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В качестве иллюстрации (рис. 2) приведем аппоксимацию сигнала в виде приподня-
того косинуса с коэффициентом скругления всего 20-ю ИЛ в виде гиперболическго секанса.

Рисунок 2. Аппроксимация оптического сигнала заданной формы короткими ИЛ,
слева – во временной области; справа – в частотной области

Как видим, аппроксимация  оказывается  весьма точной.  При количестве  импульсов
порядка 40-50 графики оказываются визуально неразличимыми. При количестве импульсов
аппроксиманты  (2)  порядка  100  обеспечивается  точность  аппроксимации  для  всех
теоретических  сигналов  с  ошибкой  не  более  10-4.  При  этом  ширина  спектра  сигнала  на
выходе устройства (рис. 1) приближается к 100 ГГц, что позволяет увеличить на 2 порядка
скорость передачи данных в узкополосных каналах волоконно-оптических систем передачи.
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Анотація.  Розглянуто методи забезпечення електромагнітної  сумісності сучасних
технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у
якості  середовища  передачі  сигналів  симетричні  багатопарні  кабелі.  Основна  увага
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зосереджена  на  методах,  що  використовуються  у  найсучаснішій  технології
широкосмугового доступу G.fast.

Технології передачі інформації по багатопарних телефонних кабелях досі є важливою
складовою  мереж  фіксованого  широкосмугового  доступу  (ШД).  Можливість  їх  розвитку
визначається  інтеграцією  з  оптичними  технологіями  ШД  у  гібридні  мережі  ШД  за
концепціями FTTx, що дозволяє успішно конкурувати з повністю оптичними мережами ШД
за  концепцією  FTTH.  В  першу  чергу,  це  пов’язано  з  бажанням  операторів  зв'язку
максимально  використовувати  існуючу  мережу  телефонних  абонентських  ліній  (АЛ),
проводячи перехід до оптичних технологій на базі концепцій FTTx еволюційним шляхом,
тобто  при  наявності  відповідної  мідної  інфраструктури  модернізація  мережі  доступу
передбачає поступове зменшення протяжності  мідної  ділянки АЛ і збільшення швидкості
доступу. Даний шлях розвитку мереж ШД підтверджується даними статистики аналітичних
агентств телекомунікаційного ринку [1].

Велика  кількість  існуючих  та  поява  нових  технологій  на  мережах  доступу,  що
використовує  багатопарні  телефонні  кабелі  вимагає  забезпечення  їх  співіснування,  тому
важливим  питанням  є  забезпечення  електромагнітної  сумісності  (ЕМС)  систем  передачі
(СП), що працюють на даних мережах доступу.

Класичними методами забезпечення ЕМС є нормування потужності сигналу виході пере-
давача СП (жорстке обмеження потужності сигналу та робочої смуги частот, в якій передається
сигнал) та встановлення вимог до середовища передачі по значенню перехідних загасань.

Нормуванню  підлягають  як  сигнал  у  робочій  смузі  частот,  так  і  поза  смугові
випромінювання сигналу. Перше дозволяє забезпечити ЕМС з однотипними СП та іншими
СП, які працюють у цій же смузі частот, що і задана СП, а також обмежити рівень нелінійних
завад.  Друге  дозволяє  забезпечити  ЕМС з  СП,  які  використовують  сусідні  смуги  частот
(вище або нижче за робочу смугу заданої СП).

На СП, що паралельно працюють у багатопарному кабелі, впливають перехідні завади
на ближній та дальній кінець, тому щоб забезпечити роботу СП в умовах перехідних завад
необхідно  нормувати  перехідне  загасання  на  ближній  кінець  та  перехідне  загасання  на
дальній кінець  для багатопарних кабелів.  Значення перехідних загасань для симетричних
кабелів  визначається  структурою осердя  (пучкова,  повивна),  типом скручування  (парний,
четверний), кроком скручування пари та наявністю екрану.

Для  сучасних  технологій  ШД  використання  тільки  класичних  методів  ЕМС  не
достатньо, тому що, по-перше, СП за технологіями xDSL, як правило, використовують вже
існуючі АЛ з характеристиками, які не задовольняють вимогам з боку цих технологій, по-
друге, кожна наступна технологія повинна забезпечувати більшу швидкість передавання, що
відбувається за рахунок зменшення довжини лінії та збільшення робочої смуги частот, що
призводить до збільшення рівня перехідних завад.

Тому ефективне впровадження нових технологій передачі ШД на існуючих мережах
потребує  використання  спеціальних  методів  забезпечення  ЕМС.  До  таких  методів
відносяться:  формування  асиметричного  спектра,  ехокомпенсація,  «bonding»,  «vectoring»,
застосування TDD замість FDD.

Найсучаснішою технологією передачі  ШД є  G.fast,  яка передбачає підключення по
мідному багатопарному телефонному кабелю 10…30 абонентів зі швидкістю до 1 Гбіт/с [2].
Така  швидкість,  сумірна  зі  швидкістю  оптичних  технологій,  досягається  за  рахунок
зменшення довжини АЛ (як правило до 250 метрів) та розширення частотного діапазону до
106  або  212  МГц  [3].  При  цьому  постають  задачі  забезпечення  ЕМС  з  існуючими
технологіями (в першу чергу з ADSL2+ і VDSL2) та між собою при паралельній роботі таких
СП по багатопарному кабелю.

ЕМС СП G.fast з існуючими СП забезпечується шляхом виключення з роботи смуги
частот, у якій працюють ці СП (наприклад, при сумісній роботі в одному кабелі з системами
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VDSL2 системи G.fast використовують смугу частот вище 12, 17 або 35 МГц, у залежності
від частотного плану існуючих СП VDSL2).

Паралельна робота кількох СП G.fast вимагає використання спеціальних методів. При
малій  довжині  АЛ  основною  причиною  обмеження  швидкості  передавання  СП  G.fast  є
перехідні завади. З оглядом на значну ширину робочої смуги частот СП G.fast,  перехідне
загасання  між  парами  багатопарного  телефонного  кабелю,  що  має  частотнозалежний
характер, буде призводити до значних перехідних завад на високих частотах при паралельній
роботі таких СП, при цьому перехідне загасання на дальній кінець має ще й залежність від
довжини  АЛ,  тому  рівень  перехідних  завад  на  дальній  кінець  буде  збільшуватися  зі
зменшенням довжини лінії.

Для боротьби з перехідними завадами на ближньому кінці використовується метод
часового  розділення  зустрічних  напрямів  передачі  (TDD)  замість  частотного  розділення
(FDD), що дозволяє цілком виключити вплив даної завади на роботу СП G.fast.

Для придушення перехідних завад на дальньому кінці у СП G.fast використовується
метод,  що  отримав  назву  «векторинг»  («vectoring»),  і  регламентований  Рекомендацією  
МСЕ-Т G.993.5 [4]. Як визначено у [5], за допомогою «векторингу» принципово неможливо
цілком  придушити  перехідні  завади,  отже,  швидкість  передавання  СП  G.fast  буде
визначатися  потужністю  непридушенної  системою  «векторинг»  перехідної  завади.  Тому
представляє  інтерес  оцінити  потенційно  досяжне  значення  коефіцієнта  придушення
перехідних  завад  та  швидкості  передавання  при  роботі  систем  передачі  на  вітчизняних
телефонних багатопарних кабелях.

Порівняння  частотних  залежностей  рівня  СГП  сумарної  перехідної  завади  на
дальньому  кінці  при  100 %  завантаженні  багатопарних  кабелів  ТПП  10х2х0,4  та  ТПП
100х2х0,4  системами  передачі  за  технологією  G.fast при  довжині  абонентської  лінії
100 метрів показано на рис. 1.
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Рисунок 1. Частотна залежність рівня СГП сумарної перехідної завади на дальньому
 кінці при 100 % завантаження кабелів ТПП системами G.fast (довжина лінії 100 м)

Результати  розрахунків  швидкості  передавання  в  залежності  від  довжини  лінії  та
кількості пар у кабелі ТПП при 100 % завантаженні кабелю системами передачі й за рівня
СГП адитивних завад  AWGN = –140 дБм/Гц без застосування та із застосуванням системи
компенсації перехідних завад «векторинг» показано на рис. 2.
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Рисунок 2. Швидкість передавання СП G.fast без застосування (а) та із застосуванням
«векторингу» (б) при 100 % завантаженні кабелів ТПП (AWGN = –140 дБм/Гц)

Аналіз результатів дослідження показує, що:
- для  СП  G.fast перехідні  завади  є  основною  причиною  зменшення  швидкості

передавання;
- застосування системи «векторинг» дозволяє придушити перехідні  завади до рівня

меншого або сумірного з рівнем потужності адитивних завад, відповідно суттєво підвищити
швидкість  передавання  СП  G.fast при  паралельній  роботі  по  вітчизняних  багатопарних
телефонних кабелях.

У  підсумку  можна  зазначити,  що  застосування  сучасних  технологій  ШД  на
багатопарних  телефонних  кабелях  неможливе  без  використання  спеціальних  методів
електромагнітної сумісності, таких як система «векторинг».
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