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У даний час існує велика різноманітність марок оптичних кабелів. Кабелі 

закордонних фірм я не розглядав через значну різницю в ціні на кабель і відсутності явних 

переваг перед вітчизняними аналогами. 

Як лінію передачі для проектованої мережі будемо використовувати оптичний кабель  

для прокладки в ґрунт марки ОКП-М. Методом розрахунків мною було обрано кількість 

волокон що будуть в кабельному модулі іх має бути 4. Кабель для прокладки в ґрунт обрано 

виходячи з його оптичних механічних характеристик та агресивності ґрунтів на місцевості. 

Призначений для застосування на єдиній мережі електрозв'язку України, для прокладки в 

грунтах, при перетині річок і водних перешкод, в кабельній каналізації а також для підвіски 

між будівлями і спорудами, на опорах ПЛЗ, опорах контактної мережі, на опорах ЛЕП в 

точках з максимальною величиною потенціалу електричного поля до 25 кВ. 

Далі провів розрахунки надійності проектованої мережі, розрахунки показали що 

система має відностуну надійність. Отже при еталонному коефіцієтні готовності 0.997. 

Розраховані дані показали результат 0,998. Тому дана мережа є економічно вигідна, 

побудована з відповідністю до чинних норм та гостів яка забезпечить високу якість 

мультимедійність та можливість до безшовного переходу на нові технології передачі голосу 

та пакетних даних без перебудови транспортної мережі. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

 

Анотація. Проведено оцінку впливу нелінійних спотворень сигналу в ОВ на якісні 

показники когерентної ВОСП за допомогою імітаційної моделі ВОСП з когерентним 

прийомом. 

 

Волоконно-оптичні системи передачі (ВОСП) є основою для створення транспортних 

мереж наступних поколінь. Останнім часом виник інтерес до застосування методів 

когерентного прийому оптичних сигналів з метою підвищення спектральної ефективності 

ВОСП і відповідних видів модуляції, наприклад, КАМ. Відомо, що оптичне волокно (ОВ) 

вносить лінійні (дисперсійні) і нелінійні (ефект Керра) спотворення [1]. Для сучасних ВОСП 

найбільшу проблему представляють нелінійні спотворення сигналу в оптичному волокні. 

Тому в даній роботі досліджується вплив нелінійних спотворень сигналу в ОВ на якісні 

характеристики когерентної ВОСП з квадратурною амплітудною модуляцією (КАМ-4). 

Рішення поставленого завдання виконувалося за допомогою імітаційної моделі ВОСП 

з когерентним прийомом, побудованої в середовищі MatLab R2016 за стандартною схемою 

[2]. В якості критерію оцінки параметрів якості використаний Q-фактор, обчислений за 

відліками вихідного сигналу. 
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 Найбільшу складність при оцінці параметрів ВОСП представляє розробка моделі 

середовища поширення згідно з нелінійним рівнянням Шредингера, яке в загальному 

випадку не має аналітичного розв'язку. Тому розв'язок поставленого завдання виконувався за 

допомогою імітаційної моделі ВОСП із когерентним прийманням (рис. 1), побудованої в 

середовищі Matlab R2016. 

Волоконно-оптичний лінійний тракт (ВОЛТ) складається з   однакових оптичних 

секцій, кожна з яких включає: ОВ типу SMF, компенсатор хроматичної дисперсії (КД) і 

оптичний підсилювач (ОУ) на базі волокна, легованого ербієм. Моделювання ОВ 

виконувалося методом Фур'є розщеплення по фізичних факторах. 

 Отримані вихідні сигнали після корекції фази застосовувалися для побудови діаграм 

розсіювання (сигнальних сузір'їв) і око-діаграм. У якості кількісного критерію оцінки 

параметрів якості використано Q-фактор, розрахований по відлікам вихідного сигналу. Було 

встановлено, що залежність Q-фактора від моменту стробування має два локальні 

максимуми, тому в подальших дослідженнях виконувався пошук глобального екстремуму 

функції Q(t). 

Залежність Q-фактора від рівня сигналу передавача  і кількості оптичних секцій 

 для синфазного каналу ВОСП показана на рис. 2. Рівень сигналу передавача змінювався 

в межах -13 ... + 7 дБм. При мінімальній потужності сигналу на вході ОВ нелінійні 

спотворення практично відсутні. Збільшення потужності сигналу призводить до лінійного 

зменшення показників якості. Зменшення захищеності для тракту з однієї оптичної секції 

становить 40 дБ для швидкості передачі 43,01 Гбіт/с (OTU3 OTH). Збільшення  від 1 до 

10 призводить до зниження захищеності приблизно на 20 дБ в робочому діапазоні рівнів 

потужності сигналу від 0 дБм і вище. Для цього значення шум-фактора (nf = 4 дБ) 

потужність посиленого спонтанного випромінювання оптичного підсилювача була 

незначною і не робила значного впливу на Q-фактор. 
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Рисунок 1 - Структурна схема моделі когерентної ВОСП з КАМ-4 
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Рисунок 2 - Показники якості каналу ВОСП (   0,2 дБ/км; D = 16,75 пс/нм/км); 

  1,31 1/Вт/км; Lсекц = 100 км; nf = 4 дБ) 

Отримані результати показують, що нелінійні спотворення навіть при відсутності 

інших шумів і спотворень призводять до істотної деградації параметрів якості сигналу, що 

вимагає застосування спеціальних заходів щодо їх зниження, таких як нелінійний коректор. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЇ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ 

  

Анотація. Розглядається та аналізується структура осердя оптичних кабелів (ОК) 

модульного типу. Виконано розробку послідовності створення  конструкції ОК, яка 

базується на забезпеченні заданого максимального розтягуючого зусилля ОК..  

 

Конструювання оптичних кабелів (ОК) є однією з важливіших задач розвитку 

сучасної кабельної промисловості. Це вимагає розробки  конструкцій оптичних кабелів, які 

забезпечували б необхідну стійкість до механічних навантажень, що можуть виникати в 

процесі монтажу та експлуатації кабелів, економічність використання витратних матеріалів 

на конструктивні елементи та стабільність передавальних характеристик оптичного волокна 

при дії механічних навантажень [1]. 

Розробка оптимальної конструкції ОК, в першу чергу, досягається шляхом визначення 

максимально допустимого розтягуючого зусилля кабеля F . 

В якості критерію для розрахунку максимального розтягуючого зусилля ОК 

застосовують максимальне подовження кабелю (
К

 ). Згідно [1] розрахунок 
К

  здійснюється 

за формулою [1, 2 ]: 
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