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ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОСП 

 
Аннотация. Робота присвячена дослідженню відношення захищеності оптичного 

сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль з урахуванням 
реальних параметрів передачі. 
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Реалізація оптичної транспортної мережі нового покоління є дуже складним 
завданням. У цифрових системах передачі одним з основних параметрів для оцінки якості 
переданого сигналу є ймовірність помилок (Bit Error Ratio - BER). А величина BER 
безпосередньо пов'язана з захищеністю оптичного сигналу (Optical Signal-To-Noise Ratio - 
OSNR). Тому, знаючи значення захищеність оптичного сигналу, можна судити про якість 
функціонування ВОСП. У роботі  виконано аналіз OSNR для лінії передачі, що містить 
тільки оптичні підсилювачі. 

Згідно Рекомендації МСЕ-Т G696.1, OSNR M-канальної ВОСП-WDM з кількістю 
підсилювальних ділянок Nspan , що містить додатковий підсилювач потужності, (Nspan–1) 
лінійних підсилювачів і попередній підсилювач, можна розрахувати за наступною 
формулою: 
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де Pout - рівень вихідної потужності групового сигналу в дБм; 
Mch – кількість оптичних трактів у волокні; 
αs – загасання оптичного сигналу на одній дільниці підсилення в дБ; 
NFASE - коефіцієнт шуму оптичного підсилювача, обумовлений 
 посиленою спонтанної емісією (Amplified Spontaneous Emission - ASE) в дБ; 
Nspan – кількість підсилювальних дільниць; 
GBA - коефіцієнт підсилення підсилювача потужності; 
h - постійна Планка; 
f - частота, відповідна довжині хвилі 1.55 мкм; 
Δfch  - смуга частот оптичного тракту. 
При швидкості передачі даних в одному оптичному тракті 10 Гбіт /с і беручи до 

уваги, що величина OSNR обмежена 24 дБ для ймовірності помилки 1210 , дальність 
зв'язку складає 3 підсилювальні дільниці (Рис. 1). 
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Рисунок - 1 Залежність OSNR від кількості підсилювальних дільниць Nspan 

для STM-64, Pch.out = 3дБм, αs = 22дБ, NFASE = 6.5 дБ 
 

Розподілене раманівське підсилення (РРУ) є додатковою можливістю для 
збільшення дальності передачі. Виграш  OSNR, очікуваний від використання РРУ в 
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конфігурації підсилювача з накачуванням зустрічною хвилею, може бути розрахований з 
використанням ефективного коефіцієнта шуму NFeff. 

Максимальну дальність зв'язку з використанням ербійових та раманівських 
підсилювачів можна визначити шляхом підстановки NFeff замість NFASE в формулу (1) і 
враховуючи, що αs= GRaman+ GLA, де GRaman - коефіцієнт підсилення раманівського 
підсилювача, а GLA - коефіцієнт посилення лінійного підсилювача. 

Припускаючи раманівське посилення рівним 9.3 дБ і коефіцієнт шуму ербіевого 
підсилювача 6.5 дБ, ефективний коефіцієнт шуму NFeff дорівнює 1 дБ (штрихова лінія на 
рис. 1). 

Висновок. В даний час теоретична гранична дальність передачі з використанням 
комбінації з ербіевого і раманівського підсилювачів без застосування кодів, що 
виправляють помилки (Forward Error Correction - FEC) досягає 14 підсилювальних ділянок 
(по 22 дБ). Застосування кодів, що виправляють помилки, наприклад, згідно рекомендацій 
МСЕ-Т G.709 / Y .1331 дозволяє створити систему з 40 підсилювальними ділянками. 
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РОЗРОБКА КОМПЮТЕРНОЇ ГРИ З ГІРОСКОПІЧНИМ УПРАВЛЯННЯМ 

Анотація. В роботі проводиться аналіз сучасних ігрових тенденцій та огляд 
галузі віртуальної реальності. Проводиться дослідження використання методів ігрової 
взаємодії з використанням гіроскопів. Проводиться дослідження інструментальних 
засобів для написання скриптів, створення 3D моделей, збірки та розповсюдження 
додатку. 

На сьогодні ринок розваг є одним з найприбутковіших і швидко еволюціонуючим. 
Від моменту їх появи персональні комп’ютери з кожним роком займали все більше 
значення в нашому повсякденному житті, а література та кіно повільно витіснялися більш 
інтерактивними методами розваг, що приходять з розвитком комп’ютерних технологій. 
Комп’ютерні розваги роблять життя людей веселіше, різноманітніше і допомагають 
відволіктись від буденності. Як наслідок сфера ігрової індустрії стала однією з 
найбільших, найрозвиненіших та найбільш фінансово вигідних в галузі розробки 
програмного забезпечення.  

Велику роль в ігровому процесі завжди грала інтерактивність. Чим більше 
взаємодії є у гравця з віртуальним світом тим цікавіше в ньому знаходитись. Від самого 
зародження ігрової індустрії розробники намагались знайти методи взаємодії, що 
нададуть гравцеві можливість  справді понуритись в ігровий світ і віртуальна реальність 
знаходиться на першому місці в цьому тренді.  

Не дивлячись на те, що технології віртуальної реальності існували вже в кінці 
семидесятих  ще кілька років назад віртуальна реальність вважалась іграшкою для 
ентузіастів без ефективного методу комерційного існування. Шоломи віртуальної 
реальності були занадто великими, дискомфортними та дорогими для середньостатис-


