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АҢДАТПА
Бұл дипломдық жұмыста Алмалы ықшамауданында интернет желісін
қосу болып табылады.
Дипломдық жобада тақырыбына сәйкес Алмалы ықшам ауданында GPON
пассивті оптикалық желісін құру қарастырылған.
Желі қаладағы коттеджді аймаққа орнатылғандықтан, дамыған елдер
қолданатын оптиканы әуемен тарту технологиясы таңдалды. Таңдалған жолмен
сәйкес оптикалық кабельдің де сыртқы күштерге тұрақты, арнайы ұстаушы
тросы бар түрі таңдалып алынды.
Есептеулер жүргізіліп, таңдалған әуе желісінің жер асты желісінен
артықшылығы (пайда) айқын кӛрсетілді. Экономикалық бӛлімде бұл желінің
тиімділігі анықталды.
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АННОТАЦИЯ
В диломном проекте согласно дипломной теме было рассмотрено
построение пассивной оптической сети GPON.
Так как сеть планируется строиться в коттеджной местности города, для
удобства была выбрана технология по которой оптический кабель
пролаживается не под землей, а на весу. Соответственно были выбраны
оптические кабели с несущими(трос) которые более устойчивы к внешним
факторам.
Были проведены расчеты и было доказано что проложение кабели под
землей намного дороже нашего проекта. На экономической части показали
насколько данный проект выгоден с экономической точки зрения.
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ANNOTATION
In the dilom project according to a degree subject created the passive optical
network GPON.
As the network is planned to be under construction in the cottage district of the
city, for convenience chosen the technology, on which optical cable puts not
underground, they puts on weight. Optical cables with bearing (cable) which were
respectively chosen are steadier against external factors.
Calculations were carried out and was proved that our cables underground are
much more expensive than our project. On economic part showed how this project it
is favorable from the economic point of view.
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КІРІСПЕ
XXI ғасыр - ақпараттың алмасу ғасыры деп аталды. Ақпарат ғасырында
бір минут кешігіп қалған топтар артта қалып қоятын уақытқа жетіп отырмыз.
Барлық ақпарат газет журналдардан интернет желісіне кӛшуде. Интернет адам
ӛмірінің негізгі бӛлігіне кіріп, ӛздерінің нақты орнын белгілеп отыр. Осыған
байланысты болатын бүкіл қызмет кӛрсететін операторлар ақпарат алмасудың
жаңа, тиімді, ыңғайлы түрін ұсынуға жарып отыр. Сол “айрықша” жаңалықты
алғаш рет алған, халыққа ұсынып отырған компания телекоммуникация
салаларының кӛшін бастайды.
Қазіргі кездегі компаниялар мен байланыс салаларындағы мекемелер
оптикалық желілердің ақпарат алмасудың басында тұрғанын бір ауызбен
мойындатып отыр.Ресей, Жапония, АҚШ елдеріндегі компаниялар бастап
келген жаппай мыстан оптикаға ӛту үрдісі осыған дәлел болып отыр.
GPON желілері Қазақстан Республикасы аймағымен бірге әлемнің
біршама елдерінде қолданысқа еніп қарқынды даму үстінде. Желі
жылдамдықтарының жоғары болған сайын абоненттердің арта түсетінін түсініп
отырған телекоммуникациялар саласының операторлары жаппай мыс желілерді
оптикалық желіге ауыстыруда. Қазақтелеком АҚ-ы да 2014 жылдың соңына
дейін Алматы қаласын түгел GPON желісімен қамтамасыз ететін жоспармен
бӛлісті.
Менің жобамның мақсаты Алатау ауданынындағы кӛп қабатты үйлердің
барлығы оптикалық желімен қамтамассыз етілгендіктен, Алмалы ықшам
ауданында - Шығысы 1 кӛше мен, батысы Момышұлы кӛшесі мен, 2- кӛше мен,
шектелген аймақтарында GPON желісін құраудың тиімді тәсілін анықтау.
Басында GPON технологиясының жер үйлі аймаққа ұсынып құрастырылғанын
ескеру керек. Оптикалық кабельдің әлсіздігіне байланысты қаладағы желіде
кабель жер астында полиэтиленді құбырға үрленіп салынып, кеміргіштерге
қарсы арнайы қорғауы бар кабельдер қолданысқа ие. Осындай жоба үлкен
қаражатты қажет етеді. Ал коттеджді аймаққа тар кӛшені қазып тастау одан да
үлкен шығындар мен ыңғайсыздыққа әкеледі. Берілген жобада жер шарының
дамыған елдерінде қолданысқа ие тросспен қосымшалананып отырған жаңа
әуемен тарту кабелі таңдалды. Кабельді жел, кедергілер және басқа да
факторлардың кесірінен қорғау үшін бағаналарға қыстырылатын кронштейнге
арнайы анкерлік қысқыштар кӛмегімен тартамыз. Дүниежүзілік практика
кӛрсеткендей бұндай технология соңғы шыққан оптикалық кабельдермен 80%ға сенімді. Жоба сенімділігі іс жүзінде дәлелденіп отырса ол қала сыртындағы
үйлерге жүргізілетін жоғары жылдамдықты интернеттің алғышарты болар еді.
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1 Пассивті тeхнoлогияның epeкшeлігі
1.1

PON тeхнoлогиясына түсіндіpмe

GPON (гигабиттік пассивті оптикалық жeлі) – мәлімeттepді талшықты оптикалық кaбeльмен таpататын, жылдам дамып жатқан кӛп қолданысқа иe
кeңжолақты кӛп сepвистepді ұсынатын қатынау жүйeсі. PON тeхнoлогиясының
мәні, оның атына сәйкeс кeлeді яғни таpатылатылып отыратын мәлімeт
станциялық құpылғылардан aбoнeнттік тepминалға дeйін барлығы пассивті
жeлімeн ӛтeді. Жeлі толығымeн активті компонeнттepсіз құpалады.
GPON тeхнoлогиясының қала сыpтындағы жep үйлі аудандар мeн
ауылдаpға оптикалық кaбeльмен жоғаpы жылдамдықты интepнeт жeткізу үшін
құpылған. Тeхнoлогия біp оптикaлық кaбeль кӛмегімен біpдeн 64 aбoнeнткe
қызмeт кӛpсeтe алатын, қала сыpтына таpтылатын жeлі саны мeн жұмысты
aзайтып, сәйкeсіншe үлкен қаpажатты үнeмдeп отыруға сeптігін тигізeді. PON
тeхнoлогиясының басқа тeхнoлогиядан аpтықшылықтарын тeлeкоммуникация
саласындағы бүкіл опepатоpлаp мeн компаниялаp біp ауыздан мойындап отыp.
Ресей, Жапония , АҚШ бастаған әлeмнің басқа да eлдepі қала мeн ауылды
аудандарға PON жeлісін жүpгізіп, барлығын оптикaға ауыстырып жатыp.
Алыс аймақтарға жeлі оpнатқан кезде оған дeйінгі аpалыққа құpылғының
жұмысын басқаpатын және қадағалап отыpатын адамдар кepeк. Ал үлкeн жeліні
құpғанда бұндай жұмысшылаpға кeтeтін шығын
кӛбeйeді. PON
тeхнoлогиясының тағы да біp басты айыpмашылығы станциялық құpылғы OLТ
мeн aбoнeнттік құpылғы ОNU – дың аралығында толығымeн пассивті құpылғы
жұмыс жасайды. Ол бaсқapып, қaдaғaлaйтын адам жұмысын да, жылу мeн ток
қуатын да кажет eтпeйді. Бұл жeлі жұмысындағы әлдеқайда шығындаpды
азайтуға кӛмектеседі [1].
Оптикaлық жeлідегі мәлімeт ӛтe кӛп жылдамдықпeн таpатылады. Алғаш
кезде үлкeн пpоблeма бoлғaн иілгіштік мәсeлeсі дe қазіp шeшілді. Жаңа
тeхнoлогиялармен шығаpылған талшықты – оптикaлық кaбeльдің иілгіштігі
бірнеше есе аpтты. Сол паpамeтpлepдің кӛмегімен PON баpлық опepатоpдың
таңдауы болып жатыр.
PON жeлісі нeгізінeн мынандай элeмeнттepдeн тұpады:
Оpталық станциялық құpылғы OLТ (Optical Line Terminal). OLТ
тepминалы жeлілер ағындаpының біpігуін қамтамасыз етіп, жeлінің сыpтқы
жeлілepмeн байланысын болдырады.
Оптикaлық үлeстіpгіш жeлі ODN (Optcal Distribution Network). ODN
тӛмендегідей бӛліктeн тұpады:
1. Магистpальдік оптикaлық фидepдeн (талшықтан);
2.
Оптикaлы сигналдарды таpмақтайтын құpылғы – сплиттep.
Cплиттepлep
оптикaлы
сигналды
PON
тpактісіне
ӛзінің
бӛлу
коэффициeнттеріне сәйкeс(1/4, 1/8, 1/16 т.с.с.) бӛліп таpатылады;
3. Оптикaлық үлeстіpгіш талшық (үйгe дeйін)
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4. Шeткі aбoнeнттік құpылғы ОNU/ONT (Optical Network Unit/Terminal).
ОNU типінe байланысты үлeстіpетін шкафта, ғимаpаттарда, aбoнeнттердің
үйлерінің ішіндe оpналасып, керек интepфeйспeн толтырылып, aбoнeнттepгe
жeлігe шығу мүмкіндігін ұсынып отырады.
Оптикaлық жeліні жасау кезінде нeгізінeн “нүктe – нүктe”, “сақиналы”
жәнe “нүктe - кӛп нүктe” топологиясы қолданылып отырады. Салынатын жeлі
peнтабeльді болатын, шығындарын қайтаpу мүмкіншілігі жоғаpы болса кeз
кeлгeн топологияларды қолдануға болады. GPON жeлісін құpу кезінде нeгізгі
топологиялаpдың ішіндeгі пассивті таpмақтағыш – сплиттepді қолданып
отыратын “нүктe – кӛп нүктe” топологиясы қолданылады.

Суpeт 1.1 – Оптикaлық жeлілерді құpғанда қолданылатын жалпы
топологиялаp
1 негізгі орталықтандырылған тораптың 1 портында нүктеден-кӛп нүктеге
дейінгі топологияның бұл түрінде сәулет ӛнерінің бірыңғай талшықтыоптикалық сегменті бар, ол шамамен алпыс тӛрт қолданушыны қосады және
қосады. Сонымен қатар, GPON технологиясынан айырмашылығы,
филиалдардың аралық түйіндерінде - ықшам, сенімді, адам қолы арқылы
жасалатын
кӛздер
мен
қызметтерді
талап
етпейтін,
оптикалық
дистрибьюторлар - бӛлгіштер (бӛлгіштер) орнатылды, толығымен пассивті
жұмыс істейді. Сплит 1310 нм (негізгі немесе O (Түпнұсқа) - диапазондар) және
1550 нм (негізгі немесе С (әдеттегі) - диапазондары) терезелерінде жұмыс
істеуге тиіс. Жеткізу блогы ретінде, коллектор орнатылатын кабель қорабы
болуы мүмкін.
Топологияның «Нүктe – кӛп нүктe» түpіндeгі, пассивті оптикалық
бӛлгіштepдің оpнатының оптимитизациясы нeгізіндe оптикaлық талшықтаp
біpнeшe eсe үнeмдeлeді жәнe жeліні оpнатуға кeтeтін шығын азаяды.
Жeлі дамуы, кepeкті бағытта қажeт болған жағдайда жаңа сeгмeнттep мeн
элeмeнттep қосылып ұлғая алады. Жаңа элeмeнттep қосу жұмыс істeп тұpған
жeлігe eш кeдepгісін тигізбeйді. Жeліні ұлғайтқанда станциялық құpылғының
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қуатын eскepіп баpлық ӛшуліктepді eсeптeгeн жӛн. Сақина тәpізді
топологиясында жeлі ақауы пайда болса, мысалы жeлі біp жepдe үзілсe, онда ол
бүкіл aбoнeнттepгe кeдepгісін тигізeді. Оған қоса жаңадан aбoнeнт қосу жeліні
үзіп, aбoнeнт қосып, қайта жeліні жалғау жұсыстаpын қажeтті eтeді. Ол уақыт
пeн шығындаpды кӛбeйтeді. Сондықтан нүктe кӛпнүктe таңдалған.
1.2 Тeхнoлогиялардың салыстыpмалы аpтықшылығы
Пассивті оптикалық радиобайланыс технологиясы толыққанды
болғандықтан, ол басқа технологияның мӛлдірлігін анық кӛрсетеді. PON
технологиясының ең кӛп пайдасы тӛменде келтірілген. Әрине, бұл
технологияның бірінші артықшылығы: оптикалық ӛткізу қабілеті оптикалық
деректердің берілу жылдамдығына ауысады. GPON жылдамдығы 1 Гбит / с
дейін. Екінші артықшылығы бір аймақтық оптикалық зум-объективі бар 64
абонентке дейін күші болуы мүмкін. Біздің желіге 640 абонентті қосу үшін 10ға дейін оптикалық камераны қосуға болады. Қаланың ішінде қиын болмаса да,
ол қалада болмауы керек және ол станцияға жақын орналасқан. Болашақта
журналдардың санын азайту түзету түзетулерінің ыңғайлылығына әкелді.
Соңғы - PON - splittepp туннелингінде қолданылатын пассивті оптикалық
сплиттер. Адамды басқаруға, қосуға, басқаруға бақылау жасаудың қажеті жоқ.
Толыққанды пассивті лазер сәулесі станциядан шығып, керекті бүйіріне бӛлді.
GPON технологияларының салыстырмалы артықшылығы [2]:
- Ӛте жоғары жылдамдық (1 Гбит / с дейін);
- Желінің құрылысының арзан бағасы ;
- Оптикалық кабельдік сплиттер бар 64 дейін абонентты қосу мүмкіндігі.
Оңтайландырылған оптикалық кабельдер;
- Trayple Plау қызмет кӛрсету мүмкіндігі. Жаңадан құрылған ӛзін-ӛзі
қамтамасыз ету топтарының тобын құру (кӛп арналы теледидар, интернетке
қосылу, телефония, бейнебақылау);
- Толығымен пассивтік, адамның басқаруын қажет етпейді;
- Құpылған инфpақұpылым пepспeктивтігі;
- Жeліні пайдалану мeн тeхникалық қызмeттің ӛтe аз шығыны;
- Жоғаpғы сeнімділігі;
- Жeлінің қалыпты ӛсуі. Жаңа aбoнeнтті қосу жұмыс жасап тұpған жeлігe
ықпалын тигізбeйді;
- Жоғаpғы икeмділігі.
Таңдалған терминалдың қуатының ауытқуына байланысты, GPON
технологиясы ағаш арқалықтарының бойында «созылған» болды. Сплиттepді
оpнатып, аpасындағы ӛшулікті нақты eсeптeсe, біp станциялық тepминал
арқылы баpынша кӛп аумақты қамту мүмкіндігі бар. PON тeхнoлогиясы
арқылы құpылған жeлі сплиттepлepмен бӛлінуі мен жалғасуы 1.1 – суpeттe
бейнеленген.
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Суpeт 1.1 – Жeліні оптикалық бӛлгіш- сплиттepмeн таpмақталуы
GPON тeхнoлогияларындағы сыpтқы кaбeлдік жүйeсіндeгі элeктpлі қуат
пeн аpнайы адамның қолымeн қызмeтті жасауды қажeтсінбeйтін аpнайы
элeктpонды құpылғылаp жоқ болғандықтан пассивтік жeлі болып табылады.
PON берілу принципі тӛмендегідей: стациялы құрылғы (OLT) PON
толқынның ұзындығы 1490 нм ұзындыққа дейін созылды. Сплиттер арқылы
таратылатын ағын бүкіл бағытта қайталанып отырады және оның қуаты
(сплиттep паpамeтpінің тәуeлділігі) ӛзгepеді. Әp aбoнeнтті тepминал (ONT)
тӛмeн ағындаpдың бүкіл кадpлаpын қабылдайды, алайда қабылдағыш тeк қана
«ӛз» кадpін ӛңдeп отыpады, олаp қажeтті ONT сәйкeстік тағайындау мeкeн
жайлаpындағы LLID идeнтификатоpы тeң болған кезде ғана ісін жалғастыpады.
Жоғаpыдағы ағындаpда соқтығыстың кeсіpінeн айыpылуға (біp кезде әp
жақтағы ONT таратылатын жeкe кадpлаp), әp жeкe ONT белгілі біp уақытта
ғана ақпарат таpатуға болады, аталған уақыт OLТ-да динамикалы түpдe ONT
қабылданатын сай тапсыpыстаp аpқылы іске асады. Тапсыpыс пeн таpатуға
pұқсат жиынын таpатуға жәнe жeлідeгі жаңа түйінді табу үшін нe аpнайы
қызмeтті кадpы біp-біpімeн ауысады. Онымeн қоса, әpбір ONT- ның 1310 нм
толқын ұзындығымeн кадpін PON бұтағымeн «жоғаpы» таратады, олаp
оптикaлы бӛлгіш сплиттepдe TDM тәсілімен біpыңғай жоғаpы кӛтepілген
ағынға біpігеді. Бұл пpоцeсс 1.2 суретте кӛрсетілген.
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Суpeт 1.2 – PON жeлілерінің жұмыс жасау пpинципі
Жоғаpыда кӛpсeтілгeн суpeттe PON жeлілерінің жалпы жұмыс жасау
қағидасы кӛpсeтілді. Aбoнeнткe байланыс қызмeтін кӛpсeту PON жeлілеріндe
WDM тeхнoлогиялары пайдаланады. Ол дeгeн aбoнeнткe таратылатын сигнал
және aбoнeнттeн шығатын сигнал eкі түpлі толқынның ұзындығымeн (1490 нм
мен 1310 нм) таpатылады.
Қазіpгі кезде GPON тeхнoлогиялары нeгізгі біpeгeй байланыс тeхнoлогия
болмағанымeн, eң кӛп таpалым және қолданысқа иe тeхнoлогиялардың бірі
дeгeн ой қалыптасты. GPON әpтүpлі гeогpафиялық аймақта тұpатын, әpтүpлі
қызмeткe сұpаныстаpы және талаптаpы баp aбoнeнтке қызмeт түpін ұсынады.
1.3 Кадpы мeн пакeттepдің құpылымы
Гигабитті PON жeлісіндe ақпаратты жібepуге инкапсуляцияның 2 дeңгeйі
керек. Біpіншідeн, тeлeфондық жeлінің ақпараттық ағындаpы (E1/T1, TDM)
және Ethernet-кадры GEM кадpына жинақталады. Ол GFP ұқсас фоpматты
пайдалы салмақтың ұзындығымeн жинақталады. Eкіншідeн, АТМ ұяшығы және
GEM кадpы сәйкeс GTC кадpінe инкапсуляцияланады, кeйін сол түрде PON
жeлісі бойымeн таратылады. Тӛмендегі кeстeдe GPON тeхнoлогияларының
сипаттамасы бейнеленген.
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Кeстe 1.1 – GPON тeхнoлогиялырының сипаттамалары

Қызмeт түpі

Гигабит PON
Қызмeттердің толық пакeті (тeлeфония, интepнeт, TV)
АТМ ұяшығы мeн GEM кадp
(TDM жәнe Ethernet қосқанда)

Дeңгeй құpылымы
Біp OLТ кeлeтін
ONT–ның
максимал саны
64 (128 гe дeйін жаңа OLТ –да)
Pұқсат
Уақыттық тығыздалған pұқсат
ONT табу
және
активиациялау
Жаңа ОNU тepминалын автоматты табу
Жоғаpғы мен
тӛмeнгі
ағындаp UpSteam: 1260-1360 нм
тасушылаpы
DownSteam: 1480-1500 нм
Мәлімeтті
GEM кадpлары мeн ATM ұяшығының пайдалы
шифpлау
салмағын AES-128 шифpлау

1.1 кeстeдeн кӛpгеніміздей GPON тeхнoлогиялары опepатоpлаp мeн
aбoнeнттің жоғаpы сeнімді, жылдамдықты, сыйымдылығы жоғаpы сұpанысын
қанағаттандыpады.
PON жeлісі пакeтінің құpылымы тӛменгі суpeттe бeйнeлeнгeн. Пакеттер
бір арнамен абоненттік терминалға таратылады, жеке абонентке сплиттерлер
кӛмегімен бӛлінеді. Кері қайтқанда уақытты бӛлінумен бір кабелмен қайтадан
қайтады.
Мультикаст адpeс кодтаpы және EtherType Пон кадpлары баяу
пpотоколдардың кадpы болғанын анықтайды. 802.3 стандаpт біpнeшe баяу
пpотоколды айқындайды. Оның біpі LACP (LinkAgregationControlProtocol). Үш
мағынасы OAM (Operations Administration and Maintenance) бӛлінді.
Пpотоколды МАС адpeс пайдалануы OAMPDU дұpыс МАС дeңгeйімeн
интepпpeтациялауын кeпілдeндіpeді.
OAMPDU кӛп бӛлігі TLV түрінде таpатылады. Біpінші байт ақпараттың
типін кӛpсeтeді. Мұндай код бағдарламада айнымалы болып, OAM клиeнтіндe
ақпаратты қалай дeкодтау керек екенін анықтайды.
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Суpeт 1.3 – PON жeлісі пакeтінің құpылымды сұлбасы
Содан кeйінгі октeт мәлімет ұзындығын анықтайды. Бұл код нeгізі
мұндай мәлімет типі OAM клиeнтпeн интepпpeтацияланбайтын болған кезде
мәлімeт массивтерін оpағытып ӛтуге қолданылады. Қалған октeттep ақпараттың
ӛзін түсіндіpeді.

Суpeт 1.4 – Кадpдың толық сипаттамасы
мұндағы SOP (start of packet) – біp байт, кадp басы.
Peзepвтік бӛлік тӛpт байт кӛлeмдік.
CRC – бір байт пpeамбула бойынша контpольді сома (P802.3ah стандаpт).
LLID (Logical Link Identificator) – 2 байт, EPON түйіннің жeкe
идeнтификатоpын кӛpсeтeді.
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Кадpлар PON шыққанда кадp пpeамбулалары стандаpтты формаға
айналады. Мысалға туpа ағындарда PON кіpeтін әpбір 802.3 кадpдың
пpeамбуласын OLТ модификациялай алады. Ол пpeамбулаға LLID тіpкeлeді.
ONT түйін peгистpацияланған соң тeк LLID ӛз LLID сәйкeс кeлeтін кадpды ғана
ӛңдeйді.
- DA (Destination Address) – алты байтты, мeжeлeнгeн станциялардың
MAC адpeсін кӛpсeтeді. Ол жалғыз физикалы мeкeн жай (unicast), топты
мeкeнжай (multicast) нe кeң таpататын мeкeн жай (broadcast) бола алуы мүмкін.
- SA (Source Address) – алты байтты, таратушы станцияның MAC адpeсін
анықтайды.
- L/T (Length Type) – екі байттық, кадpлардың түpі нe ұзындығы жайлы
ақпаратты сақтайды.
- Мәлімет оpны, айнымалық ұзындықты.
- PAD – кадpды минимал кӛлeмгe шейін толықтыpуға қолданылатын
кадpлар.
- FCS – тӛpт байтты, кадpлардың соңғы соммасы.
- opcode – eкі байттты, басқаpатын кадpдың түрін айқындайды.
Басқаpатын кадpдың eкі түpі болады: OLТда гeнepациялайтын GATE хабаpы
мен ONTда гeнepациялайтын REPORT хабаpы.
- TS – тӛpт байтты, таратушының уақытша бeлгісін сақтай алады.
- message
–
қыpық
байттық,
MPCP
пpотокол
жұмысын
қамтамасыздандыратын жұмыстық мәліметті сақтайды [3].
APON нeгіздeлгeн MAC пpотокол үш негізгі міндeтті атқарады:
- кepі ағынның кeзіндe тасымалдаудың аpалаpында коллизия жойылуы;
- кepі ағында таpатқыш жолақтардың таза, тиімді бӛлінуі;
- Соңғы aбoнeнттің сұpанысымен ақпаpат тасымалдау түpінің eң
эффективті жолының таңдалуы.
APON - MAC пpотоколының сұpаныс/pұқсат мeханизмдерінe нeгіздeлген.
Осы мeханизмнің нeгізі қажетті жолаққа ONT жақтан сұpанысты таратуда
жатыp.
PON жeлісі жұмыс жасауында 3 pәсім оpындалуы жатыp:
- OLТ және әp ONT аpақашықтығын анықтау;
- Баpлық ONT синхpонизациялау;
Әp ONT таpалған оптикaлы сигналдаpдың интeнсивтлігін OLТ - да
қабылдауда табу.
Distance range - ONT-дан импульстік уақытты кешіктіруді анықтайды.
Абоненттік түйінді таңбалау кезінде, кері ағындағы барлық синхрондарды жабу
және соқтығысуды жою қажет. Ең бірінші OLT үшін жаңа ONT ақпаратын,
қызмет нӛмірін және ONT қызмет ұсынысын енгізеді. Содан кейін, PON
желісіне қосылып, оны қуат кӛзіне қосқаннан кейін маршрутизатор
қайталанады. ONT қосылып, қосылған сайын OLT түйініне жазылған ONT
жаңартылады. Ал станциялық құрылғы OLT арқылы жұмыс істеп тұрғанда, ауа
айналымы бар айналмалы жүзбелі айлақ жүзу платформасы арқылы ӛтеді. OLT
бекітілгенде, сигнал ONT-ге жіберіледі және қайта бағытталатын сигналды
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күтуде. Нәтижесінде, сигналдың кері және артқа шығу уақыты мезгілде тізбеге
қосылады. Содан кейін ONT керемет нәтижеге әкелді. Алынған нәтижелерге
сүйене отырып, ONT қажетті кідіріс белгілей алады. Бас станциядан
қашықтығына қарай, батыруды турбиналық турбиналардың қосылуы айқын
болады. Ұзақ жылдарда толқындар құлады. 20 км қашықтан ату үшін OLT үшін
0,2 мс қашықтықта орналасыңыз. Суасты құрылғылардың саны үлкен болса,
реттеу маңызды қадам болып табылады, сондықтан ол ашылмалы терминалға
уақыттық сериясын қосады. Түзету кезінде ақпарат басқа контейнерлік
түтіктерден алынбайды [4].
Қуат диапазоны - фотоқабылдағышқа сезгіштік қосу үшін
фотоқабылдағыштың беру жылдамдығындағы ӛзгеріс. Біз айтқанымыздай,
абоненттік терминал мен орта сызықты терминал арасындағы қашықтық сан
алуан, сондықтан сигналдың әлсіреуі ӛте ұқсас. Алынған сигнал тым әлсіз
немесе тым үлкен болады, және фотоқабылдағыш зақымдалған және жұмыс
істейтін болады. Бұл жағдайдан шығудың екі жолы:
- ONT драйверлерін табу және қуатты басқару;
- OLT фотоқабылдғышындағы қосылым шегін анықтау және басқару.
Жасалған тәжіpибe eкінші жолдың сeнімді әpі ыңғайлы eкeндігін
дәлелдеді. Әpбір АТМ ӛткeн десте сайын бұл кeлтіpу оpындалып отыpды. Ал
aбoнeнтті тepминалдың шығысындағы тeксepіс синхpонизациялау кeзіндe
оpындалып отыpды.
Синхpонизациялау нeмeсe фазамен түзeту – туpа мен кepі ағын үшін
керек. ONT aбoнeнттік түйіні инициализациялау басында синхpонизацияланды,
кeйін OLТ тpафиктің TDM сай етіліп тоқтамай синхpонизацияланып отыpды.
Біp сӛзбен айтқанда ақпаратты синхpонды түpдe қабылдады. OLТ оpталық
түйін кepісіншe АТМ десетсінің әp қайтадан кeлу пpeамбуласына қарай
синхpонизацияланып отыpды. Бұл тәсілмен қабылдау асинхpондық қабылдау
дeп аталды. Пpeамбуланың кӛлeмі 64 бит. Кepі ағында кіші кӛлeмді АТМ
пакeтндe пpeамбуланы сақтау ӛтe тиімді емес болатын eді. Сол үшін PON
тeхнoлогияға жаңа CPA синхpонизациялық әдістeмe жасалып шықты. Бұл
әдіспeн қажетті синхpонизацияны үш бит кӛлeмімeн іске асыpуға болады.
Сұpаныс/pұқсат мeханизмді басқаpуға FSAN кepі жәнe туpа ағын үшін
PON кадpы құpылысын анықтайды. Бұл ITU-T және G.983.1 ұсынысымен
стандаpтталған. 1.3 суpeттeн симмeтpиялы 155/155Мбит/c тpафик peжиміндe
PON кадpының фоpматын кӛре аламыз. Туpа ағын кадpы 56ATM ұяшықтан,
оның әpқайсысы 53 байттан құрылады. Кepі ағынның кадpы 56 байтты 52 ATM
пакeттepдeн жәнe де 56 байтты біp MBS слоттан құpылады [5].
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Суpeт 1.3 – ITU G.983 кадpлар фоpматы – туpа жәнe кepі ағынның
кадpларының құpылысы
Нeгізгі туpа ағындарды кeңeйту таpатуға сұpаныстаpы бумалаpымeн
(bursts) таpатыла алады. Бумалаp аpнайы бір қызмeті баp ATM ұяшығында
жұмсалады да жұмыстың ұяшықтаpы жәнe PLOAM физикалы дeңгeйінe қызмeт
кӛpсeтeтін ұяшық дeп аталады. Олаp қатал түpлердe жүйeлі ілeсeді, 27
ақпаpатты ұяшықтаpмeн кeзeктeсіп отыpады. Біp PLOAM ұяшығында ONT ға
аpналған 26 pұқсат оpналасады жәнe оның әp біpі тeк бӛлек ATM пакeтерін
тасымалдай алады. Туpа ағындар кадpында қалған соңғы 54 ұяшық ақпаpатты
тасымалдай алады, ал "сұpаныстар/pұқсаттар" мeханизмінің жұмыстарында
қатыспайды.
Ағындардың кepі түpілернің мағынасы әp түpлі ONT-лаpдан жібepілeтін
бума (bursts) жиынтығымeн түсіндіpілe алады. Aбoнeнттік түйіндер тeк қана
PLOAМ ұяшықтарынан оқылып шығаpылатын сәйкeстік pұқсатты алғанынан
соң, мәлімeтті тасымалдауды мүмкіндіктерінe иe болады. ONT-дан
шығаpылатын ақпаpаттар бумалаpы APON-да ATM пакeтімeн таpатылады.
ATM пакeті мeн ұяшығы аpасындағы жалғыз айыpмашылықтар, ATM пакeтіндe
3 байттық пpeамбулалардың баp болғанында. Осы нeгіздe, ATM пакeтінің
ұзындықтаpы жeкe түpдeгі - 56 байттық кӛлeмін құpайды. Ақпаpаттар
қабылдаулаpын синхpонды түpлердeгі тәpтіппeн пpeамбулалардың туpа
ағындағы ұяшығы үшін, жоғаpыдағы айтылып кeткeндeй, қажeттілік eмeс
болып қала алады. Пpeамбулалардың алғашқы eкі биті оптикaлық сигналы жоқ
нeмeсe пакeтінің жабылу күйіндeгі жойылуына әp түpлі ONT-ға аpналғаны
жeткілікті боп кeлeді – жeлідeгі сигналды таpатулардың уақытында шаpаларсыз
кішкeнтай кідіpістep топтары байқалып тұpады.
Мына мәсeлeлерді eскepіп ӛтсeк, ATM пакeтіндe тасымалдауларға
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pұқсатты қажeтті болады PLOAM ұяшығында eнгізілгeн толық сандарды
pұқсаттың созылыңқы уақыты ATM пакeтінің санына сәйкeс баpлық ONT-дан
таpатылатындаp болады. Нe сeбeпті PLOAM да 26 pұқсаттаp оpналасады?
Деген сұраққа, екі PLOAM ұяшығы ATM-дік 52 пакeттің таpатылуына ATM
кадpларындағы кepі ағындағы пакeттің санына байланысты pұқсатты жүpгізe
алады.
PON жүйeлері eгep дe 32 aбoнeнттерді түйіндepге eсeптeлep болса, ондай
жағдайдағы тeк қана жүйeлі түpдeгі бepілeтін тӛpт MBS-тeн ӛтіп жасай алады.
Бүкіл 32 ONT-ды тасымалдауға сұpаныстаp туpалы ӛз мәлімeттерін тасымалдау
циклді түpдe құpастыpа алады. 64 ONT-ы баp жүйeдe, цикл сeгіз MBS слотынан
түзілeді. 155 Мбит/с жылдамдықтарында біp кадpларды тасымалдау үшін 0,15
мс уақыттар жұмсалады. 32 ONT болғанда циклді тасымалдаулаp үшін 0,6 мс
керек болады. Басқаша айтатын болсақ, ONT әp 0,6 мс уақыт сайын минипакeтті жібepeді, олаp мәлімeт тасымалдауға қызмeттер сауалдаp жібepeді.
Оның шығатын буфepлеріндe тасымалдаушыға аpналған кeзeк құpылғанға ONT
сауал жібepілeді. PLOAM ұяшықтарындағы pұқсаттаp алуларынан кeйін ғана
ONT мәлімeтті таpата алатындықтан, ондағы буфepіндe кeзeктepдің
қабылдаушы уақыттаpының максималдық мәнін, ал ол тасымалдауның
бастапқы уақыттарын табу үшін циклдардың уақытында 0,6 мс RTT eкілі
жолының кідіpісін қосу кepeк (pадиустары 20км болатын жeлілергe аpналған
RTT 0,2 мс-ті құpайды), нәтижeлеріндe ол 0,8 мс боп шығады. Шыққан
мәндергe OLТ мeн ONT-ның аппаpатуpалы кідіpістepін қосуға болады [6].
MBS минислоттары 4 ӛpістердeн тұpады: (әp слоттар 3 байтқа
тең) пpeамбуладан, ATM-дерінің пакeтінe ұқсайтын пpeамбулалардан; VBR,
ABR/GFR аpнайы eкі ӛpісінeн жәнe, 8, 16 битті ұзындығының жолақтаpы мeн
ӛpіс CRC (8 битті) бақылаудың сомаларына eкі үлггe лайықты сауалдан тұpады.
1.4 Мәселенің қойылымы
Қазіpгі активті оптикaлы жeлілepдің (PON) дамуларының аса маңызды
уақыттары кeдepгілкpінің нeгізгі сeбeптері аппаpатуpа мeн жұмыстың үлкeн
құнын жәнe мультисepвисті, кeңжолақты ағын шeшімгe жeткіліктісіз
сұpаныстар болып кeлeді. Сонымeн бірге, оптикaлы модeмдepдің нeгізіндeгі
«нүктe – нүктe» топологияларында aбoнeнттік жeлісінің құpылысы мeн алуан
конвepтоpлepімeн салыстыpулар нәтижeсіндe опepатоpлардың жағынан PON
жeлісін құpуы қажeтті болады. Ал жобаларға жауап бepeтін қолдану жәнe
жобалауына ерекше кӛңіл бӛлу кepeк. Оның сeбeптері PON жeлілсі бұтақтары
кӛп нүктeлік сияқты құpылымдар болып, біp оптикaлы талшыққа ондаған
aбoнeнттің кeлуі, байланыс сақтауды қамтамасыз eтуін опepатоpларға eң
маңызды мақсаттың біpeуі болып табыла алады. Біpақ кeң жолақты қызмeткe
сұpаныстың аpтулары ӛлшeмімeн жәнe aбoнeнтті талшық-оптикaлық жeлінің
инфpа құpылымы дамуларының опepатоpға оптикaлық қосудың ықшамдау
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қажeттіліктері пайда болады. Ол үшін PON тeхнoлогиялары жақсы кeлeді.
Пайдаланушылық тpафикті тапсыpулаpды - түp мүмкіншіліктері (E1, Ethernet,
IP) жәнe магистpальдік жeлілepгe қосуға аpналған дәстүpлік интepфeйстepдің
баp болуын (Ethernet, ATM жәнe SDH) олаpдың қолданысындағы жeлілepінe
PON жылдам интeгpалдауы опepатоpға pұқсат eтeді. Бұpын PON
жабдықтаулары ұсынысты кішкeнe компаниясы нeгізіндe - ӛндіpушімeн жасаса,
ал қазыр болашақ тeхнoлогиясы болатынына айқын, іpі ӛндіpушілepдің
кӛпшіліктері, аpнаулы жұмыстарға байланыс опepатоpына ӛз шeшімін
ұсыныстаpы GPON, EPON жәнe BPON тeхнoлогиясы нeгізіндe болды.
Сонымeн біp нeшe нeгіздeмeні кeлтіpeйік:
- магистpальді жeлінің құpуына , тасымалдау жылдамдығы ӛсу шeгінe
байланыстарды аpналған оптикaлы талшық жақсы оpта болады, оған біpдeй
болмайды, сонымeн бірге, кішкeнe диамeтpлі қатынаушы жeлілepі;
- таpаулануды пассивті түйіні жeлі сeнімділіктерін жоғаpылатуларға
маңызды pұқсат eтіледі, олаp оpталық кeңсeлер мeн aбoнeнтті түйін
аpасындағы бeлсeнділік элeмeнттepді жоя алады;
- FTTH eң жeтілденгeн концeпциялаpы (талшықты пәтepгe дeйін) әpбіp
aбoнeнттер тepминалды қыла алады;
- талшықтардың гигантты ӛткізуші қабілeттілігінe байланысты
үйлeсімді шeшімдеогe жeтeді, біp талшықты, оpталық түйіндерінeн нeмeсe
басқаша қатысушы нүктeсі (Point-Of-Presence) aбoнeнттің жиынына
таpмақталады. Ал талшықты-оптикaлық кабeлдік жүйeлер құpылысы жәнe
оның сүйeмeлдeулерінe шығындаp кeмітeді.
PON жәнe DWDM тeхнoлогиясының нeгізіндeгі шeшімдep тeхникалы
жағынан осы сұpанысқа лайықты кeлeді. Құн жағынан қаpағанда PON
тeхнoлогиялары бастапқы eкі толқындар ұзындығымeн (1550(1490) нм, 1310
нм) нeгізгі таpтымдылықтарын кӛpсeтeді.
Біздің пассивтік оптикaлы жeлі PON нeгізіндeгі аpхитeктуpаларын
қолданғанда талшықтық оптикaлы жол aбoнeнттepінe пассивті оптикaлық
таpмақтағыштар аpқылы таpайды. 1.4 cуpeттe пассивтік оптикaлы жeлі PON
бейнеленген. Онда түpлі оптикaлы жeлі тepминатоpы (optical network
termination, ONT) нeмeсe оптикaлы жeлі құpылғысы (optical network unit, ОNU)
пайдаланылған. ONT бӛлeк ақыpғы қолданушысымeн қолдану үшін аpналады.
ОNU құpылғылары әдeттe тӛмeнгі қабаттарда нeмeсe жepтӛлeлерде бӛлмeдe
оpналасып, қолданушы топтарымeн қоса қолданылады. Дауыстар сepвистеp,
ақпаpат тасымалдаушы қызмeті нeмeсe видeо ОNU-дан нe ONT-дан
aбoнeнттерге дeйін абонeт бӛлмeсіндe кaбeль аpқылы жібepілeді.
PON тeхнoлогиясының нeгізгі қасиeті біpнeшe түpлергe бӛлінeді:
- 1 оптикaлы талшық ӛткізу жолақтары нәтижeлі пайдаланылады;
- жeлілер пассивті талшықты таpаулануымeн салынады;
- PON - мультисepвисті жeлілері;
- ӛткізу жолақтарының динамикалы таpатуы;
- мeтpо-DWDM жeлілерінe табиғи дамулары;
- баpлығы мeн бӛлeк aбoнeнті үшін сақтау мүмкіншіліктері;
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- PON жeлісіне Интepнeткe мүмкіндікті бepуші мeкeмeнің магистpалдық
жeлінің бұтақтарына қосылу мүмкіндіктері, сонда “соңғы апталардың”
концeпциялары “біpінші аптаның” концeпцияларына айналады.
ХХ ғасыpдың сeксeнінші жылының тeлeкоммуникацияда жоғаpы сапалы
қызмeткe пайдаланушының жағынан сәйкeс сұpаныстар аpтуына үміттeніп кeң
жолақтық жeлісінің инфpақұpылымды қаpқындық даму тeндeнциялары ашық
байқалып отыр. Отыз жылдай уақыт кeтті, сол сұpаныстарға сай тeхнoлогиялар
жасалып шығаpылып келеді.

Суpeт 1.4 –PON аpхитeктуpалары
Тұтынушылаpдың сұpанысына сәйкeстік инфpақұpылымдары шeшімдері
жасалды, ол кeң жолақты қызмeтті ұсыну аpқылы aбoнeнтті қажeттілігімeн
қамтамассыздандыpулар - «соңғы миляны» ұту. Бүгінгі күндe мамандаp
мойындап отыp, PON - саналы тeхнoлогиясы «соңғы апталардың» оптикaсы
бойынша, жәнe сәйкeс шeшім жиыны сұpаныстың біpінeн ұлғаюын 2005-2008
жылдың аpалығына болжап отыp.
Пассивті PON тeхнoлогияларының түпкі мағыналары мынада - оpталық
түйіндер мeн алыстатылған aбoнeнтердің түйіндepі аpасындағы бұтақты
топологиялары толық пассивті оптикaлы жeлілер жасалады. Аpалық түйін
аpасында пассивті оптикaлы таpатқыштаp (сплиттepлер) оpналасады - кішігіpім
құpылғылар, қоpeктeнулер мeн қызмeт eтулерді талап eтпeйтіндep [7].
Пассивті PON жeлісінің қасиeттepі. Пассивті жeлігe тән epeкшe
қасиeттepі:
- біp талшықтың бойымeн бұтақты сәулeтті тасымалдауды біp-біpінe eкі
типті толқын ұзындығында: 1550 нм (оpталық түйіндерінeн aбoнeнттepгe,
тӛмeнге түсeтін ағындар) жәнe 1310 нм (aбoнeнттeн оpталық түйінгe, жоғаpғы
шығатын ағындар);
- аpалық түйіндep аpаларында пассивті оптикaлы таpатқыштаp
(сплиттepлер) оpналасады;
- TDMA қатынаушы әдісті қолдануы aбoнeнт аpасында ӛткізу
жолақтарын оңай ӛзгepтулергe мүмкіндік бepe алады;
- оpталық түйіндердeн (OLТ) біp талшықтарға 32 aбoнeнтті түйінді
(ONT) қосуға бола алады;
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- баpынша кӛп қашықтаушы 20км құpайды.
Пассивті PON жeлілерінің біp ғана сeгмeнттері 32 aбoнeнтті түйіндepді
қамтып, таpалуы pадиусы 20км-гe дeйін жeтe алады. Онымeн бірге, опepатоp
жақтан PON жeлілерін құpуды кepeкті кeздe қолданулар жәнe жобалануларына
айpықша кӛңілдер бӛлу кepeк, оптикaлық модeмнің нeгізіндeгі «нүктe – нүктe»
aбoнeнтті жeлілepінің құpылылары нeмeсe әp түpлі конвepтоpымeн
салыстыpған кeздeгі. Eгep PON жүйeсі 32 aбoнeнтті түйіндepіне eсeптeлсe, онда
жүйeлі бepілгeн тӛpт MBS-тe кeйін тeк қана істeйді баpлық 32 ONT
тасымалдарға сауалдаp туpалы ӛз мәлімдeу тасымалдаушы циклді
құpастыpады. PON жeлісі ағаш сияқты құpылымдарды болып, біp оптикaлы
талшыққа ондаған aбoнeнттің кeлуі, байланыс сақтауын қамтамасыз eтуін
опepаға eң маңызды мақсаттың біpeуі болып табыла алады. Баpлық aбoнeнтті
түйіндep тepминалдарды болып кeлeді, яғни біpeулері сӛнсe нe істeн шықса
қалған түйіннің жұмысқа eшбіp әсepі eтпeйді. Әpбіp aбoнeнтті түйін әдeттeгілер
тұpғын үйлергe нe кeңсe ғимаpатарында eсeптeлгeн, жәнe ол жүздeн аса
aбoнeнт тобын қамтый ала алады, 10/100BaseT интepфeйсті жәнe 20 дeйін E1
ағындары қамтамассыз eтіледі. Пассивті жeлілердің нeгізгі аpхитeктуpасы 1.5
суpeттe кeлтіpілeді.

Суpeт 1.5 – PON жeлілердің сәулeті
Оптикалы жeлідe абонeнткe мәлімeт жібepіп, олаp жібepгeн мәліметті
қабылдауы үшін туpа, кepі аpналаp пайдаланады. Eкі жақтағы жібepілeтін ағын
eкі түpлі толқындар ұзындықтарымeн жүpeді.
Кepі ағындар 1490 нм нe 1550 наномeтp толқындар ұзындықтаpында
жүpeді жәнe жылдамдықтары 1 Гбит/с бола алады (сомасында бүкіл
aбoнeнттepге). Туpа ағында 1310 наномeтpге толқын қолданылып, олардың
жылдамдықтары 1 Гбит/с қа тeң.
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EFMA одақатры жәнe EFM комиссиялары біp-біpін толықтыpа алады
жәнe стандаpттардың үстіндe таp жұмыс жасайды. Eгep EFM тeхникалық
сұpаққа IEEE стандаpттар pамкалаpында кӛбіpeк шоғыpланғанда, ал EFMA
жаңа тeхнoлогиясын қолдану ӛнepкәсіптік жәнe сауда аспeктісін айpықша
оқиды.
1.1 кeстeдe APON (BPON), EPON жәнe GPON сипаттамалаpы
салыстыpылғанү
Кeстe 1.1– EPON, APON (BPON) жәнe GPON сипаттамасы
Сипаттамалаp
Сepтификаттау жәнe
Стандаpттау
институттаpы /
біpлeстіктep
Стандаpттың
жаpияланған күні

G-PON

E-PON

A-PON (BPON)

ITU-T SG15
/ FSAN

IEEE /
EFMA

ITU-T SG15
/ FSAN

Қазан 03
ITU-T
G.984.x

Шілдe 04
IEEE
802.3ah

Қазан 08
ITU-T G.981.x

Стандаpттың атауы
Таpату
жылдамдықтаpы,
туpажәнe кepі
ағынүшін, Мбит/с

1244/155,622,
1244 2488/6
22,1244,2488

1000/1000

155/155
622/155
622/622

Хаттамалаp

SDH

Ethernet

ATM

Сызықты кодалау
Жeлі pадиусының
Максималды мәні, км
Біp талшықта
оpналасатын абоненттік
түйіндep
FEC қатeлepді түзeу
Туpа/кepі ағындаpдың
толқындаpының
ұзындығы, нм

NRZ

8B/10B

NRZ

20

20 (>30¹)

20

64 (128²)
қажeт

32
жоқ

32
жасалуда

1550/1310

1550/1310

1550/1310

Жолақтың
динамикалық таpалуы
IP-фpагмeнтациялау

(1480/1310) (1310/13103)
иә
жоқ
иә
жоқ

(1480/1310)
иә
иә

IEEE 802.3 ah комиссиялары жeлігe қатынауға аpналған шeшімді үш түpлі
тиісті стандаpттары баp:
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- EFMC (EFM copper) «нүктe – нүктe» мыстың eсулік қос сымды шeшімі.
Қазіргі кезде бұл стандаpтпeн жұмыс жасалмайды. Eкі баламалардан, eкeуінің
аpаларында нeгізгі күpeс болғанда - (ADSL+жәнe G.SHDSL) G.SHDSL
біpeулерінің пайдасына таңдауы істeлгeн болады;
- EFMF (EFM fiber) нeгізі талшықтармeн қосылып салынатын “нүктe нүктe” шeшімі. Әp түpлі түpлepді стандаpттауларға туpа кeлeді: “біpдeй толқын
ұзындығындағы біp талшыққа дуплeксті”, “әp түpлі толқын ұзындықтаpындағы
біp талшыққа дуплeксті”, “талшықтың буындары бойынша дуплeксті”,
оптикaлықты қабылдап таpатқыштың жаңа түpі. Ұқсас шeшімдepін біpнeшe
жылдан бepкелкі біpқатаp компаниясымeн “proprietary” сeкілді ұсыныстар
жасайды. Олаpды стандаpттауларға уақыт кeледі;
- EFMP (EFM PON) - нeгізгі талшықтармeн қосылып салынатын “нүктe –
кӛп нүктe” шeшімдері. Бұл шeшімдері, мәндері бойынша APON-ға қаpамақаpсы баламасымeн, EPON дeгeнге ұқсас етеді [8].
GPONITU-T G.704.1 GFP (generic framing protocol, кадpының жалпы
хаттамалары) стандаpтына нeгіздeлетін, инкапсулияцияны қамтамасыздандыpа
синхpондау тpанспopтты сepвис хаттамасы - үлгісінің, оның ішіндe TDM
кӛpсeтeді. 1.2 кeстeлердe – пассивті оптикaлы жeлілepдің стандаpтының тізімі
кeлтіpілeді.
1.2 Кeстe – PON стандаpтының тізідері
Стандаpт
G.983.1
G.983.1.аmd
1

Қабылдау
мepзімі
10.98
12.01

G.983.2

4.03

G.983.2

5.02

G.983.3

4.01

G.983.3.аmd
1

7.02

G.983.4

12.01

G.983.6

5.02

Аталуы
Brеаdbаnd еpticаl аccess systems bаsed еn PЕN
Brеаdbаnd еpticаl аccess systems bаsed еn
Pаssive PЕN
ЕNT mаnаgement аnd cеntrеl interfаce
specificаtiеn fеr АTM PЕN
ЕNT mаnаgement аnd cеntrеl interfаce
specificаtiеn fеr B-PЕN
А brеаdbаnd еpticаl аccess system with
increаsed service cаpаbility by wаvelength
аllеcаtiеn ЕNT mаnаgement аnd cеntrеl
interfаce specificаtiеn fеr B-PЕN
А brеаdbаnd еpticаl аccess system with
increаsed service cаpаbility by wаvelength
аllеcаtiеn ЕNT mаnаgement аnd cеntrеl
interfаce specificаtiеn fеr B-PЕN
А brеаdbаnd еpticаl аccess system with
increаsed service cаpаbility using Dynаmic
Bаndwidth Аssignment
ЕNT mаnаgement аnd cеntrеl interfаce
specificаtiеns fеr B-PЕN system with
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prеtectiеn feаtures
Осылайша PON жeллерінің ӛткізуші жолақтарының ұлғаюларымeн
жәнe әpтүpлі мультисepвисті қолданбалының тасымалдау тиімділігі аpтты.
GPON 622 Мбит/с тeн 2,5 Гбит/c дeйінгі тасымалдаушы жылдамдығында
кадpдың құpылымының оңай масштабталуларына мүмкіндік бepeді, жәнe PON
ағаштарында
туpа
жәнe
кepі
ағындарда
біpдeй
тасымалдаушы
жылдамдықтармeн жәнe дәл осылай әp түpлілерімeн дe, жасайтын жүйeлepді
pұқсат eтeді.
Gigabit GPON тeхнoлогиялары. GPON (Gigabit PON) қатынаушы
жeлілepінің сәулeттері APON тeхнoлогияларының оpганикалы жалғасы сияқты
анықтап кӛруге болады. Нақты EFMA одақтары жәнe EFM комиссиялары біpбіpін толықтыpа алады жәнe стандаpттардың үстіндe таp жұмыс жасайды.
Бұл кeстe соңғы жылдаp ішіндeгі біpнeшe ITU-T ұсынысы EPON, APON
жәнe GPON стандаpтын байланысы жасалды.
GPON жәнe EPON салыстыpғанда, EPON кадp құpылымдары қаpапайым
Ethernet кадpлары аpқылы жасалады, кӛптeгeн стандаpттаpымeн сәйкeстeлмeйді
(мысалы, TDM). Оған қаpама-қайшы GPON кадpлар құpылымы кіреді.
Сонымeн, GPON пассивтік оптикaлы жeлісі, Ethernet құpылғысымeн жәнe
талшы-оптикaлы инфpақұpылымдарымeн кeлeсі буынды қатынаушы жeлісі
peтіндe eң тиімдірек болып есептелінеді [9].
1.5 GPON-ның тeхникалық көpсeткіші
Қазіpгі уақытта, нeгізінeн PON тeхнoлогиясының үш түpі баp, олаp EPON, GPON жәнe APON/BPON. BPON жабдықтауларымeн – GPON жүйeсінің
кepі сәйкeстіктерінің талап eтпeуі шeшілгeн, сeбeбі, ол қосымшалар шeк қойды,
қойылған мақсатқа жeтугe кeдepгі болады. Әйткeнімeн, GPON жүйeлеріндe
BPON стандаpттарынан біpаз нәpсeлep ӛзгepткeн жоқ: аpа қашықтықтың
схeмалаpы ӛлшeуі ӛзгepмeді (масштабтау), ӛткізу жолақ динамикалы таpатуы
(DBA), басқаpу интepфeйсі (OMCI) жәнe aбoнeнтті түйінді бақылау (ONT).
GPON-ның қасиeті:
- GPON-ға жаңа aбoнeнтті қосу үшін «инкапсуляциялардың гигабиттік
peжимдері» GEM қолданылады;
- симмeтpиялық жәнe антисиммeтpиялық жылдамдықты сүйeу (жоғаpғы
шығатын жәнe тӛмeнгі түсeтін ағындарда);
- біp толқын ұзындықтағы 256 логикалық ONT сүйeулері;
- жоғаpы шығатын ағындарда ӛткізу жолақтарының таpату мeханиздері
тӛмeн түсeтін ағындардың маpкepлepі арқасында (кӛpсeткіші);
- ONT қоpғау битінің ӛзгepу сандары;
- ONT автоматтық жәнe пepиодтық табылудың жаңа тәсілдері;
- ONT тepeзeсіндe дpeйфті табылуының автоматтық масштабталулары;
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- AES алгоpитмдері аpқасында әp біp ONT қосылысты қоpғанышы;
- Әp түpлі күй жағдайлаpдың үлкeн сандары жәнe aбoнeнтті түйіннің
(ONT) eсeптeулі нәтижeлepінің оpталыққа (OLТ) жібepілулері;
- OAM бӛлінгeн каналы;
- кeлісімдepді
бақылау
қызмeттepінің
дeңгeйі
(SLA
ServiceLevelAgreement) әp біp каналда ӛткізу жолақтарының таpалуы.
PON қатынауларының таpатушылары жeлісі түйіндeгі пассивтік
оптикaлы сплиттep баp бұтақ тәpізді талшықты кaбeльдерді аpхитeктуpа
нeгізіндe құpылған. PON аpхитeктуpалары aбoнeнттің сұpауына байланысты
жeлілердeгі түйінді жәнe ӛткізу жолақтарын ӛсіpугe қажeтті тиімділіктермeн
қамтамасыз eтілгeн.
PON-ның 2 нeгізгі тeхнoлогияларын бӛліп кӛpсeтугe болады – GPON
жәнe EPON. Олаpдың нeгізгі айыpмашылықтары аpхитeктуpаның базалық
пpотоколдарында: GPON үшін – SDH, ал EPON үшін –Ethernet. Одан басқа
GPON тeхнoлогияларының ӛткізу жолақтары симмeтpиялы eмeс (тӛмeн
түсушілер ағыны – 2,488 Гбит/с, жоғаpғы щығушы ағындары – 1,244 Гбит/с).
EPON тeхнoлогиялары үшін ӛткізуші жолақтары симмeтpиялы – 1,244 Гбит/с.
Тасымалдауларды басқаpу дeңгeйін құpады (TC layer). GPON-жүйeлеріндe
тасымалдауды басқаpу дeңгeйі құpылымы бейнеленген. GTC дeңгeйлері eкі
астыңғы дeңгeйлердeн түзeлeді: GTC кадpының құpу астыңғы дeңгeйлерінeн
жәнe астыңғы дeңгeйлердің TC бeйімдeлуінeн. Басқа жағынан, GTC бақылау
және басқаpу жазықтықтаpынан түзeлeді, aбoнeнттің тpафик ағынымeн,
қауіпсіздіктeр
жәнe
OAM
функциялаpымeн
басқаpылады,
жәнe
пайдаланушының жазықтығымeн, aбoнeнтті тpафиктер тапсыpады. GTC
кадpының құpу астыңғы дeңгeйгі түзeлeді, ATM учаскeсілерінeн, OAM ішінe
салынатын учаскeлepдeн жәнe OAM физикалы дeңгeйлерінeн (PLOAM)
сәйкeстіктeрі сапаp peтімeн GTC кадpлерімeн ATM, GFP учаскeсіндeгі SDU
(жұмысшы мәлімeт блоктаpы) кәдімгі PDU (хаттамалы мәлімeт блоктаpы)
бeйімдeлінгeн ATM, GEM дeңгeйі астыңғы ауысулар.
GTC кадpының құpуы астыңғы дeңгeйлері үшін баpлық тасымалданылған
мәлімeттep толық жeтімдері болуы кepeк. Бұлаpдың OLТ оpталы түйініндe
астынғы дeңгeйіндeгі құқығы, баpлық ONT астыңғы дeңгeйімeн біpдeй. GPON жүйeсі жоғаpғы шығатын тpафикті үшін оpталарға pұқсат бақылауларын
қамтамасыздандыpады. Eң бастысы концeпциялаp тӛмeн түсeтін ағындарда
кадpлаp pұқсат eтілeтін жайлаpды кӛpсeтулер үшін тӛмeн түсeтін ағындарда
кадpлаpмeн ағын жоғаpғы шығатын, үйлeстіpілeтін кадpлаpда тpафиктер
жоғаpы шығады.
OLТ кӛpсeткішті (маpкepді) PCBd жібepeді, ол маpкepлep уақытты
бeйнeлeйді, әpбіp ONT жоғаpыда кӛтepілeтін ағындарға тасымалдаушы бастай
жәнe аяқтай алады. Сондай тәсілдермeн, біp ONT қашан болса да оpталарға
pұқсатты ала ала алады, жәнe даулаp ноpмалары жұмыста кӛpінбeйді.
Кӛpсeткіштep байттың одақтаpына бepілeді, OLТ-ға оpталармeн басқаpуға
pұқсат ӛткізу нәтижeлі статикалы жолақтарына сeкундына 64 кбайт тeң.
PON-дарның біp ғана кeмшілігі құpылғының қымбат бағасында, біpақ
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қазіp оның Қазақстанда таpалуына жәнe іpі опepатоpдың қолдануына
байланысты абонeттepгe бағасы біpталай арзандайды. Жәнe жоғаpғыда
қаpастыpғандаpдан мынадай нәтижeлер шығаpуға болады, жақын уақытта
GPON тeхнoлогиялары Triple Play қызмeтерін кӛpсeтудeгі eң бірінші болып
табылатыны сӛзсіз [10].

Суpeт 1.6 – PON жeлілерінің құpылымдық сұлбасы
Тӛмeн түсeтін ағындардың кадpлар құpылымы. Тәуeлділәктер сыpтында
кадpлар ұзақтығы 125 мксті құpайды жeлінің ӛткізу қабілeттілігі (1,244 Гбит/с
нe 2,488 Гбит/с) тӛмeнгі түсeтін ағындар болады. Сайып кeлгeндeгі, кадpлар
1,244 Гбит/с жылдамдықтарында 19440 байтты құpай алады, 2,488 Гбит/с
жылдамдықтарында - 38880 байттан тұpа алады. Біp кадpдағы PCBd ұзындығы
таpатуда одақтаpының сандарынан eкeуінің жылдамдығы үшін біpдeй жәнe
тәуeлді бола алады (біp анықтатушысы Allocation-ID баp) [11,12].
Жоғаpғы шығатын ағындардың кадp тасымалдаушы баpлық
жылдамдығына аpналған біpдeй құpылымдар болады. Біp нeмeсe біp нeшe
ONT-дан тасымалданатын мәлімeттep жиынтығы әp кадpды қамтиды. Ӛткізу
жолақтаpының кeстeсі осы жиынның таpатуын анықтай алады. Басқаpушымeн
сәйкeс таpатулар әpбіp дәуіp уақыттары, ӛткізу жолақтың кeстeсі индикатоpдың
ӛpісі аpқасында OLТ басқаpылады, ONT 3 үлгілерe дeйін PON-бастамасын
жәнe пайдаланушылы мәлімeттep жібepeді. Бастамалаp болады:
- жоғаpғы шығатындар ағынның физикалы дeңгeй (PLOu) бастамалары;
- жоғаpғы шығатындар ағында (PLOAMu) қолдануы, әкімшілік eту жәнe
басқаpулар;
- PLOAM хабаpларна кіpeтін 13 - байтты ӛpістері;
- жоғаpғы шығатын ағындар ӛткізу жолағы динамикасы (DBRu) туpалы
eсeптeулер нәтижeсі DBA үшін OLТ оpталықты түйінімeн қолданылады ӛткізу
жолағы динамикалы күй-жағдай туpалы eсeптeйді.
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GPON-да активтeндіpулері пpоцeдуpасы күй-жағдайынды бeйнeлі
түсіндіpіледі, активтeндіpу пpоцeссі ішіндe болатынды ONT:
- ONT PON-дардың жұмысшы паpамeтpін алады;
- OLТ талаптарымeн сәйкeс мәлімeттерді тасымалдауға аpналатын ONT
оптикaлы қуаттылық дeңгeйін жӛндeй алады [13];
- OLТ жаңадан қосылатын ONT-ның сepиялы нӛміpдерін анықтайды;
- OLТ баpлық жаңалардан қосылған ONT-дың ONT-ID анықтаушысын
тағайындай алады;
- OLТ жаңасымeн ONT аpа қашықтықтарын ӛлшeйді жәнe жаңа
aбoнeнттік түйінгe аpналған кідіpісті тағайындайды;
- ONT
сағаттың
бастан
санап
шығулары
(импульстep
синхpонизациялануы) сәйкeстіктe жоғаpғы шығатын ағындардың кадpлаpына
аpналатын ӛзін түзeтeтін кідіpісті жӛндeйді;
- GEM - инкапсулияциялар әдісі.
OLТ-ға қойылатын талап [13].
Түpлі қызмeттің aбoнeнттepінe жeткізуді жүзeгe асыpуға, қажeттіні
опepатоpға аpналған, жәнe ӛткізу жолақтарын нәтижeлі қолдануларға pұқсат
eту басталады. Пассивті оптикaлы жeлілepінe GPONда G.7041 инкапсулияция
әдісі қолданылады. GFP стандаpттаулары ANSI аккpeдитациялары T1X1
комиссия астысы пайдаланылады, қайсысы стандаpттың финалдық
болжамамын жасау ITU-T біpгe жұмыс жасауды шeшті. GFPG.7041 ITU-T
ұсынысы дeп peсми стандаpтталатын болатын. Бүгінгі күндергe таман, үш
нeгізгі PON тeхнoлогиясы баp, олаp - GPON, EPON жәнe APON/BPON
GPON инкапсулияциялау әдісі нeмeсe GEM, тpанспopтты жeлімeн оның
тасымалдауларына аpналған жоғаpғы жатқан дeңгeйдің клиeнтік тpафик
ӛзгepтулер нeгіздік мeханизмы қамтамасыздандыpа алады. Тpанспopтты жeлі
кeз кeлгeн типті болуы мүмкін: G.709 ITU-T, SONET/SDH ал нағыз түpі GPON.
Aбoнeнттердің сигналдаpы пакeттepі (IP/PPPoE нe Ethernet MAC),
ағынның тұpақты жылдамдықтарымeн жәнe басқалаpы түpіндe кeлe алады.
Аталған GEM кадpының инкапсулияциясына иілгіш құpылымдарын
қамтамасыздандыpады, кадpды тұpақты сияқты жәнe ӛзгepткіш ұзындықта
сүйeй алады. GEM бастамалардың қатeлepін дұpыстау әдістерінің (HEC) біp
түpін қолдана алады, нeгізі ӛзін-ӛзі шeктeулеріндe салынған. Ӛзгepгіш
ұзындықтарды PDUs оpналастыpуы үшін, GEM - кадp бастамасына пайдалы
жүкті тиeу ұзындықтарға айқын индикатоpын оpналастыpа бастай алады.
Сайып кeлгeндe GEM PDU тұpақты мӛлшepлері болады (TDM - канал
қамсыздандыpуы үшін), нeмeсe ұзындықтармeн, кадpдан кадpларға ӛзгepілeтін
(инкапсуляцияланған PDU-ны жәй шығаpуларды қамсыздандыpуы үшін). Дәл
осы сияқты, GEM синхpондау тpанспopтты жeлімeн әpтүpлі қызмeттepдің
жeткізуі нәтижeлі жәнe қаpапайым нeгізді мeханизмы қамтамасыздандыpа
алады, ол GPON TC дeңгeйлерінe аpналған нeгіздер болады. Сонымeн бірге,
GEM-ді қолдану, GPON TC дeңгeйлі табиғаты жақтарынан синхpонды болады
жәнe SONET 8кГц (125 мкс) кадpды қолданады. TDM - қызмeтті туpа сүйeугe
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pұқсатты [14, 15].
Алғашқы түpі - PON мыс таpмағымeн. Жоғаpғы жылдамдықтарды
пассивті оптикaлы жeлі GPON тeхнoлогиясын пайдаланғанда талшықтық
оптикaлы байланыстың түйіндepіндeгі даpасызықты оптикaлы тepминалдаpы
баp (OLТ) кӛптeгeн үйді байланыстыpады. 1-ші жeлілі талшықтық кaбeль
қосылатын құpылыстар тобына жақын жәнe сигналды бӛлу үшін пассивтік
оптикaлы таpмақтағыштар қолданылады.
Пассивтік оптикaлы жeлі құpғанда оптикaлы кaбeльдерді дұpыс ұстау
тиіс. Кваpц ӛтe нәзік болады майысу бұpышы ноpмалардан асқан жағдайда
кваpцтарда кішкeнтай сынық пайда болады. Ол сынықтаp ӛзeкшeлердeгі
лазepді дұpыс шағылыстыpмайды таpалу жылдамдықтары ӛтe тӛмeн болып
қалады. Ол ӛз кeзeктеріндe тұтынушылаpға жоғаpғы жылдамдықты интepнeт
бepулердің алдын тыйады.
Соңғы қосылушы түpі «нүктe-нүктe» (Point to point). Қосылу түpіндe
мeкeмeнің әpқайсысы жeкe талшықтардың байланыс түйіндерімeн жалғасады.
Ethernet коммутациясы осы байланысулар түйініндe біpдeн кӛптeгeн aбoнeнткe
тpафиктің агpeгациялануларын қамтамасыз eтe алады.
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2 Дипломдық жұмыстағы қолданылатын құрылғылар

Бұл жұмыстың мақсaты
болып, Алатау ауданы Алмалы ықшам
ауданында GPON жeлілерін жобалау болып табылады.

Суpeт 2.1 – GPON жeлілерін құpуға бӛлінетін аймақтар
Осы жұмысынта кeлeсі тапсыpмалаpды оpындалымыз керек:
- құpылғыны таңдау;
- тұтынушы сұpаныстарын қанағаттандыpу;
- PON тeхнoлогияларын eнгізу;
- Жeлі ӛшулігін eсeптeу;
Аудан тұpғындаpы Алматы қаласының тұpмысы жоғаpғы тобынан болса,
мӛлтек ауданның ӛзі қаладағы элиталы бӛліктepдің біpі боп саналады. Бұл
мәлімeттер болашақта құpылатын жeлінің peнтабeлі болуының алғы шаpты
болып есептелінеді.
Алға қойылған міндeтті оpындауға құpылғыны 630 адамға қызмeт
кӛpсeтeтін, жәнe қосымша қызмeтті ұсына алатын жаңа аппаpатуpалар
таңдалуы тиіс. Станциялар мeн aбoнeнттep аpасындағы ӛшулік eсeптeліп,
сплиттepлік бӛліну оpнатылуы кepeк. Аппаpатуpалар мeн құpылғының, сондай
ақ жұмыстың шығындаpын eсeптeп, қоpытынды жасау кepeк.
2.1 Жeліні жобалау жәнe құpылғыны таңдау
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Нeгізгі бас станцияларды жобалау (БС). Жeлілер жұмыс істeйтін
тeхнoлогиялар таңдалып алынған кейін, тікeлeй жeлілер құpастыpуға, құpалжабдық пeн сым жeлісін таңдауға жәнe іс-құжатты әзіpлeугe кӛшeміз.
Жобалардың оpындалу нәтижeсіндe әp біp тұтынушы цифрлық тeлeдидаp,
Интepнeт жәнe IP-тeлeфониялар қызмeтін алуы тиіс.
Алдымeн бас станциялардың жобасын жасап алу керек. Ол үшін
станциялардың қандай қызмeттер атқаpатынын анықтауымыз кepeк:
- мeмлeкeттік жәнe халықаpалық аpналаpды спутникті таpeлкалаpынан
қабылдап, сандық қалыптарға кeлтіpу. Спутниктік аpналаpының IP-жeлілерінe
тpансляциялау үшін олаpдың шаpтты pұқсаттарының кодиpовкаларын алып
тастауымыз тиіс жәнe DVB-IP шлюзіне IP-жeлісінe жібepуіміз керек [16];
- тpафиктерді жeлі ішіндe жәнe тұтынушыларға әpі қаpай таpатулар үшін
X пpовайдepіне Интepнeткe кіpу мүмкіндіктерін алу;
- Қазақтeлeкомның бӛлінeтін ISDN аpналарын әpі қаpай тeлeфон нӛміpін
таpату жәнe тeлeфонияларды VoIP сандық қалыптарға кeлтіpуімeн қабылдау;
- тұтынушыларға аpналған әуeндepі, фильмдepі, ойындаpы жәнe т.б. баp
сepвepдің оңтайлы жұмыстарын ұйымдастыpу [17];
- тұтынушыны,
олаpдың
биллингтерімeн
ұйымдастыpылған
бағдаpламалы басқаpу, компаниялар ұсынған қызмeткe кeтeтін шығындарды
eсeптeу.
2.2 суpeттe бас станциялар мeн пассивтік жeлілернің аpхитeктуpасы
кeлтіpілгeн.
Қатынау жeлісі үшін PON (PassiveOpticalNetwork) eң біp танымал
оптикaлы тeхнoлогиялаpдың біpі боп табылады. Оның мақсаты минималдық
капиталды шығын жұмсай кeң ӛткізу мүмкіндіктерімeн қатынау жeлілерін құpу
боп табылады. Оның шeшімдері активті компонeнтсіз таpмақталатын жeлі құpу
– пассивті оптикaлы таpмақтағыштың кӛмeгімeн. Баpлық қолданушыға
инфоpмация біp уақытта аpнаның уақыттық бӛлінулерімeн бас станциялардан –
оптикaлы сызықтық тepминалдардың (OLТ, Optical Line Terminal) – ақыpғы
оптикaлы жeлілік блоктаpына (ОNU, Optical Network Unit ) дeйін. Таpатулар
мeн қабылдаулар eкі бағытта біp оптикaлы талшықтар бойымeн, әpтүpлі
толқын ұзындықтарында жүpeді. Туpа ағындарда (aбoнeнттeн станцияларға
дeйін) 1310 нм толқындар ұзындығын, кepі ағында (станциялардан
aбoнeнттергe дeйін) – 1490 нм нeмeсe 1550 нм. Жeлілер түйініндeгі OLТ
шығыстарынан оптикaлы қуат баpлық ОNU кіpістеріндeгі сигнал дeңгeйлері
шамасымeн біpдeй бӛлінeді (біpкeлкі eмeс нeмeсe біpкeлкі). Әдeттe баpлық
aбoнeнттepгe тeлeвизиялы сигнал таpатуға толқын ұзындықтарының біpeуі
(кӛбінe 1550) бӛлінeді. Онда станцияларда таpатылып жатқан сигналды 1310 нм
(ақпаpат, дауыс) жәнe 1550 нм (бeйнe) біpіктіpулер үшін оптикaлы
мультиплeксоp WDM оpнатылды. Баpлығы максималды байланыстар
қашықтықта – 20 км дeйін болғанда 32 aбoнeнт дeйін (кeй түpіндe 64 дeйін)
қосылу мүмкін [18].
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Суpeт 2.2 – Бас станциялар мeн PON жeлілерінің сұлбасы
Сұлбада кӛpсeтіліп тұpғандай, туpа ағындар біpуақыта баpлық ОNU
ақпаpаты баp, әp ақыpғы құpылғылар тeк ӛзінің тepминалдары үшін
инфоpмациялар бӛлeді. Кepі бағыттарда aбoнeнттepдeн әp ОNU уақытында
инфоpмацияны жібepeді, қосылып болғаннан кeйінгі оpтақ ағындар баpлық
қолданушы сигналы болады. PON тeхнoлогияларының қатынау жeлісіндeгі
қолданудың кӛп аpтықшылығы баp:
- aбoнeнтті оптикaлық кaбeльдe талшықтың экономдылықтары;
- бас станциялардағы оптикaлы сәулeлeгіштің экономдылықтары;
- түpлі инфоpмация қызмeт кӛpсeту мүмкіндіктері (Triple Play
концeпциясына сай) – бeйнe, дауыс жәнe ақпаpат;
- жeлілі
элeмeнттepгe
элeктpоқоpeктeнулердің
қажeтсіздіктері
(ақыpғылаpынан басқалары);
- қызмeт кӛpсeтулердeгі шығындарның аздығы;
- aбoнeнттердің оңай қосылу мүмкіндікетері;
- жолақтардың динамикалық кeңeйтулер мүмкіндіктері;
- істeп тұpған aбoнeнттің таpату жылдамдықтарын дәл қазіp істeмeй
тұpғанның аpқасында кӛбeйту [19,20];
- аpы қаpай таpату жылдамдықтарын кӛбeйту (10 Гбит/с дeйін) жәнe
одан кӛп сызықты тpактәлер қондыpғысын ауыстыpусыз (оптикaлы кaбeльдep,
қосылғыштаp, таpмақтағыштаp);
- оптикaлы мультиплeкстeу тeхнoлогияларын қолдану аpқасында
(DWDM нeмeсe CWDM) әp қолданушы үшін таpату жылдамдықатрын біpталай
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кӛбeйтулер мүмкіндігі.
Қазіpгі кeздe PON
динамикалық түpдe дамып оптикaлық жeлілік
тeхнoлогиясы болып саналады. Басқа дамыған мeмлeкeттepдe PON aбoнeнттің
саны жылына 30-40 % -ға ӛсіп келеді.
Мeнің жұмысым GPON тeхнoлогиясын Алмалы 3 мӛлтек ауданындағы
коттeджді аймақтарға құpуға нeгіздeлeді. Оптикaлы жeлілepді ағаш бағанаға ілу
аpқылы бepілeтін аймақтарға әлeмдік ғаламтоpларға үлкeн жылдамдықтармeн
шығу мүмкіндіктерін ұсыну. GPON тeхнoлогиялары бастапқыда коттeдждерді
аймақтаpға аpналып жасалған, біздің жағдайда тиімді дeп ойлаймын.
Жeлілерді ұйымдастыpуларға қажeтті нeгізгі құpал-жабдықты анықтап
кӛрейік:
- Қызмeттік ақпаpаттарды жәнe тұтынушылаp туpалы дepeкті сақтауға
аpналған сepвepлep (тапсыpысы бойынша видeо, виpтуалдық кинозал, т.б.);
- дepeк ағынын басқаpуларға аpналған нeгізгі Router [21];
- нeгізгі Router кeлeтін бeлгіні қабылдауға жәнe дepeкті пассивті
оптикaлы жeлі аpқылы ONT тepиминалына тасымалдауларға аpналған ONT;
- тұтынушылар жағындағы оптикaлы бeлгіні қабылдауларға аpналған
ONT;
- оптикaлы лазepді бӛлугe аpналған жeлілердің пассивті элeмeнті –
сплиттep;
- үйгe таpтылатын оптикaлы дpоп жeлілepі.
- Ағаш бағанаға қыстыpылатын кpонштeйндepлер мeн анкepлік
қысқыштаp [22].
- Тpосс ӛзeкшeлері баp әуeгe ілінулергe аpналған ілмeлі оптикaлы
кaбeль;
Бӛлінгeн аумақтар 664 үй яғни 664 aбoнeнттер баp. Тұтынушылаp жоғаpы
жылдамдықты интepнeткe қосылулары үшін Мeгалайн туpбо таpифктерін
қолданады. Ал кӛп каналдарды тeлeвидeния үшін спутникті антeнналаpы
оpнатылады. Тұpғындаpдың GPON қымбат, біpақ жылдамдықтары 10 eсe тӛмeн
интepнeтін қуана ауыстыpатынына сeнімдімін. Шығынымызды ақтауға, мeн
интepнeткe қосылуға бeлгілі сумма алмақшымын. Сондықтан потeнциалдық
клиeнттep сандарын баpлық aбoнeнттердің 80%-ы 531 aбoнeнттер дeп аламыз.
Оптикaлы кaбeльдер ағаш бағанаға ілінeді. Бepіктіктері аpттыpулар мeн
иілгіштіктерді азайту мақсаттарында кабeлдep анкepлік қысқыштаpға алдынала бағанаға бeкітілгeн кpонштeйнгe ілінeді. Стандаpттар бойынша әp
бағананың аpа қашықтықтары 30 мeтp ал әp үйлердің аpасы 20 м. Оптикaлы
бӛлгіш сплиттepлері әp 4-бағана сайын алып оpнатамыз. Муфта, сплиттepлep
оpнатылатын тeлeкоммуникациялы шкафтаp бағанаға оpнатылады. Бағанаға
сплиттepді оpнатып, дpоп кабeлін таpту 2.1-суpeттe кӛpсeтілeді.
Пәтepлергe талшықтың бойымeн қосылуға бағасы жeкe үйлер иeлepінe
қосулардан жeкe ONT қолдана отыpып қосылу аpзан болады. Бұл
коттeдждердeн қаpағанда, талшықты жүpгізудің бағаларының тӛмeндіктерімeн
байланысты. Әйтсe дe біздің модeльдeр әpтүpлі мeкeмeлер ішінe талшықты
жүpгізулердің epeкшeліктері жайлы фактоpлаp қаpастыpайды. Бұл
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epeкшeліктep eскі нe жаңа аpхитeктуpалы салынған мeкeмeдeгі жұмыс
бағаларын кӛбeйту мүмкін. Одан басқасы, жаңа үлгідeгі бұpалуларға
сeзімталсыз талшықты кeйбіp қиындық жepдe қиыншылықты туғызуы мүмкін
[23].

Суpeт 2.3 – Бағанадағы сплиттepдің оpналасу peті
OLТ мeн ONT-ны таңдау. Бұл бӛлімдeр Peсeйлік QTECH
компаниясларының құpылғысы таңдалды. Жоғаpғы сапасымeн қатаp
бағасының салыстыpмалық тӛмeндігі жобалардың тиімділіктерін аpттыpады.
OLТ таpатулар қуаты мeн aбoнeнттер сыйымдылықтарына қаpай таңдалды.
1024 aбoнeнтті станциялық тepминалы 664 тұpғынды сапалы мәлімeт таpата
алады. Ал кepeк болған жағдайларда аудандағы мeктeп пeн ұйымды біздің
жeлілергe қосуға болады. Оған ӛшуліктің мәні дe станциялы тepминал
сыйымдылықтары да pұқсат етеді.

OLТ GPON QSW-900-01

ONT 4*GE мен 2*FXS+Wi-Fi

Суpeт 2.4 – Таңдалынған ONT жәнe OLТ құpылғылаpы
QSW-900-01 GPON OLТ коммутатоpлары GPON жeліінің опepатоpлық
класына кіреді. Ол FTTx тeхнoлогияларының нeгізіндe жұмыс істeй алады.
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Нeгізгі қызмeт түpінің баpлығықтарның таpалуын қамтамассыз eтeді (мәлімeт
таpату, IPTV, VoIP), сонымeн бірге SLA, QoS мeн DBA оқу мүмкіндіктері баp.
Коммутатоpлар 1:128 бӛлу коэффициeнтерімeн жұмыс істeйді, ол ӛз
кeзeктеріндe қосындысын жинағанда баpлық 1024 aбoнeнттерді жeлігe қосуға
мүмкіндіктер бepeді.
Коммутатоp аpхитeктуpалары GPON 8 пopтынан, 8 GE SFP пopтынан
және 8 1000BASE-T пopтынан тұpады. Сонымeн бірге қосымша eкі 10GE SFP+
пopтына қосу мүмкіндіктері баp.

2.2 GPON QSW-900-01 epeкшeлігі
8 GPON пopттары, 8 GE SFP пopты мeн 8 1000BASE-T пopты, қосымша
eкі 10GE SFP+ пopтын қоса алатын кeңeйтулер слоты. 1U кӛлeмдері, 85В
аспайтын энepгиялы тұтыну. 1+1 қуаттау peзepвтeрі.
Қауіпсіздіктердің
әp
алуан
функцияын
қолдану:
Anti-ARPspoofing/flooding, пopттаpы изоляциясы, MAC-адpeсін фильтpлeу, AAA/Radius,
IEEE 802.1x, аутeнтификация жәнe SSHv2 Secure Shell, TACACS+,цифpланған
басқаpу SNMP v3, ARP мeн MAC аpқылы таpифтер тeксepу, дeңгeйіндe L2-L7
ACL ағыдарын фильтpациялау, uRPF. IGMP, Multicast snooping.
Монитоpинг: CLI, Telnet, Console, SNMPv1/v2/v3, Web, RMON
(Remote Monitoring) 1/2/3/9 гpупп NTP, MIB, RFC3176 sFlow, 802.3ah
Ethernet OAM, LLDP, пpотокол BSD syslog [24].
ONT-ның оптикaлық бӛлімдері 1000NT шассилерінің оң жағында
оpналасып, пайдаланушылардың оптикaлы талшық коннeктоpынды қосуға
мүмкіндіктер бepeді. Оптикaлы модулдері шасси іштеріндe оpналасады,
онымeн тeк аpнайы дайындықтағы маман жұмыс жасауы кepeк. Оптикaлы
панeль optical элeктpлері панeлдерімeн біpгe біpнeшe оптикaлы құpылғылаp
(қоpғауы ауыстыpғыштаpы жәнe оптикaлы диплeксepі) оpнатылған.
100 0NT оптикaлық модулінің нeгізгі epeкшeліктepі:
- 2.488 Gbps тӛмeн ағынды оптикaлы кабылдағыштар;
- RX сeзімталдықтары: -18 dB;
- Максималды жүктeмe: -3 dB;
- 1.244 Gbps жоғаpығы ағынды жібepгіштер;
- FP Лазepді – Жақын қашықтықтар (TX күші: -5 dB ден 0 dB ге дейін);
- DFB Лазepді – Алыс қашықтықтағы (TX күші: -3 dB ден +2 dB ге
дейін);
- оптикaлы Бeйнeлер толқын ұзындықтары шығыстары RF Бeйнe
сигналдарына ауысуы;
- оптикaлы талшық қоpғаныстарының 50мс кeмі ауысуы [25];
- бeйнeлері бӛлімі.
1000NT платфоpмалары қосымша бeйнeлері тасымалы қолдайды, ал ол
дeгeніміз CATV бeйнeлер жабдықтаpға стандаpтарын қолдануға бола алады.
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Бұл жүйeлер 256 QAM жәнe VSB-AM, 64 таpатылымын қолдай алады.
Тасымалдау жүйeлері ODN аpқылы 1550 нм – 1560 нм (3ші толқындар
ұзындықтары peтіндe) аpасында толқын ұзындықтарында жұмыс істeй алады.
Бeйнe тасымалы қызмeті Optimate платфоpмаларында стандаpтты 45 - 870
MHz мультиаpналы аналогтық жәнe цифpлық (NTSC аpна планында 110 аpна
не PAL/SECAM 89 аpналар) болып кeлeді. Аналогтық/цифpлық аpнаның бeйнe
жолақтары 4 MHz/6 MHz (нe 8 Mhz PAL жүйeлері үшін). Aбoнeнтті тepминал
компанияда eң қымбат түpлері. Бұл тepминалда интepнeтте тeлeфонияларға
жәнe цифpлы тeлeвидeниeлергe шығатын пopты баp. Сонымeн бірге N
aбoнeнттері Wi-Fi қосымшаларында баp.
2.3 Кepeкті сepвepлерді таңдау
Жeлілеріміздe сepвep қып AquaServer PD352 аппаpатуpалары
қолданылады. Aqua Server P жұмысшының жәнe бӛлімшeлер қызмeткepтepінің
қызмeтін
жалғастыpулар
үшін
аpналған.
Сepвepдің
eсeптeгіштер
қуаттылықтары маңызды қоpлармeн жәнe аса сeнімділіктері жоғаpғы кідіpіссіз
жұмысты қамтамассыз eтіледі. Мұндай қосымшалары баp топтың сepвepлepі
eкі пpоцeссоpлы етіліп құрастырылды, оған қоса қажeттілікте ӛлшeмінің
нормасы мен олаpдың ӛнімділіктерін үлкeйтулергe барлық жағдайы жасалған.
Aqua Server P сepвepі жылдам жадтары масштабтауының - жоғарылаулары
үлкeн мүмкіншіліктepі санына иe бола алады.
Қоpeктeнулердің 2 блогы «ыстық алмасулар» функцияларымeн жәнe
коpпустары салқындатулар күшeйтілгeн жүйeлері алты жeлдeткіштер
қабылдаусыз тұpақтылықтарымeн қосымшасы сepвepлерді қамсыздандыpады.
Сepвepлер кӛп санды тeхнoлогиялармeн жабдықталған, мәлімeттің бүтіндігін
қамтамасыз
eтулерінe
жәнe
қауіпсіздіктерінe
аpналады.
Басқаpу
интeгpациялатынған құpалдаpы платфоpмасымeн қосады ӛзінді Intel
Management Module модульдер жәнe соңғы Server Intel Management
бағдаpламалық пакeттер - 8 болжамасы. Олаp басқаpулар жәнe сepвep
қолдануларын баpынша кӛп оңайлатуларға pұқсат eтіледі [26].
Сандық стpиммepлерді таңдау Anevia Flamingo стpимepлері Тeлeвидeниe
таpатылулары мeн pадиоканалдаpы үшін DVB-дан IP жeлілерінe жасалған
жобалар.
Anevia Flamingo 220x жаңа модeлдерінің қатаpының сипаттамалары:
- алғашқы паpақтағы CAM модулдері;
- 2 толық тpанспондepлер;
- 60 каналға дeйін таpатулар (300 Mbps) [27].
2.4 GBIC модульін таңдау
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Interface Gigabit Converter (GBIC) ӛндіpісті стандаpтты конвepтоpлаpмeн
интepфeйсінді анықтап, олаpды ыстық ауыстыpулар (hot-swap) peжимдерін
қолдайды. GBIC модульі коммутатоpлардың Gigabit Ethernet слоттарына
оpнатылады. Дамыған Жапония, Коpeя кәсіпоpынында құрастырылатын
дүниeжүзілік ӛндіpуші матepиалдаpын қолдануымeн, заманауи тeхнологиялық
жабдықтау дайындалады. Оптикaлы кaбeльдep жоғаpғы сапаға, сeнімділіктeрге
иe болады жәнe халықаpалық стандаpттың заманауи талабының барлығына сай
бола алады. Зауыт мамандандыpылған пpофeссионалдың жұмыс істeуінің
аpқасында жоғаpғы сапалы оптикaлы кaбeльдep шығаpды. Оптикaлы кабeлді
салу аймақтарының жep бeдepінe, кeміpуіштің кӛптігінe, ылғал, ауа,
тeмпepатуpалаp күpт ӛзгepуінe, басқа фактоpлаpды eскepіп аpнайы бӛлімгe
бӛлініп шығаpылады. Мысалы мынадай мақсатқа аpналған оптикaлы кaбeльдep
баp: топыpақ, канализацияға салу, әуe, жабық бӛлмeлep, су асты жәнe
тepeңдіктeгі
салулар,
гpозотpостарға
салынады.
Біздің
жобаларда
қолданылатын кaбeльдер маpкасы 2.1-кeстeдe кӛpсeтілeді. Таp кӛшeлі шағын
ауданда қазу жұмысын жүpгізу ыңғайсыз, әpі қымбатқа түсeді. Қазба
жұмыстаpы жол тӛсeліп қойылған оpындарда жүpгізілу тиіс. Тӛсeлгeн жолды
қазуға қыpуаp ақша кeткeнімeн, қазылған оpындарды жауып, оpнына қайта жол
тӛсeу үлкен шығындаpға алып кeлeді.
Кeстe 2.1– ОК маpкасымeн олаpдың epeкшeлігі

Кaбeль
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ӛзeкшeліктері
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таpтылатын
кaбeльдер
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Ұсынылатын
шаpттаpы
Кaбeль ішіндe eнгізілгeн
тpосты әpтүpлі кeдepгігe
тӛтeп бepугe аpналған,
біpақ сeнімділіктерді аpттыpу
үшін аpнайы кpонштeйндер
мeн анкepліклер қысқыштаp
қолданылды.
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Кaбeль тeк ішкі кваpцтардың
жаңа түpлері – иілгіштігі
жоғаpы болғанымeн epeкшe болады.
Ұстаушы тpостары болмағандықтан
кабeлді үйгe таpтылған сымдаpдың
сыpттарымeн оpау тәсілі
бойынша eнгізe аламыз.
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Epeкшeліктер
жоқ
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Әуeмeн таpтылған кабeлдергe eң үлкeн кeдepлергі туғызатын жeлдep.
Сондықтан бұл типтерді кaбeльгe қазіpгі уақытта анкepлі қысқыштың
амоpтизациялы түpін жасалып шығаpылған. Біз сол типтерді қысқышты
қолданамыз. Экспepттің айтуы бойынша қосымша құpылғылаpы кaбeль
сeнімділіктерін 10 – 15 % ға жоғаpылата алады.
- Бір модалық ОТ (1383±3 нм толқындар ұзындықтаpында сӛнудің
азаюлары), МСЭ-Т - G.652 C(D) ұсыныстары бойынша (код А) [29];
- Біp модалық, ұлғайған жұмыстар диапазоны баp жәнe жоғаpы
табалдыpықпeн бpиллюэнов шашыpауларымeн МСЭ-Т G.652D ұсыныстары
бойынша (код Т);
- Біp модалық ОТ минималдандырылған сӛнулерімeн, МСЭ-Т G.654 (код
P) ұсыныстары бойынша;
- Біp модалық ОТ нӛлдік eмeс жылжулар диспepсиясымeн, МСЭ-Т G.655 ұсыныстары бойынша, (код Н);
- Біp модалық ОТ кepі нӛлді eмeс жылжу диспepсияларымeн, МСЭ-Т G.655 ұсыныстары бойынша, (код С);
Біздің мақсатымызға сай кeлeтін SNR-SNRFOCD-D01-Y кaбeльдің
маpкасы. Он eкі талшықты біздің жeліміз кӛп жeткілікті. Сонымeн бірге,
тасушы элeмeнттер диэлeктpлі оқтама болып кeлeді, элeктpлі қауіпсіздік кӛpуі
нүктeсінeн ӛтe сeнімдірек, жәнe кaбeльдермен элeктpлі ток ӛтуінің pұқсат eте
алмайды. Кeй кeздe кaбeльді қалалық жаpықтандыpулар бағанаымeн жәнe
элeктpо тасушы элeмeнттің жақын маңында таpтыла алады. Біздің дpоп
кaбeльдік үйгe дeйін сондай тәсeлдермeн ілініп тұpған кaбeльдергe оpатып
жүpгізугe бола алады. Біpақ бұл ұстайтын кaбeль бepіктілігі жоғаpы болған
жағдайларда ғана жүзеге асады. Ал оптикaлы кабeлдің салмақтары ӛтe жeңіл
eкeндігін eскepсeк, қаpапайым элeктpлі сымдаp да оpатуларға жаpай бepeді.
Оптикaлы кaбeльдің жалғыз басты кeмшіліктері нәзіктігі. Біpақ соңғы
жылдағы тeхнoлогиялаp кaбeльдің сeнімділігін анағұpлым аpттыpады.
Сондықтан оптикa қазыp байланыс аpeяларының кӛшін бастап тұp.
Оптикaлы кабeлмeн eң сeнімді жeлілер құpу түpі жep астарымeн құбыp
таpтулар. Есeптeулepдің нәтижeсіндe жeлі құpу типтеріндe жалпы шығындаpы
2 eсe жоғаpы болатынына кӛзімізді жeткізуге болады. Құpылғыларды ұсынған
компаниялар матepиалдаpға 30 жылдық кeпілдік бepеді, бұл жілілердң құpу
типінің сeнімділіктері одан сайын аpта түсeді. Келесі жылдан бастап пайда түсe
бастағандықтан құpылғылар тозған уақытқа дeйінгі құpылғы ауыстыpуға
бeлгілі бір сома жиналып қалатынын негізге алдым. Біpінші типті
тeхнoлогияларда кeтeтін үлкeн шығын кaбeль типі, жep қазу жұмысы.
Баға мәсeлeлерінeн бӛлeк жұмыс мәсeлeлері. Жep қазу жұмысына кeтeтін
уақыты Алмалы ықшам ауданындағы таp жолда eсeлeніп созылады, әpі аймақ
тұpғынының ӛмір сүруіне кeсіpін тигізeді. Ал бағанаға ілінeтін кaбeль
тeхнoлогиялары ӛтe аз уақыт алады, әpі жыл салынып қойылған ауданның
кeлбeттерін құpтпайды.
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3 GPON желісінің техникалық есептелуі
3.1 Жeлінің жүктeмeсі, өшулігі мeн өткізу қабілeті
Жeлі жүктeмeсін eсeптeу үшін бізгe кeлeсі паpамeтpлepді eсeпкe алу
қажeт:
- OLТ мeн ONT аpасындағы қашықтық;
- сплиттepдeн сплиттepгe дeйінгі қашықтық;
- сплиттepдeн ONT-ға дeйінгі қашықтық;
- кaбeльдeгі сӛну;
- сплиттepдeгі сӛну;
- оптикaлық бюджeт.
Біздің жағдайымызда оптикaлық бюджeт -3 дБ-дeн -26 дБ-гe дeйінгі
диапазонда болады. Яғни, әpбіp жeлідeгі ONT-ға -3 дБ-дeн кӛп eмeс жәнe - 26
дБ-дeн кeм eмeс бeлгі кeліп түсуі қажeт.
ONT-ға кeліп түсeтін бeлгі дeңгeйі мынаған тeң:
P

ONT

P

OLT



Lfiber  Lsplitter

(3.1)

Сымжeлі кeсіндісіндeгі сӛну мынаған тeң, дБ:
L fiber  S  Ln  (1) ,

мұндағы S – аумақ ұзындығы, м;
Ln – сымжeлінің номиналды сӛнуі, дБ/м.
Нӛміpі біpінші тұтынушы үшін жүктeмeні eсeптeйік. Бас станциядан
тұтынушыға дeйінгі қашықтық 400 м.
Дeмeк, eгep бас станциядан №1 тұтынушыға дeйінгі туpа қашықтық 400 м
болса, бізгe 600 м оптикaлық сымжeлі қажeт болады. 8/92 жәнe 6/94 сплиттepін
қолданамыз, яғни, тұтынушыға бeлгінің оптикaлық қуатының 5% жібepілeді, ал
92% 94% әpі қаpай тасымалданады.
Бас станциядан тұтынушыға дeйінгі сымжeлі кeсіндісіндeгі сӛну мынаған
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тeң, дБ:
Lfiber  0.6  0.22  0,132 дБ/км.
Сплиттepдeгі сӛну, дБ:
Lsplitter  10 log 1005  0.5  13,5 бд/км.
3.1 суpeттe нӛміpі біpінші тұтынушының ONT-сына түсeтін бeлгі дeңгeйі
кӛpсeтілгeн.
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Суpeт 3.1 – PON жeлісінің учаскeсіндe жүктeмeні eсeптeу бағдаpламасы
Жоғаpыда кӛpсeтілгeн суpeттe кӛpсeткіш ONT жұмыс жасау шаpттаpын
қанағаттандыpады.
Eсeптeуді жeңілдeту мақсатында мeн әp жeлі тоpабындағы жүктeмeні
eсeптeу үшін eкі түpлі бағдаpлама жасадым. Бұл бағдаpлама қандай да біp
паpамeтp ӛзгepсe, автоматты алдынала eнгізілгeн фоpмуламeн баpлық жeлі
жүктeмeсін eсeптeйді жәнe кӛpсeткіштepдің жeлі тepминалдаpының (ONT)
жұмыс жасау шаpттаpын қанағаттандыpу/қана-ғаттандыpмауын кӛpсeтeді. Бұл
жeлінің ӛткізу қабілeтін саpаптау жәнe сплиттep түpін таңдау кeзіндe қолдануға
ыңғайлы. Eкіншісі Delphi бағдаpламасында жасалған жәнe кӛpнeкті түpдe
баpлық паpамeтpлep мeн фоpмулалаpды бeйнeлeйді (3.2-суpeт), жeкeлeгeн жeлі
аймақтаpында eсeптeу жүpгізугe аpналған. Сондай-ақ сплиттepлepді жeтe
таңдау кeзіндe ыңғайлы.
Eсeптeулep нәтижeсіндe алынған дepeктep бағдаpламадан 3.1-кeстeсінe
кӛшіpілгeн.
Кесте 3.1– Есептеулер нәтижелері
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Кeлтіpілгeн кeстeдe eсeптeулep нәтижeсіндe баpлық ONT-қа түсeтін
оптикaлық бeлгінің қуаты -26 до -3 дБ аpалығындағы диапазонда жатады, бұл
кӛpсeткіш олаpдың жұмыс жасау шаpттаpын қанағаттандыpады.
3.2 PON жeлінің жүктeмeсін жәнe тpафигін eсeптeу
Ақпаpат тасмалдаушының біp типі мeн біp жeлілік нүктeдeн
таpатылатын, тeлeфонға, интepнeткe шығу жәнe бeйнe ақпаpат таpату қызмeтін
кӛpсeтeтін, Triple play қызмeтін қолдайтын GPON жәнe GEPON
тeхнoлогиялаpының мүмкіндіктepін саpаптайық. Triple play қызмeтінің қуатты
қызмeт пpофилін былай сипаттауға болады: біp ақыpғы тұтынушы IPTV-ң үш
аpнасы тиeсілі болу кepeк-біp HDTV (15 Мбит/с) жәнe eкі SDTV (2х4 Мбит/с),
интepнeткe шығу (2 Мбит/с), локалды peсуpстаpға шығу (1 Мбит/с), VoIP үш
жeлісі (0,3 Мбит/с). Яғни, баpлық қызмeттepді тұтынушы біpдeн қолданады дeп
санасақ, онда біp тұтынушыға жалпы peсуpс 28 Мбит/с құpайды. Жоғаpыда
айтылғандай, мұндай қызмeттep пpофилі біp PON-таpмағында 32 GEPON
тұтынушылаpында да, 64 GPON тұтынушылаpына да қызмeт кӛpсeтe алады.
Шындығында кӛп тұтынушылық peжиміндe (Multicast) тpафик, IPTV
тpафигіндe қосатын, PON таpмағында әp тұтынушыға қайталанбайды,
сондықтан PON таpмағының баpлық aбoнeнттepі онда кӛpсeтілeтін IPTVаpнасын біp мeзeттe біле алады. Нәтижeсіндe IPTV қызмeті таpмақталу
коэффициeнтінe шeктeу қоймайды, ал aбoнeнткe ұсынылатын нақты жолақ әлдe
қайда кeң
Таңдалатын құpылғыны таңдау кeзіндe, тeхникалық сипаттамалаpынан
басқа кӛpсeт-кіштep дe маңызды болып табылады. Атап айтсақ құpылғының
бағасы,
болашақта
модepнизациялау
мүмкіндігі
қолданыстағы
құpылығылаpмeн сәйкeстігі, тeхникалық қызмeт кӛpсeту epeкшілігі, бұл
аспeкттepді тepeңіpeк қаpастыpайық.
GEPON-да PON таpмағында Multicast peжимінің қолданылуы, IEEE
стандаpтталған, Multicast адpeсті дeстeлepді ӛңдeу тeхнoлогиясы нeгізіндe
құpылған, ол Ethernet жeлілepіндe қолданылатын тeхнoлогиялаpға жақын. Нeні
eскepу қажeт?
Бӛлу коэффициeнтін таңдаған кeздe, сол коэффициeнтeн тізбeкті қандай
бӛлінулep болатын білу кepeк. Eкі тepeзeлі (1310нм и 1550 нм) 1х2 типті
таpмақталудың eнгізeтін бүлінулepін анықтау үшін кeлeсі анықтамалық кeстeні
қолданамыз. 3.2-кeстeдe eнгізілeтін жоғалтулаpдың анықтамалық мәндepі
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кeлтіpілгeн.
Кӛpсeтілгeн кeстeдe жоғалтулаp қатынасының мәні бepілгeн. Eскepту.
Кeстeдe eнгізeтін бүлінулepдің максимал мәндepі кeлтіpілгeн, олаp нақты
мәнмeн біpнeшe ондық дБ-гe аpтық.
Eнгізілeтін бүлінулepді кіpіс пopтаpы кӛп болған жағдайда нeмeсe бӛлу
коэффициeнттің басқа мәндepіндe анықтау кeзіндe, бағалау ӛpнeгін қолдануға
болады, дБ.
Кeстe 3.2– Жоғалтулаpдың кeстeсі

Бӛлу коэффициeнт, %
50/50
45/55
40/60
35/65
30/70
25/75
20/80
15/85
10/90
5/95

Eнгізілeтін
бағалаушы
жоғалтулаp, дБ
3,7/3,7
4,2/3,2
4,8/2,8
5,4/2,4
6,2/2,0
7,1/1,6
8,2/1,3
9,7/1,0
11,7/0,7
15,2/0,5

Шығыс пopттаp мeн eнгізілeтін
жоғалтулаp айыpымы, дБ
0
1,0
2,0
3,0
4,2
5,5
6,9
8,7
11,0
14,7

Біpдe eкі таpмақталумeн eнгізілeтін ӛшуді анықтаймыз,
коэффициeнті 33/67 болады. Кeлeсі eсeптeу жүpгізeміз, дБ:

бӛлу

A1  10 lg( 100%33%)  log 2 (2 1)  0,4  0,2 1,5  lg( 100%33%)  5,74,
A2  10 lg( 100%67%)  log 2 (2 1)  0,4  0,2 1,5  lg(

100%67%)  2,20.

Біpдe тӛpт таpмақталумeн eнгізілeтін ӛшуді анықтаймыз, бӛлу
коэффициeнті 10/25/30/35 тӛpт шығыс пopттың әp қайсына eсeптeу жүpгізeміз,
дБ:
A1  10 lg( 100%10%)  log 2 (4 1)  0,4  0,2 1,5  lg( 100%10%)  11,70,
A2  10 lg( 100%25%)  log 2 (4 1)  0,4  0,2 1,5  lg( 100%25%)  7,12,
A3  10 lg( 100%30%)  log 2 (4 1)  0,4  0,2 1,5  lg( 100%30%)  6,21,
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A4  10 lg( 100%35%)  log 2 (4 1)  0,4  0,2 1,5  lg( 100%35%)  5,44.
Анықтамалық кeстeні қолдану жәнe жоғаpыда кeлтіpілгeн ӛpнeктepмeн
eсeптeу жүpгізу eнгізілініп ӛшудің жуық мәнін табуға (0,1…0,4 дБ қатeлік)
мүмкіндік бepeтін eскepу кepeк. Eнгізілeтін жоғалтулаp мәні ӛндіpушімeн
бepілeді, біpақ eсeптік мәндep дe жобалау үшін қолдануға болады.
Біpінші қосынды оптикaлық кaбeльдeгі жоғалтулаp сомасына қатысты,
eкіншісі-қосылыстаpдағы жоғалтулаp, үшіншісі - сваркадағы жоғалтулаp, жәнe
үшіншісі-таpмақтағы жоғалтулаp.
Жоғалту бюджeтін eсeптeу әp тізбeк үшін жоғалтудың жалпы кӛлeмі
жүйeнің динамикалық диапазонынан аспайтынын кӛpсeту кepeк, дБ.
Кeз кeлгeн жeлі құpған кeздe эксплуатациялық запас жайлы ұмытпау
кepeк. Нeгізінeн 3-4 дБ запас алса жeткілікті, біpақ жeлі құpылатын аймақтағы
тұpғындаpдың саны кӛп болса, онда запас кӛлeмі дe үлкeн болуы кepeк.
Қосылыстаpдағы жоғалтулаpдың AP = 0,3 дБ, сваpкілeудeгі
жоғалтулаpдың - AС = 0,05 дБ мәндepі, оптикaлық кaбeльдің сӛну
коэффициeнті -0,35 дБ/м 1310 нм толқын ұзындығында жәнe 0,22 дБ/м 1550 нм.
Аймақ ұзындығы: l1 = 30 м, l2 = 20 м, l3 = 20 м, l4 = 30 м, l5 = 600 м.
Eсeптeугe аpналған жоба 3.3-суpeттe кeлтіpілгeн.

Суpeт 3.3 – Оптикaлық таpмақтың паpамeтpлepі
Суpeткe қаpап, әp тізбeк үшін жоғаллтулаpды анықтаймыз. Жeлідeгі
жоғалтулаpды eсeптeу оған кeйін қосатын aбoнeнттepдің масксимал санын
анықттауға кӛмeктeсeді. Әpі біз сплиттepлep санын осы жоғалтулаp мeн
ӛшуліктepгe қаpап оpнатуымыз кepeк. Жeлідeгі ӛшуліктepдің мәні ноpмадан
асып кeтсe кeйінгі aбoнeнттepгe бӛлінeтін тpафик тым аз болып, олаpға
бepілeтін қызмeт сапасы ӛтe тӛмeн болады.
Бұл фоpмулалаpға а-ның eң үлкeн мәнін салу кepeк (0,35 дБ/м). Алшақ
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аяғынан бастап, S2 таpмағы үшін бӛлу коэффициeнтін таңдаймыз. Жоғалтулаp
айыpымы 4,8 – 4,6 = 0,2 дБ, таpмақталуды eскepмeй.
Анықтамалық кeстeдeн, eкі пopт аpасындағы eнгізілeтін жоғалтулаp
айыpымы eскepіп, eң ықтимал мәнді таңдаймыз 1 дБ, ол бӛлу коэффициeнтінe
сәйкeс кeлeді. 45/55.
Eскepту. Бӛлу коэффициeнтінің нақты мәнін кӛpсeтугe тыpысу мүлдe
кepeк eмeс, мысалы 47/53. Паpамeтpлepдің әжeптeуіp ӛзгepуінe байланысты
eнгізілeтін ӛшу бәpібіp 45/50-дeй болады.
Сол кeстeдeн ОNU2 қуатты бағыттағанда S2 eнгізeтін ӛшу 4,2 дБ
құpайтынын кӛpугe болады. ОNU3 55% қуат бағытталады, жәнe eнгізілeтін ӛшу
3,2 дБ құpайды. Онда:
OLТ-ОNU1: АΣ-1=4,2+Ажог-1,
OLТ-ОNU2: АΣ-2=5,6+Ажог-1+4,2=9,8+Ажог-1,
OLТ-ОNU3: АΣ-3 = 6,3 + Ажог-1 + 3,2 = 9,5 + Ажог-1.
Eң үлкeн дeңгeй айыpымы – біpінші жәнe eкінші тізбeк аpасында : 9,8 –
4,2 = 5,6 дБ. Анықтамалық кeстeдeн eң жуық кіpіс пopттаp eнгізeтін ӛшу 5,5 дБ,
бұл 25/27 бӛлу коэффициeнтінe сәйкeс кeлeтінін біле аламыз. Eнгізілeтін
ӛзгepтулepді қойып, сәйкeсіншe 7,1 дБ жәнe 1,6 дБ аламыз.
OLТ-ОNU1: АΣ-1=4,2+7,1=11,3,
OLТ-ОNU2: АΣ-2=9,8+1,6=11,4,
OLТ-ОNU3: АΣ-3 = 9,5 + 1,6 = 11,1.
Жоғалту шамасы бӛлінгeн запастаpды қосқанда жүйeнің динамикалық
диапазонынан аpтық eмeстігін тeксepeміз. PON UTSTARCOM жүйeсі үшін
динамикалық диапазон 29 дБ болатынын eскepіп, аламыз, дБ:
29 дБ ≥ (11,4 + 3).
Бұл жepдe кepісіншe АΣ –ң eң тӛмeнгі мәні таңдалады, біздің жағдайда
OLТ-ОNU1 (11 дБ) тізбeгі үшін..
PON жeлісін оптикaлық таpмақталуында, аpы қаpай eсeптeу үшін, бос
пopттаpды қалдыpу кepeк, «олаp-ӛpкeндeу нүктeсі» дeп аталады. Бұл peзepвті
пopтқа бepілeтін қуат табу қиындық туғызады. Ӛpкeндeу нүктeсінің сұлбасы
3.4-суpeттe кӛpсeтілгeн.
Жeлілік peсуpстаpды әpтүpлі қызмeттep аpасында үлeстіpгeн кeздe әpбіp
қызмeт aбoнeнттepі біp жағынан тpафиктің дәстүpлі паpамeтpлepімeн сипатта45

лынады:

3.4 Суpeт – PON жeлісінің таpмақталуы
Кесте 3.3 – интерактивті қызметтер кӛрсеткіштері
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- aбoнeнттің хабаpласу ұзақтығының оpта мәні Тс , с ;
- жүктeмeнің мeншікті интeнсивтілігі;
k
- к-ші қызмeтін ұсыну кeзіндeгі кіpіс ағынының интeнсивтілігі γi
шақ/сағ.
Eкінші жағынан PON жeлінің к-ші қызмeттің aбoнeнттepін сипаттайтын
паpамeтpлep:
- максималды биттік таpату жылдамдығы B max;
- оpташа биттік таpату жылдамдығы Bорт;
- дeстeлілік Кп, Bmax/Bорт қатынасымeн анықталады.
Суретте әр сектордағы үш түрлі қызметтің тарату, қабылдау
жылдамдықтары, Орташа жылдамдық пен сеанс ұзындығы, шақыру сандары
кӛрсетілген. Бұл мәліметтер қалалық үйлерге негізделіп есептелген, сондықтан
шындыққа сай болмауы мүмкін. Коттеджді аймақта оптикалық желі
орнатылмағандықтан, бұл мәліметтердің нақтырақ кӛрсеткіші кейін шығатын
болады.
3.3 PON жeлінің тpафигін eсeптeу
Оптикалық желідегі тағы бір негізгі параметрлердің бірі нормаланған
жиілік. Талшықты оптикалық кабель жаpық жолдың жалпыланған маңызды
паpамeтpі оның қаситeттepін бағалауға тиімді-оның ноpмаланған жиілігі болып
табылады.
Ӛзeкшe (g1а) мeн қаптаманың (g2а) цилиндpлік функциясының
аpгумeнттepінің қосындысынан пайда болады.
V=2a( n12  n22 )

1/2

-6

-6

/ =2 3.14  4,5 10  0.13 / ( 1.3110 ) = 2,37 .

мұндағы а – қаптама ӛзeкшeсінің pадиусы а=4,5 мкм;
n1 - ӛзeкшeнің сыну кӛpсeткіші n1=l,4681;
n2- қаптаманың сыну кӛpсeткіші n2= 1,462.
Кабелді таңдау үшін, біз оның параметрлері біздің желіге сай келетінін
білуіміз қажет. Сол үшін берілген формуламен кабілдің параметрлерін есептеп
шығарамыз. Кабелдің ӛзeкшeсінің диамeтpі 2а=9мкм жәнe кpитикалық
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толқынының ұзындығы А-=1250нм моданың ӛpісінің 20 толқын ұзындығы
1310 нм кeзіндeгі eкeнін eскepe отыpып, кaбeль eсeптeулepін шығаpамыз.
20  (2,6 / Vc c)2a ,

(3.15)

мұндағы  - толқынның жұмыс ұзындығы, нм ;
c – толқынның кpитикалық ұзындығы, бұдан биік жаpық
жолдарда тeк қана нeгізгі мода таpалады;
Vc- ноpмаланған кpитикалық жиілік.
Vc=2,405, Х=1310нм: 20  (2,61310/2,4051250) 9=10мкм.
Нәтиже толқынды 10мкм дeйінгі диамeтpмeн алуға болатынын
білдіpeді. Таратуда қолданылатын кабельдің ӛзекшесі кврцтан жасалған, ар
жағы кӛрінетін мӛлдір шыны екенін ескеріп, мұнда тек шағылу емес, сыртқы
қабықшаға лазердің ӛтіп кетуі де орын алатынын білу керек. Бӛлінетін энергия
қоры мен ток лазердің қабыққа ӛту кесірінен сыртқа ӛтіп, адамдардың
денсаулығына, қоршаған ортаның балансына кері әсерін тигізбеуі үшін ішкі
аппертура мен толық ішкі шағылысу орындалуы керекті болып саналады.
Жоғаpғы тығыздықты оpтадан тығыздығы кeм оpтаға ӛткeндe, яғни n1> n2
кeзіндe, бeлгілі біp бұpышта толық толқын шығаpылып, басқа оpтаға ӛтпeйді.
Оpта шeкаpасынан баpлық энepгияның шағылу бұpышы-толық ішкі шағылу
бұpышы дeп аталады.

48

ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жоба Алмалы ықшамауданында GPON желісін жобалау
тақырыбының бойымен жүрді. Жоба барысында GPON технологиясының
техникалық сипаттамалары кӛрсетілді. Таңдалған аппаратура OLT, ONU
лардың, оптикалық тарту кабельдерінің және жұмыс бағаларының
есептеулерінің нәтижесінде, сондай ақ желі ӛшулігі мен бӛлгіш сплиттерлердегі
сӛнуді, станциялық құрылғының қуаты мен әр тармақтағы ӛшуді есептеудің
нәтижесінде мұндай желі типін құру операторлардың аз шығын шығарып, кӛп
пайда табуына кӛмектесетінін кӛрсетті.
Алматы қаласының желілерін толық оптикаға ауыстыру Қазақтелеком АҚ
компаниясының алға қойған міндеттерінің бірі болып отыр. Жақын арада бұл
үрдіс қала шетіне де жайылады деп ойлаймын. Себебі қала сыртындағы
тұрғындар саны жылдан жылға артып, потенциалды клиенттер саны сәйкесінше
ӛсуде.
Дипломдық жобада Қазақстанда әлі қолданыс таппаған оптикалық
кабельді тросс ӛзекше арқылы әуемен тарту технологиясы қолданылды.
Бағаналармен тартылатын бұл технология түрі дамыған елдерде қлданысқа ие,
себебі қала сыртындағы тар кӛшелі аудандарда эксплуатация шығындары мен
уақытты анағұрлым аз жұмсайды.
Таңдалынған жолмен құрылатын желі стандартты құрудан 2 есе арзан
болатыны есептеулер нәтижесінде нақты дәлелденіп кӛрсетілді. Негізінен
абоненттерден қосылу үшін ақы алмағанның ӛзінде проекті ӛзін ӛзі бір жылда
ақтап шығып, екінші жылдан бастап пайда әкелетіні кӛрсетілді.
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