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наприклад  IEEE 802.11ad.  Після  збору  даних  FANET-мережа  переміщується  до
комунікаційного вузла, де дані передаються до магістральної мережі передачі даних (рис. 1).

Дане рішення було експериментально апробовано. Була поставлена задача передачі
даних обсягом 5 Гб на відстань 3 км в умовах лісної місцевості. У якості доступної класичної
технології використовувався канал зв’язку 3G оператора мобільного зв’язку «Київстар». У
якості FANET-мережі було використано три дрони DJI Mavic Air Flame Red, укомплектовані
підсистемами  передачі  даних  IEEE 802.11n,  флеш-носіями  даних  по  16  Гб,  додатковими
акумуляторами та перепрограмованими автопілотами. В результаті було отримані наступні
результати: у першому випадку було витрачено 4 год. 37 хв.; у другому 29 хв.

Рисунок 1. Приклад застосування FANET-мережі для передачі великих обсягів даних

Таким  чином,  відповідно  до  концепції  AWS  Snowmobile,  запропоноване  рішення
дозволяє швидко передавати значні обсяги даних без побудови окремих каналів зв’язку, що
актуально для мобільних спостережних платформ, наукових інструментів реєстрації великих
обсягів даних в важкодоступних місцях тощо. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ВОЛЗ

Анотація.  Сучасні  волоконно-оптичні  системи  передачі  володіють  великими
швидкісними  можливостями  і  широкосмугового,  стабільністю  і  надійністю,  високим
ступенем  достовірності  передачі  інформації.  Щоб  відповідати  цим  якостям,  всі  їхні
елементи  мають  функціонувати  в  суворих  технічних  рамках.  Для  волоконно-оптичної
системи  передачі  (ВОСП),  як  і  для  будь-якої  кабельної  системи  (на  коаксіальних  або
симетричних  кабелях),  існують  загальні  параметри,  які  необхідно  вимірювати  при
будівництві, пуско-налагоджувальних роботах, сертифікаційних і пускових випробуваннях, а
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також у процесі експлуатації при проведення профілактичних робіт. Разом з тим ВОСП
властиві істотні особливості, обумовлені тим, що носієм інформації є потік фотонів.

Волоконно-оптичні  технології  (ВОТ)  та  їх  особливості.  Серед  особливостей  СОТ
виділяються наступні:. На сьогоднішній день смуга пропускання оптоволокна перевищує всі
потреби існуючих мереж. ОВ, що застосовуються у зв'язку на довгі та середні дистанції, в
основному складаються з матеріалу широко поширеного в природі, а тому більш дешевого,
ніж мідь.

Ключові слова:  Основні конструкції ОК,  оптичні коннектори (з'єднувачі),  з’єднання
волокон.

Оптичні кабелі на мережах доступу України
Основними  конструкціями  ОК,  застосовуються  на  мережах  зв'язку  України,  є  ОК

модульної  конструкції.  На мережах зв'язку України експлуатуються  ОК такої  конструкції
виробництва більш ніж десяти вітчизняних, а також найбільших світових виробників.

На сьогоднішній  день  єдиним виробником  ОК в  Україні  є  ВАТ "Одескабель".  Це
підприємство  виготовляє  ОК модульної  конструкції  для  магістральних,  зонових,  міських
(окл) і сільських (ОКМ) мереж зв'язку. Останні відрізняються трохи меншим діаметром ОМ
і, відповідно, меншою кількістю ОВ. Кабелі виробляються з ПЕ-оболонкою (окл і ОКМ), з
бронею з двох сталевих стрічок (ОКЛБ і ОКСБ), зі сталевою гофрованого бронею (ОКЛБг і
ОКСБг),  c  одно-(ОКЛК та  окського)  та  двошарової  (ОКЛКК) бронею зі  сталевих дротів.
Кількість ОВ в ОК - від 2 до 72 (магістральні, зонові й міські) і від 2 до 12 (сільські).

Недоліки волоконної технології
При  створенні  лінії  зв'язку  потрібні  активні  високонадійні  елементи,  які

перетворюють електричні сигнали в світло і світло в електричні сигнали. Необхідні також
оптичні  коннектори  (з'єднувачі)  з  малими  втратами  оптичними  і  великим  ресурсом  на
підключення-відключення.

Точність  виготовлення  таких  елементів  лінії  повинна  відповідати  довжині  хвилі
випромінювання, тобто похибки повинні бути близько частки мікрона. Тому виробництво
таких компонентів оптичних ліній зв'язку дуже дороге.

Інший недолік полягає в тому, що для монтажу оптичних волокон потрібно дороге
технологічне обладнання:

а) інструменти для окінцівки;
б) коннектори;
в) тестери;
г) муфти і спайс-касети.
Як наслідок,  при аварії  (обриві)  оптичного  кабелю витрати  на  відновлення  значно

вище, ніж при роботі з мідними кабелями

Особливості монтажу оптичних кабелів

  
             Рисунок 1. Крос-система ВОЛЗ                   Рисунок 2. З’єднання одномодових 
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                                                                                                         волокон ВОЛЗ

Технологічні операції в процесі з’єднання передбачають оброблення кінців волокон,
та їх зварювання (рис. 3 – 4)..

  

  Рисунок 3. Оброблення кінців волокна                      Рисунок 4. Зварювання волокон 
                                                                                                     одномодової ВОЛЗ

Для  захисту  елементів  з’єднання  волокон  та  вузлів  комутації  використовуються
спеціальні захистні елементи та крос-системи, рис. 5 – 6.

    

      Рисунок 5. Запаювання кінців волокна         Рисунок 6. Захист волокон одномодової ВОЛЗ

Наведені  вище  практичні  послідовності  операцій   є  відповідальними  в  процесі
прокладання  ВОЛЗ  та  з’єднання  волокон,  і  є  обов’язковим  для  постійних  нероз’ємних
з’єднань. 

У випадку, коли виникає необхідність оперативного з’єднання-роз’єднання волокон



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

використовують коннектори, приклади яких наведено на рис. 7 – 8.

    
   Рисунок 7. Штекер коннектора волокна           Рисунок 8. Гніздо коннектора волокна

Обов’язковим етапом завершення з’єднання (комутації) ВОЛЗ є вимірювання якості 
з’єднання за допомогою рефлектометра (рис. 9 – 10).

  
       Рисунок 9. Контроль якості з’єднання                Рисунок 10. Вимірювання параметрів 
                                                                                                                 згасання 

Топологія "кільце"  широко використовується для побудови SDH мереж перших двох
рівнів SDH ієрархії (155 та 622 Мбіт/с). Основна перевага цієї топології - легкість організації
захисту  типу  1  +  1,  завдяки  наявності  в  синхронних  мультиплексорах  SMUX двох  пар
оптичних  каналів  прийому/передачі:  схід  –  захід,  що  дають  можливість  формування
подвійного кільця із зустрічними потоками.

Технічні  вимоги,  система  маркування  та  методи  випробувань  вітчизняних  ОК
(виробництва  ВАТ  "Одескабель")  викладені  в  технічних  умовах.  Керуючись  цими
нормативами,  ВАТ  "Одескабель"  сьогодні  випускає  ОК  для  магістральних,  міських  і
сільських  мереж  зв'язку,  що  не  поступаються  за  технічними  характеристиками  кращим
зарубіжним аналогам.

Оптичні  кабелі  є  важливим  компонентом  оптичних  систем  передачі.  Разом  із
створенням  нових  конструкцій  передбачається  модернізація  і  удосконалення  існуючих
конструкцій в області вживання сучасніших матеріалів, створення композитних (ОВ різних
типів, ОВ і вита пара, сигнальні кола і так далі) кабелів, значного збільшення кількості ОВ.
Це головним чином буде обумовлено розвитком технологій електрозв'язку, вживання WDM -
і  DWDM-технологій,  широкомасштабним  впровадженням  ОК  на  розподільних  і
абонентських лініях мереж доступу.


