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РОЗРОБКА ВНУТРІШНЬОЗОНОВОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

ЗАХІДНОГО МАКРОРЕГІОНУ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

Участь України у багатьох глобальних телекомунікаційних 
проектах (ITUR та BSFOCS), учасником або засновником яких 
виступала свого часу наша держава підтвердили правильність 
обраного шляху на розвиток телекомунікацій, вкладання 
значних коштів в розбудову мереж зв’язку.  

При цьому слід відмітити, що головна увага приділялася 
питанню побудови первинної мережі, як «транспортної 
основи» розвитку галузі зв’язку Єдина первинна мережа 
України побудована ієрархічно. Магістральна первинна мережа 
з'єднує між собою обласні центри, а внутрішньозонові 
первинні мережі – обласний центр із місцевими мережами 
своєї області.  

Фактичне завершення побудови первинної мережі і 
перехід на рівень побудови зонових телекомунікаційних мереж 
на основі сучасних цифрових телекомунікаційних мереж 
співпало з приватизацією ПАТ «Укртелеком» і його  переходом 
до  повністю комерційної діяльності. 

Одним із перших кроків «Укртелекому» після 
впровадження нової моделі управління бізнесом стало 
об’єднання всіх регіональних філій у 7 макрорегіонів.  

Отже, створення Макрорегіонів поставило завдання по 
новому подивитися на систему зв’язку, яку експлуатує ПАТ 
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«Укртелеком», знайти шляхи підвищення ефективності та 
якості роботи системи в цілому. У Західний макрорегіон 
входять Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 
Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська та Закарпатська 
філії. У центральну частину телекомунікаційної мережі 
Західного макрорегіону ПАТ «Укртелеком» входять Львівська і 
Тернопільська області. 

У рамках проекту було проаналізовано декілька можливих 
схем побудови об’єднаної зональної мережі центральної 
частини Західного макрорегіону (Львівська та Тернопільська 
області) в єдину зонову мережу. При цьому одночасно малася 
на увазі необхідність передбачити подальше розширення 
технічних можливостей вже діючої первинної мережі 
«Укртелекому».  

У проекті створювана мережа зв’язку з одного боку 
розглядалася у якості зональної мережі для забезпечення 
телекомунікаційними послугами фізичних та юридичних осіб, а 
з іншого – використовувати вільні ємності мережі для 
використання їх у якості резерву для міжнародних 
(трансконтинентальних) телекомунікаційних проектів – і в 
першу чергу проекту ТАЕ.   

У рамках проведених попередніх розрахунків 
розглядалися декілька можливих варіантів побудови мережі:  

 – цілісне кільце (проміжний варіант), яке об’єднувало б 
всі районні центри обох областей (Львівської і Тернопільської). 
Однак,  топологія «цілісне кільце» для проектованої мережі не 
забезпечувала якісне виконання частини завдання – 
використання потенціалу Західного макрорегіону у якості 
ланцюга («шлюзу»), який з’єднує національну 
телекомунікаційну мережу з транснаціональнимии та 
трансконтинентальними теклекомунікакйційними проектами.  
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  – два кільця, які мають спільну «точку комутації» 
(кінцевий варіант). Таке включення забезпечує ефективне 
використання «лінійно-станційного потенціалу» кожного 
кільця. І з іншого боку вільні ємності можуть бути успішно 
задіяні для «резервування міжнародних телекомунікаційних 
проектів» з метою  задоволення потреб національного 
споживача у «закордонному трафіку» та надання більш 
широких можливостей закордонним споживачам 
телекомунікаційних послуг «надійного і якісного транзитера».  

Крім того запропонована схема передбачає можливість 
створення єдиної зонової мережі зв’язку Західного 
макрорегіону з потенційною можливістю підключення у 
міжнародні телекомунікаційні проекти.  

Далі, для отримання кількості Первинних Цифрових 
Потоків було розраховано загальну чисельність населення по 
населених пунктах кільця. У відповідності до з урахування 
коефіцієнта 2,4 отримано кількість потрібних каналів між 
вузлами.  Отримані значення шляхом ділення на 30, що 
відповідає кількості каналів у первинному потоці, отримано 
необхідні кількості Первинних Цифрових Потоків. На цій основі 
було створено мультиплексний план для нормального режиму 
роботи першого кільця. Для випадку виникання аварії на 
ділянці м.Мостиська – м.Перемишляни додатково пораховано 
мультиплексний план для  аварійної ситуації першого кільця. 
Аналогічні розрахунки було проведено для другого кільця.  

Для заданого методу захисту MS SPRing/РП/1:1/2ОВ було 
зроблено розрахунок рівня STM, В даному проекті 
передбачена організація двонаправлених кілець, а в якості 
критерію для вибору оптимального шляху передачі трафіка 
між мережевими вузлами є найменша кількість транзитних 
вузлів.  
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На основі розроблених мультиплексних планів, маємо 
можливість визначити рівень STM. Оскільки за результатами 
проведених розрахунків маємо: В першому кільці Nсек.max 
1+Nсек.max 2=233 + 237 = 470 > 252. В другому кільці 
Nсек.max 1+Nсек.max 2= 152 + 153 = 305 > 252. Отже при 
заданому методі захисту та обраної архітектурі мережі 
необхідно використовувати обладнання STM-16. 

Далі була розроблена схема організації зв’язку для двох 
кілець. Вказано обладнання в кожному мережевому вузлі та  
довжини кабелів. Далі була розрахована довжина 
регенераційної ділянки для довжини хвилі λ=1550нм. Вона 
склала  40,3 км для  інтерфейсу S-16.2, L=81 км для  
інтерфейсу L-16.2. 

Так як у спроектованій мережі довжина жодної ділянка не 
перевищує максимально допустиму довжину регенераційної 
ділянки, яка складає 81 км,  (максимум становить довжина 
ділянки Турка – Сколе: 79,6 – друге кільце – див. СХЕМА 
ЗВ’ЯЗКУ) то немає необхідності розміщувати регенератори. 
Довжина кабелю обох кілець складає 1746,9 км. 

Було проведено оцінку економічної ефективності проекту. 
Це дає можливість стверджувати, що розроблений проект з 
точки зору окупності є достатньо прийнятним.  

Розробка системи зв’язку у рамках проекту здійснювалась 
на основі використання цифрових систем передачі, які 
забезпечують приймання/передачу великих масивів 
інформаційних повідомлень практично без втрат якості зв’язку 
на великих швидкостях. В проекті розглянуті питання 
розробки мережі зв'язку центральної частини Західного 
макрорегіону ПАТ «Укртелеком» на основі використання 
систем передачі синхронної цифрової ієрархії. 
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РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТУ СИСТЕМИ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

Сучасне функціонування суспільства, діяльність 
промислових підприємств, а в останні роки, навіть робота 
домашнього господарства неможлива без використання 
різноманітних – від найпростіших до надзвичайно складних – 
систем передачі даних.  

Об’єми даних, які передаються у таких системах 
становлять від одиниць байт до терабайт на секунду. Для 
передачі даних використовуються різноманітні типи модуляції 
сигналу, різні варіанти компресії даних та інших перетворень 
сигналу. Очевидно, що для цього потрібні різноманітні, часто і 
спеціалізовані засоби обробки даних.  

Система передачі даних складається з трьох основних 
компонентів – джерела сигналу, лінії зв’язку і приймача 
інформації. При передачі даних, при їх оцифровуванні і 
обробці постійно відбувається  перетворення сигналів, вони 
змінюють свою форму за рахунок спотворень і дії параметрів 
ліній передачі. Одні типи сигналів можна передати на далеку 
відстань, а інші будуть значно спотворені.  

Тому актуальність дипломного проекту пояснюється тим, 
що для правильного розуміння роботи систем передачі даних 
студенту необхідно наочно познайомитися з сигналами, які 
діють у ній на всіх етапах перетворення інформації при 
виконанні лабораторних робіт.  

Було проведено аналіз існуючих засобів для постановки 
лабораторних робіт з точки зору типового процесу передачі та 
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прийому інформації. Серед таких систем Лабораторний стенд 
"Бездротовий інтерфейс Wi-Fi"; Стенд НТЦ-02.31.1 
"Микропроцессорная техника AVR",  Лабораторний стенд 
основи мікропроцесорної техніки МП-01, Навчальний 
лабораторний комплекс SDK-1.1.  

Проведений аналіз показав, що немає найбільш 
прийнятної за ціновими характеристиками апаратури для 
проведення лабораторних робіт. Стартова ціна таких 
комплектів коливається від 10 тис.грн. Це пояснюється як тим 
фактом, що вказані системи є закінченими вузлами з окремими 
блоками живлення та керування, значну вартість оформлення 
та часто застосування ліцензованого програмного 
забезпечення.  

Тому, проведено огляд апаратних засобів для створення 
засобів лабораторної роботи з точки зору їх максимальної 
простоти та забезпечення низької вартості.  

Перш за все це так звані однопалатні комп’ютери на 
основі спеціалізованих процесорів, які називаються SoC – 
«система-на-чіпі». Всі ці однопалатні комп’ютери мають 
розвинену периферію, до них  можна підключити різноманітні 
датчики та забезпечують можливість роботи у безпровідній 
мережі.  

Останнім часом, серед цих моделей з’явилися засоби 
низького цінового діапазону у межах 15-20 доларів, що 
дозволяє їх у близькому майбутньому, розглядати як 
кандидатів на створення лабораторного стенду. Серед цих 
апаратних засобів можна згадати модулі на процесорі H3 – 
OrangePi One та Raspberry Pi Zero. 

Однак, певним недоліком вказаних систем є доволі 
складний процес розробки програмних засобів для цих систем 
і необхідність спеціальних знань архітектури систем на основі 
Linux.  
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Тому, перспективною основою для створення 
лабораторного макету системи передачі даних може бути 
використання одного з найдоступніших мікроконтролерів 
загального призначення, який зараз є на ринку, а саме, 
ATmega328 фірми Atmel. Контролер ATmega328 найбільше 
підходить у нашому випадку оскільки він має шестиканальний 
аналого-цифровий перетворювач, послідовні інтерфейси RS-
232, SPI, 2 кілобайти ОЗУ та 32 кілобайти флеш для запису 
програм.  

Крім того, перевагою такого підходу є широкий набір 
різноманітних модулів на його основі які випускаються 
промислово і формують апаратно-програмну платформу 
розробки під назвою Arduino/Genuino Ця платформа останнім 
часом швидко розвивається, вдосконалюються і 
здешевлюються апаратні засоби, оновлюється і виправляється 
програмне забезпечення.  Розробка ведеться на мові високого 
рівня Сі, після чого програма компілюється у код для 
контролера і записується у його флеш пам’ять для виконання. 
Наявні бібліотеки для роботи з датчиками, трансіверами, 
пристроями вводу-виводу, дисплеями, демонстраційні 
приклади, що дозволяє швидко, у межах часу лабораторної 
роботи, провести моделювання системи передачі даних з 
датчиком, каналом зв’язку та дисплеєм для відображення.  

Проведений пошук показав, що зараз випускається 
багато різноманітних модулів, які можна використовувати при 
виконанні лабораторних робіт. Для моделювання 
безпроводового каналу можна використати трансівери і для 
роботи яких є відповідні бібліотеки. При моделюванні каналу 
передачі даних можна на практиці вивчати і порівнювати 
різноманітні системи кодування даних для захисту від 
спотворень інформації і завад. 
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На основі розглянутого обладнання було створено 
лабораторний макет  для моделювання безпровідної передачі 
даних у діапазоні 434МГц, структурна схема якого показана на 
Плакаті 7. Макет складається з двох блоків – передавача і 
приймача. 

У цій лабораторній роботі у блоці передавача дані з 
цифрового датчика температури і вологості DHT11 
оброблялися мікро контролером, який потім формує сигнал 
модуляції для мікро передатчика 434МГц.  

Надрегенеративний приймач у блоці приймача на відстані 
декількох метрів приймає цей сигнал, який потім обробляється 
мікроконтролером і відображається на екрані індикатора. Для 
написання коду для цих двох мікроконтролерів використано 
бібліотеки програм і середовище розробки. За допомогою 
осцилографа можна бачити і аналізувати сигнали у різних 
точках системи. Модифікуючи програму можна змінювати 
форму модулюючих  сигналів і досліджувати зміну дальності 
передачі. 

Загальний вигляд лабораторного макету системи 
показано на слайді. У наведеній конфігурації передбачено 
дистанційне вимірювання температури і вологості, передачу 
радіоканалом та відображення на індикаторі. Як можна бачити 
блоки передавача і приймача мають невелике макетне поле, 
яке дозволяє встановлювати інші модулі для моделювання 
різноманітних каналів передачі та датчиків, як аналогових, так 
і цифрових.  

Таким чином, у дипломному проекті було виконано вибір 
обладнання та створено лабораторний макет з вивчення основ 
передачі даних проводовою та безпроводовою технологіями. 
Комплекс використовує відкрите програмне забезпечення та 
доступні промислові модулі для платформи Arduino/Genuino і 
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дозволяє досліджувати процеси  формування, проходження та 
обробки сигналів. 
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РОЗРОБКА МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Динамічне зростання попиту на якісні телекомунікаційні 
послуги, серед яких починає домінувати послуга доступу до 
мережі Інтернет, яка дозволяє отримувати значні обсяги 
інформації у стислі терміни обумовлює необхідність 
підвищення ефективності функціонування мережі зв’язку. І по 
своїй суті становить «проектну модель» функціонування 
майбутньої системи обміну інформацією в інформаційному 
суспільстві.  

Крім того, участь України у низці транснаціональних 
телекомунікаційних проектів у якості «транзитера» 
інформаційних потоків (ITUR та BSFOCS) привертає увагу 
провідних операторів та провайдерів телекомунікаційних 
послуг до підвищення якості функціонування 
телекомунікаційної мережі.  

Ефективним засобом виконання цього завдання є 
впровадження сучасних методів передачі інформації за 
допомогою волоконно-оптичних систем (кабельні волоконно-
оптичні мереж та комутаційне обладнання). І саме тому 
провідна роль у визначенні та забезпеченні надійності 
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функціонуванні системи обміну інформацією належить 
волоконно-оптичним системам.  

Відповідно до завдання було використано технологію SDH 
для проектування мережі зв’язку основне завдання якої – 
забезпечення споживачів якісними телекомунікаційними 
послугами. Зважаючи на особливість розміщення населених 
пунктів у Рівненській області обираємо архітектуру кільця для 
того щоб охопити всі 16 районних центів області.  

Географічне розташування районних центрів Рівненської 
області дозволяє для побудови ситуаційної схеми використати 
топологію – кільце.  Можна було б розглянути інші варіанти – 
наприклад: каскадне з’єднання двох кілець, але наявна 
чисельність населення та прогнозні розрахунки дають підстави 
вважати що обрана топологія «кільце» – цілком виправдана і 
економічно доцільна. Крім того побудова мережі за цією 
топологіє дозволить з додатковими  мінімальними витратами 
«включити» її у єдину мережу Західного макрорегіону і з 
сусідніми областя Центрального макрорегіону.  

Далі було розраховано необхідну кількість Первинних 
Цифрових Потоків (ПЦП).  Для цього з врахуванням населення 
по районних центрах та з  врахуванням коефіцієнта 
збільшення необхідної кількості каналів, рівного  2,4 отримано 
загальну кількість каналів між центрами.  Потім була складена 
таблиця по кількості Первинних Цифрових Потоків. 

Мультиплексний план, створений на основі таблиці. 
Також було розраховано мультиплексний план, у випадку 
виникнення аварійної ситуації на першому кільці - між вузлами 
м Здолбунів –  м Корець.  

Для заданого у завданні методу захисту MS 
SPRing/РП/1:1/2ОВ відповідно до обраної архітектури було 
розраховано рівень STM. Сума двох максимальних значень 
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244. Виходячи з цього плануємо використовувати обладнання 
STM-4. 

Розроблена схема організації зв’язку. Вказано  
обладнання для кожного мережного вузла, кількість ПЦП та 
відповідні довжини кабелів. 

Були розраховані максимальна довжина регенераційної 
ділянки  – 94 км  та мінімальна довжина регенераційної 
ділянки – 26 км. У нашій проектованій мережі ні одна ділянка 
не перевищує 94 км, що дозволяє не застосовувати 
регенератори. 

Було проведено техніко-економічне обґрунтування, а 
отриманий строк окупності трохи більший 2 років.  Таким 
чином період окупності пропонованого проекту є низьким, що 
вказує на доцільність його реалізації. 

Отже, у дипломному проекті розглянуто сучасні методи 
побудови цифрових систем передачі, наведені їх переваги і 
недоліки. На основі проведеного аналізу здійснено вибір 
методу і розроблено схему організації зв’язку Рівненської 
області з використанням системи цифрової ієрархії. 
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Головна перевага цифрових систем передачі полягає у 
тому, що вони дозволяють отримувати максимально якісні 
послуги зв’язку, а при правильно обраній і розрахованій 
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структурній схемі, виборі комутаційних пристроїв, лінійно-
кабельного обладнання та оптимальної траси забезпечують 
високий рівень надійності, стійкості у випадку пошкоджень 
лінійно-кабельного обладнання.  

Проектування зонової мережі Львівської області на стадії 
опрацювання структурної схеми кабельно-лінійних споруд (у 
першу чергу – кабельних ліній), проводилося з забезпеченням 
прив’язки трас до місцевості. При проектуванні приймалося до 
уваги, в тому числі  необхідність забезпечення максимально 
високого рівня пропускної спроможності – «вводу/виводу» 
національної мережі у міжнародні телекомунікаційні системи, 
яка в рамках глобалізації та необхідності підвищення 
інформавційної насиченості всіх сторін діяльності людства 
блудще тільки посилюватися.  

Все це обумовило вибір траси кабельної мережі, яка 
спроектована за топологією  «кільце». Ця запропонована 
схема кабельної мережі (ситуаційна схема) може здаватися 
незграбною, і такою, яка може бути незначним чином 
поліпшена, або шляхом побудови за топологією «каскадне 
з’єднання кілець», або «радіально-кільцевою». 

Попередні розрахунки вказували на економію коштів на 
прокладання кабелів за іншими можливими варіантами. При 
цьому ця економія могла скласти від 3 до 6 %%.  

Відповідна Ситуаційна схема мережі показана на слайді. 
Однак, з іншого боку запропонована схема зв’язку 

дозволяє національній мережі бути «під’єднаною» до 
міжнародних телекомунікаційних систем (проектів) – 
наприклад у потужному комутаційному центрів у м.Яворів. 
Географічне розташування саме цього центру комутації і 
можливість входження національної системи зв’язку у майбутні 
міжнародні телекомунікаційні проекти стало підставою, в тому 
числі,  для застосування «топології кільце».  
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Крім можливості використання розробленої транспортної 
мережі Львівської філії як «шлюзу» для міжнародних проектів,  
її також доцільно використовувати в умовах зростання попиту 
на сучасні телекомунікаційні послуги для  підвищення 
пропускної здатності національної мережі зв’язку. 

Проаналізована у рамках проекту перспектива зростання 
чисельності користувачів телекомунікаційних послуг 
обумовила вибір ієрархії мереж SDH рівня STM-16. 

Виходячи з величини населення окремих районних 
центрів, через які проходить траса кільця проведено 
розрахунок необхідної кількості Первинних Цифрових Потоків 
(ПЦП).  Було прийнято величину коефіцієнта збільшення 
необхідної кількості каналів рівним 2,4. На основі цих даних 
була створена таблиця з розрахованими значеннями кількості 
необхідних каналів між центрами мережі, з якої отримано 
таблицю по кількості необхідних Первинних Цифрових Потоків 
між мережевими вузлами. 

Мультиплексний план, був створений на основі цієї 
таблиці, його приведено на слайді. Для уявного випадку аварії 
на трасі між м. Миколаїв і м. Мостиська було розраховано 
аварійний мультиплексний план.  

У завданні було задано метод захисту MS 
SPRing/РП/1:1/2ОВ з врахуванням якого та відповідно до 
вибраної топології мережі «кільце» було розраховано рівень 
STM приймає значення 265, що більше 252, і Виходячи з цього 
планується використання обладнання STM-16. 

На відповідно розробленій схемі організації зв’язку 
наведено довжини кабелів між мережними вузлами, тип 
обладнання для кожного мережного вузла та відповідну 
кількість ПЦП. 

Також, було проведено розрахунок довжини 
регенераційної ділянки. При цьому отримано, що максимальна 
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довжина становить  – 87 км, а  мінімальна – 26 км. Оскільки у 
спроектованій мережі жодна ділянка не перевищує 
максимально допустиму довжину регенераційної ділянки 
спроектовану мережу у якій немає необхідності розміщувати 
регенераторне обладнання. 

Загальна довжина всіх фрагментів проектованої мережі, 
відповідно до запропонованої ситуаційної схеми складає 981 
км.  

З метою оцінки ефективності розробки було виконано 
техніко-економічне обґрунтування. Для цього проводилася 
оцінка можливого терміну окупності проекту.  

З врахуванням всіх цих даних, отриманий строк окупності 
трохи більший 4 років. Тому можна сказати, що період 
окупності пропонованого проекту є низьким і його можна 
реалізувати на практиці. 
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