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МЕТОДИКА СУМІСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕЛЕФОННИХ ТА 

ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

 

У статті пропонується методика проектування телефонної мережі загального користування сумісно з 

мережею широкосмугового доступу (ШД). Методика базується на використанні програмного забезпечення, 

яке дозволяє розрахувати характеристики цифрових абонентських ліній, побудованих за технологіями xDSL в 

багатопарних телефонних кабелях. Розглянуто приклад проектування нової мережі ШД сумісно з телефонною 

мережею. 

Барба И.Б., Орешков В.И. Методика совмесного проектирования сетей телефонных и 

широкополосного доступа. В статье предлагается методика проектирования телефонной сети общего 

пользования совместимо с сетью широкополосного доступа (ШД). Методика базируется на использовании 

программного обеспечения, которое позволяет рассчитать характеристики цифровых абонентских линий, 

построенных за технологиями xDSL в многопарных телефонных кабелях. Рассмотрен пример проектирования 

новой сети ШД совместимо с телефонной сетью. 

I. Barba, V. Oreshkov Telephone networks and broadband access networks matching designing technique. In 

the article presents the design method of the public telephone network with the broadband access (BA )network. The 

method is based on the use of software, which allows to calculate of the characteristics of digital subscriber lines, built 

on xDSL technologies in the multipair telephone cables. The example of planning of new BA network is considered 

consonant with a public telephone network. 
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На сьогодні найпоширенішим в світі видом широкосмугового доступу (ШД) є доступ, 

що використовує добре розвинену мережу абонентських ліній (АЛ) місцевої телефонної 

мережі. При цьому оператори зв'язку для надання абоненту широкого спектру послуг по 

телефонних кабелях впроваджують обладнання на основі xDSL-технологій (рекомендації 

МСЕ-Т G.992, G.993). Для успішного впровадження даних технологій на телефонній мережі 

необхідно забезпечити науково обґрунтовані методики проектування та правила експлуатації 

мережі ШД. Питання побудови мультисервісної мережі доступу на основі телефонної мережі 

являється актуальним на сьогодні, ці питання розглядались в [1], але  комплексної методики 

проектування цифрових систем за технологіями xDSL на вітчизняних телефонних кабелях в 

наукових виданнях не розглядалось.  

Метою даної статті є викладення методики сумісного проектування телефонної мережі 

та мережі ШД за xDSL-технологіями, що є важливим прикладним завданням. 

У [2] запропонована методика проектування мережі xDSL-доступу з використанням АЛ 

існуючої телефонної мережі з визначеними параметрами і характеристиками (задачі 

проектування які при цьому вирішувалися умовно були віднесені до задач першого класу). 

Але якщо розглядати побудову нового телефонного району, то виникає завдання одночасно з 

телефонною мережею проектувати мережу xDSL-доступу (відповідно, задачі другого класу). 

У даному випадку проектування телефонної мережі здійснюється з позицій забезпечення в 

першу чергу вимог мережі xDSL- доступу, які набагато жорсткіші, ніж вимоги до 

телефонних АЛ. 

Серед задач проектування нової мережі можливі наступні варіанти: по-перше, це 

розвиток існуючої телефонної мережі шляхом прокладання нових кабелів від діючої 

комутаційної станції (КС) до нових абонентів, по-друге, це будівництво нової телефонної 

мережі, включаючи телефонні станції, підстанції, виносні модулі та кабелі. 

Проектування мережі починається з узгодження та затвердження завдання, що містить 

вихідні дані для проектування: 

1. Загальна кількість об’єктів, що телефонізуються (квартир, офісів, підприємств, 

організацій) із зазначенням категорій абонентів (бізнес, котедж, багатоквартирні будинки, 

малоповерхове не елітне житло). 
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2. Плановане число абонентів (ЦАЛ – цифрових АЛ), що будуть підключатися до 

мережі ШД за етапами, з можливими швидкостями доступу (дані надаються планово-

економічними службами Замовника). 

3. Основна швидкість доступу. 

4. Прив’язка об’єктів до району, що телефонізується. 

5. Дані про існуючу телефонну мережу, план кабельної каналізації. 

Усі об’єкти телефонізації зручно поділити на наступні категорії. 

Категорія 1. Бізнес-центри, великі підприємства. Характеризуються великими 

необхідними швидкостями передавання, високою платоспроможністю та високою 

концентрацією користувачів. 

Категорія 2. Елітна котеджна забудова. Характеризується тим самим, що і категорія 1 

за винятком високої концентрації користувачів. 

Категорія 3. Багатоповерхова квартирна забудова. Висока концентрація користувачів, 

але платоспроможність середня. 

Категорія 4. Малоповерхова, не елітна житлова і дачна забудова. Мала концентрація 

користувачів, невеликий попит на високі швидкості доступу. 

Критерієм проектування є мінімізація капітальних витрат на побудову мережі за 

умовою виконання технічного завдання. 

Проектування нової мережі (вирішення задач другого класу) здійснюється за 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення проектування (ПЗПр). Застосування 

ПЗПр мережі xDSL- доступу, пов'язане з необхідністю враховувати численні фактори, що 

діють в багатопарних кабелях: частотні характеристики кабелів, число паралельно 

працюючих ЦАЛ, шуми від інших різноманітних систем передавання, працюючих по 

кабелю, шуми від зовнішніх джерел випромінювання та ін[3].  

Проектування  складається з двох етапів. На першому етапі розробляється попередній 

проект, який на другому етапі уточнюється за допомогою ПЗПр. 

На першому етапі визначається загальна структура мережі, що проектується. При 

визначенні структури мережі необхідно керуватися наступними критеріями та обмеженнями. 

1) Необхідно мінімізувати капітальні витрати на побудову мережі: 

К = КСТ + КЛС → min. 

де КСТ – капітальні витрати на станційне обладнання; КЛС – капітальні витрати на лінійні 

споруди (магістральний та розподільний кабель, розподільні шафи та коробки, муфти та ін.). 

2) У зв’язку з обмеженнями на довжину АЛ: lАЛ ≤ lmax, що накладаються системами 

передачі xDSL, мережа ШД на базі електричних телефонних кабелів повинна, як правило, 

будуватися з використанням ВМК – виносних модулів комутації (рис. 1). 

3) Зв’язок (з’єднувальна лінія) між АТС і ВМК здійснюється, наприклад за допомогою 

волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) і металевого кабелю. 

4) Абонентські лінії, що з’єднують ВМК з абонентами, будуються з використанням 

кабелів типу ТП діаметром 0,64; 0,5; 0,4 мм або кабелів типу «Вита пара» за традиційними 

шафовою або безшафовою схемами:  

dТП → min. 

5) Абонентська проводка виконується кабелем типу «Вита пара». 

6) ВМК комплектується мультиплексорами DSLAM та системою гарантованого 

живлення. 

7) Питання про економічну доцільність використання ВМК повинно вирішуватися з 

урахуванням капітальних витрат на їх встановлення, вартості альтернативних рішень: 

прокладання кабелю ТП з малим завантаженням системами передачі ADSL2+ або кабелю з 

покращеними частотними характеристиками і перспектив розвитку: 

Е → max. 

Питання побудови з’єднувальної лінії АТС – ВМК не розглядається в даній статті. 

Проектування починається з виділення груп компактно розташованих абонентів (ГКРА) та 

визначення їх категорій. Для кожної з груп залежно від категорії задається основна 
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(максимальна) швидкість доступу (профіль доступу) і визначається максимальна довжина 

АЛ від ВМК до абонента мережі ШД. При цьому вважається, що абонентська проводка 

здійснюється витою парою, довжина якої не перевищує 30 м. 
 

Металевий кабель 

Оптичний кабель 

ВМК-2 

ВМК-3 

ВМК-1 

ВМК-4 
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РШ 
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РШ 

д
о
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РШ – розподільча шафа; РК – розподільча коробка; ВМК – виносний модуль комутації. 

 

BRAS – віддалений сервер широкосмугового 

              доступу; 

 
Рис. 1. Структура фрагменту мережі ШД, з використанням ВМК 

 

Для попереднього визначення довжини ЦАЛ в залежності від параметрів мережі ШД 

були проведені відповідні розрахунки окремі результати для СП ADSL 2+ [4] надані  у  

табл. 1. 

Для категорій користувачів 1, 2, якщо не задані інші умови, рекомендується спиратися 

на такі вихідні дані: максимальна швидкість передавання – 19,6 Мбіт/с, 100 % підключення 

абонентів телефонної мережі до мережі ШД. 

Таблиця 1 

Довжина ЦАЛ ADSL 2+ при спектральній щільності потужності шуму мінус 120 

дБм/Гц і 100% завантаженні кабелю пучкової скрутки 

Тип кабелю ТП 100х2 ТП 50х2 ТП 10х2 

Діаметр жил,мм 0,64 0,5 0,4 0,64 0,5 0,4 0,64 0,5 0,4 

Швидкість до/від абонента, кбіт/с Довжина ЦАЛ, км 

19648/928 0,14  0,14  0,14  0,19  0,19  0,19  0,27 0,27 0,27 

9824/928 2,62  2,06  1,68  2,73  2,12  1,73 2,82 2,18 1,78 

2464/608 5,35  4,05  3,17  5,38  4,06  3,18 5,43 4,09 3,19 

1248/608 6,41  4,79  3,68  6,42  4,82  3,69 6,49 4,85 3,71 

Для користувачів категорій 3, 4 потрібно, якщо не задано інше, виходити з швидкості 

доступу 9,8 Мбіт/с, що дозволяє надавати послугу Triple Play. Швидкості передавання по 

ЦАЛ вибрані в відповідності до профілів доступу, що використовуються в ПАТ 

„Укртелеком”.  

На другому етапі проектування здійснюється перевірка характеристик кожної з ЦАЛ 

та оптимізація мережі доступу за допомогою розробленого програмного забезпечення. 

Програма проектування спирається на співвідношення сигнал/завада на вході 

приймача k – ї ЦАЛ в багатопарному телефонному кабелі(1), яке враховує перехідні завади 

від інших ЦАЛ, що працюють в тому же кабелі. 

Відношення сигнал/шум на вході приймача k-ї DSL визначається виразом: 
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,                                       (1) 

де ( ) ( )2

прk kP PSD f H f df= ⋅∫  – потужність власного корисного сигналу k – ї ЦАЛ; PSDk(f) − 

залежність спектральної щільності потужності сигналу на виході передавача k-ої  DSL від 

частоти; H(f) – амплітудно-частотна характеристика каналу зв'язку,
 і бл k

P  − потужність 

перехідних завад від і – ї ЦАЛ на ближній кінець k – ї ЦАЛ, 
i д k

P  − перехідні  завади 

відповідно від ближнього кінця на дальній кінець; nін.з − потужність інтерференційних завад, 
адитивного шуму, та всіх інших завад. 

Величини ,
 і бл k

P  і 
i д k

P  визначаються аналогічно Pk пр за формулами, у яких H
2
(f) замінено 

на частотні функції перехідних характеристик між i-ою і k-ою парами на ближньому й 

віддаленому кінцях 
i бл ( )

k
H f  і

i відд ( )
k

H f  відповідно: 

( ) ( )
i 

2

бл  бл  ik kiP PSD f H f df= ⋅∫ . 

Очевидно, що вирішення поставленої задачі неможливе без застосування  

програмних засобів. 

Для розрахунку швидкості передавання по ЦАЛ використовується методика 

застосована в[5]. 

Пропонується наступний алгоритм проектування мережі доступу, схема алгоритму 

якого наведена на рис. 2. В загальному випадку вважаємо, що число ЦАЛ в кабелі та 

швидкості передачі можуть варіюватись.  

1) Задаємо вихідні дані: кількість абонентів Nаб, число абонентів ШАД Nаб ШАД, базову 

швидкість доступу ВШАД, спектральну густину потужності завад Gn(f) (блок 1). 

2). Визначаємо місце розташування РШ (блок 2) за умови мінімізації сумарної довжини 

всіх розподільних ділянок, що відповідає критерію мінімізації капітальних витрат: 

,

1

min
M

РШ РК сум РШ РК m

m

l l− −
=

= →∑ ,                                        (2) 

де lРШ-РК  – довжина розподільної ділянки, М – число ділянок РШ – РК.  

Визначене місце розташування РШ дає можливість визначити довжини кожної 

розподільної ділянки lРШ-РК і магістральної ділянки lВМК-РШ. 

3) За вихідними даними вибираємо фрагмент мережі доступу з ділянкою ВМК – РК 

найбільшої довжини (блок 3). Задаємо характеристики цього фрагменту мережі у ПЗПр. При 

виборі характеристик кабелю задаємо діаметр жил кабелю 0,64 мм, число пар кабелю на 

ділянках не менше подвоєного числа проектованих xDSL-ліній. 

4) Потім за допомогою моделі реалізованої в спеціалізованому ПЗПр отримуємо 

відповідь на питання: чи можливо організувати xDSL-лінії даного фрагменту мережі із 

заданими параметрами (блок 4) ? 

5) У випадку негативного результату (блок 5) необхідно провести варіацію 

характеристик РК (блок 6): задати кабель з більшою ємністю на ділянці РШ – РК фрагменту 

мережі з великими перехідними завадами між парами, замінити даний кабель на кабель з 

підвищеними перехідними згасаннями між парами. Якщо після повторення розрахунку 

позитивний результат не буде досягнутий, то перейти до пункту 11. 

6) У випадку позитивного результату необхідно провести аналогічні розрахунки для 

фрагментів мережі від ВМК до РК, на яких плануються xDSL-лінії з максимальними 

швидкостями (блоки 9, 10, 5), та для фрагментів, на яких плануються максимальне число 

паралельно працюючих в одному розподільному кабелі xDSL-ліній (якщо вони не співпали з 

фрагментом/фрагментами з ділянкою ВМК – РК найбільшої довжини) (блоки 11, 12, 5). 
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Рис. 2. Схема алгоритму проектування нової мережі ШД 
 

7) Для кожного з цих експериментів у випадку негативних результатів розрахунку 

необхідно задати кабель з більшою ємністю на ділянці ВМК – РШ (блоки 7, 8) фрагменту 

мережі з великими перехідними завадами між парами, замінити даний кабель на кабель з 
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підвищеними перехідними згасаннями між парами; якщо після повторення розрахунку 

позитивний результат не буде досягнутий, то перейти до пункту 11. 

8) У випадку позитивних результатів усіх цих експериментів здійснюється розрахунок 

характеристик всієї проектованої мережі xDSL-доступу (блок 13). 

9) Якщо результат розрахунку всієї мережі негативний (блок 14) (тобто із заданими 

характеристиками мережу доступу реалізувати неможливо), необхідно провести варіацію 

характеристик МК(блоки 15, 16): задати кабель з більшою ємністю на магістральній ділянці 

мережі, замінити даний кабель на кабель з підвищеними перехідними згасаннями між 

парами, запланувати декілька кабелів на цій ділянці. Якщо після повторення розрахунку 

позитивний результат не буде досягнутий, то перейти до пункту 11. 

10) Якщо результат розрахунку проектованої мережі xDSL-доступу на цьому кроці 

позитивний, то здійснюється подальша оптимізація мережі доступу (блок 18) шляхом 

послідовної від ділянки до ділянки заміни кабелю з діаметром жил 0,64 мм на кабель із 

жилами меншого діаметру; при чому після кожної заміни необхідно здійснювати новий 

розрахунок, при негативному результаті чергового розрахунку процедура оптимізації мережі 

припиняється і останній крок із заміни кабелю на кабель із жилами меншого діаметру 

скасовується. Перейти до пункту 12. 

11) Якщо черговий розрахунок не дав позитивного результату, то необхідно 

передбачити спеціально організований виніс, де має бути розташований DSLAM, та 

визначити максимальну довжину кабелю на магістральній ділянці від цього виносу до РШ 

(блок 17). 

12) На основі результатів розрахунків сформувати проект(блок 19). 

Розглянемо приклад рішення задач проектування нової мережі xDSL-доступу 

одночасно з телефонною мережею. 

Завдання: здійснити телефонізацію нового мікрорайону та забезпечити надання послуг 

ШД. Розрахунок параметрів провести для однієї багатоповерхової квартирної забудови 

(категорія 3 класу). В результаті проектування, визначити: місця розташування ВМК, 

розподільних шаф (РШ) і коробок (РК), відповідно відстані до них, та кількість абонентів 

ГКРА. Обчислити досяжні швидкості доступу. Якщо вимоги до всіх ЦАЛ задовольняються, 

то необхідно провести оптимізацію параметрів проектованої ділянки мережі доступу . 

Вихідні дані: 

– Nаб, що телефонізуються – 180 абонентів; 

– Nаб ШАД 50 % від Nаб телефонної мережі; 

– ВШАД до абонентів 3 категорії – 9,8 Мбіт/с; 

– Gn(f) – мінус 120 дБм/Гц. 

Послідовність проектування нової мережі ЦАЛ: 

Крок 1. На першому етапі визначаємо розташування ВМК по карті району. ВМК 

розташовується у центрі мікрорайону, що підлягає телефонізації. 

Крок 2. Визначаємо розташування РШ та РК. РШ розташовується біля стіни будинку з 

фасадної сторони згідно формули (2), РК розміщуються через два поверхи на міжквартирних 

площадках (на другому, п’ятому та восьмому поверхах). 

Крок 3. Визначаємо відстані від ВМК до РШ, і від РШ до КР1-КР18, та кількість 

абонентів в кожній РК, отримані дані приводяться у форматі поданому в табл. 2. 

Таблиця 2 

Тип кабелю для кожної ділянки кабельної мережі 
Ділянка кабельної мережі 

(лінія) 

Довжина 

ділянки, км 

Тип використовуваного кабелю Кількість 

абонентів 

ВМК – РШ1 (Лінія 1) 1,4 ТПП 200х2 (пучкова скрутка осердя) 90 

РШ1 –РК-1 (Лінія 2) 0,5 ТПП 20х2 (повивна скрутка осердя) 7 

Примітка. Ємність кабелю вибирається виходячи з кількості телефонів (не менше 

кількості телефонів та в два рази більше кількості абонентів ШД). 
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Крок 4. На другому етапі задаємо вихідні дані в ПЗПр (рис. 3), діаметр жил кабелю 

виберемо максимальний 0,64 мм для магістрального та розподільного кабелю. 

Крок 5. Розраховуємо характеристики всіх напрямків мережі в ПЗ, які включають 

магістральну ділянку ВМК – РШ1 та розподільні ділянки РШ - РК. 

Крок 6. Програма моделює та обчислює досяжні швидкості для кожної ЦАЛ. У табл. 3 

подано приклад розрахунку досяжної швидкості передавання для першої групи компактно 

розташованих абонентів (ГКРА 1). 

Крок 7. Вимоги для всіх ЦАЛ задовольняються, тому перейдемо до наступного етапу – 

оптимізації параметрів проектованої ділянки мережі доступу. Оптимізація полягає у виборі 

параметрів магістрального та розподільного кабелів – числа і діаметра жил, при яких 

виконуються вимоги щодо швидкості доступу. 

Крок 8. Процес оптимізації завершується на тому що, будемо використовувати на 

магістральній ділянці кабель ємністю 200×2 з діаметром жил 0,5 мм, а на всіх розподільних 

ділянках кабель ємністю 10×2 з діаметром жил 0,4 мм. При цьому ПЗПр виконує оптимальне 

розміщення ЦАЛ на кожній ділянці мережі (див. рис. 4), що дозволяє отримати максимальну 

досяжну швидкість яка знаходиться в межах 10…13 Мбіт/с для кожної xDSL – системи в 

умовах роботи по багатопарних кабелях. 
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Рис. 3. Структурна схема проектованої мережі ШД в робочому вікні ПЗПр 

Таблиця 3 

Швидкості передавання для кожної проектованої xDSL-лінії, при діаметрі жил кабелю 

0,64 мм 

Задана швидкість 

по ЦАЛ, кбіт/с 

Розрахована 

(максимально досяжна) 

швидкість по ЦАЛ, кбіт/с 

Назва 

проектованої 

ГКРА 

Номер 

абоненту 

upstream downstream upstream downstream 

1 1000 9800 1000 13888 

2 1000 9800 1000 11584 

3 1000 9800 1000 11296 

4 1000 9800 1000 11264 

5 1000 9800 1000 11584 

6 1000 9800 1000 11744 

ГКРА 1 

7 1000 9800 1000 11296 

Крок 9. Перевіряємо спроможність забезпечення пропускної здатності ЦАЛ, при 

100 % завантаженні кабелю. По аналогії вище наведеним, за допомогою ПЗПр, 

промоделюємо проектовану мережу задавши 180 абонентів ШД. Отримана досяжна 

швидкість складає близько 10 Мбіт/с, тому можна зробити висновок, що проектована мережа 

ШД буде працювати і при 100 % завантаженні телефонних кабелів ЦАЛ.  
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Рис. 4. Оптимальне завантаження розподільного (а) та магістрального кабелю (б) 

Таким чином, при 100% завантаженні кабелю цифрових абонентських ліній і швидкості 

передачі по ним 20 Мбіт/с, довжина абонентської лінії складає 140 – 270 м (див.табл.1). Це 

означає, що виносний модуль комутації (DSLAM) необхідно розміщувати безпосередньо на 

місці РШ. При швидкості передачі передавання порядку 10 Мбіт/с, радіус зони 

обслуговування виносного модуля комутації збільшується до 1,5 – 2 км залежно від діаметру 

жил кабелю. 

Висновок. Запропонована нова методика сумісного проектування телефонної мережі та 

мережі широкосмугового доступу. Спільну телефонну мережу і мережу широкосмугового 

доступу пропонується будувати на основі виносних модулів комутації, які комплектуються 

мультиплексорами доступу – DSLAM. Методика базується на програмному забезпеченні 

проектування, яке реалізує нові аналітичні моделі, що враховують перехідні впливи від 

інших систем передачі, які паралельно працюють по багатопарному телефонному кабелю, і 

дозволяє розраховувати довжини абонентської лінії на ділянках ВМК – РК та РК – РШ в 

залежності від заданої швидкості передачі та відсотку використовуваних для цифрових 

абонентських ліній пар багатопарного телефонного кабелю. Ці параметри визначають радіус 

зони обслуговування виносних модулів комутації.  

Розроблене програмне забезпечення проектування дозволяє оптимізувати 

характеристики мережі шляхом вибору типу кабелів, розміщення ЦАЛ в осерді кабелю  

та інше. 

Надалі планується розширення методики за рахунок включення нових видів DSL 

систем, наприклад VDSL2, Giga DSL[6]. 
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