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Анотація 

У даній роботі було проведено порівняльний аналіз технологій спектрального ущільнення каналів передачі 

(WDM) та мультиплексування з поділом за часом (TDM). 
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Abstract 

The comparative analysis of spectral consolidation of transmission channels (WDM) and time-division multiplexing 

(TDM) technologies was done in this work. 
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Вступ 

Технологія спектрального ущільнення каналів передачі, або ущільнення за довжинами хвиль 
(англ. Wavelength Division Multiplexing, WDM) дає змогу одночасно передавати декілька незалежних 

інформаційних каналів в ВОЛЗ, використовуючи оптичні носійні з різними довжинами хвиль. 

Технологія WDM збільшує пропускну здатність оптичного волокна за рахунок використання всієї 
смуги пропускання [1]. 

Мультиплексування з поділом за часом – це часове ущільнення (англ. TDM – Time Division 

Multiplexing) в ВОСП, при якому за кожним цифровим потоком резервується часовий інтервал для 

передачі даних (таймслот) [2]. 
На сучасному етапі розвитку ВОСП активно розвиваються комбіновані методи ущільнення 

(частотно-часові), які забезпечують високу швидкість передачі даних за рахунок чого спостерігається 

стрімке зростання пропускної здатності ВОСП і тому дослідження особливостей використання 
сучасних технологій ущільнення в магістральних ВОЛТ є актуальними. 

 
Основна частина 

Сучасна SDH мережа на базі ТDM технології, характеризується проблемами хроматичної та 

поляризаційної модової дисперсії, які починають суттєво впливати на якість передачі на швидкості 

понад 10 Гбіт/с. Таким чином, розширення пропускної здатності за допомогою ТDM виявляється 
досить проблематичним.  

У технології WDM немає обмежень і ускладнень, властивих технології TDM. Для підвищення 

пропускної здатності ВОЛТ замість збільшення швидкості передачі у оптичному каналі, як це 
робиться в системах TDM, в системах WDM здійснюють збільшення кількості каналів (які 

передаються на різних довжинах хвиль) [3].  

Система WDM є прозорою до формату даних, що передаються у ВОСП. На відміну від SDH 

систем сигнал, що транспортується в груповому потоці WDM систем, не записується в контейнери, 
тому в WDM системах можна передавати різнорідний формат трафіку. Узагальнені функціональні 

структури TDM та WDM технологій показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Особливості TDM та WDM технологій 

 

Порівняння роботи WDM та ТDM оптичних мультиплексорів, які використовуються в сучасних 
ВОСП-SDH, показано на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Принцип дії WDM та ТDM оптичних мультиплексорів 

 

З рис. 2 зрозуміло, що ТDM мультиплексор може входити до складу WDM обладнання. 

 

Висновки 

Технологія WDM дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність ВОЛЗ, за рахунок 

двосторонньої передачі даних по одному волокну, причому нарощування пропускної здатності може 

відбуватись на існуючому ВОЛТ [4]. 
У ВОСП-WDM сигнали різних довжин хвиль, з одного або декількох оптичних передавачів, 

поєднуються мультиплексором у багаточастотний груповий оптичний сигнал, який поширюється по 

одномодовому ОВ. При великій довжині ВОЛЗ встановлюється один або декілька оптичних 
підсилювачів (ОП). Демультиплексор виділяє з групового оптичного сигналу первинні частотні 

канали та передає їх на відповідні фотоприймачі. На проміжних вузлах ВОЛТ та мережі зв’язку за 

допомогою оптичних мультиплексторів введення/вивидення (OADM) можуть бути додані або 

виділені деякі оптичні канали з групового оптичного сигналу. 
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