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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ
ПЕРЕДАЧІ XDSL ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО

ДОСТУПУ

Анотація. Обґрунтовано необхідність забезпечення електромагнітної сумісності
технологій передачі xDSL при модернізації мереж фіксованого широкосмугового доступу,
що  використовують  у  якості  середовища  передачі  сигналів  симетричні  багатопарні
кабелі.  Досліджено досяжні  швидкості  передавання  систем передачі  за  технологіями
ADSL2+,  VDSL2 при їх  паралельній роботі у  багатопарному кабелі.  Досліджено вплив
вибору плану частот нових систем VDSL2 на забезпечення електромагнітної сумісності
з існуючими системами ADSL2+.

Сучасні  вимоги  до  швидкостей  передавання,  які  повинні  забезпечуватися
мережами широкосмугового  доступу  (ШД),  стрімко  зростають.  В Європі  вже  сьогодні
найбільш  розповсюженим  варіантом  побудови  нових  мереж  ШД  прийнято  варіант
доведення  волоконно-оптичного  кабелю  безпосередньо  до  приміщення  абонента  –
технологія  FTTH  (Fiber  To  The  Home  –  волокно  в  приміщення  абонента).  Однак  для
ПАТ  «Укртелеком»  на  сьогодні  економічно  обґрунтованим  і  привабливим  є  варіант
розвитку  мережі  доступу  FTTC (Fiber  To  The  Curb/Cabinet),  за  якого  оптоволоконний
кабель  доводиться  до  точки,  розташованої  на  невеликій  відстані  до  обладнання
користувачів,  а  на ділянці  від цієї  точки до обладнання  користувача використовується
існуючий кабель з мідними жилами або коаксіальний кабель [1].  Економічність такого
варіанту пов’язана з тим, що ПАТ «Укртелеком» володіє розвиненою мережею доведених
до користувачів  телефонних  кабелів,  що позбавляє  його  від  необхідності  прокладання
нових  кабелів.  За  технологією  АDSL2+ [2]  по  телефонній  мережі  ПАТ «Укртелеком»
надає послуги ШД більше ніж 1 млн. користувачів. На сьогодні стає питання підвищення
швидкостей передавання мереж ШД за рахунок впровадження на мережі перспективних
високошвидкісних технологій передавання.

ПАТ «Укртелеком» наразі здійснює модернізацію мережі ШД із використанням на
абонентській  ділянці  технології  VDSL2  [3].  Втілення  нової  технології,  більш
високошвидкісної і більш широкосмугової, на існуючій вже мережі ШД гостро ставить
проблему  електромагнітної  сумісності  (ЕМС)  систем  передачі  (СП)  VDSL2,  що
встановлюються,  з  вже  існуючими  в  кабелі  СП  ADSL2+  та  іншими  СП.  Ігнорування
забезпечення виконання умов ЕМС не тільки не призведе до запланованого результату, а
навпаки  призведе  до  погіршення  якості  роботи  вже  існуючих  СП.  Таким  чином,  для
успішного проведення модернізації мережі ШД вкрай важливим є забезпечення ЕМС між
новими СП та вже існуючими в кабелі СП.

ЕМС забезпечують шляхом нормування потужності сигналу виході передавача СП
та встановленням вимог до середовища передачі  по значенню перехідних загасань.  На
існуючій  мережі  вплинути  на  характеристики  середовища  розповсюдження  є  вкрай
проблематично, тому для забезпечення ЕМС необхідно забезпечити правильний розподіл
потужності  сигналу виході передавача нових СП, тобто правильно обрати план частот,
який забезпечить мінімальні перехідні завади між новими та існуючими СП.

На СП,  що паралельно  працюють у  багатопарному кабелі,  впливають перехідні
завади  на  ближній  (БК)  та  дальній  (ДК)  кінець.  На  рис.  1  представлено  частотні
залежності  перехідних  загасань  на  БК та  ДК кабелю  ТППэпЗ-10х2х0,4  від  частоти  та
довжини лінії.
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Рисунок 1 – Залежність перехідних загасань на БК та ДК кабелю ТППэпЗ 10х2х0,4
від частоти та довжини лінії

З рис. 1 видно, що NEXT не залежить від довжині лінії та менша за FEXT на 8…
10 дБ  при  довжині  лінії  100  м.  При  збільшенні  довжини  лінії  FEXT збільшується  на
величину власного загасання лінії. Отже, для мінімізації перехідних завад між СП VDSL2
та ADSL2+ важливим є правильний вибір плану частот СП  VDSL2 та  ADSL2+ – смуги
частот низхідного (Downstream,  DS) та висхідного (Upstream,  US) напрямів передавання
різнотипних СП не повинні перекриватися.

Отже,  на  ділянках  мережі,  де  вже  функціонують  СП  ADSL2+  Annex A,  при
впровадженні  технології  VDSL2  необхідно  використовувати  СП  VDSL2  з  частотним
планом B8-4 [998-M2x-A].  Якщо існуючі  СП  ADSL2+ використовують частотний план
Annex M, то необхідно використовувати СП VDSL2 з частотним планом B8-6 [998-M2x-
B].

Для пояснення важливості  правильності  вибору частого  плану на  рис.  2  подано
порівняння  у  смузі  частот  до  2  МГц  рівнів  спектральної  густини  потужності  (СГП)
сигналів на виході передавачів СП VDSL2 з частотним планом B8-6 [998-M2x-В] та СП
ADSL2+ Annex А (а) і Annex M (б).
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Рисунок 2 – Порівняння рівня СГП сигналу на виході передавача СП VDSL2 B8-6 та СП
ADSL2+ Annex А (а) і Annex M (б)
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Як  бачимо  з  рис.  2  а)  спектр  сигналу  СП  VDSL2  B8-6  US  перекривається  зі
спектром ADSL2+ Annex А DS у смузі частот від 160 до 300 кГц, відповідно у цій смузі
потужність перехідних завад буде визначатися величиною перехідних загасань на БК, які
менші перехідних загасань на ДК приблизно на 10 дБ у цій смузі, а отже перехідні завади
будуть  більші  на  цю  величину.  В  результаті,  такий  вибір  плану  частот  призведе  до
зменшення  швидкості  передавання  для  СП  VDSL2  у  висхідному  напрямі  та  для  СП
АDSL2+  у  низхідному  напрямі.  Якщо  обрати  план  частот  ADSL2+  Annex М,  такого
перекриття зустрічних напрямів передачі між СП  VDSL2 та АDSL2+ немає, відповідно
рівень перехідних завад буде значно менший.

Для  оцінки  впливу  перехідних  завад  розраховано  швидкість  передавання  СП
VDSL2 B8-6  US при паралельній роботі  з  ADSL2+  Annex А та  ADSL2+  Annex М для
наступних вихідних даних:

-  тип кабелю ТППэпЗ 100х2х0,4 довжиною 0,1…1 км;
-  коефіцієнт завантаження кабелю системами передачі – 100 %;
-  кількість СП VDSL2 – 50 систем;
-  кількість СП АDSL2+ – 50 систем;
-  зовнішні адативні завади приймалися рівномірними у всіх робочій смузі з рівнем

СГП – мінус 140 дБм/Гц.
Результати розрахунку показані у табл. 1.

Таблиця  1  –  Результати  розрахунку  швидкості  передавання  СП  VDSL2  B8-6  у
висхідному напрямі, Мбіт/с

Довжина лінії, км
Паралельна робота з

ADSL2+ Annex А
Паралельна робота з

ADSL2+ Annex М
0,1 35,312 35,932
0,2 31,14 31,64
0,3 28,896 29,3
0,4 26,248 26,664
0,5 23,508 23,92
0,6 20,116 20,548
0,7 15,896 16,332
0,8 11,78 12,208
0,9 9,2 9,644
1 8,104 8,544

Результати  розрахунку  швидкості  передавання  VDSL2  свідчать  про  те,  що  в
залежності від довжини лінії втрати у швидкості передавання за рахунок неправильного
вибору плана частот становлять від 0,44 до 0,62 Мбіт/с або від 1,7 до 5 %.

 У  підсумку  можна  зазначити,  що  забезпечення  електромагнітної  сумісності
технологій  передачі  xDSL є  важливим завданням,  від вирішення  якого залежить  успіх
співіснування  існуючих  систем з  новими,  які  впроваджуються  при модернізації  мереж
широкосмугового доступу.
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МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В
ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ

Анотація. Розглядається вплив різних видів дисперсії  на швидкість передачі та
об’єм  інформації  по  оптичному  волокну.  Показується  вплив  дисперсії  на  деградацію
чутливості  приймача.  Досліджується  поляризаційна  модова  дисперсія,  як  один  із
обмежуючих  факторів  при  передаванні  інформації  з  великою  швидкістю.  Показані
можливості її компенсації.

 
Волоконно-оптичні  системи  передачі  (ВОСП),  що  забезпечують  організацію  по

одній лінії зв’язку великої кількості незалежних каналів разом із системами комунікації є
основою  для  створення  високоінформаційних  гнучких  мереж  зв’язку.  Сучасні  ВОСП
являють собою комплекс складних та різноманітних технічних засобів,  що здійснюють
перетворення, регенерацію (підсилювання)  та передачу сигналів електрозв’язку. ВОСП-
система передачі інформації,  що працює в оптичному діапазоні і використовує в якості
фізичного середовища передачі інформації волоконний світловод (оптичне волокно).

На  сучасному  етапі  розвитку  ринку  телекомунікаційних  послуг  ВОСП  широко
використовуються як при будівництві транспортних телекомунікаційних ліній, так і при
будівництві розподільчих, корпоративних та внутрішньо об’єктових мереж. Дисперсія –
це розширення імпульсу внаслідок його проходження через оптичне волокно. Розрізняють
два  типи  дисперсії  –  міжмодову  та  хроматичну.  В  свою  чергу  хроматична  дисперсія
складається із хвилеводної, матеріальної, поляризаційної та профільної.

Швидкість світла в матеріалі  залежить  від довжини хвилі (частоти).  Тому різні
спектральні складові світлового імпульсу мають різну швидкість. Наявність спектральної
смуги джерела випромінювання призводить до поширення імпульсу на виході оптичного
волокна. Це явище має назву хроматичної дисперсії. 

Дисперсія  є  причиною деградації  чутливості  приймача  внаслідок  міжсимвольної
інтерференції  на  вході  приймача.  Хроматична  дисперсія  виникає  із-за  наявності
спектральної  лінії  джерела випромінювання.  Внаслідок чого різні  спектральні  складові
мають різну швидкість розповсюдження. 

Звичайні  оптичні  волокна  зі  ступінчатим  та  градієнтним  профілями  показника
заломлення  мають  мінімум  хроматичної  дисперсії  (точка  нульової  дисперсії  десь  біля
довжини хвилі 1300 нм). Це призводить до того, що оптичні волокна, які працюють на
довжині  хвилі  1550 нм мають досить  великий коефіцієнт хроматичної  дисперсії,  що в
свою  чергу  значно  знижує  довжину  регенераційної  ділянки.  Тому  були  розроблені
волокна  зі  зміщеною  та  сплощеною  дисперсійними  характеристиками.  Такі  волокна
мають одну точку нульової дисперсії (1480-1540 нм) або кілька точок нульової дисперсії.
Вони досить коштовні і використовуються в системах з досить високими швидкостями
передачі.

Оптичні  волокна розподіляються  на  одномодові  і  багатомодові  в залежності  від
кількості мод, що розповсюджуються у волокні. Характеристики оптичних волокон, які
призначаються  для  використання  на  мережах  зв’язку,  регламентовані  Рекомендаціями
МСЕ-Е  G 651-654.  В умовах же зростання  швидкості  передавання  інформації  виникає
необхідність в оптимізації параметрів ВОСП. При швидкостях передавання 10 Гбіт/с та
вище одним із основних обмежуючих факторів при передаванні по волоконно-оптичним
лініям  зв’язку  (ВОЛЗ)  є  поляризаційна  модова  дисперсія  [1-3].  Тому  її  компенсація

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

64


