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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЕНТА ЗАХИСНОЇ ДІЇ МЕТАЛЕВОГО ПОКРОВУ 

КАБЕЛЯ ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 

 
Анотація. В даній роботі виконані дослідження ідеального коефіцієнта захисної дії 

(КЗД) стальної гофрованої оболонки оптичного кабелю (ОК) типу ОКЛБг-3-М1-1х4Е- 

0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 в широкому діапазоні провідності землі від (10
-1

 до 10
-3

)
 
См/м та 

магнітної проникненості
 
сталі 200r  . Відсутність значень КЗД оптичних кабелів в 

діючій нормативній документації ВАТ «Укртелекома» вказує на актуальність даної 

роботи. 

Практична цінність роботи складається з того, що отримані значення ідеального 

КЗД можуть бути використані проектними організаціями різних міністерств, відомств та 

власних операторів зв’язку для оцінки зовнішніх електромагнітних впливів ліній високої 

напруги та грозової електрики на кабельні лінії зв’язку, які реалізовані на базі даного кабелю. 

Ключові слова: оптичні кабелі, стальна гофрована оболонка,броня, жили 

дистанційного живлення, коефіцієнт захисної дії оболонки кабелю. 

 

 Оптичні кабелі з металевими (ОКм) елементами (центральним силовим елементом, 

жилами дистанційного живлення (ЖДЖ), металевою оболонкою та бронею) підлягають 

впливам зовнішніх електромагнітних полів (ЕМП), що збуджуються лініями 

електропередачі, проводами контактної мережі електрофікованних залізниць, метрополітену, 

трамваїв, радіостанціями та грозовими розрядами. В результаті дій ЕМП в колах між 

металевими елементами ОКм та в колах «металевий елемент кабелю – земля» виникають 

впливи, які діляться на заважаючі та небезпечні.  

Заважечі впливи в ОКм можуть привести до збою роботи системи дистанційного 

живлення обладнання волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП), а на електрифікованих 

залізницях до збою роботи систем зв’язку та сигналізації. Небезпечні впливи можуть 

привести до виходу із ладу кабелю і обладнання ВОСП та враження обслуговуючого 

персоналу. 

Екрануючі елементи ОКм (металева оболонка, броня кабелю) в тій чи інший мірі 

захищають ЦСЕ та ЖДЖ від впливу ЕМП. Ступень цього захисту характеризується 

коефіцієнтом екранування, чи КДЗ металевих покривів ОК.  

Коефіцієнт захисної дії екрануючих покровів ОКм, визначається відношенням 

електрорушійної сили (ЕРС), чи напруги в ЦСЕ або ЖДЖ до цих же величин при відсутності 

екрануючих покровів. 

Як відомо [1,2], чим менше КЗД, тим менше величина ЕРС, що наведена в ЦСЕ чи 

ЖДЖ, і тим більше ступень захисної дії екрануючих покровів ОКм від зовнішніх ЕМП.  

В теорії захисту кабельних ліній зв’язку від впливу зовнішніх ЕМП [2] існують 

поняття реального та ідеального КЗД:  
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де Rпс – опір постійному струму  кабелю, Ом/км; 

Rмп – повний опір кола «оболонка – земля», Ом/км; 

Lмп – повна індуктивність кола «оболонка-земля», Г/км; 

Ф – функція, що враховує поширення індукованих напруг у точках з поточною координатою 

Х до початку кола. 

Згідно цієї теорії реальних КЗД екрануючих покровів кабелю переходить в ідеальний, 

якщо ці покрови мають ідеальне заземлення. 

В дійсний час в Україні діє «Інструкція по захисту волоконно-оптичних кабелів від 

ударів блискавки та електромагнітних впливів» [1], але значення КЗД для різних конструкцій 

оптичних кабелів в ній відсутні. 

Метою даної роботи є дослідження ідеального та реального КЗД оптичного кабелю 

ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 з металевою гофрованою оболонкою. 

Дослідження ідеального та реального КЗД проведені при: магнітній проникненості 

броні 200r  , провідності землі від (10
-1

 до 10
-3

)
 
См/м в тональному діапазоні частот від 

(0,05 до 10) кГц. 

Отримані значення R ід цього кабелю в залежності від провідності землі в тональному 

діапазоні частот приведені на рис.1. 
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Рисунок 1 – Графіки залежності ідеального КЗД гофрованої оболонки кабелю ОКЛБг-3-М1 

1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 від питомої провідності землі в тональному діапазоні частот 

 

Висновки. Виконанні дослідження дозволили встановити, що: 

– значний вплив на величину реального КЗД мають величини опіру кінцевого 

заземлення. Чим краще заземлена оболонка кабелю, тим менше відрізняється значення 

реального коефіцієнта захисної дії від значень ідеального коефіцієнтів захисної дії. 
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– реальний КЗД броні кабелю ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 змінюється 

при зміні частоти від 0,05 до 10 кГц: при σ = 10
-1

 См/м на 95,8%, σ = 10
-2

 См/м  на 94,8%,   

σ = 10
-3

, См/м 91,2%. 

З огляду на ці розрахунки, можна зробити висновок, чим менше КЗД, тим краща 

реальна дія гофрованої оболонки. При малій величині опору заземлення металевого покриття 

кабелю реальний КЗД навіть при великій довжині кабелю дорівнює ідеальному КЗД. 

Отримані значення Rід можуть бути рекомендованими проектним організаціям 

зв’язку, залізничного транспорту, міських мереж електротранспорту та іншим організаціям 

для оцінки ступеню електромагнітного впливу на даний тип кабелю та розробки заходів його 

захисту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ  

РОБОТИ МЕРЕЖ ХPON 

 

Анотація. В роботі наведені результати дослідження способів побудови оптичних 

мереж з використанням  технологій xPON та засобів підвищення ефективності при їх 

експлуатації. Розроблені рекомендації щодо забезпечення стабільності роботи мереж 

провайдерів при модернізації в межах проекту B6.  

 

Сучасний стан розвитку телекомунікацій в Україні характеризується стрімким 

преходом від  мідних кабелів на оптичні лінії. Особливу актуальність це набуває у рамках 

проекту В6, який впроваджує компанія ОАО «Укртелеком», який передбачає демонтаж 

класичних АТС/РАТС і організацію мережевої інфраструктури з використанням так званих 

«активних шаф» і технології FTTC (Fiber-to-the-Curb), а також заміну старих мідних кабелів 

на оптичні лінії. Найбільш бажаним з економічної точці зору, при цьому є використання 

мереж xPON, в лініях передавання яких використовуються тільки пасивні компоненти 

(оптичний кабель, оптичні дільники та з’єднувачі). 

Метою роботи є дослідження способів впровадження технології xPON при 

переведенні користувачів на підключення до оптичних мереж і  розробка рекомендацій щодо 

забезпечення якості і стабільності роботи оптичних мереж. 

Поставлена мета в роботі досягається вирішенням наступних завдань: 

1. Дослідження предметної області 

2. Дослідження зв’язку прийомо-передавачів мереж xPON 

3. Розробка рекомендацій щодо підвищення стабільності роботи мереж xPON 

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки.  

В оптичних мережах xPON активними компонентами виступають:  

 на стороні клієнта -  абонентські термінали  ONU (Optical Network Unit); 


