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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ІМ - інформаційна мережа 

ADSL (Asymmetric digital subscriber line) - асиметрична цифрова 

абонентська лінія 

APON - пасивні оптичні мережі з технологією АТМ 

APD (Avalanche Photodiode) - лавинний фотодіод 

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронний режим переносу  

BER (bit error rate) - коефіцієнт бітових помилок 

BPON (Broadband PON) - широкосмугові пасивні оптичні мережі 

CAGR (Compound Annual Growth Rate) - обчислення до річного коефіцієнта 

зростання 

CRC (cіrcle redundacy check) - циклічна надлишкова перевірка 

CSMA/CD (Carrier Sense Mupltiple Access/Collision Detect) - множинний 

доступ з опитуванням несівної та вирішенням колізій 

DBA (Dynamic Bandwidth Assignment) - динамічний вибір смуги 

пропускання 

DFB (Distributed FeedBack laser) - розподілений лазер зі зворотнім зв’язком 

DSL (Digital subscriber line) - цифрова абонентська лінія 

EIA (Electronics Industries Alliance) - альянс Електронної промисловості 

EPON (Ethernet PON) - пасивні оптичні мережі з технологією Ethernet 

Ethernet - інтерфейс взаємодії, побудований за стандартом ІЕЕЕ 802.х 

GEM (GPON Encapsulation Method) - метод формування пакетів в мережах 

побудованих на GPON 

GFP (generic framing protocol) - протокол формування пакетів 

GPON (Gigabit PON) - гігабітні пасивні оптичні мережі 

GTC (GPON Transmission Convergence) - конвергенція передавання в GPON 

GWWOP (ground wire wrapped optical fiber cable) - волоконно-оптичний 

кабель, що навивається на канат грозозахисту 

FEC (forward error correction) - система із зворотньо вирішувальним 

зв’язком для попередньої корекції помилок 
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FTTх  (Fiber To The х) - волокно до точки Х 

FTTA (Fiber To The Apartment) - волокно до оселі (квартири) житлового 

будинку користувача. 

FTTB (Fiber To The Building) - волокно до будівлі користувача. 

FTTBusiness* (Fiber To The Business) - волокно для роботи. Концепція є 

фактично аналогом концепції FTTH, з тією різницею, що FTTBusiness передбачає 

мережне закінчення, що обслуговуватиме кілька користувачів (наприклад офісний 

сервер) і тому така концепція побудови мережі матиме більш жорсткі вимоги до 

елементів мережі задля забезпечення якості роботи мережі. 

FTTC (Fiber To The Curb) - волокно до розподілювальної шафи, в даній 

шафі сигнал конвертується і подається в абонентські лінії (мідні обвиті (виті) 

пари). 

FTTCab (FTTC): (Fiber To The Cabinet) - волокно до розподілювальної шафи 

або приміщення з розподілювальним обладнанням. 

FTTD (Fiber To The Desk) - волокно до столу або кінцевого пристрою. 

FTTE (Fiber To The Exchange) - волокно до вузла комутації. Волоконно-

оптична частина мереж за такої концепції закінчується в будівлі АТС оператора 

зв’язку. Така концепція приймається за необхідності розділити ємність АТС на 

частини зі збереженням існуючої мідної мережі або для розгортання нових мереж 

для інших операторів зв’язку. 

FTTF (Fiber To The Feeder) - волокно до пасивної коаксіальної абонентської 

проводки. 

FTTH (Fiber To The Home) - волокно до помешкання. Архітектура побудови 

мережі, за якої волоконно-оптичний кабель використовується для з’єднання 

центру надання послуг (телефонна станція) та певного помешкання (квартири) 

або приватного бдинку. 

FTTK (Fiber To The Kerb) - волокно  

до розподілювальної шафи. 

FTTN (Fiber To The Node) - волокно до розподільного вузла. 
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FTTNeigborghood (Fiber To The Neigborghood) - волокно до житлового 

осередку. 

FTTO (Fiber To The Office) - волокно до офісу, є подальшим розвитком 

FTTB, де волокно подається до кожного офісу, що розташовані в будинку. 

FTTOpt (Fiber To The Optimum) - волокно до оптимальної для оператора 

та/або абонента точки. 

FTTP (Fiber To The Premises) - волокно до помешкання (приміщення). 

FTTR (Fiber To The Remote) - волокно до віддаленого користувача, 

концентратора, мультиплексора або відомчої комунікаційної системи. 

FTTS (Fiber To The School) - волокно до школи, фактично є різновидом 

архітектури “волокно до будинку”. 

FTTSub (Fiber to the Subscriber) - волокно до абонента. 

FTTU (Fiber-To-The-User) - волокно до користувача. 

FTTW (Fiber To The Workplace) - волокно до робочого місця. 

FTTZ (Fiber To The Zone) - волокно до центру певної зони абонентського 

доступу. 

HFC (Hybrid Fiber/Coaxial) - гібридні волоконно-оптичні/коаксіальні мержі 

H-OTDR (High spatial resolution Optical Time Domain Reflectometer) - 

оптичний рефлектометр часової області з високою просторовою роздільною 

здатністтю 

ІЕЕЕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - інститут інженерів 

електротехніки та електроніки 

IPTV (Internet Protocol Television) - цифрове інтерактивне телебачення в 

мережах передачі даних за протоколом IP 

ISO (International Organization for Standardization) - міжнародна Організація 

зі Стандартизації 

LLID (Logical link identificаtor) - ідентифікатор (код визначення) логічного 

ланцюга 

MAC (Media Access Control) - керування доступом до середовища 
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MASS (metal armoring self supporting optical fiber cable) - самонесучий 

волоконно-оптичний кабель армований металевими елементами 

MLM (Multi-Longitudinal Mode) - лазер на багатьох поздовжніх модах 

MMF (Multi-Mode Fiber) - багатомодове оптичне волокно 

MRT (maximum round-trip time) - максимальний час проходження сигналу в 

обох напрямках 

NA (Not Applicable) - не застосовується 

NG-PON2 - наступне покоління пасивної оптичної мережі версія 2 

NRZ (Non-Return to Zero) - кодування без повернення до нуля 

NRZI (Non Return to Zero Invertive) - інверсне кодування без повернення до 

нуля 

ODN (Optical Distribution Network) - оптична мережа доступу 

OLT (Optical Line Termination) - оптичний мережний термінал  

OMCI (ONU Management and Control Interface). 

ONU (Optical Network Unit) - оптичний мережний модуль 

OPGW (optical fiber composite ground wire cable) - волоконно-оптичний 

кабель, що вбудований у канат грозозахисту 

OLTS прилад для вимірювання оптичних втрат 

ORL (Optical Return Loss) - оптичні обернені втрати 

OSI (Open Systems Interconnection) - взаємодія відкритих систем 

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) - оптичний рефлектометр 

часової області 

PMD (Physical Media Dependent) - фізично залежне середовище 

RTT (Round trip time) - час проходу сигналу в прямому та зворотньому 

шляху 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - синхронна цифрова ієрархія 

цифрова абонентська лінія 

SLM (Single-Longitudinal Mode) - лазер на одній поздовжній моді 

SMF (Single-Mode Fiber) — одномодове оптичне волокно 

SNI — (Service Network Interface) - мережний інтерфейс послуг 



12 

 

SOA (Semiconductor Optical Amplifier) - напівпровідникові оптичні 

підсилювачі 

SOP (start of packet) — Початок пакету 

STM (Synchronous Transport Module) - синхронний транспортний модуль 

RMS (Root-Mean-Square) - середньоквадратичне значення 

PIN (Photodiode without internal avalanche) - Фотодіод без внутрішньої 

лавиного ефекту 

PLOAM (Physical Layer OAM) - фізичний рівень ОАМ 

PON - passive optical network 

TC (Transmission Convergence) - конвергенція передавання 

TDM (Тime Division Мultiplexing) - системи з часовим розділенням каналів 

TIA (Telecommunication Industry Association) - асоціація виробників засобів 

зв’язку 

UI (unit interval) - одиничний інтервал 

UNI - (User Network Interface) - мережний інтерфейс користувача 

VDSL (Very high-bit-rate Digital Subscriber Line) - надшвидкісна цифрова 

абонентська лінія 

WADC (wrapped all dielectric cable) - повністю діелектричний кабель, що 

навивається 

WDM (Wavelength Division Multiplexing) - спектральне розділення каналів 
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ВСТУП 

 

Розвиток інформаційних систем, а також поява нових послуг для абонентів, 

обумовлює значне збільшення передаваємих по інформаційній мережі потоків 

інформації і спонукає операторів знаходити нові шляхи збільшення пропускної 

здатності  транспортних мереж. 

При обгрунтувані рішення необхідно враховувати: 

• економічна доцільність; 

• потенціал для дальшого розвитку інформаційної мережі (ІМ); 

• різноманітність послуг операторів. 

На ринку інформаційних мереж, що стрімко розвивається, ризиковано 

приймати як поспішні рішення, так і чекати появи нових більш досконалих 

технологій. З урахуванням заданих критеріїв, найбільш оптимальною і 

перспективною являється технологія пасивних оптичних мереж (PON) (passive 

optical network). 

Розподільча мережа доступу PON, яка базується на деревоподібній 

волоконній кабельній архітектурі з пасивних оптичних розгалужувачів на вузлах, 

являється найбільш економічним способом для забезпечення  широкосмугової 

передачі різних прикладних пакетів даних. 

При цьому архітектура PON має високий потенціал для збільшення як 

вузлів мережі, так і пропускної здатності в залежності від потреб споживачів. 

Будівництво мереж доступу на даний час головним чином розвивається по 

чотирьох основних напрямках: 

 мережі на основі існуючих мідних телефонних пар і технологія xDSL; 

 гібридні волоконно-коаксіальні мережі; 

 бездротові мережі; 

 волоконно-оптичні мережі. 

Використання технології xDSL, яка постійно удосконалюється, являється 

найпростішим і недорогим способом збільшення пропускної здатності існуючої 

кабельної системи на основі мідних кручених пар. Для операторів такий шлях є 
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найбільш економічним і виправданим, у тому випадку, якщо необхідно 

забезпечити швидкість до 8 Мбит/c. Однак, швидкість передачі до десятків 

мегабіт у секунду на існуючих кабельних системах, з урахуванням більших 

відстаней (до декількох км) і низької якості міді, представляється не простим і 

більш дорогим рішенням. 

Інше традиційне рішення - гібридні волоконно-коаксіальні мережі (HFC, 

hybrid fiber-coaxial). Підключення великої кількості  кабельних модемів на один 

коаксіальний сегмент приводить до зниження середніх витрат на побудову 

інфраструктур інформаційної мережі розраховуючи на один абонента й робить 

доцільним таке рішення. У цілому ж тут зберігається конструктивне обмеження 

по смузі пропускання. 

Застосування бездротових інформаційних мереж доступу може бути 

доцільним там, де виникають технічні труднощі для використання кабельних 

інфраструктур. Бездротовий зв'язок по своїй природі не має альтернативи для 

мобільних служб. 

Мобільні мережі 4G та 5G – це технології, що в сукупності представляють 

собою нове покоління мобільного зв’язку з покращеною якістю передачі голосу 

та ще вищою швидкістю обміну даними – понад 1000 Мбіт/с. Прикладом  

технології 4G є WiMAX, яка забезпечує теоритичну межу передачі даних на рівні 

1Гбіт/с. 

За прогнозами аналітиків в 2020 році п’яте покоління мобільного зв’язку 

прийде на зміну існуючому стандарту 4G. 

Мобільна мережа 5G (fifth generation) - це п'яте покоління технологій 

мобільного зв'язку з величезною швидкістю передачі даних - кілька гігабіт на 

секунду. Нещодавно було встановлено рекорд близько 50 Гбіт / с. Це в 40 разів 

швидше діючих бездротових мереж. 

В мережах 5G зменшено затримку сигналу (в залежності від середовища 

поширення і використовуваної частоти сигнал буде приходити до одержувача з 

тієї чи іншої затримкою) до однієї мілісекунди - проти 10 мілісекунд в мережах 

4G і 100 мілісекунд в 3G. 
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Слід зазначити, що для перерахованих бездротових технологій подальше 

збільшення пропускної здатності інформаційної мережі пов'язане з більшими 

труднощами, які відсутні при використанні такого середовища передачі, як 

волокно. 

Також  слід зазначити, що не дивлячись на те що супутниковий та 

радіозв’язок грав важливу роль, без винаходу лазерних та оптоволоконних 

комунікаційних систем, сучасна всепроникаюча глобальна мережа Інтернет, була 

б не можлива. 

Майбутнє сучасних широкосмугових мереж інформаційного суспільства без 

сумніву суттєво залежить від оптичних технологій.  

В даній магістерській роботі проведено аналіз тенденцій розвитку  

технологій мереж доступу. Серед великої кількості технологій та концепцій, з 

урахуванням зростаючих потреб сучасного українського абонента, зроблено 

висновок, що найбільш оптимальною та перспективною для побудови 

мультисервісної інформаційної мережі доступу висотних житлових комплексів є 

технологія 10G PON. 

Саме технологія 10G PON може забезпечити комплексну, одночасну і 

безперешкодну доставку користувачам трафіку телефонного зв’язку, передачі 

даних інформаційної мережі Інтернет, потоків цифрового телебачення, окрему 

смугу для  передачі багатоканального радіочастотного аналогового телебачення.  

В основній частині магістерської атестаційної роботи детально розглянуто 

процес проектування 10G PON. Проведено науково-технічний аналіз по вибору 

волоконного світловода, проведені розрахунки параметрів світловода. 

Спираючись на рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку 

розроблена методика проектування мультисервісної інформаційної мережі 

доступу для висотних житлових комплексів на основі технології 10G PON. 

Приведено приклад конкретних розрахунків оптичного бюджету системи. 

Також, в заключній частині магістерської роботи було розроблено питання 

експлуатаційних вимірів. 
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1 АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ 10G PON ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЛЬТИСЕРВІСНИМИ 

ПОСЛУГАМИ АБОНЕНТІВ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ  

 

1.1 Аналіз типових топологій для побудови оптичних інформаційних 

мереж доступу 

Існують чотири основні топології побудови оптичних мереж доступу [1]: 

"кільце", "точка-точка", "дерево з активними вузлами", "дерево з пасивними 

вузлами". Кільцева топологія, рис. 1.1, на основі SDH позитивно зарекомендувала 

себе в міських інформаційних мережах. Однак у мережах доступу не все так 

добре. Якщо при побудові міської магістралі розташування вузлів планується на 

етапі проектування, то в мережах доступу не можна заздалегідь знати де, коли й 

скільки абонентських вузлів буде встановлено. При випадковому територіальному 

й часовому підключенні користувачів кільцева топологія може перетвориться в 

сильно зламане кільце з безліччю відгалужень, підключення нових абонентів 

здійснюється шляхом розриву кільця й вставки додаткових сегментів. На практиці 

часто такі петлі сполучаються в одному кабелі, що приводить до появи кілець, що 

схожі більше на ламану - "стислих" кілець (collapsed rings), що значно знижує 

надійність ІМ. Тому головна перевага кільцевої топології зводиться до мінімуму. 

 

      

Рис 1.1 - "Кільце"                  Рис 1.2 - "Точка-точка" 

На рис. 1.2 зображена топологія "Точка-точка", що не накладає обмеження 

на використовувану мережну технологію. "Точка-точка" може бути реалізована як 

для будь-якого мережного стандарту, так і для нестандартних рішень, наприклад, 

що використовують оптичні модеми. З погляду безпеки й захисти переданої 

інформації, при з'єднанні "Точка-точка" забезпечується максимальна захищеність 
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абонентських вузлів. Оскільки оптичний кабель необхідно прокладати 

індивідуально до абонента, цей підхід є найбільш дорогим і привабливий в 

основному для великих абонентів. 

Рис. 1.3 Дерево з активними вузлами         Рис. 1.4 Дерево з пасивним оптичним   

                           розгалуженням PON (P2MP) 

Дерево з активними вузлами – це економічне з погляду використання 

волокна рішення, рис. 1.3. Це рішення гарне вписується в рамки стандарту 

Ethernet з ієрархією по швидкостях від центрального вузла до абонентів 

1000/100/10 Мбіт/з (1000 Base-LX, 100 Base-FX, 10 Base-FL). Однак у кожному 

вузлі дерева обов'язково повинне перебувати активний пристрій (стосовно до IP-

Мереж, комутатор або маршрутизатор). Оптичні інформаційної мережі доступу 

Ethernet, що переважно використовують дану топологію, відносно недорогі. До 

основного недоліку варто віднести наявність на проміжних вузлах активних 

пристроїв, що вимагають індивідуального живлення. 

На рис. 1.4. ілюстроване рішення на основі архітектури PON. Така  

топологія використовує логічну топології P2MP (point-to-multipoint) , що 

покладена в основу технології PON, до одного порту центрального вузла можна 

підключати цілий волоконно-оптичний сегмент деревоподібної архітектури, що 

охоплює десятки абонентів. При цьому в проміжних вузлах дерева 

встановлюються компактні, повністю пасивні оптичні розгалужувачі (сплітери), 

не потребуючі живлення й обслуговування. 

 

1.2 Основні тенденції розвитку інформаційних мереж доступу 

Загальновідомо, що PON дозволяє заощаджувати на кабельній 

інфраструктурі, за рахунок скорочення сумарної довжини оптичних волокон, 

тому що на ділянці від центрального вузла до розгалужувача використовується 
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всього одне волокно. Менше звертають увагу на інше джерело економії – 

скорочення числа оптичних передавачів і приймачів у центральному вузлі. Тим 

часом економія від другого фактора в деяких випадках виявляється навіть більше 

істотною [2].  

Так за оцінками експертів конфігурація PON з розгалужувача у 

центральному офісі в безпосередній близькості до центрального вузла 

виявляється економніше, ніж мережа точка-точка, хоча скорочення довжини 

оптичного волокна практично немає. Більше того, якщо відстані до абонентів не 

великі з урахуванням витрат на експлуатацію (у Японії це істотний фактор) 

виявляється, що PON з розгалужувачем у центральному офісі економніше, ніж 

PON з розгалужувачем, наближеним до абонентських вузлів. 

10G PON є перевіреною технологією, з нормами, затвердженими ще в 2005 

році. Перший комерційний курс розгортання 10G PON в Північній Америці 

почався в червні 2006 року. Цей і наступні проекти розгортання 10G PON в світі 

показали високу надійність та відмовостійкість 10G PON , що особливо важливо 

для корпоративних клієнтів.  

Висока пропускна спроможність особливо важлива для того, щоб надавати 

увесь спектр послуг (голос, відео, дані). Чим ббвльше клієнти можуть отримувати 

послуг від одного оператора, то тим менше шансів, що вони забажають його 

зміни. 

10G PON використовує FTTx і може забезпечити високу пропускну 

здатність послуг для малих населених пунктів, які раніше були занадто віддалені 

для задоволення вимог великих операторів. 10G PON також використовує 

волокно, вартість якого порівняно не висока. 

10G PON використовує PON мережу, що не потребує постійного технічного 

обслуговування і має малі витрати на абонентське обладнання. 10G PON 

забезпечує безпечне передавання інформації, а безпека є одним з основних 

аспектів на ринку послуг. 

Згідно з новим дослідженням Global Market Insights Inc., розмір 

технологічного ринку 10G PON до 2024 року перевищить 16 мільярдів доларів 
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США. Зростання ринку технологій 10G PON пояснюється масовим сплеском 

розгортання пристроїв IoT (Internet of Things — концепція інформаційної мережі, 

що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані 

передавачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і 

обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами, за допомогою 

використання стандартних протоколів зв'язку), які породжують необхідність 

безпечного та надійного зв'язку. Масове підключення побутових пристроїв, 

датчиків та іншого устаткування потребують надійної інформаційної мережі у 

епоху IoT. 10G PON все частіше береться за основу, оскільки має потенціал для 

підтримки сервісів з високими вимогами щодо смуги пропускання. 

Іншим фактором, що сприяє зростанню ринку технологій 10G PON, є поява 

5G мереж, які, як очікується, забезпечать більшу потужність на один пристрій і 

підтримують нові типи рішень завдяки масовому впровадженню зв'язку Machine-

to-Machine (M2M). Поява інтенсивних комунікаційних послуг також прискорить 

впровадження технологій 10G PON наступного покоління (рис 1.5).  

 

Рис. 1.5 - Прогнози збільшення ринку 10G PON. 

OLT утримує домінуючу частку ринку - близько 50% на ринку технологій 10G 

PON у 2017 році, оскільки вони є одним з найважливіших апаратних компонентів, 

підключених до кінця постачальника послуг, що забезпечить більш високу 
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швидкість, меншу затримку та спрощення операцій у волоконно-оптичних 

мережах. Оскільки ці пристрої можуть обслуговувати тисячі клієнтів, вони 

використовуються для обслуговування сучасних голосових, відео та даних у 

високопродуктивних корпоративних мережах. 

Завдяки збільшенню розгортання та інтеграції рішень на основі 10G PON 

між підприємствами, постачальниками хмарних сервісів та інформаційних послуг 

знижується загальна вартість операцій і збільшити дохід за рахунок виключення 

витрат на утримання фізичної ІТ-інфраструктури та найму контрактних 

працівників. Ці переваги сприятимуть зростанню ринку протягом прогнозного 

періоду. 

Мобільний сегмент додатків буде показувати найшвидший темп зростання 

більш ніж 10. Зі значними інвестиціями, спрямованими на комерціалізацію 

мережевих технологій 5G, прогнозується різке зростання попиту на ефективні 

рішення для мобільного зв'язку в секторі інформаційних мереж. FTTH сегмент, за 

оцінками, утримує більшу частину ринку в 2024 році, оскільки він обіцяє більш 

високу швидкість порівняно з типовим кабельним модемом або DSL (Digital 

Subscriber Line). Через FTTH широкосмугове з'єднання можна отримати широкий 

спектр послуг. Наприклад: кабельне телебачення, гігабітний доступ до інтернету, 

телефонія, відеоспостереження, IPTV, розумні домашні додатки, а також охоронні 

системи. 

Очікується, що 10G PON буде охоплювати частку понад 50% ринку у 2024 

році. Оскільки інформаційні мережі постійно розвиваються та розширюються з 

метою задоволення постійно зростаючих потреб користувачів, попит на 10G PON 

швидше за все, зросте. Завдяки постійному розширенню мереж 4G та інвестиціям, 

спрямованим на комерціалізацію 5G, абоненти все частіше користуються 

послугами широкосмугових даних для своїх смартфонів. Це призведе до 

широкого розповсюдження 10G PON для задоволення вимог високої пропускної 

здатності та низьких затримок при передачі даних. 

Азіатсько-Тихоокеанський ринок технологій 10G PON має найшвидший 

ріст з CAGR - близько 7%. Зростання ринку технологій 10G PON в регіоні 
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зумовлено збільшенням попиту на послуги, такі як передача відео на вимогу 

(VoD) та IP-телебачення (IPTV), а також високошвидкісні інформаційної мережі 

доступу до Інтернету. Щоб задовольнити зростаючі вимоги до інформаційної 

мережі, оператори встановлюють пасивні оптичні інформаційної мережі (PON) і 

Gigabit PON (GPON). Іншим фактором, що сприяє зростанню ринку, є значні 

інвестиції в IoT для ініціативи розвитку інтелектуальних міст. У зв'язку зі 

зростаючою популярністю мереж IoT у побудові інтелектуальних транспортних 

засобів та інтелектуальних будівель, попит на волоконно-оптичні кабелі для 

обробки передачі даних по мережах значно збільшиться. 

Завдяки швидкому зростанню мобільного трафіку та появі передових 

мобільних технологій, потреба в ефективних рішеннях для транспортних мереж 

все більше визнається постачальниками послуг зв'язку (CSP). Такі постачальники 

послуг, як Calix, пропонують сучасні рішення для транзитного транспортування з 

можливістю комплексного моніторингу продуктивності.  

Деякі з основних гравців ринку - Adtran, Alphion, AT&T, Broadcom, Calix, 

Cisco, DASAN Zhone, Ericsson, FiberHome, Hitachi, Huawei, Iskratel, NEC, Nokia, 

NXP, Semiconductors, Tellabs, Unizyx, Verizon, ZTE, і Zyxel[32]. 

 

1.3 Рекомендації МСЕ щодо основних принципів побудови інформаційних 

мереж PON 

Світовими організаціями, котрі розробляють стандарти та рекомендації для 

обладнання мереж Ethernet, є: 

• ITU (International Telecommunications Union) Міжнародний союз 

телекомунікацій 

• ISO (International Organization for Standardization) Міжнародна Організація зі 

Стандартизації. 

• IEC (International Electrotechnical Commission) Міжнародна Електротехнічна 

Комісія. 
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• TIA (Telecommunication Industry Association) Асоціація виробників засобів 

зв’язку працює під егідою EIA (Electronics Industries Alliance) Альянсу 

Електронної промисловості. 

При використанні на оптичних мережах доступу технології Ethernet значний 

вклад в стандартизацію внесено організацією ІЕЕЕ (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) Інститут інженерів електротехніки та електроніки. Багато зі 

стандартів цієї організації були прийнятими як стандарти загальноєвропейськими 

та світовими міжнародними організаціями. 
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2 ОБҐРУНТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖ ТА ВИБОРУ 

ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДІВ 

 

2.1 Основні параметри FTTX мереж 

Умовно за мірою наближення оптичного волокна до абонента можна 

виділити три певні зони на інформаційної мережі доступу (відповідно до 

термінології ITU): 

 Волокно до певного району (FTTCab) 

 Волокно до будинку (FTTB, FTTC) 

 Волокно безпосередньо до абонента (FTTH, FTTBusiness, FTTО) 

Це ілюструє мережна архітектура наведена в рекомендаціях ITU G.983.1 та 

G.984.1 (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 - Мережні архітектури мереж доступу 

Волокно до району. FTTCab – це один з найпростіших і найменш 

економних методів нарощування інформаційної мережі та надання нових послуг 

користувачам. Оптичний мережний блок (дивись рис. 2.2) містить активне 

розподільче обладнання. Мережний блок повинен бути розташовано в шафі 

(приміщенні), що опалюється. Шафа (приміщення) повинна мати захист від 
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стороннього проникнення та бути герметичним для захисту від вологи. Від шафи 

до користувача використовуються симетричні кабелі або коаксіальні кабелі. 

Загальний вигляд реалізації концепції FTTВ показано на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 - Концепція FTTCab 

Волокно до будинку. FTTB/C – при такому підході на відміну від 

попередньої концепції замість звичайних симетричних кабелів ТПП є можливість 

використовувати кабелі UTP та STP, котрі мають кращі технічні характеристики і 

велику пропускну спроможність, до 1000 Мбіт/с, що відкриває можливість 

використовувати нові інтерактивні послуги (високошвидкісний Інтернет, відео за 

запитом та інші), оскільки мідна частина інформаційної мережі доступу має 

найменшу пропускну здатність. 

Реалізація концепції FTTВ приведена на рис. 2.3, а FTTС на рис. 2.4. 
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Рис. 2.3 Концепція FTTB 
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Рис. 2.4 Концепція FTTC 

Волокно до абонента. FTTH, FTTBusiness, FTTО – є найбільш економними 

концепціями на сьогодні. Така концепція призначена в першу чергу для міського 
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та приміського приватного сектору. Розвиток такої концепції залежить від 

вартості волоконо-оптичних компонентів та вартості інсталяції і методу 

прокладання кабелю. 

В цій і подібних концепціях на шляху до користувача можуть 

встановлюватись пасивні розгалужувальні кроси для розподілу волокон 

багатоволоконних кабелів. При реалізації подібних концепцій зручніше всього 

застосовувати PON мережу з використання технології WDM. 

Загальний вигляд реалізації концепції FTTH показано на рис 2.5. 
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Рис. 2.5 Концепція FTTH 

Мережа доступу побудована на оптичних пасивних компонентах є більш 

економічно вигідна та дешевша у впровадженні і експлуатації порівняно з 

оптична мережею з використанням активного обладнання, тому при побудові 

оптичних мереж доступу широко впроваджуються різні варіанти технології PON 

(Passive Optical Network) [4]. 

Для побудови PON використовують наступні оптичні пасивні елементи: 

• Одномодові оптичні волокна та кабелі 

• Стрічки з оптичними волокнами та кабелі стрічкової конструкції 

• Оптичні розніми 

• Пасивні розгалужувальні компоненти 

• Пасивні оптичні атенюатори 

• Зрощення  

Інформація щодо цих елементів наведена в рекомендація ITU G.671 та 

G.652. Активні компоненти PON (підсилювачі, передавачі, приймачі, 

медіаконвертори та інші) розташовуються лише в вузлі надання послуг зв’язку та 

абонентському вузлі. 
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Ефективність PON базується на принципі розподілення потужності 

оптичного сигналу, котрий ділиться для надання послуг зв’язку багатьом 

користувачам. Тому потужність вихідного оптичного сигналу є ключовим 

параметром при побудові PON. Потужність повинна бути достатньою для 

безпомилкового прийому сигналу всіма користувачами, що під’єднані до 

інформаційної мережі. 

Оскільки збільшення величини оптичної потужності, що вводиться в 

оптичне волокно може призвести до виникнення нелінійних явищ у волокні та 

погіршення роботи інформаційної мережі, задля забезпечення енергетичного 

балансу інформаційної мережі необхідно намагатись зменшувати втрати 

потужності в елементах з котрих побудована PON, при цьому особливу увагу 

звертати на втрати на з’єднаннях компонентів інформаційної мережі з волокном 

та при з’єднанні самих волокон. 

Згідно з рекомендацією ITU G.982 втрати в оптичному шляху визначають 

певні класи для оптичних систем, табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 - Класи для оптичних систем 

Параметр 

Клас 
Клас A Клас B Клас C 

Мінімальні втрати 5 дБ 10 дБ 15 дБ 

Максимальні втрати 20 дБ 25 дБ 30 дБ 

Організація двостороннього зв’язку в PON мережах здійснюється 

наступним чином. Існує два варіанти організації двостороннього зв’язку в 

мережах PON. При першому варіанті використовуються два оптичних волокна, 

одне волокно для передавання сигналу від вузла мереж до користувача та друге 

волокно для передавання сигналу від користувача до вузла інформаційної мережі. 

Це спосіб збільшує витрати на розбудову інформаційної мережі і не використовує 

всі можливості оптичного волокна як середовища розповсюдження сигналу. 

При другому варіанті використовується технологія WDM. При такому 

варіанті для двостороннього зв’язку достатньо мати одне волокно між вузлом 

інформаційної мережі та користувачем. Технологія WDM може бути використана 

наступним чином: 



27 

 

1. Коли низхідний потік від вузла інформаційної мережі до користувача 

сформовано за допомогою частотного (хвильового) об’єднання/розділення 

каналів (WDM), а висхідний потік використовує технологію TDM. Варіант такої 

організації зв’язку показано на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6 Низхідний потік від вузла ІМ до користувача сформовано за допомогою 

частотного (хвильового) об’єднання/розділення каналів (WDM), а висхідний потік 

використовує технологію TDM 

2. Коли обидва (висхідний та низхідний) потоки формуються за 

технологією WDM. Варіант такої організації зв’язку (з разголужувачем 

дуплексором) показано на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7 Коли обидва (висхідний та низхідний) потоки формуються за 

технологією WDM 

Для побудови PON мереж використовуються топології точка-точка, точка-

мультиточка або кільцева топологія. 

При топології точка-мультиточка можливі три варіанти розміщення 

пасивного розгалужувача: в приміщені оптичного лінійного терміналу (в місці де 

розташовано центр надання послуг), в приміщені де розташовано оптичний 

мережний термінал (в приміщенні користувача), вуличне розташування (при 
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цьому необхідно дотримуватись вимог щодо температурного режиму та захисту 

обладнання від різних зовнішніх впливів). 

На сьогодні регламентовано такі варіанти технології оптичних пасивних 

мереж PON: APON, BPON, EPON, 10G PON, WDM-PON, Active Ethernet.  

2.1.1 APON, BPON. APON (ATM PON) — це перший стандарт PON. Як 

транспортний протокол використовувалась технологія АТМ. Висхідний потік (від 

користувача до вузла інформаційної мережі) передавався на довжині хвилі 1310 

нм, швидкість передавання інформаційного потоку 155 Мбіт/с. Низхідний потік 

(від вузла мереж до користувача) передавався на довжині хвилі 1550 нм зі 

швидкістю передавання 155 Мбіт/с.Технологія описувалась в першій версії 

рекомендації ITU G.983.1 [5] від 1998 року. 

Сучасна версія рекомендації ITU G.983.1 від 2005 року описує технологію 

BPON (Broadband PON). Як транспортний протокол використовується технологія 

АТМ. Фактично BPON є подальшим розвитком APON. 

Швидкість передавання низхідний потік / висхідний потік становить: 

155.52 Мбіт/с / 155.52 Мбіт/с; 622.08 Мбіт/с / 155.52 Мбіт/с 

622.08 Мбіт/с / 622.08 Мбіт/с; 1244.16 Мбіт/с / 622.08 Мбіт/с. 

Передавання потоків здійснюється по одному волокну за допомогою WDM 

на довжинах хвиль 1550 нм (1490 нм) для передавання низхідного потоку та 1310 

нм для передавання висхідного потоку, або з використанням двох оптичних 

волокон по одному з яких передається низхідний, а по іншому висхідний потоки. 

2.1.2 ЕPON. ЕPON (Ethernet PON) —  визначається стандартом ІЕЕЕ 

802.3ah для систем зі швидкістю передавання інформації до 1 Гбіт/с, а також 

рекомендацією ITU G.985 [6] для систем зі швидкістю передавання інформації 

100 Мбіт/с організованих за принципом точка-точка. 

В якості транспортного протоколу використовується технологія Ethernet. 

Низхідний потік передається зі швидкістю 1 Гбіт/с на довжині хвилі 1550 або1490 

нм, висхідний потік передається зі швидкістю 1 Гбіт/с на довжині хвилі 1310 нм 

(допускається передавання низхідного та висхідного потоків на довжині хвилі 
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1310 нм). Технологію ЕPON інколи називають також GEPON (оскільки швидкість 

передавання інформації становить 1 Гбіт/с). 

Для уникнення колізій в стандарті ІЕЕЕ 802.3ah використовується протокол 

керування з множинним доступом MPCP (multi-point control protocol), котрий 

використовує два типи команд: кадри GATE та REPORT, цей протокол забезпечує 

встановлення єдиного часу на годинниках OLT та всіх ONT (передаючі часові 

мітки в команда GATE, що визначає час в котрий даний вузол ONT повинен 

почати передавання та тривалість передавання інформації.. 

Команди GATE посилаються в низхідному потоці до всіх ONT (котрі за 

цією командою визначають час початку та тривалості передавання), у відповідь 

користувачі посилають команду повідомлення REPORT. 

Часові мітки в команді GATE дають можливість звіряти ONT свій годинник 

з часовою міткою команди, що дає змогу визначити вірність синхронізації ONT та 

OLT. Якщо розходження перевищує встановлену межу, то ONT перейде в режим 

ініціалізації. 

Оскільки технологія ЕPON на відміну від технології АPON, ВPON, 10G 

PON не містить можливості фрагментації кадрів, то якщо наступний, в буфері, 

кадр не вміщується у відведений проміжок часу для передавання, то кадр буде 

очікувати наступного часового інтервалу для відправлення. 

Для пошуку та ліквідації помилок використовується службове повідомлення 

OAM (Operation, Administration & Maintenance). 

Всі ці команди передаються в загальному інформаційному потоці разом з 

інформаційними повідомленнями. 

Тривалість передавання кадру GATE (з преамбулою), 72 байта, становить ,6 

мкс. Максимальна тривалість передавання кадру Ethernet (з преамбулою), 1526 

байтів, становить 12 мкс. Тривалість RTT (на 20 км) становить 200 мкс. 

Формат кадру Ethernet в технології ЕPON такий самий як в технології 

Ethernet стандарту ІЕЕЕ 802.3, але поле “ПРЕАМБУЛА” містить кілька нових 

службових частин: SOP (start of packet) – 1 байт, вказує на початок кадру; 

Резервна частина – 4 байта; LLID (Logical link identificstor) – 2 байта, вказує 
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індивідуальний ідентифікатор вузла ЕPON. Перший біт вказує на режим мовлення 

кадру “точка-точка” або “точка-мультиточка”. Інші 15 біт містять адресу вузла 

ЕPON; CRC (crcle redundacy check) – 1 байт, контрольна сума за преамбулою. 

Наведемо основні типи інтерфейсів Ethernet, котрі регламентовані для 

мереж доступу та ЕPON, згідно зі стандартом ІЕЕЕ 802.3ah. 

1000BASE-LX10. Швидкість передавання інформації: 1000 Мбіт/с. 

Середовище розповсюдження сигналу: два одномодових оптичних волокна 

специфікації В.1.1 та В.1.3 (як визначено у стандарті ІЕС 60793-2), або 

багатомодове оптичне волокно з зовнішнім діаметром 50 та 62,5 мкм. Номінальна 

довжина робочої хвилі низхідного та висхідного потоку 1310нм. Робоча відстань: 

0,5 м до 10 км для одномодового волокна та від 0,5 до 550 м для багатомодового 

волокна. Тип кодування: 8В/10В. 

Максимальна величина внесених втрат каналу для номінальної довжини 

хвилі 6дБ для одномодового волокна та 2,4 дБ для багатомодового волокна. 

1000BASE-BX10. Швидкість передавання інформації: 1000 Мбіт/с. 

Середовище розповсюдження сигналу: одномодове оптичне волокно специфікації 

В.1.1 та В.1.3 (як визначено у стандарті ІЕС 60793-2). Номінальна довжина 

робочої хвилі низхідного потоку 1490 нм, висхідного потоку 1310 нм. Робоча 

відстань: 0,5 м до 10 км. Тип кодування: 8В/10В. Максимальна величина внесених 

втрат каналу для номінальної довжини хвилі 5,5дБ для низхідного потоку та 6 дБ 

для висхідного потоку. 

1000BASE-PX10. Швидкість передавання інформації: 1000 Мбіт/с. 

Середовище розповсюдження сигналу: одномодове оптичне волокно специфікації 

В.1.1 та В.1.3 (як визначено у стандарті ІЕС 60793-2). Номінальна довжина 

робочої хвилі низхідного потоку 1490 нм, висхідного потоку 1310 нм. Робоча 

відстань: 0,5 м до 10 км. Тип кодування: 8В/10В. Максимальна величина внесених 

втрат каналу для номінальної довжини хвилі 20дБ для низхідного потоку та 

19,5дБ для висхідного потоку. Мінімальна величина внесених втрат каналу 5дБ. 

1000BASE-PX20. Швидкість передавання інформації: 1000 Мбіт/с. 

Середовище розповсюдження сигналу: одномодове оптичне волокно специфікації 
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В.1.1 та В.1.3 (як визначено у стандарті ІЕС 60793-2). Номінальна довжина 

робочої хвилі низхідного потоку 1490 нм, висхідного потоку 1310 нм. 

Робоча відстань: 0,5 м до 20 км. Тип кодування: максимальна величина 

внесених втрат каналу для номінальної довжини хвилі 24дБ для низхідного 

потоку та 23,5дБ для висхідного потоку; мінімальна величина внесених втрат 

каналу 10дБ. В кінці шифру інтерфейсу може також стояти буква D або O (що 

вказує на низхідний потік) та U або R (що вказує на висхідний потік). Згідно 

рекомендації ITU G.985 параметри 100 Мбіт/с інтерфейсів побудованих за 

топологією точка-точка для відповідних класів оптичних трактів наведені нижче, 

рис. 2.8. 
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Рис. 2.8 Контрольні точки 100 Мбіт/с інтерфейсів побудованих за 

топологією точка-точка згідно рекомендації ITU G.985. 

R/S; S/R - контрольні точки, UNI - мережний інтерфейс користувача, SNI - 

мережний інтерфейс послуг. 

2.1.3 10G PON. Технологія 10G PON (Gigabit PON) визначається 

рекомендаціями ITU G.984.1 [7] , ITU G.984.2, ITU G.984.3 [8] , ITU G.984.4 [9] , 

ITU G.984.5, ITU G.984.6 [10] , що вийшли в 2003÷2009 роках. Як транспортний 

протокол використовується технологія SDH з протоколом формування пакетів 

GFP (generic framing protocol). 

Розробка 10G PON ставила наступні завдання: забезпечити роботу PON на 

гігабітних швидкостях передавання; визначити специфікації фізичного рівня для 

більш високої пропускної здатності PON; розробити ефективний спектральний 

протокол. 

10G PON є масштабованою структурою кадрів зі швидкостями передавання 

від 622 Мбіт/с до 2,5 Гбіт/с. Структура потоку в 10G PON базується на 

рекомендації ІTU G.704.1 GFP (універсальний протокол кадрів) забезпечуючи 
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вставку в синхронний транспортний протокол будь-який тип сервісу, в тому числі 

і TDM. Якщо у SDH розподілення робочої смуги відбувається статично, то GFP, 

зберігаючи структуру кадру SDH, динамічно розподіляє робочу смугу. 

В мережах 10G PON для передавання даних необхідно два рівня 

формування пакетів (інкапсуляції) (формування пакетів відбувається на другому 

рівні (канальному рівні) моделі OSI), згідно рекомендації ITU G.984.3: 

Інформаційні потоки TDM та кадри Ethernet упаковуються в пакети GEM 

(GPON Encapsulation Method) зі змінною довжиною (відбувається фрагментація 

кадрів для підвищення ефективності використання смуги передавання) подібно до 

формату GFP (Generic Frame Procedure) згідно рекомендації ITU G.7401. 

Комірки АТМ та пакети GEM формують пакети GTC (GPON Transmission 

Convergence), котрі передаються в інформаційної мережі 10G PON. 

Контроль та керування в системі GTC згідно рекомендації ITU G.984.3 

складається з трьох частин OAM (Operations, Administration and Maintenance), 

PLOAM (Physical Layer OAM) та OMCI (ONU Management and Control Interface). 

Повідомлення ОАМ надають смугу та здійснюють динамічне керування шириною 

смуги DBA (Dynamic Bandwidth Assignment). Вони знаходяться в заголовку 

пакету GTC і передаються як у висхідному так і у низхідному потоках. 

Швидкість передавання низхідний потік / висхідний потік (для випадку 

коли концепції FTTH або FTTC функціонують спільно з технологією ADSL, 

можуть бути використані швидкості менші ніж 1,2 Гбіт/с) становить: 

1244,16 Мбіт/с / 155,52 Мбіт/с; 1244,16 Мбіт/с / 622,08 Мбіт/с; 

1244,16 Мбіт/с / 1244,16 Мбіт/с; 2488,32 Мбіт/с / 155,52 Мбіт/с; 

2488,32 Мбіт/с / 622,08 Мбіт/с; 2488,32 Мбіт/с / 2488,32 Мбіт/с. 

Згідно з Table 2c/G.984.2 рекомендації ITU G.984.2 Параметри оптичного 

інтерфейсу 2488 Мбіт/с, низхідний потік наведено а додатку А, табл. А.3. 

Робочий діапазон довжин хвиль: для низхідного потоку для систем, що 

працюють по одному оптичному волокну повинен бути 1480÷1500 нм.; для 

низхідного потоку для систем, що працюють по двох оптичних волокнах повинен 

бути 1260÷1360 нм.; для висхідного потоку повинен бути 1260÷1360 нм. 
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Контрольні точки для визначення параметрів оптичної ІМ доступу показано 

на рисунку 2.8 згідно з рисунком рекомендації ITU G.984.2 рисунок 1/G.984.2, 

оскільки вони співпадають з рисунком 5/G.983.1 рекомендації ITU G.983.1. 

Специфікація інтерфейсів визначена на рис 2.9 наведена в таблицях (згідно 

з таблицями 2 рекомендації ITU G.984.2) 

Відповідно до рекомендації ITU G.984.2, параметри оптичної інформаційної 

мережі доступу, що залежать від середовища розповсюдження сигналу визначені 

наступним чином, табл. А.1, додаток А. 

Системи що використовують FEC (forward error correction) можуть 

забезпечувати роботу при гірших параметрах ніж ті, що наведені у таблицях, 

забезпечуючи коефіцієнт BER 10
-10

. 

Табл. А.2, додаток А містить згідно з Table 2b/G.984.2 рекомендації ITU 

G.984.2 Параметри оптичного інтерфейсу 1244 Мбіт/с, низхідний потік. 

 

Рис. 2.9 Специфікація інтерфейсів 

Пунктиром на рисунку позначено резервне оптичне волокно. Точки Oru, Ord 

- оптичний інтерфейс в контрольній точці R/S між ONU та ODN. Точки Olu, Old - 

оптичний інтерфейс в контрольній точці S/R між OLT та ODN. Параметри 

оптичного інтерфейсу 155 Мбіт/с, висхідний потік наведено в табл. А.4, дод. А. 

2.1.4 XG-PON. XG-PON – це оптичні ІМ, що забезпечують швидкість 

передачі 10 Гбіт/с. Принципи побудови таких мереж описані в рекомендації ITU-

T G.987.1 [11]. Дана рекомендація регламентує послуги, інтерфейси користувача, 

інтерфейси вузла загальні вимоги щодо побудови XG-PON-мереж G-PON 

передбачає два способи передачі, які називаються так: XG-PON1: номінально 10 

Gbit/s вниз, 2.5 Gbit/s; XG-PON2: номінально 10 Gbit/s вниз, 10 Gbit/s. 
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Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж доступу FTTH, FTTB, 

FTTC, FTTCab з використанням технології XG-PON (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10 Приклад сценаріїв XG-PON 

Стандарт ITU-T G.987.1 описує можливість перебудови 10G PON-

інформаційної мережі в XG-PON. На рис. 2.11 зображено схему об’єднання PON-

мережі в XG-PON за допомогою WDM1r мультиплексора або на рис. 2.12 за 

допомогою розгалужувача. В рекомендації регламентується можливість переходу 

від способу передачі XG-PON1 до XG-PON2. 
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Рис. 2.11 Приклад організації оптичної інформаційної мережі XG-PON разом з 

PON-мережею, з’єднаних за допомогою WDM1r мультиплексора 

Рекомендація ITU G.987.2 [12] описує фізичні вимоги та визначає технічні 

вимоги інтерфейсу керування у оптичних мережах доступу XG-PON.  
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Рис. 2.12 Приклад організації оптичної інформаційної мережі XG-PON 

разом з PON-мережею, з’єднаних за допомогою розгалужувача. 

Регламентуються методи формування пакетів XG-PON за допомогою 

методів GTC та GEM, та використання методу корекції помилок FЕС.  

2.1.5 NG-PON2. Технологія NG-PON2 - це наступне покоління пасивної 

оптичної інформаційної мережі (GPON). Характерною особливістю NG-PON2 є 

те, що вона дозволяє надавати користувачеві доступ до ІМ Інтернет зі швидкістю 

до 10Гбіт/с в обидва боки, що важливо, з огляду на постійне зростання попиту 

абонентів на збільшення швидкості доступу до інформаційної мережі Інтернет. 

NG-PON2 був розроблений таким чином, щоб зберігати сумісність з 

архітектурою попередніх технологій. Це дозволяє полегшити розгортання в 

існуючих оптичних розподільчих ІМ. Довжини хвиль, на яких працює NG-PON2 

(1524-1544нм - upstream і 1596-1602нм - downstream) були обрані спеціально, щоб 

уникнути виникнення колізій при спільній роботі з GPON, 10G-PON, RF Video і 

при вимірах з використанням OTDR. 

Таким чином, для оновлення ІМ необхідно замінити лише обладнання OLT, 

а також модуль оптичної інформаційної мережі (ONU) у кінцевого користувача. 

Важливою особливістю NG-PON2 є її висока ступінь надійності, яка була 

підтверджена в ході польових випробувань. В ході тестування була змодельована 

несправність обладнання OLT. При цьому ONU клієнта автономно перейшов на 
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іншу довжину хвилі, відновивши свою працездатність протягом декількох секунд. 

Ця нова функція NG-PON2 має велике значення для підвищення надійності і 

продуктивності. 

Виділення довжини хвилі включають від 1524нм до 1544нм у висхідному 

напрямку і від 1596 нм до 1602 нм у низхідному напрямку. 

Архітектура вимагає мультиплексування з часовим та довжиною хвилі 

(TWDM) у напрямках вище і нижче по потоку. Мультиплексування з поділом за 

довжиною хвилі забезпечується в низхідному напрямку шляхом об'єднання світла 

з чотирьох OLT-лазерів з довжиною хвилі з довжиною хвилі мультиплексора. 

Потім світло фільтрується на кожному ONU за допомогою активного фільтра, що 

перемикається, який пропускає тільки бажану довжину хвилі, що витікає, до свого 

приймача. У висхідному напрямку, настроєні лазери на кожному ONU динамічно 

присвоюються довжині хвилі. Волокна всіх ONU поєднуються з пасивним 

мультиплексором / сплітером. Мультиплексування з тимчасовим поділом каналів 

забезпечується у верхньому напрямку за рахунок використання лазерних 

випромінювань на кожному ONU. 

Кожна довжина хвилі вгору/вниз по потоку здатна забезпечувати до 

10Гбіт/с симетричну смугу пропускання для кожного абонента, якщо канал не є 

мультиплексованим між часом і кількома ONU. З мультиплексуванням з 

розділенням довжин хвиль на чотирьох доступних довжинах хвиль, NG-PON2 

може забезпечити пропускну здатність до 40Гбіт/с у всій оптичній ІМ. 

Розгортання для декількох тарифів абонентів низхідного або верхнього 

рівня описуються в межах стандарту, включаючи 10/10Гбіт/с на кожного 

абонента, 10/2.5Гбіт/с і 2.5/2.5Гбіт/с. Крім того, деякі довжини хвиль 

зарезервовані для потенційного використання в точках до точки. 

NG-PON2 був розроблений для включення зворотної сумісності або 

співіснування з попередніми архітектурами для полегшення розгортання в 

існуючі оптичні розподільні ІМ. Довжини хвиль були спеціально вибрані для 

уникнення перешкод при вимірюваннях GPON, 10G-PON, RF Video і OTDR. 

Стандарт надає спектральну гнучкість, щоб займати зарезервовані довжини хвиль 
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у розгортаннях, позбавлених успадкованих архітектур. Крім того, mux/demux, що 

використовується для об'єднання та розділення каналів довжини хвилі NG-PON2 

на OLT, може бути спроектований з елементом співіснування для ізоляції 

застарілих довжин хвиль. 

2.2 Аналіз сучасних технологій PON 

В мережах EPON передається більше службової інформації (оскільки 

відсутня фрагментація пакетів), але на відміну від GPON технології відсутня 

необхідність перегрупування пакетів Ethernet спрощує формування транспортного 

пакету та мережне керування. В технології EPON відсутній механізм підтримки 

TDM-трафіку, тому потрібне додаткове апаратне та програмне забезпечення. В 

табл. 2.2 приведено порівняльний аналіз технологій PON. 

Табл. 2.2 Порівняльний аналіз технологій PON 

Характеристики APON (BPON) EPON GPON XG-PON 

Стандарт ITU-T G.983.x 
IEEE 802.3ah 

ITU G.985 
ITU-T G.984.x ITU-T G.987.x 

Швидкість передавання, 

прямий/зворотній потік, 

Мбіт/с 

155/155; 622/155; 

622/622; 

для BPON також: 

(1244/155; 

1244/622) 

1000/1000 

1244/155,622,12

44 

2488/622,1244,2

488 

XG-PON1: 

10 Гбіт/с / 2.5 

Гбіт/с; 

XG-PON2: 

10 Гбіт/с/10 Гбіт/с 

Базовий протокол ATM Ethernet GFP GFP 

Лінійний код NRZ 8B/10B NRZ NRZ 

Максимальний радіус 

мережі, км 
20 20 20 20-60* 

Максимальна кількість 

абонентських портів на 

волокно 

32 16 до 128 256 

Застосування Будь-які IP, данні Будь-які Будь-які 

Корекція помилок FEC передбачена немає передбачена передбачена 

Довжина хвилі 

низхідного/висхідного 

потоків, нм 

1550/1310 

(1480/1310) 

1550/1310 

(1310/13103) 

1550/1310 

(1480/1310) 

(1575 – 

1580)/(1260 – 

1280) 

Динамічний розподіл 

смуги 
є можливий є є 

IP-фрагментація є немає є є 

Захист даних 

шифрування 

відкритими 

ключами 

немає 

шифрування 

відкритими 

ключами 

шифрування 

відкритими 

ключами 

Резервування є немає є є 

Оцінка підтримки 

мовних застосувань та 

QoS 

висока низька висока висока 
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XG-PON1 має підтримувати максимальну відстань по крайній мірі 20 км. 

Крім того, XG-PON1 може підтримувати максимальну відстань 60 км. Системи 

GPON та XG-PON синхронні, що дає змогу підтримувати TDM-трафік, що 

наявний у SDH та PDH. 

Загалом можна сказати, що технологія EPON, APON залишились в 

минулому. Найбільш розповсюдженою та економічно вигідною, а саме головне, 

здатною забезпечити весь спектр мультисервісних послуг є технологія 10G PON 

або EPON(GEPON). 

XG-PON є наступним кроком в розвитку PON-мереж. XG-PON дозволяє 

побудувати ще більш гнучку та масштабуєму мережу доступу, при цьому 

швидкість передачі збільшується до 10Гбіт/с, а максимальна відстань до 

абонентського терміналу становить 20км (60км). 

Оскільки XG-PON технологія є актуальною, тому застосування даної 

технології на телекомунікаційному ринку України для побудови мультисервісної 

інформаційної мережі доступу для висотних житлових комплексів є доцільним 

використати технологію 10G PON. 

2.3 Розрахунок основних параметрів сигналів в оптичних волокнах 

2.3.1 Вимоги до оптичних світловодів. ITU-T G. 652 Characteristics of a 

single-mode optical fibre and cable описує конструкцію, фізичні властивості, 

матеріали та спосіб передачі даних по одномодовому оптичному волокну, що має 

нульову дисперсію на довжині хвилі 1310 нм.  

В ITU-T G. 652 наведено комплекс атрибутів та їх значень, дотримання яких 

визначає відповідність оптичного світловода стандарту ITU-T G. 652 [13]. 

Водяться категорії оптичних волокон A,B,C,D. Ці категорії відрізняються одна від 

одної в основному щодо вимог до PMD та покращених характеристик на довжині 

хвилі 1383нм. 

Проаналізувавши характеристики категорій ITU-TG. 652A,B,C і D, можна 

зробити висновок, що найбільш оптимальними для використання в PON-мережах 

є волокна G.652D. Характеристики оптичних волокон G.652D наведено в табл.2.3. 
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Табл. 2.3 Атрибути оптичних волокон ITU-T G. 652 D 

Атрибути волокна 

Атрибут Елемент Значення 

 

Діаметр модової плями 

Довжина хвилі 1310 нм 

Діапазон номінальних значень 8.6-9.5 мкм 

Допуск 0.6 мкм 
 

Діаметр оболонки 
Номінальний 125.0 мкм 

Допуск 1 мкм 

Ексценриситет серцевини Максимум 0.6 мкм 

Сплюснутісь оболонки Максимум 1.0% 

Довжина хвилі зрізу 

одномодового волокна у 

складі кабелю 

 

Максимум 

1260 нм 

 

Втрати на макровигинах 

Радіус 30 мм 

Кількість витків 100 

Максимум при 1625 нм 0.1 дБ 

Перевірочне фізичне 

навантаження на кабель 

Мінімум 0.69 ГПа 

 

Коефіцієнт хроматичної 

дисперсії 

λ0min 1300 нм 

λ0max 1324 нм 

S0max 0.092 пс/нм
2
 × км 

 

Коофіцієнт загасання 

Максимум від 1310 нм до 1625 нм  0.4 дБ/км 

Максимум від 1383 нм 3 нм  0.4 дБ/км 

Максимум від 1550 нм 0.3 дБ/км 

 

Коефіцієнт PMD 

M 20 кабелів 

Q 0.01% 

Максимум PMDQ 0.20 пс/ êì  

Метою Рекомендацій МСЕ-T G.657 [14] є підтримка оптимізації суттєво 

покращених робочих характеристик вигину в порівнянні з характеристиками 

існуючих одномодових волокон і кабелів G.652. Це досягається введенням двох 

класів одномодових волокон. Волокна класу А повністю відповідають 

одномодовим волокнам G.652 і класу B, що необов'язково відповідають G.652, але 

можуть забезпечувати низькі значення втрат на макровигині при дуже малих 

радіусах вигину й призначені в основному для використання усередині 

приміщень. Обидві категорії A і Б містять дві підкатегорії, які відрізняються по 

значенню втрат на макровигині, рис. 2.13 і рис. 2.14. Для побудови 

мультисервісної ІМ 10G PON в умовах багатоповерхової забудови будем 

використовувати новий клас волоконних світловодів G.657 категорія A. 

Основні характеристики цього класу приведені в табл. 2.4. Переваги 

світловоду: це малий радіус вигину 7,5, 10 чи 15ммм (рис. 2.13). 
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Таблиця 2.4 G.657 Атрибути оптичних волокон категорії А 

Атрибути волокна 

Атрибут Елемент Значення 

Діаметр модової плями 

Довжина хвилі 1310 нм 

Діапазон номінальних 

значень 
8.6-9.5 мкм 

Допуск 0.4 мкм 

Діаметр оболонки 
Номінальний 125.0 мкм 

Допуск 0.7 мкм 

Ексценриситет серцевини Максимум 0.5 мкм 

Сплюснутісь оболонки Максимум 1.0% 

Довжина хвилі зрізу 

одномодового волокна у 

складі кабелю 

Максимум 1260 нм 

Втрати на макровигинах 

 

 G.657.A1 G.657.A2 

Радіус (мм) 15 10 15 10 7.5 

Кількість витків 10 1 10 1 1 

Максимум при 1550 нм (дБ) 0.25 0.75 0.03 0.1 0.5 

Максимум при 1625 нм (дБ) 1.0 1.5 0.1 0.2 1.0 

Перевірочне фічичне 

навантаження на кабель 
Мінімум 0.69 ГПа 

Коефіцієнт хроматичної 

дисперсії 

λ0min 1300 нм 

λ0max 1324 нм 

S0max 0.092 пс/нм
2
 × км 

Атрибут Елемент Значення 

Коефіцієнт загасання 

Максимум від 1310 нм до 

1625 нм 
0.4 дБ/км 

Максимум від 1383 нм 3 нм 0.4 дБ/км 

Максимум від 1550 нм 0.3 дБ/км 

Коефіцієнт PMD 

 

M 20 кабелів 

Q 0.01% 

Максимум PMDQ 0.20 пс/ êì  

 

 

Рис. 2.13 Втрати на макровигині для світловодів G.657 категорія А 
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Рис. 2.14 Втрати на макровигині для світловодів G.657 категорія Б 

2.3.2. Розрахунок характеристик оптичних волокон. Основою 

конструкції оптичного волокна є матеріал з якого виготовлено його серцевину та 

оболонку. Матеріал складових волокна визначає профіль показника заломлення 

(ППЗ) світоводу. Оскільки в п.4.1. вибране східчасте ОВ, то для нього ППЗ 

описується співвідношенням: 
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де r – поточне значення радіальної координати, a – радіус серцевини, n1 – 

показник заломлення серцевини, n2 – показник заломлення оболонки.  

Проведемо розрахунки для визначення складу матеріалу скла серцевини та 

оболонки оптичного волокна. Розрахуємо для різних складів матеріалу скла 

показник заломлення на робочих довжинах хвиль λ1=1310 нм, λ2=1550 нм. Для 

цього скористаємось тричленною формулою Селлмейєра, яка описує спектральну 

залежність показника заломлення скла [15]: 
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де Ai, li – коефіцієнти Селлмейєра наведені в табл. Б.1, додаток Б. 

За формулою (2.2) ведемо розрахунок показників заломлення при λ1=1310 

нм, λ2=1550 нм для матеріалу №1 (табл. 2.5):  
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nCiO2(1310) = [1 + ∑Aiλ
2
/(λ

2
 – li

2
)]

1/2
 = [1 + 0,6961663∙1310

2
∙(1310

2 
– 0,0684043

2
) + 

0,4079426∙1310
2
∙(1310

2 
– 0,1162414

2
) + 0,8974794∙1310

2
∙(1310

2 
– 9,896161

2
]

1/2
 = 

1,446804; 

nCiO2(1550) = [1 + ∑Aiλ
2
/(λ

2
 – li

2
)]

1/2
 = [1 + 0,6961663∙1550

2
∙(1550

2 
– 0,0684043

2
) + 

0,4079426∙1550
2
∙(1550

2 
– 0,1162414

2
) + 0,8974794∙1550

2
∙(1550

2 
– 9,896161

2
]

1/2
 = 

1,444024. 

Для автоматизації виконання розрахунків використаємо програмний 

додаток Microsoft Office Excel 2003. З метою економії розрахункового часу 

скористаємось програмною опцією “Функции” Office Excel. Проведемо 

розрахунки для всіх рецептур складу матеріалу скла відображених в табл. 4.2. 

Результат розрахунку показника заломлення n(λ) на робочих довжинах 

хвиль λ1=1310 нм, λ2=1550 нм занесемо до табл. 4.2. 

Табл. 2.5 Показник заломлення на робочих довжинах хвиль n(λ) 

№  Склад (в молярних %) n (1310) n (1550) 

1 CiO2 1,446804 1,444024 

2 13.5% GeO2, 86.5% SiO2 1,478551 1,47623 

3 7.0% GeO2, 93% SiO2 1,457757 1,455395 

4 4.1% GeO2, 95.9% SiO2 1,453063 1,45031 

5 9.1% GeO2, 7.7% B2O3, 83.2% SiO2 1,457854 1,455046 

6 4.03% GeO2, 9.7% B2O3, 86.27% SiO2 1,45075 1,447671 

7 0.1% GeO2, 5.4% B2O3, 94.5% SiO2 1,447345 1,444544 

8 13.5% B2O3,86.5% SiO2 1,445293 1,442167 

9 13.5% B2O3,86.5% SiO2 1,444697 1,441743 

10 3,1% GeO2, 96,9% SiO2 1,451495 1,448702 

11 3,5% GeO2, 96.5% SiO2 1,452306 1,449508 

12 5,8% GeO2, 94,2% SiO2 1,455686 1,452898 

13 7,9% GeO2, 92,1% SiO2 1,459042 1,456239 

14 3,0% B2O3, 97,0% SiO2 1,445142 1,442252 

15 3,5% B2O3, 96.5% SiO2 1,44448 1,441649 

16 3,3% GeO2, 9,2% B2O3, 87,5% SiO2 1,446406 1,443499 

17 2,2% GeO2, 3,3% B2O3, 94,5% SiO2 1,449013 1,446207 

18 SiO2 (з гасильними домішками) 1,44715 1,444388 

19 13,5% GeO2, 86,5% SiO2 1,468069 1,465521 

20 9.1% P2O5, 90.9% SiO2 1,461831 1,458942 

21 13.3% B2O3, 86.7% SiO2 1,441787 1,438551 

22 1% F,99% SiO2 1,442142 1,439424 

23 16.9% Na2O, 32.5% B2O3, 50.6% SiO2 1,510897 1,50771 

Вибір складу скла для матеріалу серцевини та оболонки світловоду, обумовлює 

виконання одномодового режиму, що описує формула нормованої частоти:  
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405,2
NA

dV 










                                                      (2.3) 

де  d – діаметр серцевини волокна. 

Оскільки числову апертуру можна виразити через показники заломлення 

серцевини та оболонки волокна: 2
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,         (2.4) 

де d = 10 мкм – діаметр волокна, λ – довжина хвилі, нм.  

Зробимо перетворення формули: 
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            (2.5) 

Отже повинні виконуватись співвідношення:  

для λ1=1310 нм       n1
2
-n2

2 
< 0,010057 та для λ2=1550 нм      n1

2
-n2

2 
< 0,01408. 

Значення n(λ) та n
2
(λ) розташуємо в порядку зростання (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 Значення n(λ) та n
2
(λ) розташовані в порядку зростання 

λ1=1310 нм λ2=1550 нм 

№  n (λ) n
2
 (λ) №  n (λ) n

2
 (λ) 

21 1,441787 2,078749 21 1,438551 2,06943 

9 1,444697 2,087149 9 1,441743 2,078622 

8 1,445293 2,088871 8 1,442167 2,079847 

14 1,445142 2,088434 14 1,442252 2,080092 

16 1,446406 2,09209 16 1,443499 2,083688 

1 1,446804 2,093242 1 1,444024 2,085205 

18 1,44715 2,094244 18 1,444388 2,086257 

7 1,447345 2,094808 7 1,444544 2,086708 

17 1,449013 2,09964 17 1,446207 2,091513 

6 1,45075 2,104676 6 1,447671 2,095751 

10 1,451495 2,106836 10 1,448702 2,098736 

11 1,452306 2,109194 11 1,449508 2,101072 

4 1,453063 2,111391 4 1,45031 2,103399 

12 1,455686 2,119023 12 1,452898 2,110913 

5 1,457854 2,125338 5 1,455046 2,11716 

3 1,457757 2,125056 3 1,455395 2,118176 

13 1,459042 2,128805 13 1,456239 2,120632 

20 1,461831 2,136951 20 1,458942 2,128511 

19 1,468069 2,155226 19 1,465521 2,147753 

2 1,478551 2,186114 2 1,47623 2,179254 

23 1,630859 2,659702 23 1,63027 2,657782 



44 

 

 Проаналізувавши пари матеріалів вибираємо ту пару, в якій вимога щодо 

одномодового режиму виконується одночасно для λ1=1310 нм  та λ2=1550 нм. Цій 

вимозі відповідають матеріали №4 та №12.  

 Враховуючи умову внутрішнього відбиття (
 
n1 > n2) в якості серцевини 

вибираємо матеріал №12 з показником заломлення n1 та  в якості оболонки 

матеріал №4 з показником заломлення n2. Результат аналізу внесемо до табл. 4.4. 

попередньо розрахувавши числову апертуру: 

NA(1310) = (2,119023 - 2,111391)
1/2

 = 0,087361;                       (2.6) 

NA(1550) = (2,110913- 2,103399)
1/2

 = 0,086683.                        (2.7) 

Таблиця 2.7 Результат аналізу по вибору складу матеріалу скла 

№ 

матеріалу 

Склад 

матеріалу 

Функція 

матеріалу 

λ1=1310 нм λ2=1550 нм 

n (λ) n
2
 (λ) n (λ) n

2
 (λ) 

4 
4.1% GeO2, 

95.9% SiO2 
Оболонка n2 1,453063 2,111391 1,45031 2,103399 

12 
5.8% GeO2, 

94.2% SiO2 

Серцевина 

n1 
1,455686 2,119023 1,452898 2,110913 

n1
2
-n2

2
 0,007632 

 
< 0,010057 0,007514< 0,01408 

NA 0,087361 0,086683 

Числова апертура пов’язана з максимальним кутом ΘA випромінювання, яке 

вводиться у волокно з вільного простору, зазнає повного внутрішнього відбиття і 

поширюється вздовж волокна: 

     NA = sin ΘA.           (2.8) 

Для волокна із східчастим профілем числова апертура: 

     2

2

2

1NA nn  .           (2.9) 

2.3.3 Дисперсія імпульсу в оптичному волокні. Важливою оптичною 

характеристикою скла, яке використовується при виготовленні волокна, є дисперсія 

показника заломлення, що виявляється в залежності швидкості розповсюдження 

сигналу від довжини хвилі, – матеріальна дисперсія. Крім цього, при виробництві 

одномодового волокна, коли кварцева нитка витягується із скляної заготовки, в тій 

або іншій мірі виникають відхилення в геометрії волокна і в радіальному профілі 

показника заломлення. Сама геометрія волокна разом з відхиленнями від 

ідеального профілю також вносить суттєвий вклад до швидкості поширення 
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сигналу від довжини хвилі, це хвилеводна дисперсія. Спільний вплив матеріальної і 

хвилеводної дисперсій називають хроматичною дисперсією волокна [16].  

Явище хроматичної дисперсії слабшає міру зменшення спектральної 

ширини випромінювання лазера. Навіть якщо б можна було використовувати 

ідеальне джерело монохроматичного випромінювання нульову шириною лінії 

генерації, то після модуляції інформаційним сигналом відбулося б спектральне 

розширення сигнал, і тим більше розширення, чим більше швидкість модуляції.  

Таким чином, вихідний канал є не єдиною довжиною хвилі, а групою 

довжин хвиль у вузькому спектральному діапазоні – хвилевим пакетом. Оскільки 

різні довжини хвиль поширюються з різними швидкостями (або точніше, з 

різними груповими швидкостями), то оптичний імпульс, що має на вході лінії 

зв'язку чітку прямокутну форму, в міру проходження по волокну ставатиме все 

ширше і ширше. При тривалому часі поширення у волокні цей імпульс може 

змішуватися з сусідніми імпульсами, затрудняючи точне їх відновлення. Із 

збільшенням швидкості передачі і довжини лінії зв'язку вплив хроматичної 

дисперсії зростає.  

Розрахуємо повну дисперсію імпульсу в оптичному волокні. Повна 

дисперсія імпульсу в оптичному волокні:    

             222

ïîëÿðõðîìì³æ   ,                        (2.10) 

де σміж – міжмодова дисперсія; σхром – хроматична дисперсія; σполяр – 

поляризаційна дисперсія. 

Оскільки вибрано одномодове волокно, то міжмодова дисперсія в даному 

випадку відсутня: σміж = 0. 

Поляризаційна дисперсія має досить мале значення: |σполяр| << |σхром|. 

Отже у нашому випадку повна дисперсія: 

 σ = (σхром
2
)

1/2 
= |σхром| = |σмат + σхв + σпроф|,             (2.11) 

де σмат – матеріальна дисперсія; σхв – хвилеводна дисперсія; σпроф – 

профільна дисперсія. 

Профільна дисперсія |σпроф| << |σмат|, |σхв|; 

тому  σ =|σхром| = |σмат + σхв|.              (2.12) 
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 Розрахуємо повну дисперсію для λ1=1310 нм та λ2=1550 нм, але спочатку  

для оптимізації розрахунків проведемо проміжні обчислення [15]: 

Фазовий параметр волокна 
2

32

166,5349,19744,19

662,3785,3321,0

VV

VVV
B




 ,                   (2.13) 

де V – нормована частота. Перша похідна 
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;                                                              (2.14) 

Друга похідна 
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                                                       (2.15) 

В табл. 2.8 наведені результати проміжних обчислень. 

Таблиця 2.8  

нм,  B  
 

V

BV




 

 
2

2

V

BVV




 

1310 0,3885 1.0803 0,3724 

1550 0,2647 0,9636 0,7088 

Матеріальна дисперсія: 
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;                      (2.17)

 

                                                                                                                         

       N – груповий показник заломлення.
 

Таблиця 2.9 Результат обчислень матеріальної дисперсії 

λ, нм ∂
2
n1/∂λ

2
 ∂

2
n2/∂λ

2
 А(V) σмат 

1310 -0,00043 -0,0002 0,734 0,0015 

1550 -0,00401 -0,00381 0,614 0,0185 

Хвилеводна дисперсія: 
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2
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 ,                       (2.18) 
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 де Δ – відносна різниця показників заломлення.
 

Таблиця 2.10 Результат обчислень хвилеводної дисперсії 

λ, нм N1/n1 ( N1/n1)
 2

 σхв 

1310 1,0103 1,021 -0,002 

1550 1,0128 1,026 -0,004 

В табл. 2.11 наведена повна дисперсія на довжині хвилі 1310 та 1550 нм. 

Таблиця 2.11 - Повна дисперсія 

λ, нм σ, пс/(нм∙км) 

1310 0,0008 

1550 0,0148 

 Обчислення повної дисперсії проведемо в діапазоні λ={0,85-1,6}, мкм.  

Таблиця 2.12 Повна дисперсія та її складові 

λ, мкм 0,85 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

σмат -0,082 -0,065 -0,04 -0,022 -0,009 0,0006 0,0086 0,0154 0,0214 

σхв 0,08 0,064 -4∙10
-5

 -9∙10
-4

 -0,002 -0,002 -0,003 -0,004 -0,004 

σ,пс/(нм∙км) 0,08 0,064 0,04 0,023 0,011 0,002 0,0058 0,0118 0,0174 

Використовуючи програмну опцію “Мастер диаграмм” Microsoft Office Excel 

та результат обчислень побудуємо графіки залежності повної дисперсії та її 

складових від довжини хвилі (рис. 2.15 - 2.17). 
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Рис. 2.15 Матеріальна дисперсія 
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Рисунок 2.16. Хвилеводна дисперсія 
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Рисунок 2.17 Повна дисперсія 
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3 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ 

ДОСТУПУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 10G PON 

 

3.1 Обгрунтування структури мультісервісної інформаційної мережі 

Структурно мережа доступу повинна будуватись на основі технології 

пасивних оптичних мереж. Визначена технологія забезпечує по оптоволоконним 

лініям передач одночасну і безперешкодну доставку користувачам трафіку 

телефонного зв’язку, передачі даних ІМ Інтернет, потоків цифрового телебачення, 

окрему смугу для передачі багатоканального радіочастотного аналогового 

телебачення, потоків даних службового призначення. 

Мережевий розподіл трафіку згідно технології 10G PON повинен бути 

реалізований по одноволоконним PON лініям, що підтримують багатократне 

ділення потоку (до 64) в напрямку від концентратора до терміналів на пасивних 

оптичних розгалужувачах; 

Двохсторонній обмін потоків в PON лініях, а також – окремий сигнал 

радіочастотного аналогового ТБ, повинні бути реалізовані на WDM-технології, 

тобто – хвильовим розділенням на довжинах – 1310нм, 1490нм, 1550нм. 

Несучий транспортний протокол 10G PON системи повинен забезпечити 

універсальну інкапсуляцію різнорідних потоків телефонного зв’язку, передачі 

даних інформаційної мережі Інтернет, потоків цифрового телебачення. 

Складові частини 10G PON системи [17]: 

- концентратор 10G PON – вузловий елемент, що виконує функцію обміну 

трафіку між периферією інформаційної мережі та зовнішніми магістральними 

інтерфейсами в лінії оператора телефонного зв’язку, провайдера Інтернет, 

оператора кабельного телебачення. Монтується на вузлі зв’язку; 

- ієрархічна пасивна оптоволоконна мережа на основі одномодового 

волокна та розгалужувачів, що виконує функцію мережевого розподілу трафіку, 

монтується у оптичних муфтах; 
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- абонентські термінали, що виконують функцію обміну  трафіком між PON 

мережею та інтерфейсами обладнання користувача, монтуються у приміщенні 

користувача. 

Чисельність абонентських терміналів загального (абонентського) 

користування – від 100 до 2000. 

Абонентські термінали повинні мати можливість монтажу безпосередньо у 

приміщеннях користувача, мати живлення від мережі 220 В. 

Кількість інтерфейсів Ethernet 10/100 на терміналі – 4. 

Кількість аналогових телефонних інтерфейсів на терміналі – 2. 

0Пропускна здатність, потужність ядра інформаційної мережі доступу 

повинна забезпечити безперешкодну доставку користувачам сумарного трафіку 

телефонного зв’язку, передачі даних інформаційної мережі Інтернет, потоків 

цифрового телебачення (IPTV). 

Пропускна здатність абонентського терміналу повинна забезпечити 

гарантовану смугу для одночасного незалежного трафіку телефонного зв’язку по 

протоколу SIP (Session Initiation Protocol),  швидкісного доступу до інформаційної 

мережі Інтернет – не менш 10 Мб/с, потоку цифрового телебачення – не менш 6 

Мб/с, незалежну передачу сигналів радіочастотного аналогового телебачення в 

діапазоні 40...870 МГц. 

Мережа доступу повинна мати елементи підвищення надійності: 

автоматичне резервування складових частин концентратора. 

Магістральні ділянки оптоволоконної інформаційної мережі повинні мати 

не менш як 20 % закладений резерв волокон. 

Безперервне джерело живлення вузла зв’язку, що забезпечує роботу 

інформаційної мережі доступу, повинно мати ресурс автономності на 2 години. 

Мережа доступу, як єдина транспортна мережа передачі даних, повинна 

мати централізоване управління всіма активними елементами. 

Штатний режим роботи інформаційної мережі розрахований на цілодобову 

безперервну експлуатацію без чергового персоналу.  

Мережа доступу повинна мати ресурс нарощування потужності 
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(масштабування) агрегатних інтерфейсів, можливість модернізації (апгрейда) 

програмного забезпечення. 

Також, мережа доступу повинна мати показники надійності – доступності 

повного обслуговування сервісних потоків – більше 99,98 % від загального часу.  

Строк служби Системи – не менше 10 років. 

Система повинна відповідати вимогам екологічних, санітарно-гігієничних, 

протипожежних та інших норм і правил, що забезпечують безпечну для життя  і 

здоров’я людей її експлуатацію. 

Умови експлуатації інформаційної мережі, при яких забезпечується 

тривалий безперервний режим її роботи із заданими показниками призначення і 

надійності, повинні бути по ступеню жорсткості не нижче узагальнених умов. 

Мережа доступу може підлягати періодичному обслуговуванню 

(моніторингу стану згідно власного тест-контролю, огляду стану кабельних 

мереж, розподільчих шаф, зовнішній індикації обладнання). 

Визначаючи важливість працездатності інформаційної мережі компоненти 

активного обладнання повинні мати запасний комплект. 

Система повинна бути розрахована на застосування парольної системи 

контролю доступу до операцій входу в систему управління, конфігурування, 

доступу до обміну даних користувачів. 

Всі дії персоналу, що пов'язані зі зміною настройок і параметрів 

інформаційної мережі, повинні документуватись в спеціальному журналі. 

Збереження інформації з конфігурації інформаційної мережі доступу, 

налаштувань внутрішніх мереж, що зберігаються  в енергонезалежній пам’яті, 

повинне забезпечуватись при відмові джерела живлення. 

Кабельна і розподільча оптоволоконна мережа мультисервісної 

інформаційної мережі повинні бути побудованими таким чином, що виключає 

вільний доступ до неї сторонніх осіб. 

Вузол зв’язку має бути розташованим в окремому приміщенні, яке 

обладнане таким чином, що виключає вільний доступ до нього сторонніх осіб. 

Програмне забезпечення управління мережею повинно мати сумісність з 
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відкритими операційними системами на основі стандартних інтерфейсів та 

протоколів. 

Зовнішні та внутрішні інтерфейси повинні бути стандартизовані відповідно 

до інтерфейсів пакетних мереж Ethernet (IEEE 802.3, IEEE 802.1). 

Мультисервісна мережа доступу повинна забезпечувати виконання 

наступних функцій: 

 одночасна передача в межах Об’єкта сигналів кабельного телебачення (в 

цифровому форматі IP TV, радіочастотного аналогового сигналу в діапазоні 40-

870 МГц), телефонного, комп'ютерного зв'язку на основі пакетної інформаційної 

мережі  

 передачі даних Ethernet (VLAN, L2); 

 управління конфігурацією магістральних мереж (WAN); 

 управління конфігурацією віртуальних локальних мереж (VLAN); 

 управління конфігурацією пакетних комутаторів 2-го рівня на 

абонентських терміналах; 

 управління смугою доступу користувача, пріоритетом, якістю сервісу; 

 моніторинг стану компонентів; 

 моніторинг стану і статистичних показників трафіку користувача; 

 моніторинг стану і статистичних показників агрегатного трафіку; 

До планового періодичного обслуговування можуть бути віднесені роботи з 

моніторингу стану згідно власного тест-контролю, огляду стану кабельних мереж, 

зовнішньої індикації обладнання. 

Всі повідомлення з елементів Системи, в тому числі – аварійні, повинні 

відображатися на робочому місці управління Системою. 

Система повинна мати власні програмні інструменти статистичного аналізу 

транспортних показників цифрового обміну даних (підрахування числа уражених 

та скинутих пакетів різнорідного трафіку, колізії пакетів, коефіцієнти уражень за 

час спостереження, настройки порогів чутливості моніторингу). 
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PON мережа може будуватися з використанням наступних варіантів 

топології: точка-точка, кільцева та точка-мультиточка. Найбільш доцільною та 

економною є топологія точка-мультиточка.  

Головні переваги  PON-мережі [18]:  

 економне використання волокна, всі системи працюють на одному 

волокні, розділення обміну інформаційних потоків виконується на основі WDM-

технології, тобто на принципі хвильового розділення; 

 паралельна (деревоподібна) структура передбачає, що кожний термінал 

користувача - незалежний, має свій фізичний та логічний маршрут до 

концентратора, послідовні ланцюги виключені; 

 високий коефіцієнт концентрації (розподілення інформаційної мережі); 

 ієрархічне розподілення інформаційної мережі виконується на цілком 

пасивних елементах – оптичних розгалужувачах; 

 широка смуга доступу, до 400 Мб/с на термінал; 

 можливість резервування активного обладнання і пасивних шляхів; 

 невелика вартість абонентських терміналів. 

По визначенню, PON-мережа має структуру з пасивним розподіленням в 

напрямку від концентратора до абонента. Коефіцієнт розподіленням може сягати 

до 64 на одне волокно (PON-гілку), тобто до одного концентратора може бути 

підключено N x 64 терміналів, рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Архітектура інформаційної мережі PON 
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При чому, всі сервіси забезпечуються компактним, економічним і 

недорогим абонентським терміналом, що встановлюється безпосередньо у 

приміщенні користувача, до якого зайшли одним єдиним волокном. 

Користувачу доступно все водночас і в повному обсязі: телефонний зв’язок, 

потоки даних, відео, службові додатки, які цілком незалежні, ізольовані та 

захищені як в межах терміналу, так і в масштабі всієї PON-мережі. 

Для підвищення надійності інформаційної мережі можлива організація 

гарантованого живлення концентратора і терміналів, резервування активного 

обладнання, шляхів оптичного волокна. 

3.2 Обгрунтування параметрів оптичної частини мережі 

3.2.1 Обґрунтування вимог. В мережах FTTH можуть бути використані 

найрізноманітніші архітектури, але серед них пасивна оптична мережа – 

найефективніша за вартістю конфігурація. Проте, будучи найекономічнішою, ця 

технологія накладає деякі технічні обмеження, які слід брати до уваги при 

збільшенні радіусу охоплення ІМ і поліпшенні якості послуг зв’язку. 

Необхідно враховувати два основні принципи побудови мереж PON: 

 активні компоненти інформаційної мережі (підсилювачі, оптичні  

прийомопередавачі, медіаконвертори та ін.) розташовуються тільки в кінцевих 

пунктах (в головному офісі та на абонентному вузлі); 

 її ефективність ґрунтується на розділення потужності, коли один 

оптичний сигнал ділиться на багато частин для надання інформаційних послуг 

багатьом абонентам. 

З цих двох принципів виходить, що потужність сигналу виконує ключову 

роль в забезпеченні працездатності PON. Потужність на виході з центрального 

вузла повинна бути достатньою, щоб компенсувати всі втрати, що вносяться 

компонентами інформаційної мережі, конекторами, зварними з'єднаннями, а 

також самим волокном. 

Кожен компонент оптоволоконної лінії має свою величину оптичних втрат. 

Допустимі втрати оптичного сигналу на всьому шляху від передавача до 

приймача часто називають оптичним бюджетом. Розраховується він на підставі 
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інформації, наданої виробником обладнання. Спрощено можна уявити  оптичний 

бюджет у вигляді співвідношення P(L) зображеного на рис. 5.2. 

Втрати на інжектування виникають при введенні випромінювання від 

джерела у волокно, і залежать в основному від діаметру сердечника. Втрати на  

місцях зварювання при їх наявності в лінії повинні бути включені подібно до 

втрат конекторах. 

Так само рекомендується враховувати, що потужність лазера (світлодіода) 

дещо зменшується з часом. Звичайно на ремонт і старіння емітера відводиться від 

3 до 6 дБ. Для невеликих мереж може бути потрібним ослаблення сигналу 

атенюатором. Справа в тому, що у приймального детектора крім мінімальної 

чутливості існує і верхня межа робочого режиму Pmax= – 11дБ, яка називається 

порогом перевантаження. При більш потужному сигналі детектор уже не може 

приймати сигнал з необхідним для робочого режиму рівнем помилок BER=10
–10

. 

 

Рис. 3.2. Оптичний бюджет 

Таким чином запас потужності вхідного сигналу повинен бути таким, щоб 

потужність сигналу, що дійшов до абонента, була достатня для безпомилкової 

роботи приймального обладнання. Тому необхідний розрахунок оптичного 

бюджету інформаційної мережі [20]. 

3.2.2 Втрати оптичної потужності в мережі. Ефективність PON базується 

на принципі розподілення потужності оптичного сигналу, який ділиться для 

надання послуг зв’язку багатьом користувачам. Тому потужність вихідного 
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оптичного сигналу є ключовим параметром при побудові PON. Потужність 

повинна бути достатньою для безпомилкового прийому сигналу всіма 

користувачами, що під’єднані до інформаційної мережі.  

Оскільки збільшення величини оптичної потужності, що вводиться в 

оптичне волокно може привести до виникнення у волокні нелінійних явищ та 

погіршення роботи інформаційної мережі, то для забезпечення енергетичного 

балансу інформаційної мережі необхідно намагатись зменшувати втрати 

потужності в елементах з яких побудована PON. При цьому необхідно особливу 

увагу звертати на втрати на з’єднаннях компонентів інформаційної мережі з 

волокном та при з’єднанні самих волокон.  

Згідно з рекомендацією ITU-T G.984.2 витрати в оптичному шляху 

визначають певні класи для оптичних систем (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 - Класи оптичних систем 

Параметр 
Клас 

A B C 

Мінімальні витрати, дБ 5 10 15 

Максимальні витрати, дБ 20 25 30 

 

3.3 Розробка алгоритму розрахунку параметрів оптичної частини 

мережі 

Розподіл оптичної потужності в інформаційної мережі PON залежить від 

параметрів комплектуючих її елементів, тому розрахунок оптичного бюджету 

PON слід розпочинати з вибору виробника приймально-передавального 

обладнання та пасивних елементів інформаційної мережі. Оскільки головними 

чинниками, що впливають на оптичний бюджет є: втрати на розгалужувачах, 

втрати на волокні, втрати на з’єднаннях волокна, втрати на WDM - обладнанні, – 

то вони будуть змінними вихідними даними для розрахунків.  

Для кожного каналу зв'язку OLT – ONTi (i=1...N, де N - число абонентських 

вузлів) можна виписати умови на втрати в прямому (d) і зворотному (u) потоках, 

формули (3.1), (3.2). 

OBd,min ≤ αd Li + ILi + AL + CLi  ≤  OBd,mах – Штрафd – Запасd,i            (3.1) 

OBu,min ≤ αu Li + ILi + AL + CLi  ≤  OBu,mах – Штрафu – Запасu,i            (3.2) 
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де  Li – довжина i-го каналу, αd і αu – питоме загасання у волокні на довжині 

хвилі прямого і зворотного потоків, ILi – втрати внесені всіма розгалужувачами в 

i-му каналі, CLi – втрати на всіх коннекторах в i-му каналі, AL – ослаблення 

сигналу на атенюаторі, OB – оптичний бюджет приймально-передавальної 

системи, запасi – запас потужності на розвиток в i-му каналі, штраф – враховує 

погіршення прийому сигналу через деградацію волокна/компонентів, вплив 

зовнішніх умов, спотворення форми сигналу через дисперсію. 

 Одночасне виконання цих умов для всіх каналів є вимогою до 

працездатності системи вцілому [21]. Необхідно знайти такі коефіцієнти ділення 

розгалужувачів, щоб запас системи був максимально можливим. Запас системи 

буде максимальним, якщо розбіжність між найбільшим та найменшим 

значеннями втрат по оптичним шляхам буде дорівнювати нулю. 

 Після вибору траси оптичних шляхів та системи передачі необхідно  

зменшити розбіжність втрат шляхом вибору розгалужувачів з необхідними 

коефіцієнтами ділення. Завдяки можливості вибору розгалужувачів з потрібними 

коефіцієнтами ділення можлива реалізація різноманітні топологій та вирішення 

проблеми нарощування інформаційної мережі, забезпечивши максимальний запас 

на розвиток. 

 Для даної роботи було  розроблено елементарну програму розрахунку 

оптичного бюджету середовища PON, Розглянемо алгоритм її роботи. Спочатку 

введемо розрахункові формули. 

 Сумарна потужність на всіх вихідних портах: 

   Pout = P1 +……+ PN.                                                              (3.3) 

 Коефіцієнт ділення Rk – процентне відношення оптичної потужності у 

вихідному порту до сумарної потужності на всіх вихідних портах:  

   Rk = Pk/Pout.                                                                            (3.4) 

 Надмірні втрати EL характеризують втрати вхідної потужності в цілому при 

передачі на всі вихідні порти: 

   EL = 10lg (Pin/Pout).            (3.5) 

 Потужність на вході розгалужувача: 
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   Pin = Pout + EL.                                     (3.6) 

 Потужність на початку оптичної секції:  

   P
(m-1)

 = P
(m)

 + αL.                      (3.7) 

Оптичний радіус дерева PON: 

   rNET = POLT – PNOT.                     (3.8) 

Розробимо алгоритм розрахунку оптичного бюджету (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Алгоритм побудови збалансованої інформаційної мережі PON 

3.3.1 Вибір обладнання 10G PON інформаційної мережі. На даний 

момент, на світовому і, зокрема на українському, ринку інформаційних мереж 

представленні два виробника обладнання 10G PON – FlexLight Networks та Nokia-

Siemens Networks. Порівнюючи технічні та економічні показники обладнання 

можна зробити наступні висновки:  

Обладнання 10G PON FlexLight Optimate 2500LT (рис. 3.4) має досить малу 

ємність. Для будівництва інформаційної мережі на 500, 1000 та 2000 

абонентських терміналів необхідно декілька шасі 2500LT та Ethernet комутатор, 
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який має об’єднувати трафік від усіх шасі. Це призводить до ускладнення системи 

і, як наслідок, до збільшення її вартості. 

Вартість обладнання (табл. 3.2) виробництва FlexLight досить суттєво 

перевищує вартість обладнання NSN для аналогічної ємності інформаційної 

мережі.  

Таблиця 3.2 – Вартість обладнання 

Комплект на 1000 NT Вартість, комплекту, грн. Приведена вартість на один ONT,  грн. 

10G PON FlexLight(Е) 22 274 136,00 22 274,14 

10G PON Nokia-

Siemens 
5 869 907,32 5 869,91 

Компанія Nokia-Siemens Networks досить давно і широко представлена в 

інформаційних мережах України. Продукція Siemens відрізняється високою 

надійністю та якістю, крім того має потужну сервіс підтримку. Враховуючи ці 

висновки, розробку мультисервісної інформаційної мережі будимо здійснювати 

на прикладі обладнання Siemens. 

Характеристика обладнання 10G PON Siemens [22] 

 

Рис. 3.4 Концентратор 10G PON Siemens SURPASS hiX 5750 

Експлуатаційні характеристики: 

 до 56 PON ліній по 2,5 Гб/с, до 64 терміналів на кожну; 

 довжина хвилі передачі 1490 нм, прийому 1310 нм; 

 всього до 3584 терміналів; 

 внутрішній транспортний протокол GEM, згідно G.984; 

 підтримка 4032 VLAN, згідно 802.1Q VLAN та подвійних полів Q-in-Q; 

 агрегатних (мережевих) інтерфейсів 1GE SFP – до 8, 10GE XFP – до 2; 
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 підтримка функції RSTP – алгоритм автоматичного резервування 

Ethernet-транків; 

 підтримка автоматичного резервування (1+1) системних контролерів, 

PON карт, блоків живлення; 

 підтримка протокола  VoIP - SIP; 

 підтримка  IP-відео фільтрації потокового відео, відео по вимозі (VoD), 

проксі (IGMP-фильтрація, IGMP-проксі); 

 можливість широкосмугової передачі HDTV  (ТБ високої чіткості) на 

основі IP-відео; 

 опція незалежної від PON передачі аналогового радіочастотного ТБ 

смугою 40...870 МГц на додатковій хвилі 1550 нм (в кожну PON лінію WDM-

мультиплексування); 

 управління мережею і елементами PON – повно-функціональний 

елемент-менеджер Siemens AccessIntegrator (ACI-E); 

 ACI-E забезпечує моніторинг стану компонентів системи, управління та 

моніторинг стану і статистичних показників агрегатного трафіку і трафіку 

користувача, програмні інструменти статистичного аналізу транспортних 

показників цифрового обміну даних; 

 доступ до управління захищений парольною системою; 

 штатний режим роботи концентратора розрахований на цілодобову 

безперервну експлуатацію без догляду черговим персоналом з можливістю 

організації дистанційного моніторингу; 

 доступність повного обслуговування сервісних потоків – не менш як 

99,99 % від загального часу; 

Фізичні, електричні характеристики: 

 Розміри: 482(Ш)x536(В)х268(Г) мм, 12U на 19” стійці; 

 ємність корпусу – 19 слотових місць, 14 слотів для PON карт 

(IU_GPON2512) або мережевих інтерфейсів (IU_1x10G), 2 слота для карт 

контролерів CXU_F/F4 (1+1),  2 слота для блоків живлення PM_1, PM_2,     1 слот 

для вентилятора FAN; 
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 напруга живлення – 48 В (-40,5…-72 В); 

 максимальна потужність споживання – 1180 Вт; 

 температура середовища -5…+45 
о
С; 

 вологість повітря 5…85 % (без конденсації). 

Параметри інтерфейсів PON: 

 передавач, лазерний продукт 1 класу, рівень передачі +1,5…+5 дБм, 

довжина хвилі 1490 +/- 2 нм; 

 приймач, довжина хвилі 1310 +/- 5 нм, чутливість –28 дБм при BER = 10
-

10
,  динамічний діапазон -8…- 28 дБм; 

 конектор SC/UPC. 

Параметри мережевих інтерфейсів 1000 Base LX/SX: 

 одномодовий – довжина хвилі 1310 +/-40 нм, рівень передачі – 9,5 +/-3 

дБм, чутливість - 20 дБм; 

 багатомодовий - довжина хвилі 850 нм, рівень передачі – 9,5 +/-3 дБм, 

чутливість - 20 дБм; 

 конектор LC/UPC. 

Абонентський термінал. Для вибору абон. обладнання (рис. 3.5) 

розглянемо ТХ PON-терміналів виробництва Siemens, табл. 3.3. 

Табл. 3.3 – технічні характеристики абонентського терміналу G25A 

Тип 

ONU 

К-сть 

портів FE 

К-сть 

портів GE 

К-сть 

портів 

POTS 

К-сть 

портів E1 

К-сть 

портів 

VDSL 

Аналог. 

відео-

інтерфейс 

Тип 

корпусу 
Прим. 

hiX5701 1      outdoor  

hiX5703 2  4    outdoor  

hiX5705 1  8 2   outdoor  

hiX5709 до 16 4 до 96  до 48  outdoor  

G25A 4  2   є indoor  

G80A 4  8   є indoor WiFi 

Як видно з наведених даних, для монтажу безпосередньо в квартирі 

користувача і надання йому послуг телефонії, передачі даних, цифрового та 

аналогового телебачення, найбільше підходить термінал G25A. 
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Рисунок 3.5 – Абонентський термінал G25A 

Експлуатаційні характеристики: підтримка Ethernet-комутації 2-го рівня; 

підтримка до 8 T-CONT та 32 GEM портів; підтримка IGMP-snooping; підтримка 

VLAN, згідно 802.1Q та подвійних полів Q-in-Q; 5 рівнів пріоритету сервісу; 

управління смугою доступу кожного порта; 128/256-бітове шифрування; 

підтримка протоколу SIP та кодеків G.711, G.726, G.729, G.723.1 

Фізичні, електричні характеристики: розміри 270(В)х190(Ш)х60(Г) мм; маса  

1,1 кг; інтерфейс GPON – 1, конектор SC/APC; кількість FE (10/100 Мб/с) портів – 

4, конектор RJ-45; кількість POTS портів – 2, конектор RJ-11; загальна шви дкість 

передачі – симетрична, 400 Мб/с; напруга живлення – 12 В; максимальна 

потужність споживання – 24 Вт; температура середовища -0…+40 
о
С; вологість 

повітря 5…85 % (без конденсації). 

Параметри інтерфейсу PON: передавач, лазерний продукт 1 класу, рівень 

передачі 0 +/-2 дБм, довжина хвилі 1310 +/- 2 нм; приймач, довжина хвилі 1490 

+/- 10 нм, чутливість – 24дБм при BER=10
10

, динамічний діапазон 0-24 дБм. 

Параметри аналогового RF-інтерфейсу: приймач, довжина хвилі 1550 +/-25 

нм, чутливість  +2…-8 дБм; інтерфейс радіочастотного аналогового ТБ – коаксіал, 

75 Ом, F-конектор RG-6; смуга аналогового ТБ сигналу – 46…870 МГц; рівень 

вихідного аналогового ТБ сигналу,  +18 дБмВ. 

3.3.2 Вибір оптичного кабелю 

Будемо використовувати негорючий, неброньований волоконно-оптичний 

кабель з волокнами в щільному буфері ВАТ «Одесакабель» [23], кабель ОКВр-

А(0,6)Пнг-nЕ, рис. 3.6. 
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Кабель типу ОКВр (Distribution) призначений для використання в якості 

розподільчого кабелю в локальних мережах, а також для з’єднання апаратури 

зв’язку з магістральним кабелем. Прокладка в приміщеннях в вертикальних 

трубопроводах, вертикальних шахтах,  в будівлях між поверхами. Допускається 

прокладка між будинками на невеликі відстані в захисних трубах.  

Основні характеристики кабель ОКВр-А(0,6)Пнг-nЕ наведено в табл. 3.4. 

 

Рис. 3.6 – кабель ОКВр-А(0,6)Пнг-nЕ 

1) Центральний силовий елемент – арамідні нитки; 2) Оптичні волокна; 3) 

Оболонка з низькодимного компаунда, що не поширює горіння (LSZH); 4) 

Щільна захисна оболонка з негорючого матеріалу (LSZH); 5) Ріжучий шнур. 

Таблиця 3.4 Основні техніко-експлуатаційні характеристики кабеля ОКВр-

А(0,6)Пнг-nЕ 

Параметри Значення 

Кількість ОВ у кабелі, шт. 2…96 

Маса кабеля, кг/км 26…120 

Діаметр кабеля, мм 4,5…20 

Допустиме зусилля на розрив, кН 0,4…2,7 

Допустиме розплющуюче зусилля, не більше, Н/100 мм 1000 

Стійкість до ударів, Н∙м 1 

Мінімальний радіус вигину, мм 
20 х диаметров 

кабеля 

Діапазон робочих температур, °С -20…+70 

Діапазон температур зберігання, °С -10…+60 

Діапазон температур монтажу, °С 0…+60 

Аналогом ОКВр-А(0,6)Пнг-nЕ є кабель TB00nSM-60 виробництва Draka 

Compeq [24]. Кабель типу TB00nSM-60 (рис 3.7) призначений для прокладки 

всередині будинків та в кабельних каналах між будинками. Конструкція кабелю 
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підсилена основою з кевларової нитки, дозволяє застосування як для 

внутрішнього, так і для зовнішнього монтажа.  

           

Рис 3.7 – Конструкція кабеля типу TB00nSM-60 

 

Основні характеристики TB00nSM-60 наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 - Основні характеристики кабелю TB00nSM-60 

Параметри Значення 

Кількість ОВ у кабелі, шт. 2…24 

Зовнішній діаметр, мм 5…8,5 

Маса кабеля, кг/км 30…80 

Допустиме зусилля на розрив, кН 670 

Допустиме розплющуюче зусилля, Н 800 

Мінімальний радіус вигину, мм 100…230 

Діапазон температур, °С 

Зберігання: від –40 до + 70 

Прокладання:  від –20 до +55 

Експлуатація: від  –20 до +55 

Відповідність стандартам вогнестійкості IEC 332-3C, IEC 332-1 

За технічними характеристиками обидва типа кабелю майже однакові, 

проте, ВОК виробництва ВАТ «Одесакабель» дешевше (табл. 3.6). Тому для 

будівництва магістральної частини інформаційної мережі доступу будемо 

використовувати кабель марки ОКВр ВАТ «Одесакабель». 

Оптичні кабелі стандарту ITU-T G.657 в Україні не виробляються, а 

застосування кабелів стандарту ITU-T G.657 виробництва іноземних компаній 

призведе до значного здорощання проекту. 

В середині приміщення на даний час економічно доцільно буде використати 

кабель марки ОКВр-А(0,6)Пнг-nЕ ВАТ «Одесакабель», який відповідає стандарту 

ITU-T G.652 і придатний для використання в середині приміщень.   

Характеристики оптичних розгалужувачів Y-типу. Дані пристрої 

характеризуються низьким відбиттям оптичного сигналу, підвищеною ізоляцією 

каналів та низькими прямими втратами рівня сигналу. Розгалужувачі є 

1) Арамідні нитки 

2) Оптичні волокна 

3) Щільна захисна оболонка з 

негорючого матеріалу (LSZH)  
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пристроями двонаправленої дії, дозволяють, як розгалужувати, так і об’єднувати 

оптичні сигнали незалежно від довжини хвилі. 

Таблиця 3.6 Порівняльний аналіхз по ціновим показникам 

Виробник Ціна, грн., 

з НДС за 1 

м 

Виробник Ціна, грн., 

з НДС за 1 

м 
ВАТ «Одесакабель» Draka Compeq 

ОКВр-А(0,6)Пнг-4Е 3,94 TB004SM-60 5,77 

ОКВр-А(0,6)Пнг-6Е 4,90 TB006SM-60 7,58 

ОКВр-А(0,6)Пнг-8Е 5,86 TB008SM-60 9,04 

ОКВр-А(0,6)Пнг-12Е 7,73 TB012SM-60 12,17 

ОКВр-А(0,6)Пнг-16Е 9,54 TB016SM-60 15,58 

ОКВр-А(0,6)Пнг-24Е 13,18 TB024SM-60 23,16 

Детальна характеристики оптичних розгалужувачів Y-типу (рис. В.1) 

наведені в додатку В. В табл. В.1 наведено номенклатура, коефіцієнт передачі 

розгалужувачів. В табл. В.2 розглядаються параметри оптичних розгалужувачів 

1:2 з непропорційним коефіцієнтом  ділення. 

Характеристики оптичних конекторів, шнурів оптичних з’єднувальних 

(патч-кордів). З’єднувальні шнури (патч-корди) виготовляються у відповідності з 

вимогами стандарту IEC до прямих і зворотних втрат, радіусу вигину, зсуву 

поверхні наконечника, положенню цоколя волокна у наконечнику, стійкості до 

механічних і кліматичних впливів. 

Детальна характеристики оптичних конекторів шнурів оптичних 

з’єднувальних (патч-кордів) наведені в додатку В. 

На рис Г.1 можна побачити конектор типу FC. А на рис. Г.2 зображено 

конектор SC типу. 

Характеристики підсистеми RACK MOUNT (монтаж в стойку 

19”,21”,23” патч-панелей типу MCNP, організація оптичних кросів). 

Характеристики підсистеми RACK MOUNT, які пропонується використати для 

побудови типового проекту наведено в додатку Д.  

3.4 Розрахунок параметрів оптичної частини мережі 10G PON 

Розрахунок оптичних бюджетів PON мереж виконаний на підставі 

розроблених структурних схем PON інформаційної мережі, робочих креслень та з 

урахуванням технічних характеристик активного обладнання  10G PON Siemens, 

пасивного оптичного обладнання.  
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Рисунок 3.8 Втрати на оптичній лінії 

Головними чинниками, що впливають на оптичний бюджет є [25], як видно 

з рис. 3.8: втрати на розгалужувачах, втрати на волокні. Згідно паспортних даних 

на волокно, що використовується в даному проекті, згасання на 1 км на хвилях 

1310, 1490 нм становить 0,36 дБ/км, на довжині хвилі 1550 – не більше 0,22 дБ/км. 

Втрати на з’єднаннях волокна. Згідно КНД-45-141-99, втрати на зварних 

з’єднаннях становлять 0,1 дБ, на роз’ємних з’єднаннях 0,15 дБ. Втрати на WDM. 

WDM обладнання AOFR TM131510 забезпечує втрати на рівні 0,7 дБ. 

На підставі завдання та з урахуванням технічних характеристик 10G PON 

обладнання Siemens (концентратора hiX5750 та абонентських терміналів G25A) 

розробленні структурні схеми та робочі креслення для чотирьох варіантів ємності 

щільних багатоповерхових забудов:  на 100, 500, 1000, 2000 клієнтів. 

Враховуючи технічні властивості 10G PON обладнання Siemens – 

коефіцієнт ділення 1:64 та можливість підключення нових абонентів до існуючої 

PON інформаційної мережі в майбутньому, середня кількість PON терміналів на 

одну PON - гілку була прийнята рівною 50. Враховуючи дану цифру та 

використовуючи принцип «волокно до квартири», визначимо необхідну кількість 

PON ліній та абонентських терміналів: 

• для ємності 100 клієнтів: 2 PON лінії, 100 терміналів G25A; 

• для ємності 500 клієнтів: 10 PON ліній, 500 терміналів G25A; 

• для ємності 1000 клієнтів: 20 PON ліній, 1000 терміналів G25A; 

• для ємності 2000 клієнтів: 40 PON ліній, 2000 терміналів G25A. 

Структурні схеми PON ІМ для ємності 100 клієнтів зображені на рис. 3.9 
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Рис. 3.9 Схема прокладки оптичного волокна для ємності 100 клієнтів 

У даному проекті, в якості варіанту місця розміщення центрального 

обладнання OLT, було обране приміщення вузла зв’язку, який розташований 

безпосередньо на території багатоповерхової забудови (варіант А), рис. 3.10.  

Розглянемо переваги та недоліки такого рішення порівняно з варіантом 

розміщення OLT на майданчику АТС (варіант Б).  

При впровадженні варіанту А (рис. 1): 

1) суттєво скорочується ємність оптичного кабелю між обладнанням 

інформаційної мережі та OLT.  

2) зменшуються втрати оптичного сигналу в PON-мережі і, як наслідок, - 

збільшення кількості терміналів ONT на одну PON-гілку, що призводить до 

зменшення вартості OLT. 

3) можлива передача даних всередині PON-мережі, при пошкоджені 

оптичного кабелю на ділянці між майданчиком АТС та щільною 

багатоповерховою забудовою.  

4) при наявності декількох OLT, можливе об’єднання їх у кільце, що дає 

змогу організації резервування зовнішніх інтерфейсів (uplink). 

Недоліком цього варіанту є необхідність облаштування на території 

багатоповерхової забудови окремого приміщення, до якого необхідно підвести 

електроживлення, підтримувати певні кліматичні умови та організувати його 

охорону.  
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Рис. 3.10 - Структурні схеми PON мережі 

 

 



69 

 

Розрахунок потужності оптичного сигналу 1550 нм на вході 10G PON 

лінії та потужності EDFA. Потужність оптичного сигналу,  хвиля 1550 нм, на 

вході 10G PON лінії розрахована згідно вихідних даних нормативного рівня 

даного сигналу на вході RF модуля абонентського терміналу  -3 дБм (допуск 

+2…- 8 дБм). 

Дана потужність оптичного сигналу забезпечить вихідні значення напруги 

сигналу аналогового телебачення на коаксіальному 75 Ом/RG-6 інтерфейсі 

користувача на рівні +18,0 дБмВ з відношенням сигнал/шум 49 дБ, що є 

нормативним показником високої якості доставки користувачеві аналогового 

телевізійного контенту. 

Розрахуємо узагальнену потужність сигналу 1550 нм, яку повинен 

забезпечити ербієвий лінійний підсилювач EDFA за формулою (3.3). 

          PEDFA =  LPON + Lз + hONU                                                                    (3.3) 

де PEDFA – потужність підсилювача, LPON  - втрати потужності на пасивній 

інформаційної мережі, Lз – запас потужності (1 дБ), hONU  - чутливість приймача 

абонентського терміналу. 

Для 100 клієнтів необхідна потужність підсилювача для кожної PON – гілки 

дорівнює 121 мВт (20,82 дБм). Проте, економічно більш доцільно 

використовувати підсилювач на 350 мВт (25,44 дБм) для 2-х PON ліній. В цьому 

випадку, розраховану потужність EDFA необхідно збільшити на 3,7 дБ (0,1дБ – 

загасання на одному НРЗ, 3,6 – загасання на розгалужувачі 1:2). Фактична 

потужність, яка потрапляє до кожної PON (без урахування запасу 1 дБ), складає 

21,74 дБм. Мінімальне згасання в PON мережі дорівнює 19,23 дБ (для кв.43, 44). 

Тому, щоб не перевищити границю динамічного діапазону терміналу (+2 дБм), 

перед розгалужувачем S1.15 необхідно встановити оптичний атенюатор на 3 дБ. 

PON-гілки інформаційної мережі на 500 клієнтів згрупуємо по приблизно 

однаковому згасанню і розрахунок підсилювачів для кожної групи будемо 

проводити окремо.  

Для 1-ї групи (PON №1,5,6,10) необхідна потужність підсилювача для 

кожної PON – гілки становить 191 мВт (20,82 дБм). Використаємо підсилювач на 
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1000 мВт для 4-х PON ліній. В цьому випадку розраховану потужність EDFA 

необхідно збільшити на 7,3 дБ (0,1дБ – загасання на одному НРЗ, 7,2 – загасання 

на розгалужувачі 1:4). Вибираємо підсилювач ВОУ-1000. 

Для 2-ї групи (PON №2,4,7,9) необхідна потужність підсилювача для кожної 

PON – гілки дорівнює 92 мВт (19,63 дБм). Використаємо підсилювач на 500 мВт 

для 4-х PON ліній. Розраховану  потужність EDFA збільшимо на 7,3 дБ (0,1дБ – 

загасання на одному НРЗ, 7,2 – загасання на розгалужувачі 1:4). 

Для 3-ї групи (PON №3,8) необхідна потужність підсилювача для кожної 

PON – гілки складає 114 мВт (20,57 дБм). Використаємо підсилювач на 350 мВт 

для 2-х PON ліній. До розрахованої потужності EDFA додамо 3,7 дБ (0,1дБ – 

загасання на одному НРЗ, 3,6 – загасання на розгалужувачі 1:2). 

PON - гілки інформаційної мережі на 1000 клієнтів для розрахунку 

оптичних підсилювачів розділяємо на наступні групи.  

Для 1-ї групи (PON №1,2,7) необхідна потужність підсилювача для кожної 

PON – гілки становить 157 мВт (21,95 дБм). Використаємо підсилювач на 1000 

мВт для 3-х PON ліній. В цьому випадку розраховану потужність EDFA 

необхідно збільшити на 6,2 дБ (0,1дБ – загасання на одному НРЗ, 6,1 – загасання 

на розгалужувачі 1:3). Вибираємо підсилювач ВОУ-1000. 

Для 2-ї групи (PON №3,5) необхідна потужність підсилювача для кожної 

PON – гілки  дорівнює 94 мВт (19,73 дБм). Використаємо підсилювач на 350 мВт 

для 2-х PON ліній.  

Для 3-ї групи (PON №4,9,11,13) необхідна потужність підсилювача для 

кожної PON – гілки складає 136 мВт (21,34 дБм). Використаємо підсилювач на 

1000 мВт для 4-х PON ліній.  

Для 4-ї групи (PON №6,15,17) необхідна потужність підсилювача для 

кожної PON – гілки становить 155 мВт (21,9 дБм). Використаємо підсилювач на 

1000 мВт для 3-х PON ліній.  

Для 5-ї групи (PON №8,10,12,14) необхідна потужність підсилювача для 

кожної PON – гілки дорівнює 132 мВт (21,2 дБм). Використаємо підсилювач на 

1000 мВт для 4-х PON ліній.  
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Для 6-ї групи (PON №16,18,19,20) необхідна потужність підсилювача для 

кожної PON – гілки складає 160 мВт (22,04 дБм). Використаємо підсилювач на 

1000 мВт для 4-х PON ліній. 

Для 2000 клієнтів необхідна потужність підсилювача дорівнює 154 мВт 

(21,88 дБм). Розділимо всі 40 PON - гілок на групи по чотири в кожній. Для 

кожної групи будемо використовувати оптичний підсилювач на 1000 мВт. При 

такій потужності EDFA, рівень оптичного сигналу (1550 нм) на вході терміналів, 

що розташовані за адресою: Буд. 7, кв. 84-86 (PON №40), становить +1,98 дБм.  

Це значення є фактично границю динамічного діапазону терміналу, тому перед 

розгалужувачем S7.2.1b необхідно встановити оптичний атенюатор на 3 дБ. 

Обладнання, яке необхідне для організації аналогового телебачення від 

вузла зв’язку до абонентських терміналів, приведене в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 - Обладнання для організації аналогового телебачення  

Ємність інформаційної мережі, 

клієнтів 
Тип обладнання 

Кількість, 

шт. 

100 

Підсилювач ВОУ-350 

Розгалужувач 1:2 

Атенюатор 3 дБ 

1 

1 

1 

500 

Підсилювач ВОУ-350 

Підсилювач ВОУ-500 

Підсилювач ВОУ-1000 

Розгалужувач 1:2 

Розгалужувач 1:4 

1 

1 

1 

1 

2 

1000 

Підсилювач ВОУ-350 

Підсилювач ВОУ-1000 

Розгалужувач 1:2  

Розгалужувач 1:3  

Розгалужувач 1:4 

1 

5 

1 

2 

3 

2000 

Підсилювач ВОУ-1000 

Розгалужувач 1:4  

Атенюатор 3 дБ 

10 

10 

1 

Оптичний сигнал на вході підсилювача EDFA, що промодульований 

широкосмуговим (40...870 МГц), електричним сигналом аналогового телебачення, 

повинен надходити від оператора кабельного телебачення. 

Оптичні бюджети для кожної ділянки між вузлом зв’язку та абонентським 

терміналом, з урахуванням усіх вище перелічених чинників, для трьох довжин 

хвиль 1310, 1490, 1550 нм для 100 абонентів наведені Додатку Е. 
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В табл. Е.1 представлений оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1310, 1490 

нм. А в табл. Е.2 - оптичний бюджет для 100 клієнтів для довжини хвилі 1550 нм. 

Висновки з розрахунку оптичного бюджету: 

1. Максимальні втрати рівня сигналу на хвилях 1310/1490 нм становить 

22,828 дБ (для 100 клієнтів), 23,36 дБ (для 500 клієнтів), 24,129 дБ (для 1000 

клієнтів) та 23,923 дБ (для 2000 клієнтів), що не перевищує допустимого значення 

оптичного бюджету для 10G PON обладнання Siemens в 28 дБ, що, в свою чергу, 

забезпечує рівень BER не гірше 10
-10

; 

2. Максимальний рівень втрат аналогового сигналу на хвилі 1550 нм 

складає 22,817 дБ (для 100 клієнтів), 23,259 дБ (для 500 клієнтів), 24,04 дБ (для 

1000 клієнтів) та 23,875 дБ (для 2000 клієнтів), що є відліковим значенням для 

розрахунку потужності оптичного сигналу на вході 10G PON лінії та потужності 

EDFA (оптичного ербієвого лінійного підсилювача). 

3.4.1 Визначення пропускної здатності інформаційної мережі. 

Транспортний протокол технології 10G PON дозволяє передавати будь-який IP 

трафік. Це може бути як звичайний Інтернет чи виділенні канали VPN, так і більш 

сучасніші технології: цифрове телебачення (IPTV), відео конференції, VoIP – 

телефонія тощо. В табл. 3.7 наведені найбільш вживані сервіси та їх параметри.  

Таблиця 3.7 Сервіси та їх швидкісні смуги 

Сервісний трафік Швидкісна смуга, Мб/с Примітка 

LAN-сервіси до 100 Симетрично 

Інтернет 1…20 Асиметрично 

IP TV, на канал 6 Асиметрично 

HDTV (ТБ високої чіткості), на канал 18…20 Асиметрично 

Високоякісна відеоконференція 6 Симетрично 

Відеоконференція низького рівня 0,128 … 0,512 Симетрично 

Інтеактивні ігри 5 Симетрично 

Інтерактивне дистанційне навчання 0,128 … 0,512 Симетрично 

VoIP – телефонія, без компресії 0.064…0,256 Симетрично 

Приведені дані підтверджують вірність розрахунку достатності 

максимальної сумарної пропускної здатності терміналу G25A, що складає 

100х4=400Мб/с на портах користувача. 

При структурі 10G PON лінії з 56 терміналами (згідно структурної схеми 

PON, максимальна кількість ONU на одну PON – гілку складає 56), загальною 
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смугою 2313,84 Мб/с, в ЧНН – час найбільшого навантаження та без урахування 

алгоритму статистичного мультиплексування, гарантований доступ у 100 % 

користувачів буде дорівнювати близько 41,32 Мб/с «чистої смуги» (CIR), що 

забезпечить у користувача одночасну безперешкодну роботу 2 широкосмугових 

додатків типу IP TV, Інтернет 20 Мб/с, відеоконференцію, та до 8 

низькошвидкісних додатків типу SIP, VoIP телефонія тощо. 

Обладнання 10G PON Siemens під’єднується до операторів телефонного 

зв’язку та Інтернет за допомогою асинхронних інтерфейсів (Ethernet), тому 

зовнішніх джерел синхронізації не необхідно.  

3.4.2 Вимоги до монтажних робіт. Роботи, пов’язані з будівництвом 

кабельної каналізації, прокладки кабелю та монтажу пасивного оптичного 

обладнання, повинні виконуватися згідно КНД-45-141-99 «Керівництво щодо 

будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку» [26], ВБН В.2.2-

45-1-2004 «Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди» [27]. 

Основними вузловими елементами пасивної оптичної інформаційної мережі 

є оптичні розгалужувачі. Їх тип та кількість розраховувались виходячи з даних по 

кожному будинку житлового комплексу: кількості квартир, під’їздів, поверхів. 

Розгалужувачі, як і сплайс-касети, монтуються в середині оптичного кросового 

обладнання (ODF вузла зв’язку, бокси MPIC-9), що виключає необхідність 

використання оптичних муфт. Трибутарні порти останніх розгалужувачів 

(поверхових) в ланцюгу між концентратором 10G PON та терміналами виведені 

на кросову панель боксів MPIC-9 і закінчуються оптичними роз’ємами. До них 

під’єднуються оптичні патчкорди, що прямують до абонентських терміналів в 

кожній квартирі. В проекті використовується кабель лише в щільному буфері. Це 

дає змогу на кожному поверсі виймати лише те волокно, що прямує 

безпосередньо до даного поверхового розгалужувала і не чіпати інші волокна. 

Як наслідок – істотне зменшення кількості зварок. Оптичні патчкорди між 

поверховими боксами MPIC-9 та абонентським обладнанням проходять у 

полівінілхлорідній трубі П-25, яка прокладається на підлозі і заливається бетоном 

під час заливки стяжки  
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Волоконно-оптичний кабель між поверхами (між боксами MPIC-9) 

прокладається у низьковольтному стояку кабельної шахти і прикріплюється до 

стінки шахти. Кабель між вузлом зв’язку та низьковольтним стояком, між різними 

стояками одного будинку або між стояками різних будинків (але в межах 

будинку) прокладається у підвальному приміщенні по шахтам (монтаж всіх шахт 

здійснюється забудовником), що розташований на висоті 2 м від рівня підлоги.  

На ділянках між будинками оптичний кабель проходить в одноотворній кабельній 

каналізації (поліетиленова труба діаметром 40 мм). Картограми прокладки кабелю 

та оптоволоконні інформаційної мережі будинків наведені на кресленнях  

Ємність оптичного кабелю, що прокладається у підвалі певного будинку та 

між будинками, визначається кількістю PON-ліній, які прямують від вузла зв’язку 

до цього і сусідніх будинків, виходячи з розрахунку, що одна PON-лінія – це одне 

волокно. Об’єкт, що проектується не відноситься до стратегічних і не має 

необхідності у резервуванні ЛКС, тому що це призведе до необґрунтованих 

економічних витрат. Інсталяція активного обладнання та програмного 

забезпечення повинні проводитися згідно керівних документів. 

Схеми включення інформаційної мережі PON у типові мережі. Один з 

варіантів включення PON мережі до мереж операторів наведений на рис. 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Один із варіантів включення PON мережі до мереж операторів 
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Підключення, в залежності від виду трафіка, виконується за допомогою 

наступних інтерфейсів: 

передача даних (Інтернет, локальна мережа, цифрове телебачення, відео-

конференція, інтерактивне дистанційне навчання та ігри):  IEEE802.3z, 1000Base-

L; IEEE 802.3ae, 10GBase-L; 

телефонія (VoIP): IEEE802.3z, 1000Base-L; IEEE 802.3ae, 10GBase-L; IP 

(RFC3261), G.711, G.726, G.729, G.723;  

для підключення телефонії, що в середині 10G PON-мережі передається у 

вигляді VoIP, необхідна наявність у оператора програмного комутатора (soft-

switch) 5-го класу; 

аналогове телебачення: одномодове волокно, довжина хвилі 1550 нм, рівень 

на вході EDFA повинен бути в межах  -4…+3 дБм. 

Визначення складу запасного комплекту. Визначення складу та кількості 

комплектуючих запасного комплекту обладнання 10G PON виконане на підставі 

Технічного завдання, технічних характеристик обладнання  10G PON Siemens, 

розробленої структури 10G PON мережі. 

Визначаючим елементом працездатності Системи в цілому є концентратор 

hiX5750, який конструктивно забезпечений двома блоками живлення (схема 1+1). 

Кожний з блоків живлення має повний ресурс потужності та окремий підвід лінії 

живлення – 48 В. 

Центральним функціональним елементом концентратора є контролер 

CXU_F4 (слот 109), який згідно штатної комплектації завжди дублюється другим 

контролером CXU_F4 (слот 110). 

Функціональність кожного з контролерів ідентична і забезпечує нормальну 

роботу концентратора незалежно від слота розташування, але завжди є залежність 

від безпосередньої фізичної комутації 1 Гб/с та 10 Гб/с портів контролерів в 

напрямку до оператора зв’язку. 

Працездатність концентратора hiX5750 в цілому відповідає вимогам в 

повному обсязі тільки при наявності двох робочих контролерів, двох блоків 

живлення та відповідної кількості 10G PON карт і 1/10 Гб/с портів.  
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З метою постійного підтримання показника надійності системи на рівні не 

менш 99,98%, склад запасних комплектуючих концентратора визначений 

наступним чином: 

• контролер CXU_F4  – 1 шт.; 

• карта  IU_10G PON2512 – 1 шт.; 

• блок вентиляторів – 1 шт. 

• Вузол зв’язку необхідно обладнати окремою системою кондиціонування 

повітря та вентиляції з такими параметрами: 

• температура повітря - +23+25ºС; 

• відносна вологість – 30-60%. 

Температурно-вологісний режим необхідно забезпечити  з урахуванням 

цілодобового режиму роботу обладнання вузла зв’язку. 

Освітлення приміщення вузла зв’язку необхідно вимірювати лампами 

накалювання (100Вт, 220В). 

Електророзетки повинні бути з заземлюючим контактом (1ф, 220В). 

Електроживлення обладнання. Електроживлення абонентського 

комплекту обладнання здійснюється змінним струмом напругою 220 В від 

електромережі приміщення. 

Обладнання абонентського комплекту повинно мати захисне заземлення 

опором 4 Ом, для чого використовується глухозаземлена нейтраль 3-х фазної 

електромережі. Це заземлення (занулення) забезпечується окремою жилою 

кабелю ВВГ 3х2,5. 

Захист інформації від несанкціонованого доступу. Запроектована 

мультисервісна інформаційна мережа на основі обладнання 10G PON Siemens 

комплектується системою управління AccessIntegrator, яка оснащена  програмним 

інструментом захисту від несанкціонованого доступу до операцій конфігурування 

елементів інформаційної мережі, управління та моніторингу їх стану. 

Доступ в систему управління AccessIntegrator забезпечується системою 

паролів з трьома рівнями розмежування доступу шляхом надання відповідних 

прав адміністрування операторам. Кожна подія, включаючи доступ в систему та 
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оперативні дії з елементами, викликає відповідні повідомлення, що фіксуються та 

зберігаються в журналі, базі даних подій. 

Захист системи від впливу зовнішніх дій. Запроектована Система є 

стійкою до дії перешкод, що визначені ГОСТ 29554, ГОСТ 29073. Кабельна 

оптоволоконна мережа запроектована таким чином, що виключає вільний доступ 

до неї сторонніх осіб. Вузол зв’язку будівлі розташований в окремому приміщенні 

об’єкта, яке обладнане захистом від вільного доступу до нього сторонніх осіб. Для 

запобігання несанкціонованого доступу до приміщення вузла зв’язку вхідні двері 

необхідно обладнати системою охоронної сигналізації та кодовим замком. 

Внутрішні поверхні вузла зв’язку облицювати пожежобезпечними 

матеріалами, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

При відмові джерела живлення забезпечується збереження інформації з 

конфігурації, налаштовувань елементів, поточного стану інформаційної мережі, 

що зберігається в енергонезалежній пам’яті. 

 

3.5 Налагодження оптичної мережі за технологією 10G PON 

3.5.1 Тестування при розробці PON. Призначення будь-якої волоконно-

оптичної інформаційної мережі здійснювати передачу даних безпомилково та на 

високій швидкості. Тестування в процесі будівництва ІМ допоможе звести до 

мінімуму дорогі й часозатратні зусилля по пошуку й усуненню несправностей, 

пошуку проблемних з'єднань, забруднених або ушкоджених коннекторов і інших 

дефектних компонентів перше ніж вони приведуть до перерви у зв'язку [28]. 

Один з факторів, які дозволяють бути впевненим в відказостійкості системи 

передачі даних - це контроль втрат оптичної потужності в інформаційної мережі, 

згідно з певним у специфікаціях бюджетом втрат у лінії [29]. Це робиться із 

самого початку, за допомогою визначення загального бюджету втрат з певним 

запасом між кінцевими пунктами ІМ доступу.  

Також необхідно зменшити до мінімуму зворотні відбиття. Це надзвичайно 

важливо для аналогових відеосигналів великої потужності, що створюються за 
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допомогою вузькосмугового лазера, через те, що сильні зворотні відбиття будуть 

погіршувати якість відео передачі. 

Важливо провести виміри втрат і зворотних відбиттів для того, щоб 

переконатися, що на кожній довжині хвилі: 

• Втрати й відбиття між кінцевими пунктами відповідають специфікаціям; 

• При одержанні сумнівних результатів кожний сегмент відповідає або 

перевершує пропоновані вимоги. 

Проведення таких тестів конче необхідно особливо у випадку, коли мережа 

включає старі кабелі, тому що волокна, призначені для роботи на довжині хвилі 

1550 нм попередньо не тестувалися для роботи на довжині 1490 нм і можуть 

показувати значно більше загасання чим очікується. 

Через те, що в інформаційної мережі використовуються високі рівні 

потужності особливо важливо стежити за чистотою й станом усіх конекторов. 

Так як одномодові волокна мають малий діаметр (звичайно 9 мкм), то одна 

маленька частинка бруду або диму може заблокувати більш 10% передавальної 

площі. При підключенні конекторів необхідно виконувати наступні рекомендації: 

Ніколи не торкайтесь непідключеним конектором будь-яких поверхонь, а 

також ніколи не торкайтесь керамічного наконечника конектора, крім як для 

очищення. Очищайте й перевіряйте кожний конектор перед його підключенням з 

використанням мікроскопа або, що ще краще, використовуйте відеомікроскоп 

після чищення або перед підключенням, навіть якщо це було всього лише 

тимчасове відключення. Проводьте очищення й перевірку конекторів тестового 

устаткування щораз при його використанні, а після чищення контролюйте якість 

за допомогою мікроскопа або відеомікроскопа. 

Використовуйте правильний метод очищення: стиснене повітря, набір для 

чищення (рис. 6.1), серветки для чищення, або спеціальний матеріал, призначений 

для чищення оптики. Також може бути використаний чистий спирт, призначений 

для чищення оптики. 

Невикористовуванні порти необхідно тримати закритими кришками, а 

невикористані кришки зберігати в пластиковому пакеті, що закривається. 
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Рис. 3.12 – Набір для очищення волокон 

Ніколи не дивіться прямо у випромінююче волокно, якщо ваші очі 

незахищені. Завжди використовуйте захисне екіпірування при перевірці: 

• кабелів і конекторів; 

• уважно дотримуйте всіх заходів для безпечної роботи, описаних в 

інструкції користувача для вимірювального устаткування; 

• ніколи не дивитеся прямо у волокна, порти приладів або конектори, 

якщо ви абсолютно не певен що: джерело випромінювання виключене 

• при використанні мікроскопа завжди попередньо переконаєтеся, що 

джерело випромінювання виключене 

Не можна включати будь-яке устаткування передавальної системою, доти, 

поки ви абсолютно не будете впевнені, що всі роботи на передавальній системі 

завершені, і всі оптичні кабелі очищені й підключені. 

У деяких системах використовуються АРС конектори, тому при очищенні й 

підключенні таких конекторів необхідно дотримувати спеціальних заходів. 

Ніколи не підключайте АРС коннектор до PC або UPC коннектору. 

3.5.2 Проведення вимірів. У процесі будівництва необхідно провести три 

основні виміри [30]: 

- двонаправлене вимірювання оптичних зворотних втрат (ORL); 

- двонаправлене вимірювання оптичних втрат між двома кінцевими 

пунктами; 

- двонаправлене зняття характеристик лінії. 
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Детальний опис процедури проведення цих тестів наведене нижче. Кожний 

розділ описує установку для проведення тестування й послідовність дій. 

Набір вимірювального встаткування може включати наступне: прилад для 

вимірювання потужності (ORL), прилад для вимірювання оптичних втрат (OLTS), 

візуальний дефектоскоп (VFL), детектор активного волокна (LFD), оптичний 

рефлектометр (OTDR) і поділяючий довжини хвиль вимірник потужність для 

PON. Прилад для вимірювання потужності для PON повинен мати можливість 

виміру потужності ATM або Ethernet трафіка. VFL вводить випромінювання від 

яскравого червоного лазера у волокно, що дозволяє знайти дефекти, видні 

неозброєним оком, такі як: погані зварювання, обриви чи макровигини. LFD 

використовується для виявлення без розриву зв'язку, волокон. 

В ідеальному випадку необхідно проводити тестування PON після 

будівництва кожного сегмента. Наприклад: після прокладки кожної секції 

оптичного кабелю необхідно провести між кінцевими точками виміру 0RL і 

виміру рефлектометром. Після установки розгалужувача необхідно провести 

виміри основного волокна між патч-панеллю OLT і кожним вихідним портом 

розгалужувача. Після установки кынцевих терміналів проводяться виміри між 

портом кожного термінала й патч-панеллю волоконно-розподільчої коробки. 

Цей тест також може бути виконаний між портом кінцевого термінала й 

патч-панеллю OLT. У цьому випадку буде протестована вся лінія. Це виконується 

в тому випадку, коли вихідні волокна розгалужувача не мають на кінці 

конекторів, а безпосередньо приварені до розподільних волокон. 

3.5.3 Установка для виміру втрат і ORL. Так як зв'язок по волокну 

проводиться в обох напрямках, ORL необхідно вимірювати також у кожному 

напрямку. Виміри необхідно робити з використанням вимірника ORL або 

сумісного вимірника оптичних втрат (OLTS) розташованих на кожному кінці 

лінії, вимір ORL проводиться спочатку в одному напрямку, потім у 

протилежному. OLTS може бути використаний для виміру як оптичних втрат так і 

ORL одночасно. Наприклад можна використати - Багатофункціональний 

оптичний тестер ORL/OLTS EXFO FOT-930. 



81 

 

Оптичні тестери вимагають проведення двох послідовних вимірів. На 

першому етапі проводиться узяття опорних значень двох OLTS з використанням 

їх власних джерел. Потім кожний OLTS відправляє за допомогою свого джерела 

каліброване значення випромінювання по ділянці, що тестується волокна іншому 

OLTS, який вимірює отримане значення потужності й розраховує втрати. 

Згідно з рекомендаціями ITU-T C.983 і G.984 максимально дозволене 

значення ORL для лінії становить 32 дБ. 

Табл. 3.8 містить типові значення ORL для різних типів конекторів. 

Таблиця 3.8 Типові значення ORL для конекторів 

Тип конектора Типове значення ORL (дБ) 

UPC 50-55 

АРС 65-70 

Більші значення означають менший рівень відбиттів і тому є кращими. ORL 

визначається як відношення відбитої потужності до введеної потужності й 

обчислення на вході пристрою (DUT), що тестується, такого як волоконно-

оптичний сегмент або лінія. ORL виражається в дБ і має позитивне значення. 

Відбиття, навпаки, є негативним значенням і визначається як відбиття від одного 

інтерфейсу або події, наприклад від границі волокна(стекло)/повітря. 

ORL лінії складається з Релеєвського зворотнього розсіювання волокна й 

відбиття від усіх інтерфейсів, що присутсутні у лінії. ORL може викликати 

проблеми у випадку цифрових DWDM систем і систем працюючих на високих 

швидкостях, таких як ОС-48 і ОС-192, але особливий вплив ORL критично для 

аналогової передачі CATV, такої як використовується в FTTх системах на 

довжині 1550 нм ( тобто аналогове відео в PON). Якщо Релеєвського розсіювання 

властиве волокну і його не можна повністю виключити, то відбиття, викликане 

різними мережними елементами (в основному коннекторами й компонентами), які 

мають інтерфейси повітря/стекло або стекло/ стекло завжди можна зменшити за 

допомогою спеціальних заходів або кращої реалізації. Для оптимізації якості 

передачі, ефекти зворотних відбиттів ( тобто перешкоди для джерела 

випромінювання або нестабільність вихідної потужності) повинні бути взяті під 
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контроль. Тому необхідно сфокусувати увагу на якості мережних з'єднань і 

зробити це можна за допомогою ретельних і точних вимірів ORL 

Основні проблеми, викликувані ORL, включають наступне: 

• сильні коливання у вихідній потужності лазера; 

• перешкоди на стороні приймача; 

• низьке співвідношення несуча/шум в аналогових системах, що приводить 

до дисторсії відеосигналів; 

• більш високий рівень помилок (BER) у цифрових системах4 

• можливий вивід з ладу лазера. 

Необхідне устаткування 

 

Рис. 3.13 Двонаправлене тестування ORL  

Рис. 3.13 зображує установку для виміру ORL і оптичних втрат. Вимір ORL 

проводиться за допомогою вимірювача ORL (або ORL тестера). Вимірювач ORL 

включає себе джерело випромінювання й вимірник оптичної потужності (ОРМ) 

для виміру відбитої потужності. Деякі OLTS можуть виконувати цей вимір, таким 

чином, відпадає необхідність у наявності окремого вимірника ORL. Кожен із 

приладів може провести виміру ORL між кінцевими пунктами системи. 

3.5.4 Проведення процедури вимірів. Перед початком роботи, якщо 

необхідно, необхідно провести калібрування вимірника ORL.  

Перед підключенням або зварюванням кабелів проведіть вимір ORL кожної 

секції та кожної вітки розгалужувача окремо. Виконаєте вимір ORL для обох 

напрямків. Переконаєтеся в рівномірності показань на всіх портах розгалужувача. 

Після того як усі підключення виконані, проведіть вимір ORL між кожним 

закінченням і OLT. 
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Рис. 3.14 Тестування ORL в одному напрямку 

В даному вимадку чим вище значення ORL, тем краще. 

3.5.5 Двунаправлене вимірювання втрат. Оптичні втрати визначаються як 

різниця в рівні потужності між передавальним джерелом і пристроєм для 

вимірювання потужності. Загальні втрати оптичної лінії/системи розраховуються 

як сума внесених втрат (IL) коннектора OLT, WDM мультиплексора, зварювань, 

загасання у волокні, розгалужувача, коннектора ONT і всіх поганих з'єднань. 

Внесені втрати це втрати оптичної енергії в результаті установки компонента або 

пристрої на шляху поширення світла [31]. 

При проектуванні інформаційної мережі, визначається бюджет втрат - 

детальний аналіз, призначений для того, щоб переконатися, що приймач одержить 

достатній рівень потужності для безпомилкової передачі даних. Бюджет втрат 

візьме до уваги потужність передавача й чутливість приймача, а також очікувані 

втрати від кожного оптичного компонента в інформаційної мережі. Вимоги до 

бюджету втрат для PON ґрунтуються на рекомендаціях ITU Rec. С.983 і 

відповідно табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 - Вимоги до бюджету втрат для PON 

Клас 

Втрати 

ДБ Мін.    

Макс. 

Рекомендація 

ITU-T 

А 5 20 983.3 

В 10 25 983.3 

В 10 22 984.2 

С 10 30 983.3 

С 15 27 984.2 
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Таблиця 3.10 Вимоги до енергетичного бюджету для топології з одним волокном 

 

 
Втрати Кількість/Довжина Загальні втрати 

(дБ) Розгалужувач (1:32) ~ 16-17 1 17 

WDM мультиплексор (1:2) -0,7-1,0 1 1 

З'єднання (зварювання) ~ 0,02 - 0,05 4 0,2 

Коннектор (АРС) -0,2 2 0,4 

Волокно (G.652С) 

1310 нм 

1490 нм 

1550 нм 

~0,35/км -

0,27/км 

~0,22/км 

18,2 

6,4 

4,9 

4,0 

Загальні втрати (дБ) 

1310 нм 

1490 нм 

1550 нм 

  

25,0 

23,5 

22,6 

Розгалужувач в PON є причиною неминучих втрат, тому що вхідна 

потужність ділиться між декількома виходами. Втрати на розгалужувачі залежать 

від коефіцієнта розподілу й рівні приблизно 3 дб для розгалужувача 1:2, і 

збільшуються на 3 дб, щораз, коли кількість вихідних портів подвоюється. 

Розгалужувач 1:32 має втрати не менш 15 дб. Зварювання або коннекторы на 

портах розгалужувача вносять додаткові втрати. Приклад бюджету втрат для PON 

показано в табл 3.10. У цьому прикладі не взяті в розрахунки втрати від дисперсії 

або будь-яких інших нелінійних ефектів (втрати в 1 дБ можуть очікуватися на 

довжинах хвиль 1550/1490 нм для дуже високошвидкісних систем). Базуючись на 

найгіршому варіанті загальні втрати, складуть 25 дБ, така система відповідає 

класу В, але без запасу. Найбільші втрати викликані розгалужувачем (68%) і його 

показники необхідно поліпшити, а якщо ні, то система буде відповідати класу С, 

для того щоб мати гарантований запас по втратах. Компоненти, що вносять 

внесок в оптичні втрати PON показано в табл. 3.10. 

Необхідне устаткування. Втрати можуть бути виміряні з використанням 

окремого джерела випромінювання й вимірника оптичної потужності (ОРМ). 

Типовий OLTS складається із джерела випромінювання й вимірника потужності, 

більш просунуті моделі OLTS складаються із джерела випромінювання й 

пристроя для вимірювання потужності, скомбінованих в одному корпусі й тим 

самим особливо зручні для двунаправленного тестування, автоматичного виміру 
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опорного значення й аналізу результатів. Деякі ще більш продвинуті моделі OLTS 

можуть виконувати одночасне автоматичне двостороннє тестування втрат і ORL, 

а також оцінювати довжину лінії й хроматичну дисперсію. 

 

ВИСНОВКИ 

В магістерськой атестаційній роботі грунтуючись на рекомендаціях 

Міжнародного комітету електрозв’язку розроблена методика проектування 

мультисервісної інформаційної мережі доступу для висотних житлових 

комплексів  на основі технології 10G PON.  

В роботі приведено приклад конкретного проектного рішення. 

В типовому проектному рішенні, після техніко-економічного аналізу, було 

вирішено використовути обладнення фірми Siemens. 

Проведені в роботі розрахунки вказують на високу техніко-економічну 

ефективність використання технології 10G PON обладнання фірми Siemens для 

побудови мультисервысної інформаційної мережі доступу для висотних житлових 

комплексів. Спроектована мультисервісна мережа доступу зможе забезпечити  

абонентів всім спектром послуг та сервісів. 

В майбутньому при потребі в нарощуванні швидкості передачі і збільшенні 

спекра послуг не необхідно буде робити реконструкцію лінійно кабельних 

споруд, що складає 70 % від загальної вартості інформаційної мережі. Тобто дана 

система легко маштабується і являється економічно вигідною. 

Теоритичний аналіз та практичні розрахунки довели, що технологія 10G 

PON є технічно ефективною, економічно виправданою, дозволяє організувати 

весь спектр послуг, які існують на даний час, тобто організувати систему Triple 

Play. 

 



86 

 

  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_optical_network. 

2. Next-Generation FTTH Passive Optical Networks, Research Towards 

Unlimited Bandwidth Access, Josep Prat Universitat Politecnica Catalunya Barcelona 

Spain, 2008. 

3. FTTH Handbook, deployment & Operations Committee, FTTHCOUNCIL Feb 

2009(www.ftthcouncil.eu). 

4. Пасивні оптичні мережі доступу(xPON): Навч. посібн., видання перше / 

Однорог П. М. Михайленко Є. В. Котенко М. О. Омецінська О. Б. під редакцією 

Катка В. Б. – К. 2006. 

5. ITU G.983.1 Broadband   optical   access   systems   based   on Passive Optical 

Networks (PON). 

6. ITU G.985 100 Mbit/s point-to-point Ethernet based optical access system. 

7. ITU G.984.1 Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): General 

characteristics. 

8. ITU G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): 

Transmission convergence layer specification. 

9. ITU G.984.4 Gigabit-capable passive optical networks (G-PON): ONT 

management and control interface specification. 

10. ITU G.984.6 Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Reach 

extension. 

11. ITU G.987.1 10 Gigabit-capable Passive Optical Network (XG-PON): 

General Requirements. 

12. ITU G.987.2 10-Gigabit-capable passive optical networks (XG-PON): 

Physical Media Dependent (PMD) layer specification. 

13. ITU G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. 

14. ITU G.657 Characteristics of a bending loss insensitive single mode optical 

fibre and cable for the access network. 

15. Каток В.Б. Волоконно-оптичні системи зв’язку. – Київ, 1999. – 483 с. 



87 

 

16. GPON — The Next Big Thing in Optical Access Networks. www.flexlight-

networks.com, Sep. 2002 p.1-16. 

17. http://www.teralink.ru/. 

18. Next-Generation FTTH Passive Optical Network  Josep Prat. 

19. http://www.inlinetelecom.ru/. 

20. http://www.telemultimedia.ru/index.php. 

21. Проектування телекомунікаційних мереж: Підруч. Для студ. вищ. навч. 

закл. За напрямом «Телекомунікації» / За ред. В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман - К.: 

Техніка, 2002 – 792. 

22. http://optical.usa.siemens.com/. 

23. http://www.odeskabel.com/. 

24. www.drakacomteq.com. 

25. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман – Москва: 

Техносфера, 2007. 

26. КНД-45-141-99 «Керівництво щодо будівництва лінійних споруд 

волоконно-оптичних ліній зв’язку». 

27. ВБН В.2.2-45-1-2004 «Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні 

споруди». 

28. GPON: СТАНДАРТЫ GIGABIT PON. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ITU_T/FSAN 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ GPON // LIGHTWAVE Russian Edition №1 2006. 

29. Путеводитель по FTTx PON, тестирование пассивных оптических 

сетей, www.tehencom.com. 

30. Технология PON – эффективная сеть доступа // CONNECT | № 7, 2007. 

31. Passive Optical Networks - Principles and Practice CEDRIC F. LAM, 

British Library Cataloguing in Publication Data, 2007. 

32. https://www.gminsights.com/pressrelease/gpon-technology-market 



88 

 

ДОДАТОК  А 
 

Параметри оптичних інтерфейсів згідно рекомендацій 984.2 

рекомендації ITU G.984.2 

 

Таблиця А.1 - Параметри оптичної інформаційної мережі доступу 

відповідно до рекомендації ITU G.984.2 
 

Параметри 
Одиниці 

виміру 
Технічний опис 

Тип оптичного волокна (Зауваження 

1) 

– 
ITU-T рекомендація G.652 

Діапазон загасання (ITU-T 

рекомендація G.982) 

дБ клас A: 5-20 

клас B: 10-25 

клас C: 15-30 

Диференціальні втрати в оптичному 

шляху 

дБ 
15 

Максимальний штраф за оптичний 

шлях 

дБ 1 (дивись зауваження 5 у 

таблиці 2e та 2f-1 

рекомендації ITU G.984.2) 

Максимальна логічна область дії км 60 (Зауваження 2) 

Максимальна диференційна логічна 

область дії 

км 
20 

Максимальна довжина оптичного 

волокна між точками S/R та R/S 

км 
20 (10 як варіант) 

Мінімальний підтримуваний 

коефіцієнт об’єднання 

– Обмежується втратами 

оптичного шляху PON з 

пасивними розгалужувачами 

(16, 32 або 64 об’єднуваних 

оптичних шляхів) 

Двонаправлене передавання 
– 1 волокно з WDM або 2 

волокна 

Робоча довжина хвилі нм Буде визначена 

Зауваження 1 — Для майбутніх можливих змін протяжності (більше 20 км), 

використання різних типів оптичних волокон для майбутнього вивчення, для 

майбутнього визначення PMD. 

Зауваження 2 —  Ця максимальна відстань встановлюється верхніми рівнями 

системи (MAC, TC, Ranging), з огляду на визначення PMD в майбутньому. 
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Таблиця А.2 - Параметри оптичного інтерфейсу 1244 Мбіт/с, низхідний 

потік, рекомендації ITU G.984.2 

Параметри 
Одиниц

і виміру 
одноволоконний двоволоконний 

OLT Передавач (оптичні інтерфейси Old) 

Номінальна бітова швидкість Мбіт/с 1244,16 1244,16 

Робоча довжина хвилі нм 1480÷1500 1260÷1360 

Лінійний код – 
Скрембліруваний 

NRZ 

Скрембліруваний 

NRZ 

Маска око-діаграми передавача – 

Рисунок 2 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Рисунок 2 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Максимальне відбиття від стиків 

обладнання, виміряне на робочій 

довжині хвилі передавача 

дБ NA NA 

Мінімум ORL ODN в Old і Olu 

(Зауваження 1 і 2) 
дБ більшим від 32 більшим від 32 

ODN клас  A B C A B C 

Мінімальна вихідна потужність дБм 
міну

с 4 
+1 +5 

міну

с 4 
+1 +5 

Максимальна вихідна потужність дБм   +9  +6  

Вихідна потужність, що ще не 

введена в передавач 
дБм NA NA 

Коефіцієнт гасіння джерела 

випромінення 
дБ більшим від 10 більшим від 10 

Стійкість передавача до заниження 

потужності. 
дБ 

більшим від мінус 

15 

більшим від мінус 

15 

MLM лазер – максимальна ширина 

RMS  
нм NA NA 

SLM лазер – максимальна ширина 

спектра випромінення на рівні 

мінус 20 дБ (Зауваження 3) 

нм 1 1 

SLM лазер – мінімальний 

коефіцієнт гасіння бічних мод 
дБ 30 30 

ONU приймач (оптичний інтерфейс Ord) 

Максимальне відбиття від стиків 

обладнання, виміряне на робочій 

довжині хвилі передавача 

дБ 
меншим від мінус 

20 

меншим від мінус 

20 

BER –   

ODN клас  A B C A B C 

Мінімальний рівень чутливості 

приймача 
дБм 

міну

с 25 

міну

с 25 

міну

с 26 

міну

с 25 

міну

с 25 

мінус 

25 

Мінімальний рівень 

перенавантаження приймача 
дБм 

міну

с 4 

міну

с 4 

міну

с 4 

(Зау-

важе

-ння 

4) 

міну

с 4 

міну

с 4 

мінус 

4 

Стійкість до послідовності 

однакових символів 
біт більшим від 72 більшим від 72 
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Продовження таблиці А.2 - Параметри оптичного інтерфейсу 1244 Мбіт/с, 

низхідний потік, рекомендації ITU G.984.2 

Параметри 
Одиниц

і виміру 
одноволоконний двоволоконний 

Допустимий рівень вхідного 

фазового тремтіння 
– 

Рисунок 5 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Рисунок 5 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Величина допустимої відбитої 

оптичної потужності 
дБ меншим від 10 меншим від 10 

Зауваження 1 — Значення "Мінімум ORL ODN в точках Oru i Ord i Old і Olu" повинен бути 

більшим від 20 дБ у вказаних випадках, котрі описуються в додатку І рекомендації ITU 

G.983.1. 

Зауваження 2 — Значення на відбиття передавача ONU для випадків значень "Мінімум 

ORL ODN в точках Oru i Ord i Old і Olu" при 20 дБ описуються в додатку ІІ рекомендації 

ITU G.983.1. 

Зауваження 3 — Значення ширини спектральної лінії за рівнем мінус 20 дБ, та мінімальний 

рівень гасіння бічних мод вказані в рекомендації ITU G.957. 

Зауваження 4 — Поки лише перенавантаження мінус 6 дБм потрібне для підтримки класу 

C ODN, значення мінус 4 дБм може обиратись тут для приймача ONU одного й того ж для 

всіх класів ODN. 

MLM (Multi-Longitudinal Mode) — лазер на багатьох поздовжніх модах 

SLM (Single-Longitudinal Mode) — лазер на одній поздовжній моді 

RMS (Root-Mean-Square) — Середньоквадратичне значення 

NA (Not Applicable) — не застосовується 

BER (Bit-Error Ratio) — Коефіцієнт помилок за бітами 
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Таблиця А.3 - Параметри оптичного інтерфейсу 2488 Мбіт/с, низхідний 

потік, рекомендація ITU G.984.2 

Параметри 
Одиниці 

виміру 
одноволоконний двоволоконний 

OLT Передавач (оптичні інтерфейси Old) 

Номінальна бітова швидкість Мбіт/с 2488,32 2488,32 

Робоча довжина хвилі нм 1480÷1500 1260÷1360 

Лінійний код – 
Скрембліруваний 

NRZ 

Скрембліруваний 

NRZ 

Маска око-діаграми 

передавача 
– 

Рисунок 2 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Рисунок 2 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Максимальне відбиття від 

стиків обладнання, виміряне 

на робочій довжині хвилі 

передавача 

дБ NA NA 

Мінімум ORL ODN в Old і Olu 

(Зауваження 1 і 2) 
дБ більшим від 32 більшим від 32 

ODN клас  A B C A B C 

Мінімальна вихідна 

потужність 
дБм 0 +5 

+3 

(Зау-

важе

-ння 

4) 

0 +5 

+3 

(Зау-

важе-

ння 4) 

Максимальна вихідна 

потужність 
дБм  +9 

+7 

(Зау-

важе

-ння 

4) 

 +9 

+7 

(Зау-

важе-

ння 4) 

Вихідна потужність, що ще не 

введена в передавач 
дБм NA NA 

Коефіцієнт гасіння джерела 

випромінення 
дБ більшим від 10 більшим від 10 

Стійкість передавача до 

заниження потужності. 
дБ 

більшим від мінус 

15 
більшим від мінус 15 

MLM лазер – максимальна 

ширина RMS  
нм NA NA 

SLM лазер – максимальна 

ширина спектра випромінення 

на рівні мінус 20 дБ 

(Зауваження 3) 

нм 1 1 

SLM лазер – мінімальний 

коефіцієнт гасіння бічних мод 
дБ 30 30 

ONU приймач (оптичний інтерфейс Ord) 

Максимальне відбиття від 

стиків обладнання, виміряне 

на робочій довжині хвилі 

передавача 

дБ 
меншим від мінус 

20 
меншим від мінус 20 

BER – меншим від 10
 

меншим від 10
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Продовження таблиці А.3 - Параметри оптичного інтерфейсу 2488 Мбіт/с, 

низхідний потік, рекомендація ITU G.984.2 

Параметри 
Одиниці 

виміру 
одноволоконний двоволоконний 

ODN клас  A B C A B C 

Мінімальний рівень 

чутливості приймача 
дБм 

міну

с 21 

міну

с 21 

(Зау-

важе

-ння 

4) 

мінус 

21 

мін

ус 

21 

(Зау-

важе-

ння4) 

Мінімальний рівень 

перенавантаження приймача 
дБм 

міну

с 1 

міну

с 1 

міну

с 8 

(Зау-

важе

ння 

4) 

мінус 

1 

мін

ус 1 

мінус 

8 (Зау-

важен

ня 4) 

Стійкість до послідовності 

однакових символів 
біт більшим від 72 більшим від 72 

Допустимий рівень вхідного 

фазового тремтіння 
– 

Рисунок 5 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Рисунок 5 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Величина допустимої відбитої 

оптичної потужності 
дБ меншим від 10 меншим від 10 

Зауваження 1 — Значення "Мінімум ORL ODN в точках Oru i Ord i Old і Olu" повинен 

бути більшим від 20 дБ у вказаних випадках, котрі описуються в додатку І 

рекомендації ITU G.983.1. 

Зауваження 2 — Значення на відбиття передавача ONU для випадків значень "Мінімум 

ORL ODN в точках Oru i Ord i Old і Olu" при 20 дБ описуються в додатку ІІ рекомендації 

ITU G.983.1. 

Зауваження 3 — Значення ширини спектральної лінії за рівнем мінус 20 дБ, та 

мінімальний рівень гасіння бічних мод вказані в рекомендації ITU G.957. 

Зауваження 4 — Ці значення передбачають використання потужного DFB лазеру для 

передавачів OLT та APD приймачів для ONU. Беручі до уваги майбутні розробки SOA 

техніки, в майбутньому як альтернатива може бути реалізована структура, що 

використовує DFB лазер + SOA, або більш високопотужний лазерний діод для 

передавачів OLT, дозволяючи PIN приймач для ONU. Значення тоді можуть бути 

прийнятні (умовно до око-діаграми та практики): 

Максимальний рівень середньої потужності випромінення передавача OLT: +12 дБм 

Мінімальний рівень середньої потужності випромінення передавача OLT: +8 дБм 

Мінімальний рівень чутливості приймача ONU: мінус 23 дБм 

Мінімальний рівень перенавантаження приймача ONU: мінус 3 дБм 

MLM (Multi-Longitudinal Mode) — лазер на багатьох поздовжніх модах 

SLM (Single-Longitudinal Mode) — лазер на одній поздовжній моді 

RMS (Root-Mean-Square) — Середньоквадратичне значення 

NA (Not Applicable) — не застосовується 

BER (Bit-Error Ratio) — Коефіцієнт помилок за бітами 
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Таблиця А.4 - Параметри оптичного інтерфейсу 155 Мбіт/с, висхідний 

потік, рекомендація ITU G.984.2 

Параметри 
Одиниці 

виміру 
одноволоконний двоволоконний 

ONU Передавач (оптичні інтерфейси Oru) 

Номінальна бітова швидкість Мбіт/с 155,52 155,52 

Робоча довжина хвилі нм 1260÷1360 1260÷1360 

Лінійний код – 
Скрембліруваний 

NRZ 

Скрембліруваний 

NRZ 

Маска око-діаграми передавача – 

Рисунок 3 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Рисунок 3 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Максимальне відбиття від стиків 

обладнання, виміряне на робочій 

довжині хвилі передавача 

дБ 
меншим від 

мінус 6 

меншим від мінус 

6 

Мінімум ORL ODN в Oru і Ord 

(Зауваження 1 і 2) 
дБ більшим від 32 більшим від 32 

ODN клас  A B C A B C 

Мінімальна вихідна потужність дБм 

мін

ус 

6 

міну

с 4 

міну

с 2 

міну

с 6 

міну

с 4 

міну

с 2 

Максимальна вихідна потужність дБм 

мін

ус 

0 

+2  
міну

с 1 
+1  

Вихідна потужність, що ще не 

введена в передавач 
дБм 

Менше за 

мінімальну 

чутливість мінус 

10 

Менше за 

мінімальну 

чутливість мінус 

10 

Максимально при увімкненому Tx 

(Зауваження 3) 
біти 2 2 

Максимально при вимкненому Tx 

(Зауваження 3) 
біти 2 2 

Коефіцієнт гасіння джерела 

випромінення 
дБ більшим від 10 більшим від 10 

Стійкість передавача до заниження 

потужності. 
дБ 

більшим від 

мінус 15 

більшим від мінус 

15 

MLM лазер – максимальна ширина 

RMS  
нм 5,8 5,8 

SLM лазер – максимальна ширина 

спектра випромінення на рівні мінус 

20 дБ (Зауваження 4) 

нм 1 1 

SLM лазер – мінімальний коефіцієнт 

гасіння бічних мод 
дБ 30 30 

Характеристика перехідного 

фазового тремтіння 
– 

Рисунок 4 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Рисунок 4 

рекомендації ITU 

G.984.2 

Допустиме вихідне фазове тремтіння 

в діапазоні від 0,5 кГц до 1,3 МГц 
UI p-p 0,2 0,2 

OLT приймач (оптичний інтерфейс Olu) 
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Продовження таблиці А.4 - Параметри оптичного інтерфейсу 155 Мбіт/с, 

висхідний потік, рекомендація ITU G.984.2 

Параметри 
Одиниц

і виміру 
одноволоконний двоволоконний 

Максимальне відбиття від стиків 

обладнання, виміряне на робочій 

довжині хвилі передавача 

дБ меншим від мінус 20 
меншим від мінус 

20 

BER – меншим від 10
 

меншим від 10
 

ODN клас  A B C A B C 

Мінімальний рівень чутливості 

приймача 
дБм 

мінус 

27 

міну

с 30 

міну

с 33 

міну

с 27 

міну

с 30 

міну

с 33 

Мінімальний рівень 

перенавантаження приймача 
дБм 

мінус 

5 

міну

с 8 

міну

с 11 

міну

с 6 

міну

с 9 

міну

с 12 

Стійкість до послідовності 

однакових символів 
біт більшим від 72 більшим від 72 

Допустимий рівень вхідного 

фазового тремтіння 
– NA NA 

Величина допустимої відбитої 

оптичної потужності 
дБ меншим від 10 меншим від 10 

Зауваження 1 — Значення "Мінімум ORL ODN в точках Oru i Ord i Old і Olu" повинен бути 

більшим від 20 дБ у вказаних випадках, котрі описуються в додатку І рекомендації ITU 

G.983.1. 

Зауваження 2 — Значення на відбиття передавача ONU для випадків значень "Мінімум 

ORL ODN в точках Oru i Ord i Old і Olu " при 20 дБ описуються в додатку ІІ рекомендації ITU 

G.983.1. 

Зауваження 3 — Як визначено у пункті 8.2.6.3.1. рекомендації ITU G.984.2. 

Зауваження 4 — Значення ширини спектральної лінії за рівнем мінус 20 дБ, та мінімальний 

рівень гасіння бічних мод вказані в рекомендації ITU G.957. 

MLM (Multi-Longitudinal Mode) — лазер на багатьох поздовжніх модах 

SLM (Single-Longitudinal Mode) — лазер на одній поздовжній моді 

RMS (Root-Mean-Square) — Середньоквадратичне значення 

NA (Not Applicable) — не застосовується 

BER (Bit-Error Ratio) — Коефіцієнт помилок за бітами 
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ДОДАТОК  Б 
Значення параметрів Ai, li в розкладі Селлмейєра 

 

Таблиця Б.1 - Значення параметрів Ai, li в розкладі Селлмейєра  
№ 

мате-

ріалу 

Склад (в 

молярних %) 

A1 A2 A3 l1, мкм l2, мкм l3, мкм 

1 CiO2 0,6961663 0,4079426 0,8974794 0,0684043 0,1162414 9,896161 

2 

13.5% GeO2, 

86.5% SiO2 0,73454395 0,45710828 0,82103399 0,08697693 0,11195191 10,84654 

3 

7.0% GeO2, 

93% SiO2 0,6869829 0,44479505 0,79073512 0,078087582 0,1155184 10,436628 

4 

4.1% GeO2, 

95.9% SiO2 0,68671747 0,43481505 0,89656582 0,072675189 0,11514351 10,002398 

5 

9.1% GeO2,  

7.7% B2O3, 

83.2% SiO2 0,72393884 0,41129541 0,79292034 0,085826532 0,1070526 9,3772959 

6 

4.03% GeO2,  

9.7% B2O3, 

86.27% SiO2 0,7042042 0,41289413 0,95238253 0,067974973 0,12147738 9,6436219 

7 

0.1% GeO2,  

5.4% B2O3, 

94.5% SiO2 0,69681388 0,40865177 0,89374039 0,070555513 0,1176566 9,8754801 

8 

13.5% B2O3, 

86.5% SiO2 0,70724622 0,39412616 0,63301929 0,080478054 0,10925792 7,8908063 

9 

13.5% B2O3, 

86.5% SiO2 

(загартований) 0,67626834 0,42213113 0,5833977 0,076053015 0,11329618 7,8486094 

10 

3,1% GeO2, 

96,9% SiO2 0,7028554 0,4146307 0,897454 0,0727723 0,1143085 9,896161 

11 

3,5% GeO2, 

96.5% SiO2 0,7042038 0,4160032 0,9074049 0,0514415 0,12916 9,896156 

12 

5,8% GeO2, 

94,2% SiO2 0,7088876 0,4206803 0,8956551 0,0609053 0,1254514 9,896162 

13 

7,9% GeO2, 

92,1% SiO2 0,7136824 0,4254807 0,8964226 0,0617167 0,1270814 9,896161 

14 

3,0% B2O3, 

97,0% SiO2 0,6935408 0,4052977 0,9111432 0,0717021 0,1256396 9,896154 

15 

3,5% B2O3, 

96.5% SiO2 0,6929642 0,4047468 0,9154064 0,0604843 0,1239609 9,896152 

16 

3,3% GeO2,  

9,2% B2O3, 

87,5% SiO2 0,6958807 0,4076588 0,9401093 0,0665654 0,1211422 9,89614 

17 

2,2% GeO2,  

3,3% B2O3, 

94,5% SiO2 0,699339 0,4111269 0,9035275 0,0617482 0,1242404 9,896158 

18 

SiO2 (з 

гасильними 

домішками) 0,69675 0,408218 0,890815 0,069066 0,115662 9,900559 

19 

13,5% GeO2, 

86,5% SiO2 0,71104 0,451885 0,704048 0,06427 0,129408 9,425478 

20 

9.1% P2O5, 

90.9% SiO2 0,69579 0,452497 0,712543 0,061568 0,119921 8,656641 

21 

13.3% B2O3, 

86.7% SiO2 0,690618 0,401996 0,898817 0,0619 0,123662 9,09896 

22 

1% F, 

99% SiO2 0,691116 0,399166 0,890423 0,068227 0,11646 9,993707 

23 

16.9% Na2O,  

32.5% B2O3, 

50.6% SiO2 0,796468 0,497614 0,358924 0,094359 0,093386 5,999652 
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ДОДАТОК  В 
 

Характеристики оптичних розгалужувачів Y-типу 

 

Дані пристрої характеризуються низьким відбиттям оптичного сигналу, 

підвищеною ізоляцією каналів та низькими прямими втратами рівня сигналу. 

Розгалужувачі є пристроями двонаправленої дії, дозволяють, як розгалужувати, 

так і об’єднувати оптичні сигнали незалежно від довжини хвилі. 

Розгалужувачі працюють в двох хвильових вікнах (850nm и 1300nm для 

БМ-волокон, і 1310nm і 1550nm для ОМ-волокон). Пропорційність розділення 

оптичної потужності від  1% до до 99%.  

Робочий діапазон температур -40°С до +80°С. Механічне виконання 

дозволяє монтаж в будь яких крос-системах. 

 

 

 
 

 

Рисунок В.1 - Розгалужувачів Y-типу 
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Таблиця В.1. Номенклатура, коефіцієнт передачі розгалужувачів 

Найменування 

розгалужувача 
Тип розгалужувача 

Втрата 

рівня 

сигналу, дБ 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:2 

SFT-S35-01x02-XX-BFS-

NC-NC 
3,6 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:3 

SFT-S35-01x03-30-FM3-

NC-NC 
6,1 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:4 

SFT-S35-01x04-25-FM3-

NC-NC 
7,2 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:5 

SFT-S35-01x05-20-FM4-

NC-NC 
8,5 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:6 

SFT-S35-01x06-16-FM4-

NC-NC 
9,4 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:8 

SFT-S35-01x08-12-FM4-

NC-NC 
10,7 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:12 

SFT-S35-01x12-08-FM4-

NC-NC 
12,5 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:16 

SFT-S35-01x16-06-FM4-

NC-NC 
13,8 

ОМ, 1310/1490/1550 

нм, 1:32 

SFT-S35-01x32-03-FM4-

NC-NC 
17,5 

 

 Таблиця В.2 - Параметри оптичних розгалужувачів 1:2 з непропорційним 

коефіцієнтом  ділення 

Відсотки передачі 

потужності 

Втрата 

рівня 

сигналу, дБ 

50/50 3,6 

40/60 4,7/2,7 

33/70 5,6/2,1 

30/70 6,0/1,9 

20/80 8,2/1,3 

10/90 11,3/0,6 

5/95 15,2/0,4 
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ДОДАТОК  Г 

 

Характеристики оптичних конекторів, шнурів оптичних з’єднувальних 

(патч-кордів) 

 

З’єднувальні шнури (патч-корди) виготовляються у відповідності з 

вимогами стандарту IEC до прямих і зворотних втрат, радіусу згибу, зсуву 

поверхні наконечника, положенню торца волокна у наконечнику, стікості до 

механічних і кліматичних впливів. 

Діаметр волокон SM (9/125 мкм), діаметр з оболонкою 2,8 мм. довжина – 3 

м, температурний діапазон -20°C - +70°C, мінімальний радіус згибу 20 мм, 

допустиме навантаження на розтягнення 175Н. 

Патч-корди виконуються з визначеними типами конекторів. 

                                              

                  
Рисунок Г.1 - Конектор типу FC 

 

 

Корпус з різьбовим кріпленням, що забезпечує найбільш надійне з’єднання 

при наявності вібрації та значних механічних навантажень.  

Керамічний сердечник для PC, Super PC, Ultra PC і APC поліровки, прямі 

втрати рівня до 0,15 дБ, подавлення відбиття 60 дБ. 

Робочий діапазон температур -40°С до +80°С. 

 

          

                                                                                      
 

Рисунок Г.2 - Конектор типу SC 

 

Конектори  даного тип використовують замковий механізм для фіксації 

з’єднання, що забезпечує захист від випадкових механічних впливів та 

провертання.  

Керамичний сердечник для PC, Super PC, Ultra PC и APC поліровки, прямі 

втрати рівня до 0,15 дБ, подавлення відбиття 60 дБ. 

Робочий діапазон температур -40°С до +80°С. 
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ДОДАТОК  Д 
 

Характеристики підсистеми RACK MOUNT (монтаж в стойку 

19”,21”,23” патч-панелей типу MCNP, організація оптичних кросів) 

 

    Патч-панель MCNP призначена для встановлення оптичних роз’ємів. При 

вводі оптичного кабеля передбачена його фіксація за зовнішні захисні елементи, а 

також роздільна фіксація силових елементів кабеля. Патч-панель передбачає 

установку сплайс-касет для зварювання волокон, кільцевих утримувачів кабеля 

(рисюД.1). 

            

 
 

Рисунок Д.1 -MCNP-1-2 – панель монтажним розміром 1U, 44 x 432 x 280 

мм, маса 4,0 кг. 

  

Комплектуючі панелі CNP: 

 

- конектор  FC(рис. Д.2). 

- сплайс-касети 2S-2000(рис. Д.3) 

 
Рисунок Д.2 - конектор  FC 

 

 

 
Рисунок Д.3 - Сплайс-касети 2S-2000 

 

Сплайс-касети 2S-2000 має розміри 200x130x8 мм, до 12 волокон, кріплення 

барашковою гайкою. 
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Характеристики розподільчих боксів 

 
 

Рисунок Д.4 - Бокс оптичний розподільчий типу MPIC-9 

 

Бокс оптичний розподільчий типу MPIC-9(рис. Д.4) має розміри  440 x 432 x 

120 мм, маса 7 кг, до 72 оптичних роз’ємів. Бокс використовується як розподільче 

обладнання телекомунікаційних кросів, серверних кімнат та інших 

комунікаційних центрів, де обмежений вільний простір. Рішення з окремими 

дверцями дозволяє розмежувати доступ інсталяторів та сервис-персоналу.  

 

 

 
 

Рисунок Д.5 - Бокс оптичний розподільчий типу MBO-6 

Бокс оптичний розподільчий типу MBO-6 (рис. Д.5) має розміри  340 x 390 

x 220 мм, маса 7,5 кг. Бокс виготовлений зі сталі 2 мм та має ступінь захисту ІР40, 

призначений для настінного монтажу. 

 

 

 

 

 
 



 

 

ДОДАТОК  Е 
Приклад розрахунку оптичного бюджету для 100 абонентів висотних житлових комплексів  

Таблиця Е.1. - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1310, 1490 нм 

№ п/п 
№ 

PON 
Адреса 

Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-жувач 
Втрати, 

дБ 

Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

1 1 Буд.1, кв. 1 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.1 6,1 19,2 0,007 21,707 

2 1 Буд.1, кв. 2 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.1 6,1 19,2 0,007 21,707 

3 1 Буд.1, кв. 3 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.1 6,1 19,2 0,007 21,707 

4 1 Буд.1, кв. 4 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.2 6,1 25,3 0,009 21,709 

5 1 Буд.1, кв. 5 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.2 6,1 25,3 0,009 21,709 

6 1 Буд.1, кв. 6 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.2 6,1 25,3 0,009 21,709 

7 1 Буд.1, кв. 7 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.3 6,1 31,5 0,011 21,711 

8 1 Буд.1, кв. 8 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.3 6,1 31,5 0,011 21,711 

9 1 Буд.1, кв. 9 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.3 6,1 31,5 0,011 21,711 

10 1 Буд.1, кв. 10 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.4 6,1 37,6 0,014 21,714 

11 1 Буд.1, кв. 11 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.4 6,1 37,6 0,014 21,714 

12 1 Буд.1, кв. 12 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.4 6,1 37,6 0,014 21,714 

13 1 Буд.1, кв. 13 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.5 6,1 43,8 0,016 21,716 

14 1 Буд.1, кв. 14 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.5 6,1 43,8 0,016 21,716 

15 1 Буд.1, кв. 15 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.5 6,1 43,8 0,016 21,716 

16 1 Буд.1, кв. 16 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.6 6,1 49,9 0,018 21,718 

17 1 Буд.1, кв. 17 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.6 6,1 49,9 0,018 21,718 

18 1 Буд.1, кв. 18 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.6 6,1 49,9 0,018 21,718 

19 1 Буд.1, кв. 19 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.7 6,1 56,1 0,020 21,720 

20 1 Буд.1, кв. 20 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.7 6,1 56,1 0,020 21,720 

21 1 Буд.1, кв. 21 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.7 6,1 56,1 0,020 21,720 

22 1 Буд.1, кв. 22 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.8 6,1 62,2 0,022 21,722 

23 1 Буд.1, кв. 23 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.8 6,1 62,2 0,022 21,722 

24 1 Буд.1, кв. 24 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.8 6,1 62,2 0,022 21,722 

25 1 Буд.1, кв. 25 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.9 6,1 68,4 0,025 21,725 

26 1 Буд.1, кв. 26 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.9 6,1 68,4 0,025 21,725 

27 1 Буд.1, кв. 27 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.9 6,1 68,4 0,025 21,725 

28 1 Буд.1, кв. 28 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.10 6,1 74,5 0,027 21,727 

29 1 Буд.1, кв. 29 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.10 6,1 74,5 0,027 21,727 

30 1 Буд.1, кв. 30 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.10 6,1 74,5 0,027 21,727 
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Продовження таблиці Е.1. - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1310, 1490 нм 

№ п/п 
№ 

PON 
Адреса 

Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

31 1 Буд.1, кв. 31 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.11 6,1 80,7 0,029 21,729 

32 1 Буд.1, кв. 32 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.11 6,1 80,7 0,029 21,729 

33 1 Буд.1, кв. 33 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.11 6,1 80,7 0,029 21,729 

34 1 Буд.1, кв. 34 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.12 6,1 86,8 0,031 21,731 

35 1 Буд.1, кв. 35 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.12 6,1 86,8 0,031 21,731 

36 1 Буд.1, кв. 36 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.12 6,1 86,8 0,031 21,731 

37 1 Буд.1, кв. 37 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.13 6,1 93,0 0,033 21,733 

38 1 Буд.1, кв. 38 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.13 6,1 93,0 0,033 21,733 

39 1 Буд.1, кв. 39 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.13 6,1 93,0 0,033 21,733 

40 1 Буд.1, кв. 40 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.14 6,1 99,1 0,036 21,736 

41 1 Буд.1, кв. 41 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.14 6,1 99,1 0,036 21,736 

42 1 Буд.1, кв. 42 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.14 6,1 99,1 0,036 21,736 

43 1 Буд.1, кв. 43 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:2) S1.15 3,6 105,3 0,038 19,238 

44 1 Буд.1, кв. 44 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:2) S1.15 3,6 105,3 0,038 19,238 

45 1 Буд.1, кв. 45 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,028 22,828 

46 1 Буд.1, кв. 46 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,028 22,828 

47 1 Буд.1, кв. 47 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,028 22,828 

48 1 Буд.1, кв. 48 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,028 22,828 

49 2 Буд.1, кв. 49 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,030 21,630 

50 2 Буд.1, кв. 50 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,030 21,630 

51 2 Буд.1, кв. 51 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,030 21,630 

52 2 Буд.1, кв. 52 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,030 21,630 

53 2 Буд.1, кв. 53 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,033 21,633 

54 2 Буд.1, кв. 54 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,033 21,633 

55 2 Буд.1, кв. 55 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,033 21,633 

56 2 Буд.1, кв. 56 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,033 21,633 

57 2 Буд.1, кв. 57 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,035 21,635 

58 2 Буд.1, кв. 58 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,035 21,635 

59 2 Буд.1, кв. 59 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,035 21,635 

60 2 Буд.1, кв. 60 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,035 21,635 

61 2 Буд.1, кв. 61 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,037 21,637 
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Продовження таблиці Е.1. - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1310, 1490 нм 

№ п/п 
№ 

PON 
Адреса 

Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

62 2 Буд.1, кв. 62 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,037 21,637 

63 2 Буд.1, кв. 63 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,037 21,637 

64 2 Буд.1, кв. 64 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,037 21,637 

65 2 Буд.1, кв. 65 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,039 21,639 

66 2 Буд.1, кв. 66 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,039 21,639 

67 2 Буд.1, кв. 67 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,039 21,639 

68 2 Буд.1, кв. 68 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,039 21,639 

69 2 Буд.1, кв. 69 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,041 21,641 

70 2 Буд.1, кв. 70 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,041 21,641 

71 2 Буд.1, кв. 71 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,041 21,641 

72 2 Буд.1, кв. 72 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,041 21,641 

73 2 Буд.1, кв. 73 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,044 21,644 

74 2 Буд.1, кв. 74 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,044 21,644 

75 2 Буд.1, кв. 75 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,044 21,644 

76 2 Буд.1, кв. 76 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,044 21,644 

77 2 Буд.1, кв. 77 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,046 21,646 

78 2 Буд.1, кв. 78 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,046 21,646 

79 2 Буд.1, кв. 79 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,046 21,646 

80 2 Буд.1, кв. 80 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,046 21,646 

81 2 Буд.1, кв. 81 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,048 21,648 

82 2 Буд.1, кв. 82 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,048 21,648 

83 2 Буд.1, кв. 83 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,048 21,648 

84 2 Буд.1, кв. 84 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,048 21,648 

85 2 Буд.1, кв. 85 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,050 21,650 

86 2 Буд.1, кв. 86 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,050 21,650 

87 2 Буд.1, кв. 87 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,050 21,650 

88 2 Буд.1, кв. 88 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,050 21,650 

89 2 Буд.1, кв. 89 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,053 21,653 

90 2 Буд.1, кв. 90 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,053 21,653 

91 2 Буд.1, кв. 91 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,053 21,653 

92 2 Буд.1, кв. 92 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,053 21,653 

93 2 Буд.1, кв. 93 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,055 21,655 
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Продовження таблиці Е.1. - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1310, 1490 нм 

№ п/п 
№ 

PON 
Адреса 

Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

94 2 Буд.1, кв. 94 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,055 21,655 

95 2 Буд.1, кв. 95 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,055 21,655 

96 2 Буд.1, кв. 96 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,055 21,655 

97 2 Буд.1, кв. 97 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,057 21,657 

98 2 Буд.1, кв. 98 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,057 21,657 

99 2 Буд.1, кв. 99 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,057 21,657 

100 2 Буд.1, кв. 100 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,057 21,657 
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Таблиця Е.2 - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1550 нм 

№ 
п/п 

№ 
PON 

Адреса 
Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

1 1 Буд.1, кв. 1 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.1 6,1 19,2 0,004 21,704 

2 1 Буд.1, кв. 2 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.1 6,1 19,2 0,004 21,704 

3 1 Буд.1, кв. 3 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.1 6,1 19,2 0,004 21,704 

4 1 Буд.1, кв. 4 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.2 6,1 25,3 0,006 21,706 

5 1 Буд.1, кв. 5 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.2 6,1 25,3 0,006 21,706 

6 1 Буд.1, кв. 6 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.2 6,1 25,3 0,006 21,706 

7 1 Буд.1, кв. 7 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.3 6,1 31,5 0,007 21,707 

8 1 Буд.1, кв. 8 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.3 6,1 31,5 0,007 21,707 

9 1 Буд.1, кв. 9 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.3 6,1 31,5 0,007 21,707 

10 1 Буд.1, кв. 10 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.4 6,1 37,6 0,008 21,708 

11 1 Буд.1, кв. 11 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.4 6,1 37,6 0,008 21,708 

12 1 Буд.1, кв. 12 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.4 6,1 37,6 0,008 21,708 

13 1 Буд.1, кв. 13 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.5 6,1 43,8 0,010 21,710 

14 1 Буд.1, кв. 14 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.5 6,1 43,8 0,010 21,710 

15 1 Буд.1, кв. 15 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.5 6,1 43,8 0,010 21,710 

16 1 Буд.1, кв. 16 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.6 6,1 49,9 0,011 21,711 

17 1 Буд.1, кв. 17 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.6 6,1 49,9 0,011 21,711 

18 1 Буд.1, кв. 18 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.6 6,1 49,9 0,011 21,711 

19 1 Буд.1, кв. 19 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.7 6,1 56,1 0,012 21,712 

20 1 Буд.1, кв. 20 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.7 6,1 56,1 0,012 21,712 

21 1 Буд.1, кв. 21 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.7 6,1 56,1 0,012 21,712 

22 1 Буд.1, кв. 22 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.8 6,1 62,2 0,014 21,714 

23 1 Буд.1, кв. 23 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.8 6,1 62,2 0,014 21,714 

24 1 Буд.1, кв. 24 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.8 6,1 62,2 0,014 21,714 

25 1 Буд.1, кв. 25 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.9 6,1 68,4 0,015 21,715 

26 1 Буд.1, кв. 26 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.9 6,1 68,4 0,015 21,715 

27 1 Буд.1, кв. 27 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.9 6,1 68,4 0,015 21,715 

28 1 Буд.1, кв. 28 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.10 6,1 74,5 0,016 21,716 

29 1 Буд.1, кв. 29 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.10 6,1 74,5 0,016 21,716 

30 1 Буд.1, кв. 30 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.10 6,1 74,5 0,016 21,716 

31 1 Буд.1, кв. 31 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.11 6,1 80,7 0,018 21,718 
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Продовження таблиці Е.2 - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1550 нм 

№ 
п/п 

№ 
PON 

Адреса 
Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

32 1 Буд.1, кв. 32 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.11 6,1 80,7 0,018 21,718 

33 1 Буд.1, кв. 33 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.11 6,1 80,7 0,018 21,718 

34 1 Буд.1, кв. 34 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.12 6,1 86,8 0,019 21,719 

35 1 Буд.1, кв. 35 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.12 6,1 86,8 0,019 21,719 

36 1 Буд.1, кв. 36 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.12 6,1 86,8 0,019 21,719 

37 1 Буд.1, кв. 37 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.13 6,1 93,0 0,020 21,720 

38 1 Буд.1, кв. 38 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.13 6,1 93,0 0,020 21,720 

39 1 Буд.1, кв. 39 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.13 6,1 93,0 0,020 21,720 

40 1 Буд.1, кв. 40 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.14 6,1 99,1 0,022 21,722 

41 1 Буд.1, кв. 41 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.14 6,1 99,1 0,022 21,722 

42 1 Буд.1, кв. 42 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:3) S1.14 6,1 99,1 0,022 21,722 

43 1 Буд.1, кв. 43 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:2) S1.15 3,6 105,3 0,023 19,223 

44 1 Буд.1, кв. 44 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:2) S1.15 3,6 105,3 0,023 19,223 

45 1 Буд.1, кв. 45 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,017 22,817 

46 1 Буд.1, кв. 46 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,017 22,817 

47 1 Буд.1, кв. 47 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,017 22,817 

48 1 Буд.1, кв. 48 0,7 4 0,6 5 0,5 (1:16) S1.0 13,8 (1:4) S2.1a 7,2 78,3 0,017 22,817 

49 2 Буд.1, кв. 49 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,019 21,619 

50 2 Буд.1, кв. 50 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,019 21,619 

51 2 Буд.1, кв. 51 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,019 21,619 

52 2 Буд.1, кв. 52 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.2 7,2 84,5 0,019 21,619 

53 2 Буд.1, кв. 53 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,020 21,620 

54 2 Буд.1, кв. 54 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,020 21,620 

55 2 Буд.1, кв. 55 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S1.1.0 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,020 21,620 

56 2 Буд.1, кв. 56 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.3 7,2 90,6 0,020 21,620 

57 2 Буд.1, кв. 57 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,021 21,621 

58 2 Буд.1, кв. 58 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,021 21,621 

59 2 Буд.1, кв. 59 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,021 21,621 

60 2 Буд.1, кв. 60 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.4 7,2 96,8 0,021 21,621 

61 2 Буд.1, кв. 61 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,023 21,623 

62 2 Буд.1, кв. 62 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,023 21,623 
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Продовження таблиці Е.2 - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1550 нм 

№ 
п/п 

№ 
PON 

Адреса 
Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

63 2 Буд.1, кв. 63 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,023 21,623 

64 2 Буд.1, кв. 64 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.5 7,2 102,9 0,023 21,623 

65 2 Буд.1, кв. 65 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,024 21,624 

66 2 Буд.1, кв. 66 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,024 21,624 

67 2 Буд.1, кв. 67 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,024 21,624 

68 2 Буд.1, кв. 68 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.6 7,2 109,1 0,024 21,624 

69 2 Буд.1, кв. 69 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,025 21,625 

70 2 Буд.1, кв. 70 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,025 21,625 

71 2 Буд.1, кв. 71 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,025 21,625 

72 2 Буд.1, кв. 72 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.7 7,2 115,2 0,025 21,625 

73 2 Буд.1, кв. 73 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,027 21,627 

74 2 Буд.1, кв. 74 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,027 21,627 

75 2 Буд.1, кв. 75 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,027 21,627 

76 2 Буд.1, кв. 76 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.8 7,2 121,4 0,027 21,627 

77 2 Буд.1, кв. 77 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,028 21,628 

78 2 Буд.1, кв. 78 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,028 21,628 

79 2 Буд.1, кв. 79 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,028 21,628 

80 2 Буд.1, кв. 80 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.9 7,2 127,5 0,028 21,628 

81 2 Буд.1, кв. 81 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,029 21,629 

82 2 Буд.1, кв. 82 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,029 21,629 

83 2 Буд.1, кв. 83 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,029 21,629 

84 2 Буд.1, кв. 84 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.10 7,2 133,7 0,029 21,629 

85 2 Буд.1, кв. 85 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,031 21,631 

86 2 Буд.1, кв. 86 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,031 21,631 

87 2 Буд.1, кв. 87 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,031 21,631 

88 2 Буд.1, кв. 88 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.11 7,2 139,8 0,031 21,631 

89 2 Буд.1, кв. 89 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,032 21,632 

90 2 Буд.1, кв. 90 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,032 21,632 

91 2 Буд.1, кв. 91 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,032 21,632 

92 2 Буд.1, кв. 92 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.12 7,2 146,0 0,032 21,632 

93 2 Буд.1, кв. 93 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,033 21,633 
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Продовження таблиці Е.2 - Оптичний бюджет для 100 клієнтів, 1550 нм 
 

№ 
п/п 

№ 
PON 

Адреса 
Втрати 
на WDM, 

дБ 

Кількість 
РЗ 

Втрати, 
дБ 

Кількість 
НРЗ 

Втрати, 
дБ 

Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Розгалу-

жувач 
Втрати, 

дБ 
Довжина 
кабеля, м 

Втрати, 
дБ 

Загальні 
втрати, 

дБ 

94 2 Буд.1, кв. 94 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,033 21,633 

95 2 Буд.1, кв. 95 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,033 21,633 

96 2 Буд.1, кв. 96 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.13 7,2 152,1 0,033 21,633 

97 2 Буд.1, кв. 97 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,035 21,635 

98 2 Буд.1, кв. 98 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,035 21,635 

99 2 Буд.1, кв. 99 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,035 21,635 

100 2 Буд.1, кв. 100 0,7 4 0,6 6 0,6 (1:12) S2.1.1a 12,5 (1:4) S2.14 7,2 158,3 0,035 21,635 
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ДОДАТОК  Ж 
Рекомендації МСЕ щодо основних принципів побудови інформаційних мереж PON 

Рекомендація 
Дата 

затвердження 
Назва та параметри, що розглядаються 

 

1 2 3 

ITU G.652 (11.2016) Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. Ця рекомендація описує конструкцію, фізичні 

властивості та спосіб передачі даних по одномодовому оптичному волокну, що має нульову дисперсію на 

довжині хвилі 1310 нм. Рекомендацію було доповнено роз'ясненнями щодо PMDQ 

ITU G.657 (11.2016) Characteristics of a bending loss insensitive single mode optical fibre and cable for the access network 

Ціллю Рекомендації МСЕ-T G.657 є підтримка такої оптимізації суттєво поліпшених робочих 

характеристик вигину в порівнянні з характеристиками існуючих одномодових волокон і кабелів G.652. 

Це досягається введенням двох класів одномодових волокон, – волокна класу А повністю відповідають 

одномодовим волокнам G.652 і класу B, що необов'язково відповідають G.652, але можуть забезпечувати 

низькі значення втрат на макровигині при дуже малих радіусах вигину й призначені в основному для 

використання усередині приміщень. Обидві категорії A і B містять дві підкатегорії, які відрізняються по 

значенню втрат на макровигині. 

ITU G.709/Y.1331 (06.2016) 

 

Interfaces for the Optical Transport Network (OTN). Рекомендація визначає вимоги для оптичного 

транспортного модуля рівня n (OTM-n). Рекомендація визначає терміни для опису оптичної транспортної 

ієрархії (ОТН). В рекомендації визначені структури циклів швидкості передавання даних для ОТМ. В 

рекомендації описано функцію випереджуючої корекції помилок (forward error correction (FEC)) 

ITU G.981 (01.1994) PDH optical line systems for the local network. Рекомендація описує цифрові системи передавання PDH 

ієрархії для локальних мереж, що працюють на волоконно-оптичному кабелі зі швидкостями передавання 

інформації 1544 кбіт/с, 2048 кбіт/с, 34 368 кбіт/с. 

ITU G.982 (11.1996) Optical access networks to support services up to the ISDN primary rate or equivalent bit rates. Рекомендація 

визначає характеристики оптичної інформаційної мережі доступу OAN (Optical Access Network), що 

забезпечують транспортування інтерактивні послуги на оптичних розподілювальних мережах ODN. В 

рекомендації визначено класи оптичних мереж за величиною допустимих втрат. 

ITU G.983.1 

 

Виправлення 

(01.2005) 

Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks (PON). Рекомендація описує симетричні 

та асиметричні системи, що працюють на оптичній інформаційної мережі доступу (APON, BPON) зі 

швидкостями передавання інформації низхідного потоку 155,52 Мбіт/с, 622,08 Мбіт/с та 1244,16 Мбіт/с та 

швикостями висхідного потоку 155,52 Мбіт/с, 622,08 Мбіт/с. Рекомендація визначає параметри і технічні 

вимоги для фізичного рівня, що залежить від середовища розповсюдження сигналу для систем котрі 

базуються на BPON мережах. Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж доступу FTTH, 

FTTB, FTTC, FTTCab. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-G.981/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.981-199401-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.982/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.982-199611-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.1/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.1-200505-I%21Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.1/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.1-200505-I%21Amd1
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ITU G.983.2 G.Imp983.2 

(02.2006) (2005) 

Виправлення 2 

(01.2007) 

Виправлення 1 

(03.2006) 

ONT management and control interface specification for B-PON 

Рекомендація визначає протокол та технічні вимоги інтерфейсу контролю керування оптичним мережним 

терміналом. 

Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж доступу FTTH, FTTB, FTTBusiness, FTTC, 

FTTCab. 

ITU G.983.3 (2001) 

Виправлення 2 

(07.2005) 

Виправлення 1 

(06.2002) 

A broadband optical access system with increased service capability by wavelength allocation 

Рекомендація описує BPON інформаційної мережі та використання в них технології WDM. 

Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж доступу FTTH, FTTB, FTTC, FTTCab з 

використанням технології WDM. 

ITU G.983.5 (01.2002) A broadband optical access system with enhanced survivability 

Рекомендація визначає методи захисту оптичних мереж доступу BPON. 

Рекомендація описує варіанти та методи організації схем захисту 1+1, 1:1, 1N, X:N для різних концепцій 

побудови оптичної інформаційної мережі доступу FTTH, FTTB, FTTC, FTTCab, FTTО. 

ITU G.983.6; 

G.983.7; G.983.8; 

G.983.9; G.983.10 

Видалено 

(05.2006) 

Ці рекомендації виключені рішенням комісії ITU, оскільки рекомендація ITU G.983.2 в редакції від 2005 

року містить матеріал перелічених рекомендацій. 

ITU G.984.1  (03.2008) Gigabit-capable Passive Optical Networks (10G PON): General characteristics 

Рекомендація описує симетричні та асиметричні системи, що працюють на оптичній інформаційної 

мережі доступу (10G PON) зі швидкостями передавання інформації низхідного потоку 1244,16 Мбіт/с та 

2488,32 Мбіт/с та швикостями висхідного потоку 155,52 Мбіт/с, 622,08 Мбіт/с, 1244,16 Мбіт/с та 2488,32 

Мбіт/с. 

Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж доступу FTTH, FTTB, FTTC, FTTCab. 

ITU G.984.3 (01.2014) Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Transmission convergence layer specification 

Рекомендація визначає технічні вимоги інтерфейсу керування у оптичних мережах доступу 10G PON. 

Рекомендація описує методи формування пакетів 10G PON за допомогою методів GTC та GEM, та 

використання методу корекції помилок FЕС. Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж 

доступу FTTH, FTTB, FTTBusiness, FTTC, FTTCab. 

ITU G.984.4 G.Imp984.4 

(2008) 

Корегування 1 

(08.2009) 

(02.2008) 

Gigabit-capable passive optical networks (G-PON): ONT management and control interface specification 

Визначає виправлені функції OMCI для керування новими властивостями 10G PON- систем. Ці 

модифікації незначні, при цьому PON майже будь-якої структури буде мати ті ж характеристики 

керування, що й BPON. Новий розгляд в основному стосується керування GEM. Оскільки GEM - це 

орієнтований на з'єднання протокол, їм можна управляти, використовуючи ті ж керовані об'єкти, що й при 

передачі ATM- даних. Із цієї причини навіть керування GEM - це, загалом кажучи, не нова розробка. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.Imp983.2-200602-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.Imp983.2-200602-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.2-200701-I!Amd2
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.2-200701-I!Amd2
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.2-200701-I!Amd2
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.2-200603-I!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.2/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.2-200603-I!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.3/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.3-200507-I!Amd2
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.3/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.3-200507-I!Amd2
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.3/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.3-200507-I!Amd2
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.3/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.3-200206-I!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.3/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.3-200206-I!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.983.5/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.983.5-200201-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.984.1-200803-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.3/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.Imp984.3-200602-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.4/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.Imp984.4-200812-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.4/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.984.4-200908-I!Err1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.4/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.984.4-200908-I!Err1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.4/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.984.4-200908-I!Err1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.4/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.984.4-200802-I
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ITU G.984.6  (03.2008) Gigabit-capable passive optical networks (10G PON): Reach extension 

Рекомендаційний ITU-T G.984.6 описує архітектуру і параметри інтерфейсів для систем 10G PON з 

розширеною досяжністю, використовуючи фізичний пристрій продовження досяжності як наприклад 

регенератор або оптичний підсилювач. 

ITU G.985 (03.2003) 100 Mbit/s point-to-point Ethernet based optical access system 

Рекомендація описує організацію інформаційної мережі Ethernet за принципом точка-точка зі швидкістю 

передавання інформації 100 Мбіт/с, що базується на системі оптичного доступу, включно з описом 

специфікації на оптичну розподільчу мережу. 

Рекомендація визначає умови використання Ethernet точка-точка зі швидкістю передавання інформації 

100 Мбіт/с для двонаправлених систем по одному волокну з використанням технології WDM. 

В рекомендації наведено фізичні параметри інтерфейсів для різних класів оптичних трактів (за величиною 

втрат в оптичному тракт). 

ITU G.987.1 (03.2016) 10 Gigabit-capable Passive Optical Network (XG-PON): General Requirements 

Дана рекомендація описує загальні підходи щодо побудови XG-PON інформаційної мережі зі швидкістю 

передачі інформації 10Гбіт/с. 

XG-PON передбачає два способи передачі, які називаються так: 

• XG-PON1: номінально 10 Gbit/s вниз, 2.5 Gbit/s; 

• XG-PON2: номінально 10 Gbit/s вниз, 10 Gbit/s. 

Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж доступу FTTH, FTTB, FTTC, FTTCab з 

використанням технології XG-PON. 

 Описано можливість перебудови 10G PON-мережі в XG-PON 

ITU G.987.2 (02.2016) 10-Gigabit-capable passive optical networks (XG-PON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification 

Рекомендація описує фізичні вимоги та визначає технічні вимоги інтерфейсу керування у оптичних 

мережах доступу XG-PON. 

 Регламентуються методи формування пакетів XG-PON за допомогою методів GTC та GEM, та 

використання методу корекції помилок FЕС. Рекомендація описує концепції побудови оптичних мереж 

доступу FTTH, FTTB, FTTBusiness, FTTC, FTTCab з використанням технології XG-PON. 

ITU G.989.2 (02.2019) 40-Gigabit-capable passive optical networks 2 (NG-PON2): Physical media dependent (PMD) layer specification 

Рекомендація ITU-T G.989.2 визначає вимоги до рівня фізичного носія (PMD) для системи пасивної 

оптичної інформаційної мережі (PON) з номінальною сукупною ємністю 40 Гбіт в секунду до абонента та 

10 Гбіт в секунду від абонента, надалі іменований NG-PON2. 

ITU G.704/Y.1303 (2008) 

Виправлення 1 

(01.2009) 

(10.2008) 

Generic framing procedure (GFP) 

Рекомендація визначає процедури формування кадрів від клієнтських інтерфейсів Ethernet для 

передавання інформації в оптичну транспортну мережу згідно з рекомендацією ITU G.709 та ITU G.707. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.6/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.984.6-200803-I
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.7041-200901-P!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.7041-200901-P!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.7041-200901-P!Amd1
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-G.7041-200810-P
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ITU Q. 834.1 (04.2001) ATM-PON requirements and managed entities for the network element view 

Рекомендація описує об’єкти та функції керування для APON мереж. 

ITU Q. 834.2 (04.2001) ATM PON requirements and managed entities for the network view 

Рекомендація описує об’єкти та функції керування та моніторингу для APON мереж. 

Описує інформаційну модель, що використовується на інтерфейсі між рівнем керування інформаційної 

мережі та рівнем керування елементами. 

ITU Q. 834.3 (11.2001) A UML description for management interface requirements for broadband Passive Optical Networks 

Рекомендація визначає режим роботи нтерфейсу керування в ВPON мережах. 

ITU Q. 834.4 (07.2003) A CORBA interface specification for Broadband Passive Optical Networks based on UML interface requirements 

Рекомендація визначає інтерфейс CORBA (Common object request broker architecture) для взаємодії між 

інтерфейсом керування інформаційної мережі та інтерфесом керування користувача для ВPON мереж. 

IEEE 802.3 

Міжнародний 

аналог: 

(ISO/IEC 

8802-3) 

(03.2002) IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 

Local and metropolitan area networks - Specific requirements 

Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer 

specifications 

Стандарт описує LAN, що працюють з CSMA/CD як метода доступу. 

В стандарті визначені інтерфейси та параметри інтерфейсів доступу, що використовують LAN з 

CSMA/CD зі швидкістю 1; 10; 100; 1000 Мбіт/с. 

В стандарті наведені параметри та методи контролю параметрів інтерфейсів Ethernet. 

IEEE 802.3ае (08.2002) IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 

Local and metropolitan area networks - Specific requirements Part 3: Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment: Media Access 

Control (MAC) Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for 10 Gb/s Operation 

Стандарт є доповненням стандарту IEEE 802.3 для інтерфейсів 10 Гбіт/с. 

IEEE 802.3ah (07.2004) IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 

Local and metropolitan area networks - Specific requirements Part 3: Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment: Media Access 

Control (MAC) Ethernet in the First Mile Task Force 

Стандарт є доповненням стандарту IEEE 802.3 використання технології Ethernet в мережах доступу та 

визначає типи топології побудови мереж, керування та параметри інтерфейсів Ethernet для оптичних 

мереж доступу. 
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