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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИКОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 

Анотація. Розглядається питання контролю стану провідних телекомунікаційних 

мереж різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи 

пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів контролю 

та захисту інформації. 

  

У загальній структурі системи передачі інформації головною складовою є лінії зв’язку 

та їх безпека. Як засоби передачі інформації або передачі електричної енергії є провідні лінії 

зв’язку. З кожним роком вони збільшують свою загальну довжину, тому повинні 

збільшуватись і вимоги з якості передачі. Це та ряд інших вимог, таких як кібербезпека, 

визначають необхідність наявності технічних засобів з контролю цілісності та швидкої 

локалізації і ліквідації порушень у  лініях зв’язку у разі необхідності та захисту інформації. 

Пошук пошкоджень у лініях зв’язку ускладнюється ще тим, що крім таких випадків 

пошкоджень як розрив або коротке замикання, велика кількість пошкоджень на «часткові» 

пошкодження – опору, вплив з боку сусідніх жил через зміни властивостей ізоляційних 

матеріалів і т.п. 

Сучасні прилади для пошуку неоднорідностей, які базуються на використанні методу 

імпульсивної рефлектометрії добре зарекомендували себе при їх використанні для 

високочастотних ліній зв’язку (коаксіальних або оптичних). Використання ж їх на 

низькочастотних провідних лініях вже не дає такого результату. При цьому необхідно 

використовувати зондуючий імпульс більшої тривалості, що приводить до зменшення і так 

невисоку розрізнювальну спроможність. 

Велику частку в існуючій системі передачі даних складають лінії зв’язку, що 

обумовлено зручністю при виконанні з’єднань, високим коефіцієнтом корисної дії, 

незмінністю хвильового опору лінії [1,2]. 

Єдиним засобом забезпечення передачі даних із найменшими втратами та рівнем 

помилок найчастіше є провідникові лінії зв’язку. При цьому якість самої лінії зв’язку 

головним чином визначає якість передачі від передавального приладу до приймального. 

Під дією різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів у лінії можуть виникати 

зміни її внутрішньої структури – неоднорідності. Результатом пошкодження може бути зміна 

стану лінії та її параметрів, що може привести до втрати інформації. 
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Для кожного із існуючих типів ліній властиві різні типи пошкоджень, які можуть 

виникати під час експлуатації лінії. 

Основні типи пошкоджень, які виникають в лінії, це: 

 замикання між жилами або між жилою та екраном, а також обриви («кінцеві» 

неоднорідності); 

 зміна фізичних параметрів лінії, таких як повздовжній опір, ємність між жилами 

(«часткові» неоднорідності); 

Контроль стану лінії можна представити як комплекс дій, направлених на пошук 

пошкоджень в лінії зв’язку, визначення їх параметрів (тип, протяжність та відстань) та 

захист інформації. Існують різні методи пошуку цих пошкоджень – вимірювання опору між 

жилами, імпульсний, вимірювання зсуву фаз. Найбільш поширений – імпульсний метод. Він 

забезпечує високу точність вимірювання у високочастотних лініях. Але для низькочастотних 

ліній відомі методи вимірювання відстаней до пошкоджень не можуть забезпечити 

прийнятно високу розрізнювальну здатність, яка виражається у десятках та сотнях метрів[1]. 

На сучасному етапі актуальність вимірювання характеристик ліній зв’язку 

обумовлена необхідністю оперативно визначити параметри лінії та визначити відстань до 

пошкоджень із більшою точністю, ніж та, що забезпечується сучасними методами. 

Серед усіх підходів для розв’язання даного питання найбільш широко застосовується 

часовий підхід, обумовлений простотою розділення сигналів відбитих від кожного об’єкту. 

Але кінцева тривалість зондувального імпульсу являється суттєвим обмеженням для 

досягнення високих показників точності та розрізнювальної спроможності[2]. 

Іншим підходом є фазові підходи. В практиці вимірювань відомо, що застосування 

саме фазових методів вимірювання різноманітних фізичних величин дозволяє отримати 

високих показників точності. Проте, загальним недоліком фазових методів вимірювання 

відстаней є фазова неоднозначність при спробі знаходження відстаней до декількох об’єктів. 

Іншою проблемою є неточковий характер пошкоджень, які зазвичай оцінюються як точкові 

пошкодження. Тому фазочастотний підхід для вимірювання відстаней об’єктів потребує 

також додаткових  удосконалень для підвищення точності вимірювання відстаней до 

пошкоджень, визначення розміру та характеристик пошкоджень в провідникових лініях 

зв’язку[1]. Завжди необхідно визначати особливості застосування існуючих руйнівних та 

неруйнівних діагностичних методів та їх застосування як для високочастотних так і 

низькочастотних кабельних мереж, а також їх можливості щодо забезпечення ідентифікації 

пошкоджень в лінії та забезпечення збереження інформації.  
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