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    Кузенний В.А.  
Проектування оптичної мультисервісної транспортної мережі                                  
               Курсове проектування 
               Методичні вказівки 
                                               
                                                 ВСТУП 
Перше десятиліття 21 століття для телекомунікацій принесло новий, 

бурхливий етап розвитку інтерактивних і розподільних послуг широкого 
спектра від передачі мови в цифровому форматі до десятків 
телевізійних програм найвищої якості, дистанційне навчання й доступ 
до багатьох базам даних (наукових бібліотек, адміністративних і 
медичних центрів і т.д.). 

Для підтримки розвитку нових послуг електрозв'язку необхідні 
розгалужені, надійні транспортні мережі зв'язку. Такі мережі почали 
створюватися по усьому світу в останнє десятиліття 20 століття. В 
основному це мережі технології синхронної цифрової ієрархії SDH. 
Однак ці мережі були призначені для обслуговування трафіка, які 
формуються центрами комутації каналів, і зовсім не враховували 
можливості пакетної передачі інформаційних повідомлень. Крім того, 
використання ресурсів волоконно-оптичних систем передачі засобами 
технології SDH потребує бажати кращого. Смуга пропускання 
одномодового оптичного волокна стандарту G.652 становить близько 
30ТГц, а швидкість передачі самої високошвидкісної системи SDH 
становить приблизно 40Гбіт/с. Зазначені факти й ще ряд проблем 
привели до створення ряду транспортних технологій: ATM; OTN-OTH; 
EoT; T-MPLS.  

Ці технології в наступному розвитку інтегровані в мультисервісні 
транспортні платформи різної ресурсної ємності, які, у свою чергу, 
дозволяють реалізувати як мінімум чотири рівні транспортних мереж: 
великих і надвеликих протяжностей (Long Haul/ Ultra Long Haul); 
регіональних або внутрішнзонових (Regional Core); великих міст 
(Metro-Edge); доступу (Access). Більшу роль у розвитку транспортних 
мереж відіграють стандарти Сектору Телекомунікацій Міжнародного 
Союзу Електрозв'язку ( МСЕ-Т).  

  Запропонований курсовий проект дозволяє студентам отримати 
навички в виборі необхідної системи передачі, розробці схеми 
організації зв'язку, станцій, розрахунків довжин регенераційних 
ділянок, та ін. 

    На початку проекту повинен бути представлений зміст (із 
вказівкою сторінок розділів, підрозділів, додатків і т.д.). Завершується 
проект висновком, додатками й списком літератури. Загальний обсяг 
проекту повинен бути в межах 25-35 сторінок формату А4 з текстовим 
набором Times New Roman 14, через 1.0 інтервал. Нумерація сторінок 
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в правому верхньому куті аркуша. Номера формул, рисунків та 
таблиць в межах розділів. Кожний розділ починати з нової сторінки.  

 
              1 Методичні вказівки до окремих етапів виконання  
                                           курсового проекту  

1.1 Визначення на географічній карті (карті автодоріг) місць 
розташування вузлів зв'язку в населених пунктах ( при виконанні 
проектів транспортних мереж у мегаполісах), і передбачуваних трас 
прокладки кабельних ліній. 

Розрахунки необхідних еквівалентних ресурсів транспортної мережі 
(швидкості цифрових потоків, числа оптичних каналів, числа волокон у 
кабелі) у напрямках відповідно до технічного завдання. 

1.2 Коротка характеристика населених пунктів  
1.3 Представлення варіантів топологій транспортної мережі (не 

менш 2-х) і їх порівняльний аналіз за умовами прокладки кабельних 
ліній, по довжині кабелю, по варіантах захисту ліній і користувацьких 
з'єднань. 

Представити на схемах усіх розглянутих варіантів топологій 
транспортної мережі з урахуванням еквівалентних ресурсів і ресурсів 
для захисту ліній і з'єднань. 

Представити таблиці (таблиць) підсумкових розрахунків ресурсів на 
кожній з ділянок мережі (оптичні волокна, оптичні канали, стандартні 
цифрові потоки відповідних технологій). 

    1.4 Розрахунок числа каналів. 
1.5 Визначення необхідних видів мультиплексорів ( за технологіями: 

SDH, OTN-OTH-WDM, Ethernet, ATM і ін., по застосуванню: 
термінальні, введення/виведення, кросових комутаторів) і їх кількості в 
кожному з вузлів зв'язку по порівнюваних варіантах. Вибір 
оптимального варіанту.  

Вибір апаратури виробника й кабельної продукції для відповідної 
прокладки (у ґрунт, у кабельну каналізацію, на підвіску). 

1.6 Обґрунтування вибору способів захисту: ліній зв'язку, секцій 
передачі, з'єднань трактів, апаратури. Обґрунтування будується 
виходячи з реальних характеристик обраної апаратури й топології 
мережі. 

1.7 Розрахунки ділянок передачі одноканальних (секції регенерації й 
мультиплексування) і багатоканальних оптичних (CWDM і DWDM) 
сигналів (секції багатоканальної оптичної передачі й оптичного 
мультиплексування). 

1.8 Конфігурації мультиплексорів у кожному вузлі транспортної 
мережі з розрахунком необхідних користувацьких (компонентних) 
інтерфейсів, лінійних (агрегатних) інтерфейсів, пристроїв кросової 
комутації, пристроїв захисних перемикань, пристроїв синхронізації, 
пристроїв управління, пристроїв електроживлення. 
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1.9 Розробка схеми організації зв'язку. 
1.10 Розробка схеми синхронізації цифрових пристроїв 

транспортної мережі (мультиплексорів SDH, ATM, Ethernet і т.д.). 
1.11 Розробка схеми управління транспортною мережею. 
1.12 Докладна комплектація обладнанням (карти, кошика, стійки, 

пасивні електричні й оптичні кроси) у кожному вузлі транспортної 
мережі, включаючи проміжні станції оптичного підсилення, оптичної 
регенерації, регенерації електричних сигналів, обладнання 
електроживлення. 

 
2 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ СЦІ (SDH) 
 

                 2.1  Функціональні задачі і модулі мереж СЦІ 
 
 Мережа СЦІ будується з окремих функціональних модулів: 

мультиплексорів, комутаторів, концетраторів, регенераторів і 
термінального обладнання. Цей набір модулів визначається 
основними функціональними задачами, які необхідно вирішити 
мережею: 

        -    збір вхідних потоків через канали доступу в агрегатний блок,     
         придатний для транспортування в мережі СЦІ – задача  
         мультиплексування, яка вирішується термінальними 

мультиплексорами  
         ТМ мережі доступу; 

- транспортування агрегатних блоків по мережі з можливістю 
вводу/виводу вхідних/вихідних потоків – задача транспортування, 
яка вирішується мультиплексорами вводу/виводу ADM, які 
логічно управляють інформаційним потоком в мережі, а фізично 
– потоком в фізичному середовищі, яка формує в цій мережі 
транспортний канал; 

- перевантаження віртуальних контейнерів у відповідності із 
схемою маршрутизації із одного сегменту в інший, яка 
здійснюється у виділених вузлах мережі, - задача комутації, або 
крос-комутації, яка вирішується за допомогою цифрових 
комутаторів або крос-комутаторів DXC; 

- об’єднання декількох однотипних потоків в розподільчий 
вузол – крнцентратор – задача концентрації, яка вирішується 
концентраторами; 

          -  відновлення форми і амплітуди сигналу, який передається 
на великі відстані, для компенсації його загасання – задача 
регенерації, яка  вирішується за допомогою регенераторів; 

- спряження мережі користувача з мережею СЦІ – 
задача спряження, яка вирішується за допомогою кінцевого 
обладнання – різноманітних узгоджуючих пристроїв, 
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наприклад, конверторів інтерфейсів, конверторів швидкостей, 
конверторів імпедансів і т. д. 

 
                  2.2 Топологія та архітектура мереж СЦІ 

 
2.2.1    Базові стандартні топології 

Топологія “точка-точка”.(рис 2.1). 
Ця топологія може бути реалізована за допомогою термінальних 

мультиплексорів ТМ, як по схемі без резервування каналу 
прийому/передачі, так і по схемі резервування типу 1+1, яка 
використовує основний і резервний електричні і оптичні агрегатні 
виходи. 

Топологія використовується при передачі великих потоків даних по 
високошвидкісних магістральних каналах, для формування мережі при 
переході до більш високої швидкості СЦІ і є основою для топології “ 
послідовний лінійний ланцюг”.  

 
 
 
 
 
  
 
                                                 Рисунок 2.1 
 
               Топологія “ послідовний лінійний ланцюг” (рис 2.2.) 
 Ця топологія використовується, коли інтенсивність трафіку в 

мережі не така велика і є необхідність в розгалуженні ряду точок на 
лінії, де можуть вводитися і виводитися канали доступу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Рисунок 2.2 
 
Топологія “ зірка”, яка реалізує функцію концентратора (рис 2.3). 
 В цій топології один із віддалених вузлів мережі, зв’язаний з 

центром комутації або вузлом мережі СЦІ на центральному кільці, грає 
роль концентратора, де частина трафіку може бути виведена на 
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термінал користувачів, тоді як частина, яка залишилась, може бути 
розподілена по інших віддалених вузлах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Рисунок 2.3  
 

            
  Топологія “кільце”(рис 2.4) 
Ця топологія використовується для побудови СЦІ мереж перших 

двох рівнів СЦІ ієрархії. В цій топології легко організовується захист по 
схемі типу 1+1 завдяки тому, що в синхронних мультиплексорах SMUX 
є дві пари (основний і резервний) оптичних агрегатних виходів (каналів 
прийому/передачі): схід- захід, які дають можливість формування 
подвійного кільця із зустрічними потоками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Рисунок 2.4 
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               3  ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 
                          
                        3.1 Траса кабельної лінії передачі 
Вибір траси лінії зв’язку здіснюється в залежності від населених 

пунктів, які повині бути охоплені  на основі вивчення географічної 
карти і вибору коротшої відстані між пунктами.  

Зробити копію карти місцевості, де проектується будівництво 
оптичної транспортної мережі. Карта повинна мати масштабні мітки 
або оцінки відстаней по автомобільних або залізницям. Відзначити на 
карті населені пункти й можливі траси прокладки кабелів між ними. 

Перевага віддається напрямку уздовж автодоріг, або уздовж 
залізниць на відстані не менш 20м від залізниці. Це обумовлене 
необхідністю доступу до обслуговування кабельної лінії. Оптичний 
кабель може також бути підвішений на опорах ЛЕП, на опорах 
контактної або сигнальної мережі залізниць. У містах оптичний кабель 
прокладається в підземну кабельну каналізацію, у колекторах, у 
метрополітені, підвішується на опори ЛЕП, на опори міського 
освітлення, на опори контактних мереж електротранспорту й на стояки 
радіофікації. Будівельні довжини кабелю (2, 4, 6 км) зрощуються в 
оптичних муфтах. Муфти повинні захистити зростки на тривалий строк 
від усіх несприятливих факторів (механічних ушкоджень, вологи, 
деформацій від температурних перепадів і т.д.) 

Крім того повині враховуватися умови прокладання кабелю. Траса 
лінії повина вибираться з урахуванням найменшого об’єму робіт. В 
заміській зоні лінію бажано прокладати вздовж шосейних доріг так, 
щоб було найменше число перехрещень з ріками, шосейними і 
залізничними дорогами. 

   Мережа, яка проектується, повинна охоплювати по можливості всі 
найбільші міста Області. 

 
            3.2 Коротка характеристика населених пунктів області  
Область являється однією із провідних областей України, які 

беруть участь у формуванні зовнішньої та внутрішньої економіки, і 
тому повинна підтримувати швидкий, надійний та якісний зв’язок. 

В даний час, розвиток технологій, наприклад таких як SDH, OTN-
OTH, WDM, Ethernet, ATM, розширюється швидкими темпами. За 
допомогою Internet можна здійснювати передачу голосу, передачу 
відеоконференцій, передачу даних, що являється набагато швидше і 
дешевше, чим використання звичайного телефонного зв’язку і факсу. 

Впровадження цих нових технологій потребують використання 
обладнання, яке працює швидко, надійно, не складне в обслуговуванні 
і надійно функціонує в будь-якому випадку. 
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Отже, саме тому в Області іде інтенсивний розвиток нових 
магістралей зв’язку, а в існуючих - заміна старого обладнання на нове, 
з метою удосконалення і стабільного функціонування галузі зв’язку. 

В курсовому проекті розробляється нова лінія зв’язку, яка з’єднує 
між собою такі пункти, як A, B, C,.... На цій лінії також буде 
встановлюватися обладнання  з використанням сучасних технологій і 
використанням нових можливостей у галузі зв’язку. 

     Примітка: 
Необхідно вказати слідуючі основні характеристики регіону та населених 

пунктів: 
- площа території; 
- кількість населення; 
- основні види промисловості; 
- взаємне тяготіння, та ін. 

Примітка: Необхідні дані потрібно взяти з енциклопедичних та статистичних 
видань, а також в мережі Інтернет (наприклад: http://travel.kyiv.org/map/uamap.htm). 

 
Приклад: 
 На рис. 3.1 зображена архітектура мережі  ВОЛЗ. Мережа буде 

охоплювати 5 районних (обласних) центрів  області. Для мережі 
зв’язку вибераємо кільцеву архітектуру. В кільце входять мережеві 
вузли виділення/введення (МВВ): МВВ-B, МВВ-C,...МВВ-E, та МВП-A. 
До сусіднього районного (обласного) центру К, який не ввійшов в 
кільце, необхідно передбачити відгалудження. Для можливості 
комутації потоків, в пункті МВП-A  необхідно встановити 
обладнання оперативних перемикань.   

   Загальна довжина траси становить 406 км. З урахуванням 
нерівностей і викривлень довжина кабелю перевищує довжину 
відповідної ділянки траси. Нормативні запаси складають в 
середньому 1% довжини відповідної ділянки. 

    При прокладанні кабелю необхідно врахувати основні природні 
та технічні перешкоди, які знаходяться на трасі (таблиця 3.1 ) 

http://travel.kyiv.org/map/uamap.htm
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                                   Рисунок 3.1 - Архітектура мережі   
 
 
Таблиця 3.1 

Траса 

Кількість 
перехрещень з 
автошляхами 

Кількість 
перехре-
щень з 
залізни-
цями  

Кількість 
перехре-
щень з 
ріками 

Довжина 
траси,  
км 

Довжина 
траси по 
кабелю, км 

МВП1 – МВВ2 – 
МВВ3 ... 

 МВВ7 
 

8 3 4 406    410,6 

 

 
              2.3 Розрахунок числа каналів 

      Число каналів в населених пунктах, залежить від 
чисельності населення в цих пунктах і ступеня зацікавленості 
окремих груп населення у взаємозв'язку. Чисельність населення 
визначається на підставі статистичних даних останнього перепису 
населення. Перепис населення проводиться 1 раз в 5 років, тому 
кількість населення в заданому пункті розраховується з 
урахуванням середнього приросту населення. 

Розрахунок числа каналів покажемо на такому прикладі: 
 

1. Населені пункти:      A – 1093000 осіб; 
B –   161000 осіб; 
C  –  409000 осіб;  
D  –    68000 осіб ; 

62 км 

86 км  МВВ-D 
 МВВ-C 

 МВВ-B 

81 км 

 
 МВВ-E 

96 км 

81 км 

 МВП-A 

До діючої 

мережі 
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E –  1032000 осіб. 
2. Перелік надаваних послуг – ТФ канали, 1 канал 

телебачення (Ntv), 
                                                            1 канал Ethernet 10Мбіт/с. 

3. Коефіцієнт розвитку – 1,5; 
4. Коефіцієнт телефонізації населення – 80 %; 
5. Коефіцієнт тяжіння – 12 %. 

    Розрахунок числа каналів виконується в такій послідовністі: 

tH
HtH )

100
1()( 0


 , осіб                                         (3.1) 

де H0 – число жителів на час проведення перепису населення; 
      H – середній річний приріст населення в даній місцевості у 

відсотках (приймається рівним 3 %); 
       t – період, розрахований як різниця між роком 

перспективного проектування й роком проведення перепису 
населення. Рік перспективного проектування розраховується на 10 
років уперед.  

Пункт А: 1558400)
100

3
1(1093000 12 tАH  осіб, 

Пункт B: 229600)
100

3
1(161000 12 tBH  осіб, 

Пункт C: 583200)
100

3
1(409000 12 tCH  осіб, 

Пункт D: 96900)
100

3
1(68000 12 tDH  осіб, 

Пункт E: 1471000)
100

3
1(1031500 12 tEH  осіб, 

Ступінь зацікавленості окремих груп населення, визначається 
коефіцієнтом тяжіння КТ, який коливається в широких межах від 50  
до 80 %. Кількість телефонних каналів можна визначити по 
формулі (3.2): 

                     
 






ВА

ВА
Т

mm

mm
yKтфn ,                                            

(3.2) 
де 3,1  – коефіцієнт, що відповідає фіксованій доступності; 

      6,5  – коефіцієнт, відповідний до заданих втрат; 

      08,0...05,0ТК  – коефіцієнт тяжіння між населеними пунктами; 

       05,0Y  Эрл – питоме навантаження, тобто середнє 

навантаження, створювана одним абонентом; 
       ma і mb – кількість абонентів, що обслуговуються станціями 

АМТС відповідно в пунктах А и В. 
Кількість абонентів, що обслуговуються цією або іншою АМТС, 

визначається в залежності. від числа населення, що проживає в 
зоні обслуговування. 
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 Враховуючи середній коефіцієнт оснащеності населення 
телефонними апаратами рівним К0 =0,8, кількість абонентів АМТС 
можна визначити за формулою: 

tHm  8,0 . 

Пункт А: 124670015584008,0 Am  аб., 

                           Пункт B: 1837002296008,0 Bm  аб., 

                           Пункт С: 4666005832008,0 Сm    аб., 

                           Пункт D : 77500969008,0 Dm  аб., 

Пункт E: 117680014710008,0 Em  аб., 

Тоді кількість телефонних каналів: 
 

12556,5
1837001246700

1837001246700
05,012,03,1n тф 






BA
 каналів, 

24856,5
4666001246700

4666001246700
05,012,03,1n тф 






CA
 каналів, 

5756,5
775001246700

775001246700
05,012,03,1n тф 






DA
 каналів, 

47246,5
11768001246700

11768001246700
05,012,03,1n тф 






EA
 каналів, 

10306,5
466600183700

466600183700
05,012,03,1n тф 






CB
 каналів, 

4326,5
77500183700

77500183700
05,012,03,1n тф 






DB
 каналів, 

12676,5
1176800183700

1176800183700
05,012,03,1n тф 






EB
 каналів, 

5256,5
77500466600

77500466600
05,012,03,1n тф 






DC
 каналів, 

26096,5
1176800466600

1176800466600
05,012,03,1n тф 






EC
 каналів, 

5696,5
117680077500

117680077500
05,012,03,1n тф 






ED
 каналів, 

 
Таблиця 3.1 Число каналів між населеними пунктами 
 
А  1255 2485 575 4724 

B 1255  1030 432 1267 

C 2485 1030  525 2609 

D 575 432 526  569 

E 4724 1267 2609 569  

 A B C D E 

 
 

1.1 Розрахунки числа цифрових потоків Е1 між 
населеними пунктами 
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Після розрахунків каналів розраховується число потоків Е1. 
Розраховану кількість ПЦП необхідно заокруглити до цілого числа в 
більшу сторону.  

Для розрахунків кількості цифрових потоків Е1 можна скористатися 
формулою (3.3): 

                                          )1
30

( 
тлф

nij

n
EN ,                                                

(3.3)        
де Nij –  необхідна кількість потоків i-ой і j-ой станціями; 
       En – знак цілої частини; 
       nтлф – число каналів ТЧ;        
      30 – число каналів ТЧ у потоці Е1. 

42)1
30

1255
(  nAB EN  потоків,           15)1

30

432
(  nBD EN  потоків,                    

83)1
30

2485
(  nAC EN  потоків,        43)1

30

1267
(  nBE EN  потоків,     

20)1
30

575
(  nAD EN  потоків,              18)1

30

525
(  nCD EN  потоків,                           

156)1
30

4724
(  nAE EN  потоків,           87)1

30

2609
(  nCE EN  потоків, 

35)1
30

1030
(  nBC EN  потоків,         19)1

30

569
(  nDE EN  потоків, 

 
Результати розрахунків заносимо в таблицю 3.2. 
 
Таблиця 3.2 – Число цифрових потоків Е1 між пунктами  
A  42 83 20 156 

B 42  35 15 43 

C 83 35  18 87 

D 20 15 18  19 

E 156 43 87 19  

 A B C D E                        
   

             
,)1

30
( ETHTV

тлф

nij NN
n

EN 
                                         (3.4) 

                  
де  NTV = 16 – число потоків Е1 для цифрового стислого 

телебачення. 
       NETH = 5 – число потоків Е1 для Еthernet 10Mбіт/с. 
 

632142 ABN  потоків,           362115 BDN  потоків,                    

1042183 ACN  потоків,        64)2143( BEN  потоків,     

412120 ADN  потоків,              392118 CDN  потоків,       

17721156 AEN  потоків,           1082187 CEN  потоків, 

562135 BCN  потоків,         402119 DEN  потоків, 

       Результати розрахунків заносимо в таблицю 3.3. 
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Таблиця 3.3 Число цифрових потоків Е1 між пунктами з  
                      урахуванням додаткових послуг 
Пункти A B C D E 

A  63 104 41 177 

B 63  56 39 64 

C 104 56  39 108 

D 41 36 39  40 

E 177 64 108 40  

Кількіст
ь Е1 

385 219 307 159 389 

 
 

              3    ВИБІР РІВНЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ  

                    ТА ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ 
 

3.1 Вибір оптимальної структури мережі SDH 
Мережа на базі SDH будується за допомогою різних 

функціональних модулів. Склад модуля визначається основними 
операціями, які необхідно виконати для забезпечення передачі 
високошвидкісних потоків по оптичній мережі зв'язку. Ці операції 
наступні : 

- збір потоків, що надходять у мережу SDH, у синхронні транспортні 
модулі (STM);  

-  передача по мережі з можливістю виділення потоків у проміжних 
пунктах; 

- об'єднання потоків у потоки більш високого рівня; 
          - відновлення форми й тривалості сигналів, переданих на 

великі відстані. 
    Для вирішення поставлених завдань до складу SDH входять 

наступні модулі : 
          - термінальні мультиплексори; 

                  - мультиплексори введення-виводу; 
          - регенератори;  
          - концентратори; 
          - комутатори. 

Мультиплексор – основний модуль у мережі SDH, виконує наступні 
функції: 

- об’єднує низькоскошвидкісні потоки у високошвидкісний потік на 
передачі й роз'єднує на прийманні;  

- виконує локальну комутацію, концентрацію й регенерацію 
цифрових потоків. 

 Основні типи мультиплексорів: 
-термінальний(TM); 
-мультиплексор введення-виводу (ADM). 
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TM – кінцевий пристрій мережі SDH . Має певну кількість каналів 
доступу.  Для швидкостей потоків E1,E3,E4, STM-1 - канали доступу 
електричні. Для STM-1, STM-4 і вище канали доступу – оптичні. 

TM має один або два входи/виходи. Два агрегатні виходи/входи 
використовуються для підвищення надійності. 

До агрегатних входів/виходів підключаються лінійні тракти 
первинної мережі. 

ADM мають 2 або 4 агрегатних входи/виходи, число каналів доступу 
визначається необхідною кількістю каналів введення-виводу для 
конкретного вузла мережі SDH.  

ADM дозволяє здійснити : 
- наскрізну комутацію цифрових потоків у напрямках ”схід” - 

“захід”; 
- здійснювати замикання каналу приймання на канал передачі 

на обох сторонах (“східної” і ”західної”) у випадку виходу з ладу 
одного з напрямків; 

- пропускати основний потік повз мультиплексора, у випадку 
виходу його з ладу. 

Це дає можливість використовувати ADM у топологіях типу “кільце”. 
Концентратор – мультиплексор, що поєднує кілька однотипних 

потоків, що надходять від окремих вузлів мережі, в один розподільний 
вузол. Матриця крос-комутатор повинна працювати в режимі 
консолідації віртуальних контейнерів. 

Цей вузол може мати не два, а три або чотири або й більше 
лінійних портів типу STM-1 або STM-N і дозволяє організувати 
відгалуження від основного потоку або підключення декількох вузлів 
до коміркової мережі до кільця SDH. 

Мультиплексор розподільного вузла в порту відгалуження дозволяє 
локально комутувати підключені до нього канали, даючи можливість 
виділеним вузлам обмінюватися через нього між собою, не 
завантажуючи основну мережу. 

Регенератор має один вхідний канал – як правило, оптичний триб 
STM-N і один або два (1+1) агрегатних входу/виходу.  

Його основне завдання – збільшити відстань між термінальними 
вузлами мережі SDH.  

Комутатор –DXC дає можливість зв'язати користувацькі канали 
шляхом організації постійних або тимчасових перехресних з'єднань. 
Вони встановлюються у вузлах великої пропускної здатності, де 
необхідне гнучке керування навантаженням різних напрямків. Для того 
щоб спроектувати мережу SDH, необхідно насамперед вибрати 
структуру мережі.      
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 3.2 Визначення рівня мультиплексорного 
обладнання SDH 

Синхронний транспортний модуль STM – це інформаційна 
структура, використовувана для здійснення з'єднань в SDH. Для 
визначення типу STM використовують результати, отримані в 
попередніх розділах проекту, а саме: структуру мережі із вказівкою 
місця розташування мультиплексоров уведення-виводу (ADM), 
кількість цифрових потоків Е1 між різними вузлами мережі (табл.3.3). 

Для проектування мережі необхідно вибрати відповідний 
транспортний модуль. А для цього необхідно визначити швидкість 
передачі цифрових потоків по кільцю.  

Вибираємо ділянку (пункт) мережі, на якій передається 
максимальна кількість цифрових потоків Е1 (Sмакс.). З урахуванням 
коефіцієнта запасу на розвиток мережі (Кр), необхідне число цифрових 
потоків Е1 (SH) повинне задовольняти наступній умові: 

     SH   Кр ·Sмакс.                                                                        (3.1) 
 Коефіцієнт рекомендується, Кр = 1,7 – 1,9. Тип синхронного 

транспортного модуля вибирається з урахуванням стандартних рівнів 
STM. 

 

Якщо           0      SH  63,   то вибираємо  STM-1 

             63    SH  252,  то –STM-4 

                 252  SH  1008, то – STM-16 
Враховуючи розрахунки таблиці 3.3 вибераємо рівень STM  
                      Тому що 252<389<1008 – вибераємо рівень STM-16.  
 
3.3  Вибір марки та ємності кабелю 

При виборі оптичного кабелю (ОК) для даної ВОЛЗ слід врахувати 
наступні вимоги: 

- кабель повинен мати велику пропускну спроможність і мале 
загасання; 

- оскільки проектна траса перетинає  водну перешкоду (глибина 
річки не більше 2-10 м ), тому кабель повинен бути вологостійким і 
надійно захищеним від корозії; 

- кабель має бути надійно захищений від зовнішніх впливів, бо 
буде  прокладатися  в  ґрунті ,  тобто  він повинен  мати  один  або  
декілька  бронепокриттів; 

- кабель має бути відносно недорогим і повинен мати високу 
експлуатаційну надійність. 
Оптичні кабелі випускаються згідно ТУ У 05758730.007-97 “Кабелі 

зв’язку оптичні для магістральних, зонових та міських мереж зв’язку”. В 
ОК використовуються оптичні волокна, що відповідають 
Рекомендаціям ITU-T  G.651 та G.652 та стандарту МЕК 793-2. На 
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вимогу замовника ОК можливо використання оптичних волокон, що 
відповідають Рекомендаціям ITU-T  G.653 та G.654. 

Від правильного вибору оптичного кабелю залежать капітальні та 
експлуатаційні витрати на проектовану ВОСП. На вибір впливають, з 
одного боку, параметри ВОСП (широкополосність чи швидкість 
передачі інформації, довжина хвилі оптичного випромінювання, 
енергетичний потенціал, допустима дисперсія, скручування), з іншого 
боку, оптичний кабель повинен задовольняти і технічним вимогам: 

- можливість прокладки в таких же умовах, у яких прокладаються 
електричні кабелі; 

- максимальне використання існуючої техніки; 
- стійкість до зовнішніх впливів і т.д. 
 У даний час існує велика різноманітність марок оптичних кабелів. 

Кабелі закордонних фірм ми розглядати не будемо через значну 
різницю в ціні на кабель і відсутності явних переваг перед 
вітчизняними аналогами. 

 Як лінію передачі для проектованої мережі будемо 
використовувати  оптичний кабель типу  ОКЛ вітчизняної розробки 
заводу «Одесакабель». 

Примітка: В курсовому пректі необхідно: 
- обгрунтувати вибір типу кабелю; 
- привести експлуатаційні характеристики та конструкцію кабелю. 

 

Приклад:  

Одномодові оптичні кабелі марок ОКЛ-01, ОКЛ-02, ОКЛЗ-03, 
ОКЛК-01, ОКЛБ-01, ОКЛБг-3; ОКЛАК-01 призначені для прокладки в 
кабельній каналізації, трубах, болотах, колекторах, по мостах і в 
шахтах, ґрунтах усіх категорій як ручним так і механічним 
способом, і експлуатації на внутрішньозонових і магістральних 
лініях зв'язку. 

Кабель оптичний з одномодовим волокном з гарантованим 
загасанням не більше 0,22 дБ/км із бронею з гофрованої сталевої 
стрічки. 
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Рисунок 3.1  Конструкція кабелю 

 Таблиця 3.1 – Складові частини та матеріал кабелю 

                   Складові частини                                        Матеріал 

1 Оптичні волокна по ITU-T 
G.652 і G.651, від 4 до 144 

шт. 

  

2 Оптичний модуль - полібутилентерефталат 
(ПБТ) 

3 Центральний силовий 
елемент 

- склопластик або сталевий 
трос у поліетиленовій оболонці 

4 компаунд  модуля - тиксотропний гель 

5 компаунд сердечника, що 
заповнює 

- гідрофобний заповнювач 

6 Скріплюючий  шар під 
оболонкою 

- нитки капронові, плівка ПЭТ-Э 

7 Зміцнюючий шар (1 і більш) - арамидні нитки "Кевлар", 
"Тварон" (можуть бути відсутні) 

8 Оболонка - поліетилен, товщиною - 1,5 мм 

9 Бронепокрів: подушка під 
броню 
броня 

- плівка ПВХ сталева стрічка 
Зазори бронепокрова заповнені 

гідрофобним заповнювачем 

10 Захисна оболонка - поліетилен або ПВХ, радіальна 
товщина - 2,2 мм 

 
 
 
 
 
 
Таблиця 3.2 -  Експлуатаційні характеристики кабелю 

1 – о птичне  волокно
2 – гі дрофобний  заповнювач
3 – полі етиленова  трубка
4 – це нтральний  силовий  еле мент

5 – гі дрофобний  заповнювач

6 – з крі пл юча  стрі чка

7 – полі етиленова  оболонка

8 – броня  з  гофрованої  сталевої  стрі чки

9 – гі дрофобний  заповнювач

10 – з овні шня  оболонка  з  полі етилену
 



 18 

Температу
рний режим 

Експлуатація     мінус  40С до + 60С  

збереження    мінус 40С до + 60С  

прокладка, монтаж 10С до +50С 

Радіуси 
вигину 

 

Циклічні при нормальних умовах 300 мм  

Разові при t = мінус 30С, t = +60С 150 мм  
При утворенні петлі 150 мм 

При монтажі й експлуатації 300 мм 

Навантаже
ння на  

розтягування 
 

При прокладці залежать від конструкції 
 кабелю, але не менш 3,5 кН 

Зусилля, що роздавлює, не менш - 3000 Н/100мм 
Категорія блискавкостійкості по K.25 ITU-T (I>105 

к )  
Електричний опір ізоляції оболонки 2000 MОм* км 

Оптичні 
характерист

ики 
Коефіцієнт 
загасання 

 
Для одномодових 

волокон: 

Довжин
а хвилі, нм 

КЗ 
 

1310 
1550 

0,36 
0,22 

 
Кабелі мають наступну конструкцію: 
ОКЛ-01 - має центральний силовий елемент (ЦСЕ) із 

склопластикового стержня, навколо якого скручені оптичні модулі 
(ОМ) з одномодовими оптичними волокнами, заповнені гідрофобним 
заповнювачем (ГЗ). Поверх осердя накладена поліетиленова (ПЕ) 
захисна оболонка.  

ОКЛ-02 - те ж, але з ЦСЕ зі сталевого троса. 
ОКЛБ-01 - має ЦСЕ зі склопластикового стержня, навколо якого 

скручені ОМ. Поверх осердя накладена проміжна поліетиленова 
оболонка, броня зі сталевих стрічок і захисної поліетиленової 
оболонки. 

ОКЛБг-3 – осердя ОКЛ – ЦСЕ із склопластикового стержня, 
навколо якого скручені елементи ОК (ОМ, корделі, дроти ДЖ). 
Внутрішньомодульний та міжмодульний простір заповнені ГЗ. 
Осердя скріплене стрічками обмотки. Поверх стрічок обмотки 
накладені оболонка із ПЕ, броня із гофрованої сталі та шланг із ПЕ. 

ОКЛАК-01 - має ЦСЕ зі склопластикового стержня, навколо якого 
скручені ОМ. Поверх осердя накладена проміжна полівінілхлоридна 
оболонка, алюмінієва зварна оболонка, оболонка з поліетилену, 
броня зі сталевих дротів і поліетиленова захисна оболонка (для 
прокладки через судноплавні ріки і болота глибиною більш 2 м). 

ОКЛЗ-3 – має профільоване осердя, армований склопластиковим 
стрижнем. У пазах осердя розташовані одномодові ОВ, вільний 
простір заповнюється гідрофобним заповнювачем. Поверх осердя 



 19 

накладена поліетиленова проміжна оболонка, броня зі 
склопластикових стержнів і захисної поліетиленової оболонки. 

ОКЛК-03 - те ж, але з бронею зі сталевих дротів.  
Основні технічні характеристики ОК повинні відповідати  

наведеним в таблиці 3.2. 
 З огляду на вищесказане, обираємо оптичний кабель марки 

ОКЛБ–3–ДА–3–24Е–0,40Ф3,5/0,21Н19–8/0  виробництва ВАТ  

Одескабель, згідно ТУ У 05758730.007–97 "Кабелі зв'язку оптичні",  
де:  Б – броня із плоских  сталевих  стрічок ; 
3 – номер розробки, який визначається номінальним зовнішнім 

діаметром оптичного модуля ( діаметр дорівнює 3 мм ); 

Д – діелектричний  центральний  силовий  елемент  (ЦСЕ); 
А – шар арамідних ниток; 
3 – шланг із алюмополіетилену в якості  захисного покриття; 
24Е – два оптичні модулі(ОМ), причому кожен ОМ містить 

чотири одномодові ОВ; 
0,40 –  коефіцієнт загасання на довжині хвилі 1310 нм, дБ/км; 
3,5 – хроматична дисперсія на довжині хвилі 1310 нм, пс/(км·нм); 
0,21– коефіцієнт загасання на довжині хвилі 1550 нм, дБ/км; 
19 – хроматична дисперсія на довжині хвилі 1550 нм, пс/(км·нм);             
8/0  – загальна кількість ОВ – вісім, дротів ДЖ – нуль. 
Основні  технічні  характеристики  кабелю  ОКЛБ-3ДА-3: 
1) ОК стійкий до розтягуючих зусиль – 3,5 кН; 
2) ОК стійкий до роздавлюючих зусиль – 3000 Н /100 мм; 
3) ОК стійкий до циклічних  вигинів – 35 циклів, на  кут 90  з 

радіусом 300 мм; 
4) ОК стійкий  до  перемотування – 10 циклів, з барабана на 

барабан з радіусом   неменше 20 діаметрів ОК; 
5) ОК стійкий до осьових закручувань – 10 циклів, на кут 360  на 

довжині 1м ; 
6) ОК стійкий до багаторазових (циклічних) ударів – 25 ударів 

частотою 30  2 ударів за хвилину, з початковою енергією не більше 
15 дЖ; 

7) ОК стійкий до ривків – 2 цикли, з вагою не більше 20 кг; 
8) ОК стійкий до пошкоджень при утворенні діаметром не менше 

300 мм; 
9) кабель призначений для експлуатації при температурі 

оточуючого середовища від мінус 40 С до плюс 60 С ; 
10) електричний опір ізоляції між алюмополіетиленовою 

оболонкою та бронею при температурі плюс 20 С не менше 10000 
М Ом · км ; 

11) електричний опір захисного шлангу при температурі плюс 20 
С не менше 2000 М Ом · км ; 
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Кабель ОКЛБ – 3 – ДА  використовується для прокладки в ґрунт 
усіх категорій, в тому числі заражених гризунами, крім схильних до 
мерзлотних деформацій, в кабельній каналізації, трубах та блоках. 

Конструкція кабелю показана на рис.3.2. 

 
3.4 Розрахунок довжини регенераційної ділянки по дисперсії 

При проходженні імпульсу світла по ВС змінюється не лише його 
амплітуда, але й форма, тобто імпульс розширюється. Це означає, що 
тривалість його на рівні половинної амплітуди на виході тракту більше, 
ніж на вході. На певній довжині ВС імпульси починають перекриватись, 
що призводить до накладання імпульсів, тобто до міжсимвольної 
інтерференції.  

Розрахунок довжини регенераційної ділянки по дисперсії 
грунтується на такому параметрі, як максимальна допустима дисперсія 

оптичного кабеля, тобто L хр. Допустима дисперсія оптичного кабеля 
прямо пропорційно  залежить від довжини оптичного волокна. 

                                LРД 2 
1

m ax

’


                                            

(3.2) 
         де:  δmax  - максимальна допустима дисперсія регенераційної 

ділянки  
   Приклад: 
Згідно (3.2) отримаємо максимальну довжину регенераційної 

ділянки, яка обмежена часовими характеристиками лінійного 
тракту  

Згідно параметрів оптичного інтерфейса  AXD 620-2  
максимальна допустима дисперсія регенераційної ділянки становить 
δmax= 3300пс/нм. Тобто максимальна довжина регенераційної ділянки 
LРД 2 визначається за формулою: 

LРД 2  )(165
1020

103300
12

12

км







. 

Отже, довжина регенерційної ділянки по дисперсії становить  
165 кілометрів. 
     
3.5 Розрахунок довжини ділянки регенерації по загасанню 
 
Визначення довжини регенераційної ділянки ВОЛЗ виробляється на 

основі заданих параметрів якості зв'язку і пропускної здатності лінії 
після того, як обрана типова система передачі й оптичний кабель.  

За заданих ймовірності помилки в приймаємому повідомленні та 
швид-кості передачі інформації для кожного типу фотоприймача існує 
мінімально допустимий рівень приймаємого сигналу Pф min. Нижче 
цього рівня не забезпечується задана якість передачі інформації.  
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Рівень потужності на вході фотоприймача  
 
                 Pф1 = Pпер - Pзаг                                                     (3.3) 
 
де Pпер - рівень потужності випромінювання оптичного передавача; 

Pзаг – враховує сумарні витрати в лінійному тракті. 
Загальні витрати складаються з втрат при вводі випромінювання у 

волоконний світовод (Pв); втрат в пристрої виводу (Pвив); власних втрат 
у ВС 

 

         Pвл =   LРД1                                              (3.4) 
 
де: а – погонне загасання волокна;  
LРД1 – довжина світловоду або регенераційної дільниці.  
Кількість з’єднань m на довжині регенераційної ділянки LРД1 

залежить від будівельної довжини кабелю Lб 

                  1
1


б

РД

L

L
m                                                                   (3.5) 

Якщо q з’єднань роз’ємні, а інші p=m-q – нероз’ємні з втратами арз і 
анз відповідно, тоді втрати в з’єднаннях  

         рз‚

б

РД

нззаг аqq
L

L
аP 








 1

1.

                                        (3.6) 

Звичайно в тракті на регенераційній ділянці два роз’ємних з’єднання 
(q=2). Тому  

          рз‚

б

РД

нззаг а
L

L
аP 
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1.

                                           (3.7) 

Також необхідно передбачити допуск змін параметрів ВОСП при 
зміні температури навколишнього середовища Pt, запас потужності 
сигналу в розрахунку на можливе погіршення параметрів ВОЛЗ. Ці 
втрати враховуються шляхом введення експлуатаційного запасу 
системи зв’язку Pзап (Pзап = 6 дБ). 

         Рф = Рпер - Рзаг - Рзап - Рt, 

 

Рф = Рпер - Рв - Рвив - нз((LРД1/Lб) -1) -2рз- LРД1 -Рзап - Рt              (3.8) 
 
Для забезпечення заданої якості передачі необхідно, щоб 
 

              Pф  Pф min                                                                         (3.9) 
 
Енергетичний потанціал системи зв’язку 
 
            П= Pпер - Pзаг - Pt - Pф min                                                   (3.10) 



 22 

 Енергетичний потенціал апаратури визначається характеристиками 
обраного джерела випромінювання і фотоприймача. Потенціал 
визначається як різниця між рівнями передачі і прийому. Тому що на 
кожній ділянці використовується оптична плата з однаковими 
параметрами, то енергетичний потенціал буде однаковим на всіх 
ділянках. 

 
Тоді з формул (5.6) і (5.8), відкидаючи малу величину Pвив, маємо 
 

max1

1

1

2
РД

буд

нз

рззап

РД L

l
а

аРП
L 







                         (3.11) 

 
Співвідношення (3.10) визначає максимальну довжину РД. Значення 

LРД, обмежене й знизу. При дуже коротких довжинах кабелю величина 
потужності сигнлу на вході фотоприймача призводить до істотних  
спотворень останнього. Величина LРД1min визначається діапазоном 
автоматичного регулювання підсилення (АРП) приймача  

 

буд

нз

рззапАРП

РД

l
а

аРРП
L






1

min1

2


                             (3.12) 

 
Якщо відстань по довжині прокладеного кабелю між сусідніми 

пунктами становить більше LРД. макс ., тоді на виході передачі потрібно 
поставити оптичний підсилювач (бустер), який підвищить вихідну 
потужність на 15 дБ. 

Тоді потужність на вході фотоприймача 
 
Рф = Рпер - Рпов ,                                                                           (3.13) 
 
де Рпер - потужність випромінювання оптичного передавача (лазера 

або світлодіода), а величина Рпов враховує сумарні втрати в лінійному 
тракті.  

Тоді, зневажаючи, що в чисельнику мала величина р,, отримаємо: 
 

буд

p

qзап

MAXРД

l

а

аРП
L










2
2

, км                                                           (3.14) 

 
де Рзап - експлуатаційний запас системи зв’язку;( 6…8)дБ 

q - втрати в оптичному роз’ємному з’єднанні; (0,3…0,4)дБ 

 - втрати в оптичному кабелю; (0,2…0,3)дБ 
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р - втрати в нероз’ємних з’єднаннях, (0,1…0,15)дБ 
lбуд - будівельна довжина кабелю,  
П - енергетичний потенціал мультиплексора. 
      РАРП - динамічний діапазон автоматичного регулування 

підсилення приймача, (10…15) дБ 
 Приклад: 
Для  ВОЛЗ використовуємо кабель, який випускає ВАТ 

“Одескабель”  згідно ТУ У 05758730.007-97 з погонними втратами у 

волоконному світловоді  1 = 0,4 дБ/км для =1310 нм та 1 = 0,3 

дБ/км для =1550 нм; роз’єми типу FC фірми NTT, з типовими 

втратами  рз=0,3 дБ для ОМ ОВ.  З’єднання будівельних довжин 
кабелю буде виконуватися зварювальним апаратом, який забезпечує 
типові втрати в нероз’ємних з’єднаннях  

нз ≤ 0,1 дБ. Кабель має середню будівельну довжину Lб = 2,0 км. 
Енергетичний потенціал AXD 2500-2 (П = 44 дБ), динамічний 
діапазон автоматичного регулування підсилення приймача PАРП = 15 
дБ.  

Максимальна довжина регенераційної ділянки за енергетичними 
характеристиками згідно (3.10) для 1550 нм становить: 

 

 ).(106

2
1,03,0

0.32-6-44
 LРД1max км




   

 
Мінімальна довжина РД згідно (3.11) для 1550 нм становить: 
 

 
 

).(15

2
1,03,0

3,02615-27
 L min РД1 км




  

 
Враховуючи те, що відстань по довжині прокладеного кабелю між 

містами Р – Х складає 125,5 км., тому потрібно на виході передачі 
поставити оптичний підсилювач (бустер), який підвищить вихідну 
потужність на 15 дБ. 

Проведені розрахунки довжини регенераційної ділянки показали, 
що  обмеження регенераційної ділянки за дисперсією складають – 
165км, а за енергетичними параметрами складає 106 км.,  

Для забеспечення зв'язку уникнувши НРП використовуємо 
підсилювач (Бустер) з коефіціентом підсилення +15 дБ в такому 
випадку довжина складає 149.7 км., що забеспечує перекриття 
відстані між містами Р– Х. 

 
                           LРДmax2 =(44+15)- 6 - 2х0.3 / (0,3+0,05)=149,7км 
 



 24 

Розрахунки довжини  регенераційної ділянки показали що вибрані 
елементи транспортної системи передачі, а також параметри ОК 
забезпечують виконання усіх вимог щодо забезпечення організації 
якісного зв’язку. 

 
                        4 СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ 
 
Схема організації зв’язку розробляється виходячи з таких вихідних 

даних: 
- задана кількість 2 Мбіт/с потоків, які потрібно 

організувати між пунктами мережі; 
- технічні дані  апаратури; 
- прийнята топологія мережі, яка визначає надійність 

зв’язку; 
- побудова волоконно-оптичної магістралі на першому 

етапі. 
Одною із основних переваг технології SDH є можливість такої 

організації мережі, при якій досягається не тільки висока надійність її 
функціонування, обумовлена використання ВОК, але і можливість 
збереження або відновлення ( за дуже короткий час в десятки 
мілісекунд) дієздатності мережі у випадку відмови одного із елементів 
або середовища передачі – кабеля.Такі мережі і системи логічно 
назвати існуючими в нашій літературі по системному аналізу терміном 
самовідновлюючі. 

В принципі діють різні методи забезпечення швидкого відновлення 
дієздатності синхронних мереж, які можуть бути зведені до наступних 
схем: 

1. – резервування ділянок мереж по схемах 1+1 і 1:1 по 
рознесених трасах; 

2. – організація самовідновлюючих кільцевих мереж, 
резервованих по схемах 1+1 і 1:1; 

3. – резервування термінального обладнання по схемах 
1:1 і 1+1; 

4. – відновлення дієздатності мережі шляхом обходу 
недієздатного вузла; 

5. – використання систем оперативного переключення. 
В першому випадку ділянки між двома вузлами мережі з’єднуються 

по двох рознесених трасах (стовідсоткове резервування), сигнали по 
яких розповсюджуються одночасно. У вузлі прийому вони можуть 
оброблятися по двох схемах: 

- резервування по схемі 1+1 – сигнали аналізуються і 
вибирається той, який має найкраще співвідношення 
параметрів; 

- резервування по схемі 1:1 – альтернативним 
маршрутам назначаються пріоритети – низький і високий,гілка 
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з низьким пріоритетом знаходиться в режимі гарячого резерву, 
переключення на неї  відбувається по аварійному сигналу від 
системи управління. 

В другому випадку, найбільш розповсюджена в мережі SDH, 
використовується топологія типу “кільце”, яке може бути організоване з 
допомогою двох волокон  (топологія “здвоєне кільце”) або чотирьох 
волокон (два здвоєних кільця). Недивлячись на більш високу вартість 
чотирьохволоконного варіанту, він часто використовується в останній 
час, так як забеспечує більш високу надійність. 

 Перший шлях – захист використовується в більшості на трибних 
блоках TU-n, передаючих оночасно в одному напрямку (наприклад, по 
часовій стрілці) але по різних кільцях. Якщо в момент прийому 
мультиплексором блоку, посланого іншими мультиплексорами, 
відбувається збій  в одному із кілець, система управління, 
здійснюється постійний моніторинг кілець, автоматично вибирає такий 
же блок із другого кільця. Цей захист носить розподілений по кільцю 
характер, а сам метод називається методом організації 
однонаправленого здвоєного кільця. 

 Другий шлях – захист маршруту може бути організований так, що 
сигнал передається в двох протилежних напрямках (східному і 
західному), причому одне направлення використовується як основне, 
друге – як резервне. Такий метод у випадку збою використовує 
переключення з основного кільця на резервне і називається методом 
організації двунапроавленого здвоєного кільця. В цьому випадку блоки 
TU-n мають доступ тільки до основного кільця. У випадку збою 
відбувається замикання основного і резервного кілець на межі 
дефектної ділянки (рис.4.1а), утворюючи нове кільце. Це замикання 
відбувається за рахунок включення петлі зворотнього зв’язку, 
замикаючий приймач і передавач агрегатного блоку на відповідній 
стороні мультиплексора (східної і західної). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                     а)                                                                                б) 

 
Рисунок 4.1.Методи захисту подвійного кільця; 
а) шляхом виключення пошкодженої ділянки; 
б) шляхом оганізації обхідного шляху 
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 У третьому випадку відновлення дієздатності здійснюється за 

рахунок резервування на рівні трибних інтерфейсів. Схема 
резервування в загальному випадку N:1, що допускає різну ступінь 
резервування: від 1:1 (100%) до меншого ступеня, наприклад, 4:1 
(25%), коли на 4 основні трибні інтерфейсні карти використовується 
одна резервна, яка автоматично вибирається системою крос-комутації 
при відмові однієї із основних. Цей метод широко розповсюджений в 
апаратупі SDH для резервування трибних карт 2 Мбіт/с (4:1 або 3:1 
для STM-1 або 16:1, 12:1, 8:1 для STM-4), а також резервування 
найбільш важливих змінних блоків, наприклад, блоків крос-комутації і 
систем управління і резервного живлення, час переключення яких на 
запасні не перевищує 10 мсек. 

 У четвертому випадку резервування, як таке не 
використовується, а дієздатність системи вцілому (на рівні агрегатних 
блоків) відновлюється за рахунок виключення пошкодженого вузла із 
схеми функціонування. Так системи  управління SDH мультиплексорів 
дають можливість організувати обхідний шлях, який дозволяє 
пропускати поток агрегатних блоків повз мультиплексора у випадку 
його відмови (рис.4.1б). 

 У п’ятому випадку, характерним для мереж  загального вигляду, у 
вузлах мережі встановлюються крос-комутатори системи 
оперативного переключеня, які здійснюють, у випадку відмови, 
викликаного або розривом з’єднуючого кабеля, або відмовою вузла 
послідовного лінійного кола, реконфігурацію прилеглих (вхідних і 
вихідних) ділянок мережі і відповідну крос-комутацію потоків. 
Процедура такої конфігурації може бути централізованою або 
розподіленою. В першому випадку вона здійснюється мережевим 
центром управління, що може бути реалізованим достатньо просто, у 
другому – сумісне рішення про реконфігурацію повинно вироблятися 
групою прилеглих систем оперативного переключення. Можуть 
застосовуватися і комбіновані методи.  

 Використання систем оперативного переключення по принципу 
організації захисту нагадує схему резервування 1:1 методу 
резервування по рознесених трасах. Різниця  в тому, що в останньому 
випадку фізичний і віртуальний канал уже існує, тоді як у першому він 
формується у момент оперативного переключення (дія більш 
характерна комутатора/ маршрутизатора в мережах пакетної 
комутації).   

 
   Приклад: 
    На схемі організації зв'язку повинні бути зазначені: 
- усі пункти проектованої транспортної мережі зв'язку; 
- усі використовувані мультиплексори, включаючи додаткові 

кошики (полки розширення); 
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- на всіх позначеннях мультиплексорів необхідно показати 
інформаційні користувацькі (компонентні) потоки по напрямках ( А-
B, А-C, …. і т.д.) і відповідні їм інтерфейси; 

- агрегатні (лінійні) інтерфейси, з оптичними лініями, що 
підключаються до них (робочі й резервні); 

- типи оптичних кабелів і їх довжини між вузлами зв'язку; 
- проміжні станції оптичного підсилення або регенерації з назвами 

населених пунктів і вказівкою відстаней; 
- проміжні пункти з виділенням окремих волокон з кабельної лінії. 
Рисунок схеми організації зв'язку повинен бути достатнього 

розміру для прочитання всіх написів, тобто розмір знаків при 
комп'ютерному наборі не менш 10. На схемі повинні чітко 
проглядатися всі проектовані зв'язки згідно  завдання. Приклад 
схеми організації зв'язку наведений на рис.4.2.  
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Таблиця 3.2 – Число цифрових потоків Е1 між пунктами  
A  42 83 20 156 

B 42  35 15 43 

C 83 35  18 87 

D 20 15 18  19 

E 156 43 87 19  
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Таблиця 3.3 Число цифрових потоків Е1 між пунктами з  
                      урахуванням додаткових послуг (TV та Ethernet 

10Мбіт/с 
Пункти A B C D E 

A  63 104 41 177 

B 63  56 39 64 

C 104 56  39 108 

D 41 36 39  40 

E 177 64 108 40  

Кількість 
Е1 

385 219 307 159 389 

 
 

5  КОНФІГУРАЦІЯ МУЛЬТИПЛЕКСНИХ ВУЗЛІВ  
 

Для конфігурації вузлів мережі, складання специфікації змінних 
блоків та розробки схеми  з’єднань змінних блоків на всіх вузлах мережі 
необхідно мати номенклатуру функціональних змінних блоків, їх 
призначення. 

Тому необхідна прив’язка до обладнання системи передачі 
конкретної фірми-виробника. 

  За останні декілька років на мережах України застосовується 
обладнання закордонних фірм, таких як: Ericsson, Nortel, Siemens, і в 
останній час компанії   

ECI Telecom Ltd (Ізраїль), та інших.  
Примітка: 
  В курсовому проекті необхідно: 
  -  вибрати типи та виробника мультиплексорів; 
 -  вибрати необхідні модулі (блоки) та розробити комплектацію   
       (конфігурацію) мультиплексорів; (див. рис.5.1) 

- розробити структурну схему мультиплексора для одного пункту; (див. 
рис.5.1)  

- скласти специфікацію необхідних вузлів. (див. табл. 5.1) 
- Сайти деяких відомих виробників апаратури: www.advaoptical.com , www.alcatel-

lucent.com , www.ciena.com , www.cisco.com , ru, www.huawei.com , www.marconi.com , 
www.meriton.com , www.nec.ru , com, www.siemens.com , www.tellabs.com , www.utistar.com і 
т.д. 

-  

Приклад: 
Комплектація мультиплексора SMA1 здійснюється наступними 

модулями: 
Для реалізації мережі що проектується, в якості проміжних  

мультиплексорів будемо використовувати синхроний 
мультиплексор AXD 620-2  компанії Ericsson.  AXD 620-2 дозволяє 
діапазон конфігурацій обладнання і застосування мережі для 
виконання комплексних і різних функцій мережі. 

Розташування плат для устаткування AXD 620-2   показано на 
рис. 5.1 
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Рисунок 5.1 Конфігурація мультиплексора 
Комплектація мультиплексора AXD 620-2 здійснюється 

наступними модулями: 
     Блок комутації  (Switch Unit) в кількості 2 модулів.  забезпечує 

управління високого рівня обладнання і з’єднується з персональним  
комп’ютером, який діє як локальний оператор (через F інтерфейс) і з 
дистанційним   центром управління мережі (через Q інтерфейс), щоб 
завантажить програмне управління  блоком і видати звіт про 
виявлення аварійних сигналізація. Для більш надійної  роботи 
мультиплексора блок комутації захищається (1:1) 

   Оптичний агрегатний блок (STM-4 Optical Mux Unit), може 
керувати одним STM-4 потоком з різними оптичними інтерфейсами 
(S-4.1, L-4.1,   L-4.2, L-4.3, JE-4.3). З урахуванням забезпечення 
механізму обраного захисту необхідно 2 модулі 

Блок контролера та зв’язку (Communication & Control Unit) – 
один модуль на блок. 

    Допоміжний блок (Auxiliary Unit) – один модуль на блок. Може 
підсилювати вхідний STM-4 оптичний сигнал, досягаючи рівні 
потужності до +10 і +12 дБм.  

Трибутивні блоки (Tributary Unit).- 63 х 2 Мбіт/c кількість 
визначається кількістю цифрових потоків на кожній площадці, 3 х 34 
Мбіт/c, 3 х 45 Мбіт/c, 2 х 140/155 Мбіт/c. 

Блок закінчення полиці (End of Shelf Unit )- один модуль на блок.   
Забезпечує сигнальну індикацію  
Таблиця 5.1  Розподіл обладнання по площадках (пунктах) 
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Базове обладнання STM-16 1 1 1 1 1 

Базове обладнання STM-4 1 1 1 1 1 

Захист матриці крос-конекції 1 1 1 1 1 

оптичний інтерфейс S-4.1 STM-4  2 2 2 2 2 

Модуль End of Shelf  1 1 1 1 1 

Контролер 1 1 1 1 1 

Модуль синхронізації 1 0 0 0 0 

Трибутарний інтерфейс 63х1.5/2 Mb/s 
G.703  2 3 3 2 4 

Конектори для 1.5/2 Mbit/s, 100 /120 
Ом. 12 12 14 12 20 

Захист для  63х1.5/2 мБіт/с 1 1 1 1 1 

Auxiliary Access 1 1 1 1 1 

портативний телефон 1 1 1 1 1 

Стояк ETSI 1 1 1 1 1 

 
 

                                                                      
             Рисунок 5.2 Структурна схема мультиплексора AXD-620-2 
 
 
 

 
  



 31 

                                              ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 
 1.Каток В.Б. Волоконно-оптичні системи передачі. Київ, 1999  
      2.Бирюков Н.Л. Стеклов В.К. Транспортные сети и системы  

электро-     
         связи. Системы мультиплексирования. Киев: ЗАТ «Віпол», 

2003 
3. Хмелев К.Ф. Основы SDH. Киев: «Політехніка»  ЗАТ «Віпол», 

2003 
4. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі. 
      Київ: „Техніка”, 2001 
     5. Стеклов В.К., Нові інформаційні технології: Транспортні 

мережі   
      телекомунікацій. Київ: «Техніка» 2004 
6.  URL: http://www. kuzenny.narod.ru 
     8.  URL: http://www. kunegin.narod.ru 
     9.  URL: http://www. osp.ru 
   10.  URL: http://www.ukrtelecom.net 
    11.  URL: http://www.siemens.ru 
12.   URL: http://www.sovtel.ru 
   13.   URL   http://travel.kyiv.org/map/uamap.htm) 
14.   URL: http://www.ukrcensus.gov.ua 
15.   URL: http://www.infostore.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://travel.kyiv.org/map/uamap.htm
http://www.ukrcensus.gov.ua/
http://www.infostore.org/

