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В сучасному світі при появі великої кількості інформаційних систем та збіль-

шенні інформації існує проблема у збільшенні пропускної спроможності систем пере-
дачі інформації. 

Дослідження методів частотного ущільнення сигналів та технічних засобів до 
впровадження технології WDM (Wavelength-divisionmultiplexing) є актуальним для по-
дальшого нарощування інформаційної ємності та підвищення пропускної спроможно-
сті сучасних телекомунікаційних мереж. 

Спочатку спектральне ущільнення використовувалося головним чином на лі-
ніях зв'язку великої довжини, де в першу чергу було потрібно збільшення пропускної 
спроможності без додаткової прокладки волокна. Процедура додавання каналів за 
допомогою технології WDM, як відомо, не вимагає іни існуючого волокна [1] і є при-
родним етапом розвитку операторської мережі. Так, як потреба абонентів у пропуск-
ній спроможності каналів зв'язку постійно росте, а характер інформації внаслідок ак-
тивної реалізації нових сервісів в останні роки інтенсивно змінюється, технологія 
WDM почала широко застосовуватися операторами далекого зв'язку. 

Сьогодні вже очевидно,що технологія WDM [2] забезпечує найбільш швидкий 
і рентабельний, з погляду собівартості, спосіб розширення смуги пропускання воло-
конно-оптичних ліній і мереж зв’язку. 

Перші системи WDM мали два канали у вікнах прозорості 1330 і1550 нм. По-
тім з'явилися 4-канальні системи, з відстанню між каналами 8-10 нм у вікні 1550 нм. В 
подальшому «гонка за лідерство» між розробниками й виробниками компонентів 
WDM призвела до розробки технології щільного хвильового мультиплексування 
DWDM (Dense WDM) і появи систем з 8, 16, 32, 64 каналами. У цей час стандартною 
відстанню між каналами вважається 0,8 нм. 



 
 

Вимоги до системи DWDM 
Технічні характеристики систем DWDM визначаються в першу чергу наступ-

ними основними рекомендаційними характеристиками окремих компонентів: 
1. Потужність і стабільність лазерного передавача. Чим вище ці параметри, 

тим більше допустима дальність лінії зв'язку. Проте потужність сигналу не повинна 
бути настільки великою, щоб став виявлятися негативний вплив нелінійних явищ у 
волокні. 

2. Число каналів. Повна смуга пропускання системи визначається добутком 
числа каналів на швидкість передачі по каналу. Наприклад, система з 40 каналами і 
швидкістю передачі по кожному каналу 2,5 Гбіт/с (STM-16) має повну смугу пропус-
кання 100 Гбіт/с. 

3. Частотний інтервал між каналами. В частотному плані ITU-T стандартний 
частотний інтервал між каналами становить 100 ГГц (близько 0,8 нм по довжині хви-
лі). В даний час розглядаються пропозиції щодо стандартизації частотного плану з 
відстанню 50 ГГц (близько 0,4 нм) і навіть 25 ГГц. 

4. Швидкість модуляції лазерного передавача. На лініях зв'язку великої про-
тяжності в даний час використовуються швидкості передачі (модуляції) 2,5 Гбіт/с 
(STM-16) і 10 Гбіт / с (STM-64). Швидкість передачі в мережах зв'язку міського та ре-
гіонального масштабів зазвичай набагато менша. 

5. Коефіцієнт підсилення EDFA. Стандартні підсилювачі EDFA в межах робо-
чого діапазону (шириною 40 нм) мають типовий коефіцієнт підсилення 30-40 дБ для 
слабких сигналів. Разом з тим цей коефіцієнт повинен бути максимально високим та 
стабільним. 

Висновки 
Отже,технологія DWDM дозволяє одержати найбільш масштабний і рентабе-

льний спосіб розширення смуги пропускання волоконно-оптичних каналів у сотні ра-
зів. Пропускну спроможність оптичних ліній на основі систем DWDM можна нарощу-
вати, поступово додаючи відповідно розвитку мережі у вже існуюче обладнання нові 
оптичні канали [4]. 

Хоча теоретичні основи технології DWDM дуже прості, технічна реалізація 
ідеї стикається із значними труднощами. Досягти її комерційного рівня дозволили 
розробка широкосмугових оптичних підсилювачів на основі оптичного волокна, лего-
ваного ербієм (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA), і достатньо точних хвильових 
демультиплексорів. 
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