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Рисунок 3 – Частотна залежність ELFEXT «витої пари» в порівнянні з паспортним
значеннями та кабелем ТППепЗ 10х2х0,5.

Висновок. По результатам дослідження параметрів кабелю «вита пара» SF/UTP і
порівняння  з  параметрами  кабелю  ТППепЗ  10х2х0,5  виявлено,  що  за  перехідним
загасанням «вита пара» краща за ТПП на 15…20 дБ, а за власним загасанням ці кабелі
мають практично однакові характеристики у смузі до 20 МГц і лише на частотах вище за
20 МГц спостерігається перевага кабелю SF/UTP. 

В подальшому необхідно  дослідити параметри  багатопарних кабелів  типу «вита
пара» з кількістю пар більших за чотири та оцінити можливість роботи по цих кабелях
систем передачі широкосмугового доступу VDSL2 та G.fast.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ З OFDM МОДУЛЯЦІЄЮ

Анотація. В роботі досліджується питання оцінки параметрів інтерференційних
завад в оптичному каналі ВОСП з OFDM модуляцією, що виникають внаслідок порушення
ортогональності  між  канальними  сигналами  при  проходженні  середовища
розповсюдження з  дисперсійними спотвореннями.  Для  вирішення  поставленої  задачі  в
середовищі  MatLab  розроблена  імітаційна  модель  системи  передавання,  отримано
результати та сформульовано рекомендації щодо їх застосування.
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Волоконно-оптичні системи передавання (ВОСП) вже кілька десятиліть є основою
для  побудови  транспортних  мереж.  Широке  впровадження  мультимедійних  послуг
потребує вирішення завдання підвищення пропускної здатності ВОСП. Системи першого
покоління використовували модуляцію оптичної несучої по інтенсивності, яка в поєднанні
з  мультиплексуванням  по  довжині  хвилі  (WDM)  дозволила  на  певний  час  вирішити
вказане завдання.  Сучасні  системи оптичної  транспортної  ієрархії  (OTH) передбачають
організацію  каналів  зі  швидкістю  передавання  до  112  Гбіт/с  (OTU-4).  Використання
методів модуляції з однією несучою частотою потребує вирішення питань недостатності
обчислювальних  ресурсів  приймача,  компенсації  хроматичної  дисперсії  оптичного
волокна  (ОВ),  підтримки  синфазності  коливання  лазера  приймача  та  багатьох  інших.
Одним із варіантів вирішення поставлених питань є застосування методів модуляції  на
базі ортогонального частотного мультиплексування (OFDM), які успішно застосовуються
у провідних та радіосистемах. Але використання методів модуляції з багатьма несучими
частотами  також  пов'язане  з  проблемою  оцінки  значення  міжканальної  (МКІ)  та
міжсимвольної (МСІ) інтерференції.

Тому  метою  даного  дослідження  є  розробка  методу  оцінки  міжканальної  та
міжсимвольної інтерференції у ВОСП з OFDM модуляцією.

Для  вирішення  поставленого  завдання  можливо  використати  аналітичне  або
імітаційне моделювання. Аналітичне моделювання передбачає проведення розрахунків по
виразах,  що  враховують  статистичні  характеристики  сигналу  при  проходженні  через
функціональні блоки ВОСП. Його суттєвим недоліком є значна обчислювальна здатність
[1-2] та можливість врахування тільки лінійних спотворень середовища розповсюдження.
Імітаційне моделювання є більш гнучким методом, що дозволяє врахувати всі параметри
середовища розповсюдження та зменшити час отримання результатів.

В даному дослідженні  використовувалася  модель одноканальної  ВОСП з OFDM
модуляцією та когерентним прийомом (рис. 1), побудована в середовищі MatLab згідно
стандартної  функціональної  схеми  [3].  На  вхід  N-канального  модулятора  на  базі
зворотного швидкого перетворення Фур'є (ЗШПФ) поступає послідовність комплексних
символів  ,n kX ,  що  відповідають  сигнальному  сузір'ю  КАМ-4.  Для  боротьби  з
дисперсійними спотвореннями до відліків сформованого модулюючого сигналу додається
циклічний префікс (ЦП) з тривалістю дещо більшою, ніж тривалість імпульсного відгуку
волокна. Далі вихідний комплексний сигнал розділяється на дві частини – дійсну ,Re( )n kx

та  уявну  ,Im( )n kx ,  які  після  цифро-аналогового  перетворення  (ЦАП)  поступають  на
модулятор оптичного сигналу (МД).

Модель оптичного волокна вносить дисперсійні спотворення згідно виразу
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де 2  - постійна розповсюдження ОВ довжиною L.
В  приймачі  виконується  відновлення складових  комплексного  сигналу,  аналого-

цифрове  перетворення  (АЦП),  видалення  ЦП  та  демодуляція  на  базі  швидкого
перетворення Фур'є (ШПФ). 

По  послідовностям  вхідних  ,Xn k  та  вихідних  ,
X

n k
  символів  ( 1,...,n N )

розраховувалася дисперсія шуму інтерференційних завад (МКІ та МСІ)  2
шn  та сигналу

2
с n  для кожного з n каналів.
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Рисунок 1 – Функціональна схема когерентної ВОСП з OFDM

Оскільки на якість роботи системи передавання впливає не абсолютне значення, а
відношення  сигнал/шум,  в  даному  дослідженні  розраховувалася  відносна  величина
інтерференційного шуму:
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В  поточному  варіанті  імітаційної  моделі  ВОСП  частота  несучої  з  номером
( / 2 1)N   співпадає з частотою Найквіста (половина частоти дискретизації), тому в цьому
та  ближніх  до  нього  каналах  OFDM  спостерігається  підвищена  потужність
інтерференційних  шумів  (рис.  2),  що  не  зовсім  відповідає  дійсності.  Це  пояснюється
накладенням  спектрів  в  межах  біля  частоти  дискретизації,  тому  для  отримання  більш
достовірних результатів слід застосувати передискретизацію - інтерполяцію відліків ,n kx  з
метою підвищення  частоти  дискретизації  або  використовувати  не  всі  несучі  частоти  -
близько 80% згідно даних роботи [3].

Розроблена імітаційна модель ВОСП дозволяє отримати додаткові результати про
потужність  інтерференційної  завади,  що  дозволяє  точніше  розрахувати  вірогідність
помилки у каналі ВОСП з OFDM модуляцією. Також доцільно оптимізувати тривалість
циклічного префіксу, оскільки його наявність в структурі сигналу OFDM приводить до
втрати пропускної здатності системи передавання.
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Рисунок 2 – Відносне значення інтерференційної завади у ВОСП з OFDM (N=256; L=100

км; -24
2 -21,35 10    с2/км)

У підсумку,  можна  стверджувати,  що  поставлене  в  роботі  завдання  з  розробки
методу  оцінки  міжканальної  та  міжсимвольної  інтерференції  у  ВОСП  з  OFDM
модуляцією виконано. В процесі досліджень створена імітаційна модель одного каналу
ВОСП, що враховує основні  параметри функціональних блоків системи та  середовища
розповсюдження. За її допомогою отримано значення інтерференційної завади для кожної
несучої  частоти  OFDM  в  залежності  від  моменту  стробування  сигналу  приймачем.
Встановлено, що для зменшення похибки моделювання доцільно не менше 20% несучих
частот в межах частоти Найквіста залишати вільними. Отримані результати з розрахунку
інтерференційних  завад мають практичне  значення  при розрахунку якісних  параметрів
ВОСП з OFDM модуляцією.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗРАХУНКУ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ
ДИСПЕРСІЇ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ 

Анотація. В роботі показано основні причини виникнення поляризаційної модової
дисперсії  та  показано  її  вплив  на  оптичні  імпульсні  сигнали.  Приведено  основні
розрахунки даного виду дисперсії в одномодових оптичних волокнах.
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