

белгілі рекомендациясына сәйкес болуы тиіс. Мұндай сәйкестік DWDM 

аппаратурасындағы арнайы құрылғы – транспондерді пайдаланумен іске 

асады. Бұл құрылғы, тығыздалатын оптикалық сигналдар санына тең 

оптикалық кірістер мен шығыстар санына ие. Бірақ егер транспондердің кез-

келген кірісіне параметрлері G. 957 рекомендациясымен белгіленген, 

оптикалық сигнал беріле алатын болса, онда оның шығыс сигналдары G. 692 

рекомендациясының параметрлеріне сәйкес келу керек. 

Осымен қатар, егер m оптикалық сигналдары тығыздалатын болса,онда 

транспондер шығысында әр арнаның толқын ұзындығы жиіліктер торымен 

сәйкесінше солардың біреуіне ғана сәйкес келуі керек, нақтырақ, 1-і арна үшін 

оптикалық сигнал толқын ұзындығы λ1 деп алсақ, екінші арна үшін λ2, және 

λm-ге дейін кете береді. Транспондер шығысынан бұл оптикалық сигналдар 

көрсетілген λ1…. λm толқын ұзындықтарына сәйкес келетін,қатаң белгіленген 

оптикалық мультиплексор кірісіне барып түседі. DWDM тарату жүйелерінің 

жалпыланған нағыз құрылымдық сұлбасы 7.2 суретте көрсетілген. 

 
7.2 сурет – DWDM тарату жүйелерінің құрылымдық сұлбасы  

 

7.2 суретте 1 – 6 және 13 – 18 блоктары –SDH аппаратурасы; 7, 11 – 

транспондер; 8, 12 – мультиплексор/демультиплексор; 9, 10 – тарату мен 

қабылдауға сәйкес оптикалық күшейткіштер. 

Оптикалық мультиплексорда толқын ұзындығы бойынша оптикалық 

тығыздалу кезінде біршама жоғалтулар болатынын айта кету керек. 

Осылайша, 16 - спектралды арналы DWDM тарату жүйелерінде арнадағы 

оптикалық мультиплексор жоғалтулары ≈ 7…9 дБ (бір жағында). Екі 

жағындағы жоғалтуларды санай отырып (тарату және қабылдау кезінде) 

олардың жалпы шамасы 14…18 дБ. Мұндай жоғалтулар жүйенің 

энергетикалық потенциалын біршама азайтады, сондықтан оптикалық 

күшейткіштерсіз тарату аз қашықтарға ғана мүмкін -50 км 8 арна тарату үшін. 

Оптикалық мультиплексордағы энергетикалық жоғалтуларды компенсациялау 

үшін, тарату жақта қуаттың талшықты - оптикалық күшейткіші қолданылады 
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(BOOSTER). Егер де осы қуат жеткіліксіз болатын болса, онда оптикалық 

күшейткіш қабылдау жақта да пайдаланылады. 

DWDM желілерінің негізгі артықшылықтары: 

1)  Тарату жылдамдығының жоғарылығы. 

2)  Оптикалық талшықтардың пайдалануының жоғарылығы. 

3) Сақиналық топология негізінде 100% қорғанысты қамтамасыз ету 

мүмкіндігі. 

4) Оптикалық талшықтардың арналарының мөлдірлігінің арқасында, 

арналық деңгейдің кез-келген технологиясын пайдалана алады. 

5)  Оптикалық магистральда каналдардың оңай өсуі. 

6)  Салынған қаражаттың тез өтелуі.  

Қазіргі уақытта DWDM желілерінің келесідей қолданулары орын алған: 

- «нүкте-нүкте» немесе «сақина» топологиясы негізінде құрылған жоғары 

жылдамдықты халықтық масштабтағы транспорттық операторлар желісі; 

- әр түрлі протоколдарды қолданатын және жоғары жылдамдықты 

таратуды қажет ететін жоғары қуатты транспорттық магистральдар құрылуы. 

Активті талшықты жүктеу үшін 980 нм және 1480 нм жұмыс 

ұзындықтағы толқынды жартылай өткізгішті лазер қолданылады. Екі 

ұзындықты толқындардың сәулеленуі қоздырылған иондардаң энергия 

деңгейімен сәйкес келеді және талшықпен сіңіріледі (легірленген эрбий). 

Алайда лазердің түрін таңдау кезінде компромисске келу керек. Бір жағынан 

лазері 980 нм күшейткіштерде лазері 1480 нм күшейткіштерге қарағанда шу 

коэффициенті азырақ, және де бұл DWDM жүйелерінің алдын ала 

күшейкіштері мен көпарналы жүйелерге өте қолайлы. Екінші жағынан 1480 

нм ұзындықты лазерді қолдану жоғары қуатты күшейткіштерді аз бағаға 

жасау мүмкіндігін береді. Таңдау қиынға соғады, себебі жүктеу лазерінің 

түрін желіні құрастыру алдында анықтау керек. Ал анықтау кезінде 

арналардың саны белгісіз. Осыған орай күшейткіштің қуаты маңызды ма, 

оның шуының төмендігі маңызды ма, бізге белгісіз. Кейбір күшейткіштерде 

екі ұзындықты жүктеулерді қолданады, себебі бұл екі толқын түріндегі 

артықшылықтарды бірге пайдалануға мүмкіндік береді. 

1480 нм және 980 нм толқын ұзындықтарындағы жүктеулердің бірнеше 

сұлбалары қолданылады – тікелей және кері. Тікелей сұлбада жүктеудің 

сәулелену бағыты, күшейтілген сигнал бағытымен сәйкес келеді. Кері сұлбада 

олар қарама-қарсы. 

Тікелей жүктеу сұлбасы аз деңгейлі шуыл береді. Бұл қасиет кіріс 

сигналының  аз қуатында және күшейткіш коэффициенттерінің максимал 

мәндерінде маңызды. Кері жүктеу кезінде қанығу режимі тез орындалады. Бұл 

қасиет сигнал шығысында максимал қажетті қуатқа жеткенде маңызды. 

Егер қиыстырылған жүктеу сұлбасы қолданылса, онда 1480 нм жүктеуін 

кері бағытта, 980 нм-ді тікелей бағытта қолдану абзал. Мұндай әдіс екі түрлі 

жүктеудің артықшылықтарын әсерлі қолдануға мүмкіндік береді. 1480 нм-к 

жүктеу лазері жоғары кванттық әсерлікке ие, бірақ шуыл коэффициенті 
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жоғары, ал 980 нм шуыл деңгейін кванттық флуктуация деңгейіне дейін 

төмендетуге болады. 

1480 нм толқын ұзындықты лазерлер кең қолданады, мұндай күйде олар 

сенімді және толқын ұзындығын нақты бақылауды қажет етпейді (ионды 

эрбийдің сіңірілу жолағын кеңірек сәулелендіреді), сонымен қатар күшейткіш 

шуының аз болуына (5 дБ) себепті,дегенмен олардың жарамдылығы 980 нм 

толқын ұзындығына лазер жарамдылығының 70 % құрайды. 

Талшықта неғұрлым арналар саны көп таратылатын болса, онда жүктеу 

энергиясы көп мөлшерде қажет болады. Сондықтан арналар саны көп және 

тығыз орналасқан жүйелерде бірнеше жүктеу лазерлері пайдаланылады. 

Күшті жүктеудің әр түрлі сұлбаларының пайда болуы, кеңейтілген 

жұмыс диапазоны (L-диапазон) 1570 нм-н 1605 нм-ге дейінгі EDFA 

күшейткішінің пайда болуына әкеп соқты. Мұндай күшейткітерді тағы да 

ұзынтолқынды күшейткіш  LWEDFA (Long Wavelength EDFA) деп атайды.  

 

 
 

7.3 сурет -  Әр түрлі диапазондағы күшейткіштер режимдері 

 

Күшейту коэффициентінің таңдалған аймағына байланысты 

күшейткіштер әр түрлі қолданыста бола алады (7.3 суретті қара). 

-  қанығу режимінде (С аймағы, 7.3 суретті қара) – қуат күшейткіш 

(бустер) ретінде, тура лазер - таратқыштан кейін. Бустер сигнал қуатын 

күшейтеді және бірінші қайталауышқа дейінгі арақашықты максималды 

үлкейтеді; 
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- күшейту мен шудың аралық мәндерінің режимінде (В аймағы) -

қайталауыш ретінде. Қайталауыш сигналды мүмкіндігінше күшейтеді, 

сонымен қатар өзімен бірге аз шу әкеледі; 

- ең аз шу режимі (А аймағы) — қабылдағыш алдындығы алдын-ала 

күшейткіш ретінде. Алдын-ала күшейткіш байланыс сызығының соңындаәлсіз 

сигнал қуатын көбейтеді. Ол көбінесе таржолақты сүзгімен бірге 

қолданылады. 

Күшею коэффициентінің спектралды тағайындалуында 1535 нм толқын 

ұзындығында кең максимум икемделінген, және 1540 нм және 1560 нм 

аралығында салыстырмалы жазық аймақ. Ені жуықтап 20 нм болатын, бұл тар 

аймақ, DWDM жүйелерінің барлық арналарының толқын ұзындықтары 

жататын, эрбилік күшейткіштердің жұмыс істеу диапазоны болып саналады. 

Күшею спектрін түзетудің және күшейткіштердің жұмыс істеу диапазонын  40 

нм – ге дейін және одан да артыққа кеңейту үшін көптеген әдістер ұсынылды. 

LWEDFA күшейткішінде жұмыс істеу диапазонының жоғарғы шекарасы 1610 

нм-ге дейін жетеді. Бұл жағдай ақпаратты екі түрлі бағытта бір талшықпен 

таратады. Талшықтар өзара қиылыспайтын спектралды терезелерді екі 

бағытта таратады, DWDM тығыздалған арналар тобында техникалық 

талаптардың деңгейін төмендетеді. 

Қазіргі уақыттағы күшейткіштердің сенімділігін жоғарылататын 

бірқатар құрауыштар бар. Оптикалық изоляторлар аяқ асты эмиссияның кері 

таралуын төмендетеді және шағылысу сигналдарының түсуінен және 

байланыс линиясынан төмен орналасқан күшейткіш жүктеуінің сәулеленуінен 

сақтайды. Дисперсияны компенсациялайтын құрылғылар әртүрлі 

ұзындықтағы толқындарда сигнал таратылғаны үшін, әсіресе екі еселі 

каскадтың екі каскад арасында болатын дисперсияның уақыттық кедергісін 

түзету үшін керек.  

 

 
 

7.4 сурет –Harmonic фирмасы шығарған заманауи оптикалық 

күшейткіші  

 

Қазіргі кезде EDFA – да кварц немесе фотодиод негізіндегі талшықтар 

қолданыста. Басқа материалдарды қолдану әлі зерттелу процесінде. Екі 

типтегі талшықтар бірдей ішкі құрылымға ие, бірақ фторид негізінде жасалған 
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талшық жоғары деңгейдегі эрбий легірленуін қамтамасыз етеді. Екі 

технология да терезедегі 1525-1560 нм қабылданатын күшейтумен 

қамтамасыз етеді, алайда EDFA күшейткіштері үшін күшейту коэффициенті 

фтор негізіне қарағанда, кварц негізі біртектірек.  

Жаңа белсенді материалдарды іздеу нәтижелері легірлеу мақсатында 

празеодим материалын қолдануға әкелді. Мұндай жағдай 1310 нм диапазонды 

PDFFA (Praseodymium Doped Fluoride based Fiber Amplifier) күшейткіштерін 

жасауға көмектесті. Талшықта 1310 нм ұзындығында 1550 нм диапазонына 

қарағанда шығындар көп, бірақ лазерлер қуаты көп. Өкінішке орай, 

талшықтағы жүктеу деңгейі легірленген празеодимнің көмегімен жүзеге 

асады. Шарты: стандартты талшықтың диаметрі празеодимнің диаметрінен 

үлкен болу керек.  Екі жақтағы түйістерде талшықтардың диаметрлерінің 

айырымы үшін оптикалық шығындар болады. Бұдан былай, түйістердің 

механикалық сенімділігін қамтамасыз ету қиынға соғады, себебі PDFFA 

күшейткіші кең коммерциялық қолданысқа ие емес. 

Тулий материалы белсенді түрде легірлейтін құрылғы түрінде де 

қарастырылды.TDFFA (Thulium Doped Fluoride-based Fiber Amplifier) фтор 

негізіндегі күшейткіш екі жұмыстық диапазонға ие: 1460 нм және 1650 нм 

толқын ұзындығының аймағы. Оның артықшылығы - шығыс сигналының 

жоғары қуаттылығында (қанығу режимінде), шуыл коэффициентінің 

төменділігі мен күшейту коэффициентінің поляризациядан тәуелсіздігі. 

Жоғары қуатты күшейткіштердегі шығыс сигналдарының легірлеу 

қоспасы ретінде иттербий қолданылады. 

Басқа зерттеулер бағыты: талшықтағы кіріс сәулеленудің режимін 

қамтамасыз етуі Раман шашыратқыш әсерін стимуляциялау арқылы жүзеге 

асады (мәжбүрлік комбинациялық шашыратқыш). Бұл әдіс өзіндік шуылдың 

аз деңгейімен жұмыстық диапазонының толқын ұзындығының кең таңдауы 

болды. Раман күшейткіштерінің (Raman amplifiers) арналар санының көптігін 

қондырылған EDFA - сыз жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Алайда Раман күшейткіштерінде арналар арасындағы модуляция 

қиыстыру ретінде орын алады. Бұл жағдай осындай шектеулердің 

қолданылуларын немесе DWDM жүйелерін қолдануды қажет етпейді. Бұны 

санамағанның өзінде, Раман күшейткіштері кіріс сәулеленудің 

поляризациясына сезімтал. Кварцтық талшық ішіндегі олардың қолданысы 

спецификалық аймақтар шеңберімен шектелген. 

Созылған сызықтарда қолданысқа ие болған SOA (Semiconductor Optical 

Amplifiers) жартылай өткізгіш күшейткіштері ілгері қарай дамытылап жатыр. 

Олардың ішіндегі фотондардың сәулеленуі электрондардың рекомбинациясы 

мен тікелей ток - инжекциясын стимуляциялайды (ал сыртқы жүктеуде 

оптикалық сәулеленумен). Мұндай күшейткіштер көп қызығушылық 

тудырады. Себебі кең спектралды диапазонда, шу коэффициенті жоғары болса 

да, (белсенді қабаттың талшықпен түйісі кезіндегі жоғалтулар негізінде,  

EDFA - ға қарағанда 5-6 дБ  - ге көбірек) күшеюдің жоғарғы тиімділігіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Раман күшейткіштеріндегідей SOA – да да, 
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күшейтіліп жатқан арналар арасындақиылысқан модуляция пайда болады, бұл 

арналар саны аз DWDM жүйелерінде қолдануға  қиындықтар туғызады. 

PDFFA сияқты, жартылай өткізгішті күшейткіштер үшін де талшықпен 

түйістірілу кезінде қиындықтар туындайды, өйткені жартылай өткізгішті 

күшейткіштің белсенді қабаты стандартты оптикалық талшықтың өзегшесінің 

диаметрінен өзгешеленеді.  

Интегралды оптика мен БИС технологиясы бір модульге салынған 

модуляторлар мен мультиплексорлар лазерін құрастыруға мүмкіндік береді. 

Жақын арада бірнеше лазер біріктірілген модульдердің пайда болуы күтілуде. 

Бұларда бірнеше лазер, соған сәйкес модуляторлар саны мен SOA 

күшейткіштері және мультплексорлар біріктіріледі. 

 

8 бөлім. Оптикалық  компоненттер 

 

Мультиплексорлар — демультиплексорлар. 

Әр түрлі толқын ұзындықтарында генерацияланатын, бірнеше лазердің 

болуы жеткіліксіз екенін тәжірибе көрсетті. Олардың сәулеленуін бір 

талшыққа жинау керек. және де олар минималды жоғалтулармен және 

қиыстырылған бұрмаланулармен болу керек. Жоғарыда айтылғандай, екі 

толқын ұзындығын біріктіруге арналған бірінші мультиплексорлар өте 

қарапайым болған. 

Мысалы, бұл бір толқын ұзындығының сәулеленуін тиімді 

шағылыстыратын, жартылай мөлдір айна болуы мүмкін. Дегенмен, қосынды 

арналардың саны көбейген сайын, мультиплексорлар конструкциясы өзгере 

бастады. Мультиплексор/демультиплексордың (МП/ДМП) қарапайым мысалы 

ретінде кәдімгі үшбұрышты призманы айтуға болады. Оның бір қырына ақ 

жарықтың құлауы кезінде, оның демультиплексор ретіндегі әсері бәрімізге 

белгілі. Басқа қырындағы бақыланатын ашық, түрлі түсті спетр – бұл 

демультиплекстенген жарықтық ағын. Призма - өзара қатынастық құрылғы 

(нақтырақ, оның екі бағыттағы қасиеттері бірдей), және егер оның 

қырларының біреуіне тура сол бұрышта спектрдің бүкіл түстер гаммасын 

бағыттаса, онда басқа қырының шығысында ақ жарық аламыз, 

демультиплекстенеді. Бірақ призмалар DWDM жүйелерінде қолданылмайды. 

Олардың рұқсаттылық қасиеті аз, және призма негізінде, рұқсаттылығы 0,8 нм 

болатын мультиплексор жасаса, көлемі өте үлкен құрылғы пайда болады. 

DWDM жүйелерінде басқа қағидаларға негізделген құрылғылар 

пайдаланылады. 

Осындай оптикалық күшейткіштердің  негізі болып, сирек жерлік 

элементтер қоспасымен легірленген, оптикалық талшықтар саналады. Бұл 

элементтер лантанидтар (Менделеев периодтық кестесіндегі 57-н 71-ге дейінгі 

элементтер) тобына жатады. Ереже бойынша, 1300 нм диапазонындағы 

мөлдірлік терезесі үшін - неодим (Nd) және празеодим (Pr), ал 1500 нм 

диапазонындағы мөлдірлік терезесі үшін- эрбий (Er) және итербий (Yb). 
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Заманауи тарату жүйелері L және C диапазонында жұмыс істейтінін 

ескере отырып,эрбий Er3+ (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA) ионымен 

легірленген оптикалық талшық негізіндегі күшейткіштер көп таралыс тапты. 

Мұндай күшейткіштер ығысқан дисперсиялы, оптикалық талшықты қолдану 

арқасында, регенераторлық аумақты 400 км-ге дейін ұлғайтты. Бұл тіректік 

пунктарда ғана аралық регенераторлары бар, құрлықта орналасқан тарату 

сызықтарын салуға мүмкіндік берді. 

 

Интерференциялық сүзгілер 

 

 

 
 8.1 сурет - Үш қабаттан тұратын пластина         8.2 сурет - Сүзгілер жүйесі 

 

Интерференциялық сүзгілер бұрыннан белгілі, және жоғары сапалы 

фотоаппараттар объективтері мен басқа да оптикалық құрылғыларда кеңінен 

пайдаланылады. Сүзгілер жұмысы толқындардың өзара қатынасына – 

интеренференцияның пайда болуына негізделген. Егер, мысалы, екі толқын 

жиілік бойынша тең және когарентті (осы кезде лазер сәулеленуінің 

когарентті және монохроматикалық болуы қажет) болатын болса, онда, фаза 

бойынша қосылған кезде олардың амплитудасы екі есе өседі, ал фазаға қарсы 

кезде – нөлге тең. Интерференциялық сүзгіні мөлдір диэлектриктің бірнеше 

қабаты ретінде қарастыруға болады, және қалыңдығы, шағылысу  және сыну 

коэффициенттері шағылысқан кезде, фаза бойынша қосылыс шарты,   

бегіленген бір толқын ұзындығының сәулеленуі үшін ғана орындалатындай 

таңдалады.  

Оның әрекет ету қағидасы 8.1 суретте көрсетілген, мұнда төрт толқын 

ұзындығында сәулелену ағыны түсетін, бірнеше қабатты пластина. Пластина 

бетінің шағылысу коэффициенттері белгілі бір толқын ұзындығының 

максимумын алатындай таңдалған. Ал қабаттардың қалыңдығы, бірінші 

пластина бетіне құлайтын және одан шағылысатын толқындар фазаға қарсы 

құлайтындай және өзара жоғалатындай таңдалған және тек қана толқын 

ұзындығы 4 болатын сәулелену барлық қабаттарды жұтылусыз өтеді. Бірақ 

оптикалық тасушылардың бірнеше ондығын бөлу үшін сүзгілер жүйесі қажет 

(8.2 суретті қара).           
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Дифракциялық тор көздері.  

Брэгг дифракциялық тор көзі. DWDM жүйелерінде пайдаланылатын, 

спектралды – таңдалатын элементтердің екінші түрі болып дифракциялық тор 

көздері саналады, көбінесе Брэгг дифракциялық тор көздері. Негізінен, Брэгг 

дифракциясы – мөлдір, қатты материалда қозған, тұрғын ультрадыбысты 

толқындағы дифракция (8.3 суретті қара). Осымен қатар мұнда дифракциялық 

тор көзінің рөлін ойнай алатын, сыну коэффициентінің ауысатын 

максимумдары мен минимумдары пайда болады. 

Тор көз периоды ультрадыбысты толқын ұзындығына пропорционалды, 

толқын ұзындығы аз болған сайын, оның рұқсат етілген қабілеттілігі жоғары 

болады және ол ұзындығы бойынша жақын тұрған толқындарды айыра алады. 

Кейінірек Брэгг тор көздері деп, қандай жолмен өзгергеніне қарамастан, 

периодты өзгеріп отыратын сыну коэффициентінің құрылымы негізіндегі тор 

көздерді айта бастады. Бұл арнайы құраманың материалының аймағы болуы 

мүмкін (мысалы, ультракүлгін сәулеленуімен сәулеленген). Осылайша, 

механикалық жолмен (гравировка) немесе арнайы бетперде арқылы химиялық 

улауға қарағанда периоды азырақ тор көздерін құруға болады. 

 

 

8.3 сурет – Брэггдифракциялықтор көзі 

 

Бұрыштың мәні (дифракция бұрышы) құлаушы сәулеленудің толқын 

ұзындығынан тәуелді, және егер тор көзге бірнеше толқын ұзындығының 

сәулеленуінің жарық ағынын бағыттасақ, онда ол тор көзден өткеннен кейін 

әрқайсысын өз бұрышынан бақылауға болатын, жеке құраушыларға бөлініп 

кетеді.  

Жоғарыда сәулеленудің тор көз бетіне қалыпты құлауы жағдайындағы 

дифракция пайда болуы қарастырылды. Дегенмен, егер сәулеленуді сыну 



72 

 

көрсеткішінің периодты өзгерісінің құрылымы бойымен бағыттаса 

спектралды таңдау эффектісін байқауға болады  (8.4 суретті қара). 

 

 

8.4 сурет–спектралды таңдау эффекті 

 

Сыну коэффиценттері әртүрлі орта шекарасында әрқашан сәулелену 

шағылысуы болады. Тор көз қадамын таралу бағытында және ортаның 

материалын таңдай отырып, тек қана анықталған ұзындығы бар сәулелену 

ғана тор көзден өтетініне немесе тек қана осы сәулелену одан шағылысатына 

қол жеткізуге болады (Нақтырақ, құлаушы және шағылысқан сәулелену 

фазаға қарсы кезде тор көз басына немесе аяғына келуін қажет етеді). Мұндай 

сүзгінің жұмыс істейтін жиілік жолағы тор көз ұзындығымен анықталады. 

Ұзындық пен қадам температурадан тәуелді болғандықтан, тор көз 

температурасын тұрақты қалыпта ұстау үшін арнайы шаралар қолдану керек 

(тор көзді термостатқа салу).  

Брэгг талшықты тор көзі мультиплекстеу және демультиплекстеу 

құрылғыларында хроматикалық дисперсияның компенсаторы ретінде немесе 

енгізу/шығару мультиплексорларында оптикалық циркулятор 

комбинациясында оптикалық сүзгі ретінде пайдаланыла алады. 

Сызықтық талшықтағы хроматикалық дисперсия компенсациясы үшін 

периоды өзгеріп отыратын Брэгг тор көздері пайдаланылады. 

 

8.5 сурет - Брэггтор көзі және оптикалық циркулятор 
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Брэгг тор көзін және оптикалық циркуляторды қолдана отырып, бір 

арнаның сәулеленуінің енгізу/шығару құрылғысын топтық ағынға 

айналдыруға болады (8.5 суретті қара) (Оптикалық циркулятор - бұл өзара 

байланыспаған құрылғы және таралу бағытына байланысты сәулеленуге әсер 

етеді).  

DWDM жүйелерінің мультиплексор/демультиплексорларында бізге 

мектеп кезіндегі физика пәнінен таныс қарапайым дифракциялық торлар 

қолданыла алады, бірақ сапасы әлдеқайда жоғары болуы керек. Олар өндірісте 

қымбат, дегенмен оладағы жоғалтулар арналар санына тәуелсіз. 

Интегралды оптика технологиясының негізіндегі толқынжолдық 

мультиплексорлар. 

Олар талшықты жарық жолдарынан өткеннен кейінгі фазалық жылжуы 

бар жарық ағындарының интерференциясын пайдалануында негізделген. Бір 

толқын ұзындықты арналарды қайта тағайындау керек кезде немесе 

магистралды талшыққа қосымша арналар енгізу керек кезде осы құрылғылар 

коммутатор ретінде пайдаланылады. Мұндай мультиплексордың коммутатор 

сұлбасы  8.6 суретте көрсетілген. 

 

8.6 сурет–Мультиплексордың коммутаторы 

 

Әр түрлі талшықтарда дестелерге жинақталған, λ толқын ұзындықты 

кіріс сигналдар кіріс тармақтауышқа түседі, мұнда бұлардың әрқайсысының N  

жарықтық арналарға бөлінуі болады (Берілген жағдайда N = 6). 

Тармақтауыштан бұл ағындар бір пластинадағы, интегралды оптика әдісімен 

құрылған, планарлы жарық жолына түседі. Әр жарық жолында барлық N 

толқын ұзындығының сәулеленуі таралады. 

Жарықжолдарының ұзындықтары әртүрлі және шығыс тармақтауыш 

қырындағы әр арнаның сәулеленуі, кірісімен салыстырғанда басқа топтарға 

құралатындай таңдалған. Әрине, мұның бәрі тек сөзбен айтқанда, негізінде, 

құрастыру технологияларын айтпаған кезде, жарықжолдарының матрица 

ұзындықтарын және шығыс және кіріс тармақтауыш формаларын таңдау 
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кезінде күрделі есептеулер қажет. Мұндай мультиплексорларды фазалық 

матрица немесе фазарлар деп атайды. 

Мультиплексор/демультиплексор ретінде Мах - Цандер 

интерферометрінің сұлбасы бойынша дайындалған, планарлы жарық 

жолдарын қолдануға болады. Мұндай тізбектей жалғанған жарық жолдар 

тізбегін бөлек арналар сигналдарын енгізу - шығару үшін қолданды. Бұлардың 

артықшылықтары мультиплексор матрицасы интегралды оптика әдісімен 

дайындалатынында. 

DWDM жүйесінің кез - келген басқа компоненті сияқты, 

мультиплексорлар туралы жеке үлкен кітап жазуға болады. Сондықтан бұл 

жерде тек қана заманауи жүйелердің жиілікті жоспары туралы ғана айтамыз, 

себебі қазіргі мультиплексорлардың параметрлерінің арқасында тығыз 

толқындық тығыздалу қағидасын орындауға болады. 

 

Фотоқабылдағыштар. 

DWDM жүйесінің фотоқабылдағыштарын құру кезінде ТОБС-ға қатысы 

жоқ, арнайы бір мәселелер шешілген жоқ. Қазірдің өзінде қарапайым 

бірарналы ТОБС-та 10 Гбит/с-қа дейінгі жылдамдықтар орындалады. 

Жылдамдықты одан әрі үлкейту тасушылар рекомбинациясы жылдамдығы 

мен фотодетектор р-n өткелінің қалыңдығымен шектеледі.  Мұндай жолақта 

АЖС сызықтығын қамтамасыз ету қиын және детектордан кейінгі 

күшейткіштің күшею коэффициенті айтарлықтай жоғары. Дегенмен, МОП 

транзисторлары мен интегралды микросхемалардың жаңа технологиясын 

пайдалану осы мәселені шешуге мүмкіндік берді.  

 

 9 бөлім. WDM өнеркәсіптік жүйелерінің сипаттамалары  

 

WDM және SDH өндірушілерінің құрылғыларын салыстыратын болсақ, 

онда оны екі топқа бөлуге болады: PDH/SDH жүйелерінің дәстүрлі 

өндірушілері және соған сәйкесінше құрылғылар (Alcatel, ECI, Ericsson, 

Lucent, NEC, Nokia, Nortel, Pirelli (Cisco компаниясымен иемденген ), Siemens) 

және басқалары  (ADVA, Cambrian (Nortel компаниясымен иемденген), Ciena, 

Eonyx, IBM, Osicom) — жаңа өндірушілер. 

Біріншілері WDM жүйелерін SDH/SONET жүйелері бірігіп 

қолданатындай WAN – ға қолданбалы транспорттық құралы ретінде дамытты; 

екіншілері - LAN үшін транспорттық құрал ретінде (жақсы жағдайда,  MAN 

үшін). Бұл осы өндірушілердің жүйелерінің WDM жүйесінің кірісі мен 

шығысындағы сигналдарының логикалық форматтарын түйістіру (түрлендіру) 

үшін пайдаланылатын логикалық интерфейстердің жиынтығынан көрінеді. 

Осы мағынада бірінші топқа Ciena компаниясын жатқызу керек, себебі ол 

оған, жабылатын дистанция ұзындығымен (500-800 км) ғана жақындамайды, 

және пайдаланылатын арналар санымен де (40, 96) және тағы да оларды 

пайдаланылатын минималды жиіліктер айырымымен (50 ГГц, осындай тығыз 

арналы жоспарды пайдаланатын жалғыз компания) жауып тастайды. 
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WDM және DWDM аппаратурасының өндірушілерімен оптикалық 

арналар саны  N = 16/32 бастап N = 40/80 дейінгі аппаратураларды 

өнеркәсіптік қабылдау және шығару, бұл тарату жылдамдығы STM-64 (10 

Гбит/с) және STM-16 (2,4 Гбит/с) деңгейінде болатын SDH аппаратурасы 

үшін. WDM/DWDM жүйелерінің аппаратурасы транспорттық магистралдың 

сызықты трактіне едәуір жоғалтулар (бір оптикалық арнаның екі жағында 

қосқанда 14-18 дБ дейін) енгізетіндіктен, оның оптикалық күшейткішсіз 

пайдаланылуы қысқа желілерде ғана мүмкін – шамамен бірнеше ондаған 

километр. 

Қазіргі уақытта оптикалық арналар саны 160 (Nortel, Lucent, Siemens) 

пен 256 (Alcatel) және тарату жылдамдығы 10 және 2,4 Гбит/с болатын 

DWDM жүйелерінің өнеркәсіптік шығарылуы иемделінген,осының арқасында 

бір ОТ-ғы өткізу жолағын сәйкесінше 1,6 және 0,625 Тбит/с жеткізуге болады. 

Alcatel компаниясы бір оптикалық талшық бойымен таратудың қосынды 

жылдамдығының мифтик 10 Тбит/с барьердің  жоғарылауын  жариялады. 

TeraLight TM түріндегі талшық бойымен ұзақтығы 100 км ТОБС тесттік 

сынақтарында жылдамдығы 40 Гбит/с болатын 256 оптикалық арналар 

таратылды, бұл таратудың қосынды жылдамдығына, 10,24 Тбит/с сәйкес 

келеді. Осының өзінде толқын ұзындықтарының диапазоны 1529,94 - 1561,22 

нм (C-диапазон) және 1569,59 - 1602,53 нм (L-диапазон) аралығындағы 

жиіліктік торы 50 ГГц 128 жартылай өткізгішті РОС - лазерлері 

пайдаланылды. 

Талшықты - оптикалық байланыс жүйелерінің дамуының қазіргі кезеңі, 

тарату жүйелерінің тиімділігін арттыру жолындағы кезең ретінде 

сипатталады. Бұл мәселенің шешімі салынып жатқан регионалды, қалалық 

масштабтағы және локалды ТОТЖ жүйелерінің бағаларының түсуінен 

тәуелді. Осы арзан және үнемді ТОТЖ – дың көптігін ескере отырып, DWDM 

- жүйелерінің үлкен жүктелуін қамтамасыз етуге болды. Осындай әдістің бір 

түрі – «қатаң» спектралды тығыздалуы бар - CWDM (Coarse Wave Division 

Multiplexing) жүйелері. 

 

ТОБС – ғы оптикалық сигналдардың күшейткіштері.  

Арналардың спектралды тығыздалуы бар (WDM- және DWDM-

жүйелері), заманауи талшықты – оптикалық байланыс жүйелерінің негізгі 

түйіндерінің бірі болып, оптикалық күшейткіш саналады. Кең жолақты 

оптикалық күшейткіштердің (басқа элементтермен қатар) пайда болуы, 90 – ы 

жылдардың соңында жүзден аса спектралды мультиплекстенуі бар және 

ақпаратты тарату жылдамдығы 1 Тбит/с дейін жететін тәжірибелік талшықты 

– оптикалық байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік берді.  

Мұндай жүйенің жұмыс істеу қағидасы 9.1 суретте көрсетілген. 
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9.1 сурет–Спектралды мультиплекстенуі бар, талшықты – оптикалық 

байланыс жүйелерінің жұмыс істеу қағидасы  

 

Жүйедегі терабитті тарату жылдамдықтарына, сигналдардың уақыттық 

(ТDМ) және спектралдық (WDM) тығыздалуын (мультиплекстелуін) 

пайдалану кезінде қол жеткізуге болады. Мультиплексті жүйеде В ақпаратын 

таратудың толық жылдамдығы - N спектралды арналар санының бір b  

арнадағы ақпарат тарату жылдамдығының көбейтіндісіне тең: 

В = N·b. 

b шамасы технологияның сигналды уақыттық тығыздай алу 

мүмкіндігімен анықталады. Қазіргі уақытта бір арнадағы тарату жылдамдығы 

40 Гбит/с дейінгі жүйелер орын алған, және де бір арнадағы тарату 

жылдамдығы 160 Гбит/с дейінгі көпарналы тәжірибелік жүйелер туралы 

айтылған. Жүйедегі N спектралды арналарсаны, көршілес арналар арасындағы 

λ толқын ұзындығы бойымен бөлінуі (0,4÷0,8) нм болатын, жоғары да 

айтылғандай 100-ге  дейін жете алады. 

Осылайша, ұзартылған терабиттік жүйені жүзеге асыру үшін, 

спектралды жолағы жоқ дегенде 30 нм болатын, кең жолақты оптикалық 

күшейткіштер қажет. 

Өткізу жолағы, оның бірқалыптылығы, динамикалық диапазон және 

күшейткіштердің басқа да жоғарыда айтылған сипаттамалары тікелей 

белсендірілген жарық жолының параметрлерінен (оның ұзындығынан, жарық 

тасушы өзегінің диаметрінен, жарық тасушы өзегінің диаметрі бойымен эрбий 

иондарының тағайындалуы, жүктеудің бірқалыптылық деңгейінен және т.б) 

және күшейткіш топологиясынан тәуелді. DWDМ – жүйелерін толықтай 

қанағаттандыратын бір белсенді элементпен (жарық жолымен) күшейткіш 

құруға болмайтындықтан, соңғы кезде көпкаскадты эрбилі, талшықты – 

оптикалық күшейткіштер ойлап табыла бастады. 

Ең соңғы жетістік ретінде, біздің ойымызша теллуридті талшық (теллур 

қоспаларымен легірленген) негізіндегі эрбилік күшейткіштер дамуын айтуға 

болады, оның спектралды өткізу жолағы λ = 80 нм, және ол DWDМ 

жүйелерінің C және L жұмыс жолақтарын жауып тастайды. Тура осындай 

күшейткіштер көмегімен ақпарат таратудың толық жылдамдығы 3 Тбит/с (әр 
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арнадағы сыйымдылығы 160 Гбит/с болатын 19 спектралдық арна) 

қамтамасыз ететін, эксперименталдық жүйе жүзеге асты. 

Күшейтудің кең жолағынан басқа, бүкіл жолақтағы күшею 

коэффициентінің бірқалаптылығы немесе спектралды сипаттаманың 

жазықтылығы маңызды рөл атқарады. Бұл әр спектралды арнадағы сигналдың 

біріңғай күшеюін алумен шартталған. Ереже бойынша, бір  де бір күшейткіш 

жазық спектралды сипаттамаға ие емес, сондықтан күшею спектрінің 

тегістелуі әр түрдегі оптикалық сүзгілермен жүзеге асады. Негізінен, 

спектралды тығыздалуыбар жүйелерде пайдаланылатын күшейткіштер, 

күшею жолағының бүкіл ұзақтығындағы бірнеше децибелл аралығында 

күшею коэффициентінің бірқалыпсыздығына ие. 

Болашағы зор бағыт болып, гибридті талшықты күшейткіштердің пайда 

болуы мен дамуы саналады, олар әр түрлі комбинациялардан тұрады: 

тағайындалған раманов күшейткіштері және эрбилі талшықты күшейткіш. 

Гибридті күшейткіштердің сұлбаларының нұсқалары суретте көрсетілген. 
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9.2 сурет–Гибридті талшықты – оптикалық күшейткіштердің төрт түрі  

 

Суретте гибридті күшейткіштердің оптикалық жүйесінің төрт түрі 

көрсетілген. 1 және 2 түрдегі сұлбаларда тағайындалған раманов 

күшейткіштері (қарапайым қосушы талшықтың сукциялары)  және дискретті 

эрбилік талшықты күшейткіштер  қолданылады. 

1 сұлбадағы дискретті эрбилік күшейткіш өзімен спектр бойынша 

күшею коэффициентінің аралық түзету құрылғысы бар,екі сатылық эрбилік 

күшейткішті келістіреді, ал 2 сұлбада бір сатылы эрбилі күшейткіш және 

ортақ сыртқы эквалайзер қолданылған. 3 сұлбада аралық эквалайзері 



79 

 

менраманов күшейткіші бар, екі сатылық эрбилік күшейткіш қолданған, ол 

жарық тасушы өзегі германимен легірленген, жоғары апертуралық талшық 

кесіндісі. Сұлбаның төртінші нұсқасына дискретті раманов күшейткіші мен 

сыртқы эквалайзер жатады. 

Берілген гибридті күшейткіштердің сұлбаларының дамуы берілген 

жолақтағы ауытқуы 3 дБ артық болмайтын, 82,8 нм жолағындағы сигналдың 

бірқалыпты күшеюін қамтамасыз етті. 

Оптикалық күшейткіштер аумағын қамтитын, жоғарыда көрсетілген 

жетістіктер, негізгі үлкен телекоммуникациялық фирмаларға ақпарат тарату 

шегі 1 Тбит/с және одан да жоғары болатын, мультиплексорлық байланыс 

жүйелерін жүзеге асыруға мүмкіндік берді. 

 

10 бөлім. HUAWEI фирмасының құрылғылары 

 

HUAWEI тарату жүйелерінің негізі болып, келесідей оптикалық 

таратудың интеллектуалды жүйелері саналады: OptiXOSN 1500, OptiXOSN 

2500, OptiXOSN 3500, OptiXOSN 9500. Бұл жүйелер сигналдардың 

мультиплекстену жүйесін көрсетеді. HUAWEI қондырғылары оптикалық 

таратудың интеллектуалды жүйелерінде көрсетілген: OptiXOSN1500, оған 

оптикалық тарату желісіндегі желілік элементтің үш түрін жатқызуға болады: 

- Терминалды мультиплексор (TM). 

- Шығару/енгізу мультиплексоры (ADM). 

- Көпшілік шығару/енгізу мультиплексоры ( МADM). 

 

Терминалды мультиплексор (ТМ). 

Терминалды мультиплексордың негізгі функцисы - төмен жылдамдықты 

PDH сигналдарын жоғары жылдамдықты SDH сигналдарына мультиплекстеу 

(тығыздалу), сызықты сигналдарды трибутарлы жолмен кросс - 

коммутациялау және жоғары жылдамдықты SDH сигналдарын төмен 

жылдамдықты PDH сигналдарына демультиплекстеу. 

 

 

 
 

10.1 сурет - ТM функционалды блок диаграммасы 
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10.1 суретте ТM функционалды блок диаграммасыкөрсетілген, ол 

тізбектелген сызықты тізбекте немесе сақиналық желі мен сызықтық тізбек 

түйісіндегі желінің «нүкте-нүкте» терминалы ретінде пайдаланылады. 

 

 

Шығару/енгізу мультиплексоры(ADM). 

ADM желілерде кеңінен пайдаланылады. Ол өзінде синхронды 

мультиплексор мен цифрлық кросс-коммутация қасиеттерін жинай отырып, 

трибутарлы сигналдардың үнемді енгізу-шығаруын қамтамасыз етеді.TM, 

ADM функцияларынан басқа сызықтық сигналдардың кросс-коммутациясын 

және трибутарлы сызықтық сигналдарды қамтамасыз етеді. Мысалы, қол 

жетімді E1 трибутарлы сигналы екі бағыттағы сызықтық сигналдарға 

мультиплекстенген және қосылған болуы мүмкін, және де екі бағыттағы 

сызықтық сигналдар бір-бірімен байланысқан болуы мүмкін. ADM құрылымы 

10.2 суретте көрсетілгендей, байланысқан екі TM терминалдық 

мультиплексорына ұқсас. 

 

 
 

10.2 сурет -ADM OptiX OSN 2500функционалды блок диаграммасы 

 

10.2 Суретте ADM OptiX OSN 2500 функционалды блок диаграммасы 

көрсетілген, ол сақина,тізбек топологиялы желілерде және тізбек 

концентраторы бар желілерде кеңінен қолданылады. 

 

Көпшілік шығару/енгізу мультиплексоры ( МADM). 

ADM мультиплексорларынан құралған MADM, ADM  функцияларын 

және ADM мультиплексорларының ішкі кросс-коммутациясын орындайды. 

ADM мультиплексорлары бір жылдамдықта (сигналдардың өңделуі) немесе 

әртүрлі жылдамдықта болуы мүмкін. MADM құрылымы күрделі желілердің 

негізі болып табылады. 
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MADM мультиплексорын пішіндеу үшін, OptiX OSN 2500 STM-1 – н   

STM-16 – ға дейінгі кез – келген жылдамдықта болатын, бірнеше ADM  

мультиплексорларымен көрсетуге болады. 

 

 
10.3 сурет- ADM OptiX OSN 1500MADM функционалды блок 

диаграммасы 

 

10.3 суретте ADM OptiX OSN 1500MADM функционалды блок 

диаграмасы көрсетілген, ол гибридті желілердің орталық түйінінде 

пайдаланылады: сызықты тізбекті сақина, қиылысатын сақиналар, жанайтын 

сақиналар немесе концентраторлы желілер. 
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Глоссарий 

 

AON - All-Optical Network 

ATM - Asynchronius Transfer Mode 

DSF - Dispersion-Shifted Single Mode Fiber 

DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing 

EDFA -Эрбиймен легірленген, кремнийлі талшықты    

пайдаланылатын  оптикалық  күшейткіштер түрі 

ETDM - Electronic Time Division Multiplexing 

ETSI - European Telecommunications Standards Institute 

IBM - International Business Machines 

ITU-T -Telecommunication Sector of International Telecommunication 

Union 

NZDSF - Non-Zero Dispersion-Shifted Single Mode Fiber  

OADM - Optical Add/Drop Multiplexer 

OC - Optical Cable 

OTDM - Optical Time Division Multiplexing 

OXC - Optical Cross-Connect 

SDH - Synchronous Digital Hierarchy  

SF - Step Index Single Mode Fiber 

SONET - Synchronous Optical Network 

STM  - Synchronous Transport Module  

TDM - Time Division Multiplexing 

WDM - Wavelength Division Multiplexing 

ТОБС - Талшықты-Оптикалық Байланыс Сызықтары 

ПӘК - Пайдалы Әсер Коэффициенті 

ТАМ - Тасушыасты Мультиплекстенуі 

ЭХО - Электрбайланыстың Халықаралық Одағы  
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