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Постійне і невпинне зростання трафіку в мережі Інтернет [1] вимагає збіль-

шення пропускної здатності магістральних та міських мереж. 
Метою роботи є порівняння та визначення оптимальної технології спектраль-

ного ущільнення каналів, а саме: WDM, CWDM, DWDM, HDWDM, для використання у 
оптичній мережі міста. 

WDM (Wavelength-division multiplexing) – «звичайне» частотне розділення ка-
налів, теоретично описане 1978 року, перший лабораторний зразок системи – 1980 р. 
Робочі довжини хвилі складають 1310 нм та 1550 нм [2]. 

CWDM (Coarse Wavelength-division multiplexing) − грубе частотне розділення 
каналів, з рознесенням оптичних несних на 20 нм (2500 ГГц). Робочий діапазон скла-
дає 1261−1661 нм, в якому можна реалізувати 18 симплексних каналів. Початок за-
провадження − 1990 рік. Стандарт G.694.2 [3]. 

DWDM (Dense Wavelength-division multiplexing) − щільне частотне розділення 
каналів, з рознесенням оптичних несних на 0,8 нм (100 ГГц). Існує два робочих діапа-
зони: 1525-1565 нм та 1570-1610 нм, в яких можна реалізувати 44 симплексних кана-
ли. Початок запровадження − 1996 рік. Стандарт G.694.1 [3]. 

HDWDM (High Dense Wavelength-division multiplexing) − частотне розділення 
каналів високої щільності, з рознесенням оптичних несних на 0,4 нм (50 ГГц) та мен-
ше. В системі можлива реалізація до 80 симплексних каналів [3]. 

Міські та регіональні мережі являють собою сегменти ринку телекомунікацій, 
що розвиваються найбільш динамічно. В них використоувється велика кількість різ-
них видів топологій, телекомунікаційних протоколів, швидкостей передачі дани, тощо. 
Технологія CWDM є інваріантною до протоколів передачі інформації, прозорою для 
будь-якого типу та швидкості передачі даних  тому пристрої CWDM можуть здійсню-
вати зв’язок між магістральними мережами та мережами абонентського доступу. Те-



 
 

хнологія CWDM може подовжити роботу наявної інфраструктури оптичних кабелі, 
оскільки у трансиверах системи використовується частотна сітка, відмінна від тради-
ційної [5]. 

Збільшення частотної відстані між каналами приводить до значного зниження 
вартості активних та пасивних компонентів, порівняно з технологією DWDM та пода-
льшими вдосконаленнями. CWDM забезпечує гнучкість системи передачі інформації 
та можливість реалізації різних топологій [5]. 

DWDM системи мають більші вимоги до компонетів мереж (ширина спектру 
джерела випромінення, вузькосмугові оптичні фільтри), через що вартість таких сис-
тем більша за системи CWDM [6]. 

Можна зробити висновок, що для використання в міській мережі, на даний 
момент та найближче майбутнє, при наявності дещо застарілої інфраструктури опти-
чних ліній, є технологія CWDM, що задовольняє вимоги по швидкості та надійності 
передачі інформації та є дешевшою за більш технічно просунуті DWDM та HDWDM. 
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