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а) мідний електричний кабель (неекранована та/або екранована 

«вита пара» – чотирипарний або багатопарний кручений ізольований 

кабель), де у ролі носія інформації використовується перемінний 

електричний струм різних частот і форм сигналу; 

б) волоконно-оптичний (оптоволоконний) кабель – полий гнучкий 

провідник-світловод, покритий зсередини відбиваючою речовиною,  

де як носій даних використовується модульований світловий луч, 

випромінюваний лазером; 

в) кабелі електроживлення, телефонний або коаксіальний телевізійний 

у разі вибору технологій передачі даних Home Plug або HPNA 

(HCNA). 

Незважаючи на постійний прогрес локальних мереж, кабель «вита 

пара» (надалі – вита пара) ось уже довгий час по праву залишається 

основним джерелом трафіку для робочих станцій, ноутбуків (не 

рахуючи Wi-Fi) та іншої офісної техніки, підключеної до ЛОМ. 

У бездротових сегментах ЛОМ як середовище передачі даних 

використовується повітря, вода, вакуум або інше середовище, яке не 

затримує електромагнітні хвилі або світловий промінь, що є в такому 

випадку носієм інформації. Відповідно до необхідної дальності 

бездротового зв’язку, кількості абонентів ЛОМ  та частотного 

діапазону використовується Wi-Fi, Bluetooth, інфрачервоний зв’язок 

(ІЧ-зв’язок, англ. IR або IrDA – Infrared Data Association), а також 

атмосферні оптичні лінії зв’язку (АОЛЗ, англ. «FSO»). 

 

 

3.1 Вибір стандарту передачі даних на «останньому 
дюймі» 

 

Усі рішення, призначені для доставки інформаційних послуг 

безпосередньо на робоче місце абонентам, узагальнюються за єдиною 

назвою «технології останнього дюйма». Зазвичай їх розділяють на 

кабельні та бездротові («безпроводові»). 

Сучасні ЛОМ виконуються найчастіше як кабельні мережі,  

враховуючи, що кабельні технології на теперішній час досягають 

більших швидкостей передачі даних. Але є мережі, в яких недоцільно 

або неможливо виконувати прокладку кабелю (виставкові об’єкти, 

медицина, спорт, архітектурні об’єкти тощо). У такому випадку  

застосовують бездротові технології. 
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3.1.1 Кабельні технології 
3.1.1.1 Технології Ethernet 
 

Для невеликих і середніх локальних мереж найбільш привабливий 

варіант вибору технології Ethernet зі швидкістю передачі даних  

1 Гбіт/с – IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z та ін. [92]. 

Гігабітні швидкості можна отримати з використанням витої пари не 

нижче CAT. 5E (зворотна сумісність з мережами Fast Ethernet).  

Більш високі швидкості – 10 Гбіт/с і вище – на звичайних мідних 

витих парах будуть доступні на відстанях до 30 м з використанням 

кабелю «вита пара» категорії 6 і до 100 м за використання витої пари 

категорій 6А, 7 і вище. Такі швидкості відповідають стандарту 

10GBASE-T (офіційна назва IEEE 802.3an). 

Порти 10GbE з’являються, наприклад, в комутаторах сімейства 

OmniSwitch компанії Alcatel-Lucent на рівні моделі OmniSwitch 6850E  

і вище в ролі опціональних інтерфейсів стекування і висхідного 

каналу. Технологія 10GbE використовується в основному на межі 

конвергованих корпоративних мереж середнього і великого розміру 

для використання на рівні дистрибуції і для побудови ядра малих 

корпоративних мереж.  

Компанія Cisco (разом із дочірньою компанією Linksys)  

дотримується стратегії переходу на 10GbE за рахунок модернізації 

знімних модулів, причому в обох родинах комутаторів цієї компанії 

(Nexus і Catalyst) основна ставка зроблена на багатопортові 

модулі. Однак набагато ширше в номенклатурі продуктів компанії 

представлена 10-гігабітна оптика (за стандартом IEEE 802.3ae). 

Компанія D-Link також має 10-гігабітні моделі в спектрі своєї 

продукції. Наприклад, у керовані стекові комутатори рівня L2/2+/3 

моделей серії DGS SmartPro з 16 (24, 48) портами 10/100/1000Base-T + 2 

портами Gigabit SFP і 2 портами 10G SFP+ може бути встановлено по 

два SFP-трансивери (нп., DEM-431XT-DD) з 1 портом 10GBASE-SR 

для багатомодового оптичного кабелю (до 200 – 550 м) або по два 

SFP-трансивери (нп., DEM-433XT-DD) з 1 портом 10GBASE-ER для 

одномодового оптичного кабелю (до 10 – 40 км). 

Комутатори DXS-3600-16S (8 фіксованих портів SFP+) і DXS-3600-32S 

(24 фіксованих порти SFP+) мають по одному посадочному місцю для 

модуля розширення, яким може стати DXS-3600-EM-4XT (модуль 

розширення з 4 портами 10GBase-T). Але SFP+ все ж краще 

використовувати для оптики, а не для «мідних» 10GBASE-T/RJ45. 

Модуль розширення з 2 портами 120G CXP. 
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Комутатори з портами 10GbE і 40GbE (магістральними висхідними) 

випускає також компанія Juniper Networks, ZyXEL, Netgear та інші 

вендори. 

Таким чином, нині відбувається проникнення мідних портів  

10GBASE-T/RJ45 і підтримка обміну на швидкості 10-гігабітної лінії 

в сегмент малих та середніх корпоративних мереж (SOHO і SMB -

сегменти) на рівень дистрибуції (агрегації). На рівні доступу  

продовжують лідирувати технології 1GbE і 100BASE-TX з кількістю 

портів 16 – 24 (рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Швидкості передачі даних 

на рівнях доступу та агрегації 

 

 

3.1.1.2 Технології xDSL 
 

За необхідності забезпечення підключення в ЛОМ територіально 

розподілених офісів або філій, розташованих на відстані близько 5 – 7 км 

від центрального офісу, можливе використання SHDSL і ADSL-

технологій. 

Якщо необхідно зв’язати між собою два сегменти LAN в офісах, які 

знаходяться на відстані близько 1 км один від одного, можна  

використати технологію VDSL через VPN-канал провайдера [11]. Ця 

технологія дозволяє отримати швидкість приблизно 4 Мбіт/с (UpLoad) 

при загальній швидкості 25 Мбіт/с (21/4 – DownStream/UpStream). На 
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відстані до 200 м сегменти ЛОМ будуть обмінюватись трафіком 

100/55 Mбіт/с. 

У такому разі використовується вита пара кат. 3 (AWG24 або 

краще) до 1,6 км (рис. 3.2). У ролі активного мережевого обладнання 

можна використати конвертор Planet VC-201A Ethernet over VDSL2 

або інший конвертор Ethernet/xDSL. 

 
Рисунок 3.2 – Поєднання сегментів ЛОМ 

за допомогою технології VDSL 

 

Технологія SHDSL вибирається тоді, коли потік даних з офісів  

або філій повинен бути симетричним (тобто обсяги прийнятої та 

надісланої інформації приблизно однакові). Типовим прикладом таких 

офісів можуть бути магазини, адміністративні районні органи, ЖЕК і 

т. п., в яких передача голосу та відеоконференцзв’язок вимагають 

передачі симетричних потоків даних в обидві сторони. Симетрична 

передача необхідна і для підключення локальних  мереж 

корпоративних користувачів, які використовують віддалений доступ 

до серверів з інформацією. Тому, на відміну від інших  

високошвидкісних технологій (ADSL і VDSL), G.shdsl якнайкраще 

підходить для організації останньої милі. Так, за максимальної 

швидкості вона забезпечує передачу 36 стандартних голосових  

каналів. Тоді як ADSL, де обмежувальним фактором є низька 

швидкість передачі від абонента до мережі (640 кбіт/с), дозволяє 
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організувати лише 9 голосових каналів, не залишаючи місця для 

передачі даних.  

Середовищем передачі даних для SHDSL-технології є мідна 

виділена лінія (власна або орендована).  

За кількості філій менше 3 – 4 доцільно використовувати в 

центральному офісі SHDSL-модеми/маршрутизатори. 

У цьому випадку в офісах може бути встановлено [88]: 

1. SHDSL-модем/маршрутизатор DYNAMIX UM-S4 (див. на 

рис. 3.3 «Офіс 1»). Цей SHDSL-модем/маршрутизатор забезпечує 

підтримку до 4 Ethernet портів і дозволяє підключити до 4 комп’ютерів 

користувачів, що зазвичай достатньо для невеликих офісів і філій 

сектору SOHO. За умови використання такого SHDSL модему/  

маршрутизатора безпека забезпечується на досить високому рівні. 
 

 
Рисунок 3.3 – Поєднання офісів за технологією SHDSL 

 

2. SHDSL модем/маршрутизатор DYNAMIX UM-S (див. на рис. 3.3 

«Офіс 2»). Цей SHDSL модем/маршрутизатор має один порт Ethernet і 

дозволяє підключити або одного користувача (один комп’ютер), як  

показано на рисунку, або (з використанням додаткового офісного 

Ethernet комутатора) забезпечити підключення всіх необхідних  

комп’ютерів, підключених до корпоративної мережі. 

На стороні провайдера послуг може бути встановлено: 

1. SHDSL-модеми/маршрутизатори DYNAMIX UM-S (див. на 

рис. 3.3 «Центральний офіс»). Такий SHDSL-модем/маршрутизатор 
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має один порт Ethernet і дозволяє підключити одного віддаленого 

користувача, як показано на рис. 3.3. Концентрація даних виконується 

на обладнанні центрального офісу. 

2. Для корпоративного доступу в Internet з центрального офісу 

можуть використовуватися DYNAMIX UM-A (1 х LAN) – 

універсальний ADSL-модем/маршрутизатор з USB і Ethernet-портами і 

підтримкою Firewall, якщо необхідна швидкість з’єднання з  

провайдером послуг до 8 Mbps Downstream і 1 Mbps Upstream або 

більш швидкісні DYNAMIX UM-A Plus – універсальні ADSL 2/2+ 

модеми/маршрутизатори з Ethernet і USB портом і підтримкою Firewall – 

зі швидкостями передачі до 24 Mbps Downstream і 1 Mbps Upstream. 

Вибір типу модема ґрунтується як на необхідній для цього офісу 

максимальній швидкості передачі, так і на можливостях Інтернет-

провайдера (типу використовуваного їм обладнання: ADSL 2/2+  

або ADSL). 

В ідеальному варіанті лінія зв’язку повинна бути волоконно-

оптичною з двома медіаконвертерами та одномодовим (SMF) кабелем 

9/125; тоді швидкість обміну може становити 100 або 1000 Мбіт/с на 

відстані більш ніж 5,5 км (максимальна для технологій xDSL з 

використанням мідного кабелю). 

 

 

3.1.1.3 Технології HomePlug 
 

Під час розгортання ЛОМ виникають ситуації, коли тягнути 

мережевий кабель буде досить складно, а використовувати Wi-Fi з тих 

чи інших причин проблематично. У такому випадку доцільним є 

використання кабелів, уже прокладених у будівлі. Їх зазвичай три: 

кабель електричної мережі, телефонний кабель та антенний кабель 

телебачення. Технології передачі даних із використанням зазначених 

кабельних систем поєднують під загальною назвою PLC-технології 

(Power Line Communication/Carrier), які стандартизовані за стандартом 

HomePlug. 

IEEE затвердила стандарт під кодом 1901, орієнтований на  

підключення комп’ютерної техніки, систем трансляції медіаконтенту, 

«розумних» елементів з використанням кабельної системи електро-

мережі.  

Пристрої, розташовані на останній милі, можуть працювати зі 

швидкістю до 500 Мбіт/с на відстані не більше 1,5 км. Усе це  

стосується лінії електропостачання з частотою струму не більше 100 Гц. 
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Порівняльні характеристики специфікацій технології Home Plug,  

обладнання з яких присутнє на ринку України, наведено в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Характеристики специфікацій стандарту HomePlug 
 

 HomePlug 1.0 HomePlug Turbo HomePlug AV 

Дата прийняття 
HomePlug Alliance 

(Каліфорнія) 

26 червня 2001 р.  Вересень 2005 р. 

Швидкість 

передачі даних, 
Мбіт/с 

141) 852) 
2003) (з грудня 

2008 р. – 300 м)4) 

Дальність 

передачі, м 
10 – 30 до 300 м 

200 (з жовтня 

2010 р. – 500 Мбіт/с) 

Захист мережі 
(ключ, довжина 

ключа)  

DES, 56 біт DES 56 біт AES, 128 біт 

Максимальна 
кількість клієнтів 

одної мережі  

2 – 16  645) 

Піднесучі частоти  
84 в діапазоні 

4,3 –20,9 МГц 

1,8 – 30 МГц 

Використовує 917 
несучих частот 

(тонів) з 1155 

можливих 

Модуляція  OFDM 

OFDM 256/64/16, 

DQPSK, DBPSK 

й ROBO 

 

Підтримувані 
операційні 

системи 

Windows 
98SE/ME/XP/2000 

 Будь-яка з ТСР/ІР 

 

На канальному рівні стандарт HomePlug працює з фреймами  

формату IEEE 802.3, що істотно полегшує інтеграцію PLC-сегментів із 

сегментами ЛОМ за традиційною технологією Ethernet. 

Перевагами технології є також незалежність від кількості 

залізобетонних перегородок у приміщенні та інших чинників, що 

впливають на якість поширюваного радіосигналу. Зв’язок можна  

                                                 
1) Реальна продуктивність складає 4,5 Мбіт/с, що еквівалентно пропускній  

спроможності бездротових мереж стандарту 802.11b (Wi-Fi). 
2) Реальна швидкість передачі даних не перевищує 18 Мбіт/с і сильно схильна до 

впливу перешкод в електромережі. 
3) Це максимальна пропускна спроможність для цієї технології. Максимальна смуга, 

виділена для користувача, досягає 80 Мбіт/с. Реальна швидкість (наприклад, передачі 

відеопотоку) навіть в умовах перешкод складає від 40 до 70 Мбіт/с. 
4) Середня швидкість передачі даних складає 40 Мбіт/с. 
5) ПК або ресивер IP-телебачення.  
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організовувати і між сегментами в сусідніх приміщеннях, якщо вони 

гальванічно не «розв’язані» один від одного по електромережі, тобто 

PLC-пристрої повинні знаходитись у межах однієї фази розподільчого 

щитка або однієї трансформаторної підстанції. Інакше за рішеннями 

компанії D-Link [10] треба включити по одному пристрою на кожну 

фазу, з’єднати їх через комутатор та поставити міжфазний  

ретранслятор, наприклад, МРС-1 російського виробництва. 

Проте слід враховувати, що використання PLC-технологій 

перешкоджає слухати радіомовні станції на довгих, середніх і  

коротких хвилях. У першу чергу несумісне використання HomePlug з 

такими радіокомпаніями, як «Маяк», «Радіо Росії», «Німецька хвиля», 

«Бі-Бі-Сі» та ін. Тому в різних країнах існують різні регулюючі 

правила, за якими частина діапазону частот не може бути використана. 

З іншого боку, передачі даних за PLC-технологією заважають 

імпульсні перешкоди (до 1 мікросекунди), джерелами яких можуть 

бути галогенові лампи, включення і виключення різних потужних 

електроприладів (пилосмок, фен, дриль та ін. імпульсні прилади з 

регулюванням швидкості) й т. ін. 

Не можна розгортати мережі за PLC-технологією, якщо у будівлі 

електрична проводка прокладена в основному з алюмінієвого кабелю, 

а не з мідного. Алюмінієві дроти мають гіршу електропровідність, що 

призводить до швидшого загасання сигналу. 

Найбільш поширене в Україні PLC-обладнання таких вендорів, як 

D-Link, Dynamix, Linksys, Planet, ZyXEL та ін. 

Доцільним на теперішній час вважається використання Powerline-

технології під час створення ЛОМ у невеликих офісах (до 10 

комп’ютерів) та в офісах, орендованих на нетривалий час. Таким  

чином, ринковий сегмент HomePlug знаходиться там, де основними 

вимогами до мережі є простота реалізації, мобільність пристроїв і 

легка розширюваність, швидке розгортання/згортання мережевого  

обладнання. 

 

 

3.1.1.4 Технології HomePNA та HomeСNA 
 

HomePNA (HPNA) – технологія передачі даних по телефонних 

лініях, розроблена Home Phoneline Networking Alliance.  

Смуга пропускання сигналу HPNA розташована в межах від 5,5 до 

9,5 МГц, що не впливає на роботу ADSL і VDSL-пристроїв і телефонів 

(рис. 3.4). На рис. 3.4 W – потужність сигналу, F – частота сигналу. 
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а) б) в) 

Рисунок 3.4 – Частотний діапазон для телефонії (а),  

xDSL-обладнання (б) та HomePNA (в) 

 

Технологія HomePNA використовує метод IEEE 802.3 CSMA/CD 

(Ethernet) доступу до середовища передачі. По суті, технологія HPNA – це 

мегабітний Ethernet, що працює по телефонних кабелях. Це дозволяє 

використовувати велику кількість Ethernet-сумісних програм, драй-

верів, застосунків і устаткування. 

Однією з особливостей, що робить технологію HomePNA приваб-

ливою для використання у сегментах ЛОМ, є «шинна» топологія, яка 

передбачає дуже просту організацію мережі за допомогою прямого 

з’єднання декількох телефонних сегментів один із одним (те ж саме 

відбувається при підключенні декількох телефонних апаратів до лінії). 

Таким чином, не потрібно використовувати комутаційне обладнання 

(концентратори, комутатори тощо) для розширення мережі. Можна 

також організовувати каскадне з’єднання комп’ютерів паралельно до 

однієї телефонної розетки. 

Різновидом технології HomePNA є технологія HomeCNA (HCNA), 

за якою передача даних здійснюється не по телефонній лінії, а по 

коаксіальному ТV-кабелю. 

Технології HomePNA 3.1 (HomeCNA 3.1) дозволяють передавати 

дані зі швидкістю до 320 Мбіт/с по вже наявному телевізійному кабелю. 

Особливості проектування сегментів ЛОМ на базі існуючих у 

будинках кабелів наведено в розділі 10. 

 

 

3.1.2 Бездротові технології 
 

На «останньому дюймі» у ЛОМ можуть бути розгорнуті сегменти 

за такими бездротовими технологіями, як IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, FSO, 

Li-Fi (VLC). Досяжні швидкості та максимальна відстань дії  

http://uk.wikipedia.org/wiki/HomePNA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
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бездротових технологій, принцип дії яких заснований на використанні 

радіохвиль (англ. RF – Radio Frequency) та світла (англ. Opto), 

наведено у вигляді діаграми Венна на рис. 3.5. 
 

 
Рисунок 3.5 – Сімейство бездротових технологій 

 

 

3.1.2.1 Технології, що базуються на використанні радіо-
частот 

 

Сегменти ЛОМ на базі радіотехнологій розгортають для  

промислових, наукових й медичних застосувань (англ. ISM – Industry, 

Science, Medicine). У частотному діапазоні 2,4 Гц, який не потребує 

ліцензування, найчастіше використовують технології Bluetooth та Wi-Fi.  

Залежно від класу Bluetooth-пристроїв такі підмережі мають 

призначення: 

а) з використанням Bluetooth класу 1 дальністю 100 м – для 

підключення віддалених пристроїв (принтерів, проекторів тощо у 

актових, концертних залах та ін.);  

б) з використанням Bluetooth класу 2 дальністю 10 м – для 

підключення пристроїв для зважування, спортивних тренажерів,  

медичного обладнання (обстежувального, діагностичного тощо),  

торговельного обладнання (англ. POS – Point of Sale). 

в) з використанням Bluetooth класу 3 дальністю 1 м – для більш 

конфіденційної передачі даних між мережевими пристроями  

(мобільними абонентами, принтерами, сканерами та ін.). 
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Технологія Bluetooth реалізується за mesh-топологією (укр. 

«комірковою», «ячеїстою») за принципом множинних пікомереж, які 

взаємодіють між собою за стандартним радіоканалом, де пікомережа 

завжди включає одну майстер-станцію (на 7 – 255 абонентів, залежно 

від специфікації Bluetooth-стандарту), яка синхронізує трафік в одній 

пікомережі і, у той же час, може бути Slave-пристроєм в іншій 

пікомережі. 

Переваги Bluetooth-рішень також у тому, що вони не потребують 

прямої електромагнітної видимості між учасниками трафіку. 

Під час розгортання Bluetooth-сегментів мережі слід також 

враховувати, що технологію версії 2.0 доцільно застосовувати для 

невимогливих до швидкості застосувань (до 3 Мбіт/с). Для передачі 

достатньо великих обсягів інформації планують Bluetooth в. 3.0, який 

здатний для оптимізації трафіку передавати управління зв’язком 

стандарту Wi-Fi N. Специфікація стандарту Bluetooth 4.0 є найбільш 

енергозберігальною завдяки непостійній передачі сигналу. Приймач 

знаходиться напоготові і включається тільки тоді, коли йому подається 

сигнал з іншого пристрою, в інший час він не діє. Час установлення 

з’єднання – 5 мс, відстань до 100 м, швидкість до 1 Мбіт/с. Забезпечує 

добру безпеку завдяки 128-бітному шифруванню AES. Активно 

рекламується для організацій спортивних залів, медичних центрів 

(лікарняних палат у стаціонарах для вимірювання температури, пульсу 

та ін. із застосуванням різноманітних датчиків), впровадження  

автоматизованих технологій видатковимірювання в лічильниках газу, 

води, тепла. 

Досяжні швидкості в мережевих сегментах за Bluetooth-рішеннями – 

до 24 Мбіт/с за Bluetooth v.3.0, але треба враховувати, що ця версія є 

дуже енергоспоживною. 

На теперішній час технологія Bluetooth може бути використана для 

підключення до ЛОМ таких об’єктів, як ноутбуки, точки доступу, 

принт-сервери, мобільні телефони, принтери, комплекти гучного 

зв’язку для автомобіля, відеокамери та ін., що випускаються з  

вбудованими Bluetooth-портами. 

Для об’єктів ЛОМ, які не мають апаратних бездротових  

інтерфейсів, можуть бути використані відповідні адаптери («свистки»), 

які зазвичай підключають на USB-порт пристрою, що треба 

підключити у бездротовий сегмент ЛОМ. 

Найпоширенішою на сьогодні є технологія Wi-Fi (стандарт 802.11). 

Якщо є пряма електромагнітна видимість, то за допомогою Wi-Fi-

точок доступу з використанням направлених антен можна також 

об’єднати дві підмережі. 
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На теперішній час у Wi-Fi-мережі буває необхідно поєднати 

пристрої як попередніх стандартів (802.11а, 802.11b/g, 802.11n), так і 

найбільш сучасних (80.11ac, 802.11ad), які не обов’язково підтримують 

один одного, а також можуть при сумісному використанні втратити всі 

переваги застосування обладнання новіших специфікацій. 

Особливості проектування Wi-Fi-сегментів ЛОМ розглянуто в 

розділі 11. 

 

 

3.1.2.2 Технології, що базуються на використанні світла 
 

Технологія інфрачервоного зв’язку (ІЧ-зв’язку) нині знаходить 

застосування для оперативного конфіденційного бездротового зв’язку 

між офісними комп’ютерами і пересувними об’єктами (смартфонами, 

планшетами тощо), а також для зв’язку з периферійним обладнанням у 

мережі (цифрові фотоапарати, принтери та ін.). Використовується 

також у системах синхроперекладу під час міждержавних зустрічей з 

участю представників багатьох країн світу. 

Випромінювачем для ІЧ-зв’язку є світлодіод, що має пік 

спектральної характеристики потужності на довжині хвилі 880 нм. Цей 

світлодіод при передачі дає конус ефективного випромінювання з 

кутом близько 30 градусів. У ролі приймача використовують PIN-

діоди, які ефективно приймають ІЧ-промені в конусі 15 градусів. Тому 

застосування такої технології в зоні прямої видимості забезпечує дуже 

високий рівень конфіденційності передачі даних у мережевому сегменті. 

На сьогодні технології ІЧ-зв’язку досягають швидкості передачі 

даних до 1 Гбіт/с (стандарт Giga-IR), але вбудованими в обладнання 

найчастіше є ІЧ-порти за стандартами VFIR (Very Fast InfraRed, 

швидкість 16 Мбіт/с) та UFIR (Ultra Fast Infrared, швидкість  

100 Мбіт/с). Впровадження технології Giga-IR набуває актуальності 

вже при передачі достатньо невеликих обсягів інформації від  

пересувних абонентів, оскільки час передачі файлу обсягом 100 Мбайт 

за технологією Bluetooth 2.0 становить близько 5 хв, а за технологією 

Giga-IR лише близько 1 секунди [2]. У межах будинку за технологією 

Giga-IR доцільно організовувати обмін інформацією з периферійними 

пристроями (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Використання технології Giga-IR для обміну 

інформацією з периферійними пристроями 

 

Технологія з використанням атмосферних оптичних ліній зв’язку 

(АОЛЗ, англ. Free Space Optics – FSO) в основному призначена для 

забезпечення двонаправленого безпечного зв’язку з віддаленими 

сегментами ЛОМ в межах кампусу, якщо між ними або немає прямої 

електромагнітної видимості (наявні лінії електропередачі, рух  

електропоїздів і т. п.), або знаходяться природні об’єкти (водойми, 

скелі тощо), які заважають прокладанню кабельної траси (рис. 3.7). 
 

 
Рисунок 3.7 – Використання АОЛЗ 

для зв’язку між віддаленими сегментами ЛОМ 
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Ще один фактор на користь використання лазерного зв’язку – це 

неможливість прослуховування каналу.  

Системи FSO пропонуються в двох модифікаціях залежно від 

діапазону довжин хвиль: 780 – 850 нм та 1520 – 1600 нм. Системи FSO 

з довжиною хвилі 780 – 850 нм надійні, економічно доцільні і придатні 

для більшості додатків, у тому числі для мереж 1 Гбіт/с Ethernet. 

Системи атмосферної оптичної лінії зв’язку з довжиною хвилі 1520 – 

1600 нм підходять для передачі даних із більш високою потужністю і 

на великі відстані. Є багато статей про вплив атмосферних явищ на 

бездротові засоби зв’язку, у тому числі, про вплив туману на робочі 

параметри систем FSO. Відзначимо, що там, де відстань між точками 

доступу менше 500 м (типова довжина лінії зв’язку ЛОМ між  

будинками кампусу), немає ніяких видимих відмінностей між цими 

двома технологіями, незалежно від оптичної щільності повітря. Однак 

треба пам’ятати те, що системи, які працюють на довжинах хвиль 

1520 – 1600 нм можуть коштувати в кілька разів дорожче, ніж системи 

з довжиною хвиль від 780 до 850 нм. Канал на обладнанні FSO, який в 

ясну погоду працює зі швидкістю 24 Мбайт/с, буде передавати дані під 

час негоди зі швидкістю до 18 – 12 Мбайт/с. 

 

 

3.2 Розробка архітектури ЛОМ 
 
Більшість сучасних кабельних мереж інсталюють за принципами 

структурованих кабельних систем (СКС). Для кабельних мереж  

виділяють два основні типи архітектури мереж за принципами СКС: 

централізовану й розподілену. Згідно з американським стандартом 

EIA-TIA-568 СКС має два функціональні елементи: горизонтальні і 

вертикальні кабелі [1]. А міжнародні та європейські стандарти 

розділяють СКС на вісім функціональних елементів (табл. 1.1,  

1.2, Б.1). 

 

 

3.2.1 Централізована архітектура мережі 
 

Централізована архітектура (Collapsed backbone), як правило,  

складається з горизонтальної підсистеми без ієрархічних рівнів  

у магістралі і без організації крос-з’єднань магістральної або 

горизонтальної підсистем (рис. 3.8). При централізованій архітектурі 

довжина каналу, згідно з вимогами стандартів, не повинна  

перевищувати 300 метрів. 


