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6 МОНТАЖ КОМПОНЕНТІВ СКС 
 

 

 

6.1 Монтаж оптоволоконних компонентів 
 

Для приєднання оптичного кабелю до обладнання або інших 

оптичних компонентів використовують оптичні з’єднувальні елементи. 

Оптичні з’єднувальні елементи складаються з оптичних з’єднувачів 

(конекторів) та розеток (адаптерів). 

Основні типи оптичних з’єднувачів наведено на рис. 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Загальний вид з’єднувальних шнурів 

із конекторами різних типів 

 

Широко застосовуються три способи монтажу оптоволокна: 

а) зварювання оптичних волокон; 

б) з’єднання за допомогою механічних роз’ємів (безклійові 

технології); 

в) з’єднання за допомогою сплайса. 

 

 

6.1.1 Зварювання оптичних волокон 
 

Зварювання оптичних волокон на сьогодні є найбільш досконалою 

технологією постійного з’єднання волокон. Сучасний апарат для 

зварювання оптичних волокон дозволяє домогтися дуже низьких втрат 

на зварному з’єднанні – від 0,01 до 0,02 дБ. Зварне з’єднання широко 
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використовується для постійного з’єднання багатомодового або 

одномодового волокна різних типів. 

На якість зварного з’єднання впливають два основні параметри:  

 втрати, що вносяться в місці зварювання; 

 міцність на розтягування і злам.  

Внесені втрати залежать від розбіжності діаметрів волокон, 

розбіжності числових апертур, показників заломлення та помилки 

концентричності серцевини і оболонки. Концентричність показує, 

наскільки точно серцевина волокна вписується в кільце її навко-

лишньої оболонки, тобто яка величина зміщення центрів обох кіл. 

Оболонка волокна видаляється різними способами: хімічним 

шляхом, з використанням обладнання термічної або механічної 

зачистки. Найбільш простим способом є механічна зачистка, яка не 

вимагає складного обладнання та забезпечує задовільну якість 

зачистки. При механічній зачистці волокна проводиться цикл операцій 

з видалення броні кабелю, кевларових ниток, оболонки модуля і 

буферного покриття. Після очищення волокна від усіх оболонок 

проводиться його сколювання. Ця процедура покликана забезпечити 

перпендикулярність торця волокна серцевині (кут 90°). 

Сколювач оптичних волокон (рис. 6.2, а) забезпечує якість відколу 

з кутом відхилення 0,5°. Важливий етап механічної зачистки волокна 

фінальне очищення поверхні. Будь-які залишки покриття після 

зачистки оболонки повинні бути видалені з поверхні зачищеної 

ділянки волокна (для цього використовуються безворсові серветки, 

змочені спиртом). Після зачистки необхідно уникати будь-яких дій, які 

можуть забруднити волокно пилом або жирними плямами з рук; ці 

забруднення можуть викликати додаткові втрати в місці зварювання і 

зменшення його міцності.  

 
а) б) 

Рисунок 6.2 – Сколювач (а) та зварювальний апарат (б) 

оптичних волокон 
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Після того, як волокна зачищені і сколені, їхні кінці закладають у 

зварювальний апарат (рис. 6.2, б). Сучасний апарат для зварювання 

оптичних волокон автоматично вирівнює волокна по серцевині, 

зводить на мінімально можливу відстань і дає спочатку слабкий 

електричний розряд, у результаті якого волокна розм’якшуються і 

притягуються під дією сил поверхневого натягу, а потім повний розряд 

для сплавлення волокон. Зварні з’єднання додатково закриті гільзою 

(термозбіжною трубкою) з комплекту деталей захисту зварного стику 

(КДЗС), що забезпечує захист ділянки волокна в місці зварювання 

(рис. 6.3). 

 
а) б) 

Рисунок 6.3 – Захист місця зварювання ВОК (а) 

за допомогою КДЗС (б) 

 

Процес зварювання волокон займає близько 9 секунд. 

Зварювання оптики є найбільш надійним способом з’єднання і 

сприяє швидкій та безперешкодній передачі сигналу між кабелями. 

 

 

6.1.2 Механічне з’єднання оптичних волокон 
 

Механічне з’єднання оптичних волокон у сучасних ВОЛЗ застосо-

вується вкрай рідко і, як правило, як тимчасове рішення щодо 

з’єднання волокон або коли зварювання волокон неможливе через 

важкодоступність волокон.  

Під час механічного поєднання волокна сколюються, а серцевини 

волокон поєднуються максимально точно за допомогою невеликого 

пластикового боксу довжиною 4 – 6 см (рис. 6.4). Далі волокна 

закріплюються яким-небудь клейким складом (зазвичай це клей або 

смола) або механічними тримачами. Велику увагу необхідно приділяти 

вибору клейового матеріалу (або гелю, у разі його використання), який 
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повинен забезпечувати мінімальне переломлення на межі середовищ 

при переході «кварц – клейкий склад – кварц». Оскільки серцевина 

одномодового волокна має малі розміри (8 – 9 мкм), вирівнювання 

одномодових волокон без спеціальних приладів має незадовільну 

точність, а втрати, які вносяться в лінію у випадку механічного 

з’єднання, мають порядок 0,2 – 0,5 дБ. 
 

 
Рисунок 6.4 – Механічний з’єднувач оптичних волокон 

 

 

6.1.3 З’єднання за допомогою сплайса 
 

Сплайс – пристрій для зрощування волоконно-оптичного кабелю 

без застосування зварювання (рис. 6.5). Розрив волокон ВОК, 

наприклад, у польових умовах, можна відновити ушкодження, не 

вдаючись до зварювання волокон. 
 

 
Рисунок 6.5 – Сплайс на 8 з’єднань ВОК 

 

У сплайс через спеціальні напрямні назустріч один одному 

вводяться підготовлені кінці оптичних волокон і фіксуються в ньому. 

Для зменшення втрат, що вносяться, стик між волокнами поміщають у 

спеціальний (імерсійний) гель, який часто знаходиться всередині 

сплайса. 

Технологія з’єднання за допомогою сплайса має кілька етапів: 

 оброблення волоконно-оптичного кабелю; 

 обробка торців; 

 виконання з’єднання; 

 тестування та оцінка якості з’єднання; 
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 нанесення захисних покриттів, відновлення захисної оболонки і 

броні. 

Застосування сплайсів полегшує процес зрощування оптоволокна, 

але робота з ними вимагає практичних навичок. Ступінь втрат у 

такому методі з’єднання волокон менша, ніж від використання пари 

волоконно-оптичних вилок і адаптера, але втрати все ж можуть 

становити 0,1 дБ і вище. Згідно з вимогами стандартів на СКС втрати, 

що вносяться в сплайсі, не повинні перевищувати 0,3 дБ. Для цього в 

ході монтажу проводиться коригування положення волокон одне щодо 

одного, у процесі робіт також необхідно проводити постійний вимір 

втрат на місці з’єднання. 

Крім того, слід брати до уваги той факт, що з часом втрати в місці 

з’єднання за допомогою сплайса можуть збільшитися через зміщення 

волокон у просторі або висихання імерсійного гелю. 

Якість оптоволоконного з’єднання можна перевірити з допомогою 

оптичного тестера або рефлектометра. 

 

 

6.2 Термінування кабелю «вита пара» 
6.2.1 Кольорова послідовність провідників (схеми 

термінування) 
6.2.1.1 Кольорові схеми T568A та T568B 
 

Існує два поширених стандарти з розведення кольорів кабелю 

«вита пара» по парах: T568A компанії Siemon і T568B компанії AT&T. 

Обидва ці стандарти абсолютно рівнозначні, але більш розповсюдже-

ною є схема T568B [74].  

Схему розміщення монтажних контактів роз’єму RJ-45 наведено на 

рис. 6.6. 
 

  
а)  б) 


