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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЕРДЯ В ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ 

ЗВ’ЯЗКУ 
 
Анотація. Конструювання оптичних кабелів є однією з найважливіших задач 

розвитку сучасної кабельної промисловості. Воно вимагає розробки конструкцій 
волоконно-оптичного кабелю (ВОК), які одночасно забезпечували б необхідну стійкість 
до механічних навантажень, що виникають у процесі підвішування та експлуатації 
кабелів, економічність використання витратних матеріалів на конструктивні елементи 
та стабільність передавальних характеристик оптичного волокна [1].  

 
Розробка конструкцій ОК досягається шляхом визначення максимально 

допустимих розтягувальних навантажень кабелів та відповідності їх значень 
установленим нормам, зазначених у технічних умовах на виріб. При розтягувальних 
зусиллях менших за нормоване механічне навантаження до оптичних волокон кабелю ще 
не прикладається, і, таким чином, забезпечується стабільність їх передавальних 
характеристик [1].  

Дана робота основана на роботах [1-3] та є продовженням дослідження 
забезпечення заданої кількості оптичних волокон (ОВ) та визначення заданої кількості 
оптичних модулів (ОМ) у ВОК. У вказаних роботах обґрунтування вибору кількості 
елементів осердя ВОК проведено не було. 

Метою даної роботи є обґрунтування вибору елементів осердя у модульній 
конструкції ВОК. 

Допустиме розтягувальне навантаження (ДРН) , яке забезпечуються лише 
силовими елементами (СЕ) (центральним (ЦСЕ) та периферійним (ПСЕ) елементами у 
вигляді відповідно склопластикового стержня та арамідних ниток) можна визначити за 
виразом, яке застосовується на практиці [1] 

 (1)

де ,  –  розтягувальні навантаження, які можуть бути забезпечені ЦСЕ та ПСЕ 

відповідно, Н;  – допустиме відносне видовження кабелю; ,  – модуль 
пружності (модуль Юнга) склопластику та арамідних ниток відповідно, Н/мм2; ,  – 
площа поперечного перетину ЦСЕ та ПСЕ відповідно, мм2. 
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Оскільки модуль Юнга материалу та площа СЕ не дуже сильно залежать від 
структури осердя ВОК, то основним критерієм, згідно з [1] є допустиме відносне 
видовження ВОК . 

Величина повітряного зазору між внутрішньою поверхнею стінки трубки ОМ та 
усіма оптичними волокнами, що розміщені в ньому визначаються за виразом [1, 2] 

 
(2)

де  – повітряний зазор між внутрішньою поверхнею стінки трубки модуля та 
усіма оптичними волокнами, що розміщені в ОМ, мм; – зовнішній діаметр ОМ, мм; 

– радіальна товщина стінки трубки ОМ, мм; – діаметр джгута оптичних волокон 
в ОМ, мм. 

Отже, виходячи з (2), можна показати залежність між величиною допустимого 
відносного видовження ОК та параметрами , , ,  і  [1] 

 

(3)

де  – коефіцієнт, що враховує кількість елементів в одноповивному скрученні ОК 
Для розрахунку та дослідження допустимого відносного видовження кабелю, що 

залежить від радіуса та кроку спірального укладання ОМ в осердя кабелю та величини 
повітряного зазору між стінкою модуля й усіма ОВ, були взяті такі значення: кількість 
ОМ у повиві ВОК =6; діаметр ОМ =( від 1,8 мм до 3 мм з кроком 0,1 мм); діаметр ЦСЕ; 
кількість ОВ в трубці ОМ – (4; 6; 12), крок спірального укладання елементів повиву ВОК 
– 90 мм [1–4]. В результаті розрахунків допустимого відносного видовження кабелю було 
отримано графіки залежності від кількості ОВ в трубці ОМ та діаметра трубки ОМ 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Графік залежності  від діаметру трубки ОМ 
 
Висновки: 
1. В роботі одержано залежності допустимого відносного видовження кабелю в 

залежності від кількості ОВ в трубці ОМ, що дозволяють на етапі проектування 
шестиелементного кабелю прискорити обґрунтований вибір кількості ОВ для необхідної 
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структури кабелю та заданого значення ДРН ВОК. 
2. В ході досліджень було встановлено, що величина  зі зменшенням кількості ОВ в 

трубці ОМ від 12 до 4 та при збільшенні діаметру трубки ОМ від 1,8 мм до 3 мм 
збільшується від 0,2% до 1% за рахунок збільшення величини повітряного зазору між 
стінкою модуля й усіма ОВ. 

3. Одержані залежності допустимого відносного видовження кабелю, можна 
рекомендувати для застосування на етапі проектування кабелю для прискореного 
обґрунтованого вибору кількості ОВ та заданого значення ДРН ВОК. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПУ 
 

Анотація. Запропоновано макетну модель підсистеми контроля доступу до 
приватного приміщення на платформі контролера Arduino UNO. Модель може бути 
використано у навчальному процесі для створення лабораторного стенду по дисципліні 
«Інтернет речей». 

 
1. Вступ. Актуальність і мета роботи 
Сучасне інформаційне суспільство поступово мігрує у напрямку Інтернету речей, 

який характеризується появою мереж доступу нового типу, а саме – сенсорних мереж.  
Сенсорні мережі можуть бути локальними замкнутими системами, а також підключатися 
до загальної мережі Інтернет [1]. Типовим прикладом сучасної сенсорної мережі є система 
контролю доступу до приватного будинку, офісу, або малого підприємства. На ринку 
охоронних технічних засобів і послуг є різноманіття готових рішень, проектів «під ключ», 
а також комплектуючих для зовнішнього та внутрішнього спостереження у приміщеннях, 
аварійної сигналізації та контролю безпеки [2]. Однак, переважна більшість готових 
рішень і систем є розробками зарубіжних компаній, які достатньо витратні, а з іншого 
боку – є закритими для незалежного розвитку і модифікації. З урахуванням цього, виникає 


