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ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ 

НА ОДНОМОДОВИХ СВІТЛОВО ДАХ
Розглянуто можливості створення моделей волоконно-оптичних лінійних трактів із підви

щеною пропускною здатністю на основі розробки методів широкосмугової компенсації хро
матичної дисперсії та дисперсійних карт для таких трактів із самокомпенсацією дисперсії.

Р ассм отрены  возм ож ности  создания моделей  
в о л о к о н н о -о п т и ч е с к и х  л и н е й н ы х  т р а к т о в  
с п о вы ш е н н о й  п р оп у ск н о й  с п о с о б н о с т ь ю  на  
основе р азр а б о тк и  м е то д о в  ш и р ок оп ол осн ой  
компенсации хром ати ческой  дисперсии и ди с
персионны х карт д л я  так и х  трактов с сам оком - 
пенсацией дисперсии.
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У процесі передавання по оптичному волокну 
цифрового сигналу у вигляді послідовності оптич
них імпульсів останні зазнають спотворення — 
змінюється в часі їхня ширина, спотворюється 
форма. Через це ускладнюється відновлення 
імпульсів на приймальному кінці, підвищується 
рівень помилки в бітах, що є характеристикою 
якості роботи ВОСП, а також зменшується довжи
на регенераційної ділянки й швидкість переда
вання. Хроматична дисперсія оптичного 
імпульсу в лінійному одномодовому оптичному 
волокні (ООВ) є ключовим чинником у підви
щенні пропускної здатності волоконно-оптич
них лінійних трактів (ВОЛТ). З одного боку, 
довжина регенераційної ділянки обернено пропор
ційна до питомої хроматичної дисперсії лінійного 
волокна, причому за рахунок нарощування швид
кості передавання ТБМ-сигналу в N разів змен
шується приблизно в N разів за невисокої швид
кості передавання та в А 2 разів — за високої швид
кості, коли спектральна ширина оптичного 
імпульсу від передавача визначається ефективною 
шириною модуляції. Отже, дисперсія лінійного во
локна має бути якомога меншою. Проте за висо
кої швидкості передавання для ТБМ-сигналу та у 
ШЗМ-системах спостерігаються нелінійні явища. 
Зокрема, у ЛУБМ-системах нелінійна взаємодія 
між окремими каналами досягає максимуму в 
разі нульового коефіцієнта хроматичної дисперсії 
волокна, що може призвести до підвищення ко
ефіцієнта помилок у процесі передавання сигна
лу. Тому Б^БМ -системи потребують лінійних 
оптичних волокон із компромісними дисперсійни
ми характеристиками: дисперсія в робочому діа
пазоні хвиль має бути достатньо малою, але не 
дорівнювати нулю.

Знайдемо розгорнені аналітичні вирази, 
що описують змінювання тривалості та фази 
оптичного імпульсу під час його руху по ООВ, 
що дасть змогу сформулювати основні принци
пи широкосмугової компенсації хроматичної 
дисперсії, а також принципи створення ВОЛТ 
із самокомпенсацією хроматичної дисперсії та 
наведеної нею частотної модуляції (Ч М ) 
імпульсу.

Розглянемо еволюцію поширюваного по ООВ 
оптичного імпульсу, утвореного суперпозицією 
плоских хвиль із неперервним спектром. Елек
тричне поле імпульсу на вході у волокно подамо 
змінною в часі і скалярною проекцією комплекс
ного вектора напруженості на напрям лінійної 
поляризації поля:

Е(г,і) 12=0 = Е(0,і) = а(і) ехр (гсо0ї), (1)
де г — поздовжня вісь волокна, у напрямі якої по
ширюється імпульс; а(і) — обвідна імпульсу, що 
враховує амплітудну модуляцію носійної хвилі з 
частотою ю0.

Кожна спектральна складова імпульсу на 
шляху г її пробігу по волокну зазнає зменшення 
амплітуди згідно з коефіцієнтом погонних втрат 
оптичної потужності та набуває погонної фазової 
затримки Тф(со) = 1 /уф(со) = 1/(со/Р(со)) відповідно 
до коефіцієнта Р(ю) фази основної моди волокна 
(уф — фазова швидкість моди). Нехай дисперсій
на залежність Р = р(со) припускає розклад у ряд 
Тейлора в околі ю0 і Р0, рр р2,...— її похідні відпо
відного порядку, уф = со0/Р0— фазова швидкість 
моди, обчислені на носійній частоті со0. Обвідна 
імпульсу рухається вздовж осі г із груповою швид
кістю Угр хвильового пакета,

Vгр Г <*Р(фЛ
сйо /Ю=®0

( 2 )
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Урахувавши в розкладі дисперсійної залежності 
Р(ю) лише перші три члени, можна зміну форми 
та фази імпульсу подати в замкненій формі. Це 
стосується, зокрема, вхідного імпульсу гауссової 
форми, що має обвідну

а(г)=ехр[-£2 (і + іа)/(2Т$ )] ,  ̂ \а(і)\2 Зі = , (3)

де Т0 — півширина імпульсу на рівні е~1/2 його ам
плітуди; а = сопзі — параметр привнесеної ліній
ної ЧМ (ЛЧМ) вхідного імпульсу, або а-параметр.

При фіксованому г відхилення від со0 миттєвої 
частоти вздовж імпульсу

А(о(г,Т) = а[(й0і + ер (г,Т)]/сИ -  со0 =
= -т [а-(і+ а % 2/т*\/т12(г)

лінійно змінюється в часі від переднього фронту 
імпульсу (Т < 0) до його заднього фронту, а для 
параметра ЛЧМ та ширини імпульсу дістаємо [1]:

« і  (?)= а - ( і  + а^р2г/т^  = + а2) ^ 2 (г) 7’(“ -1 ,  (5)

Т = і - г /у тр,Т 1 (г) = Т0^ - ф 2г/т^)\ (р2г /т02) 2, (6) 

сі(г) = Т1(2) /Л .
Тут Т = і -  г/Угр— час у системі відліку, що ру
хається разом із імпульсом (який зберігає гауссо
ву форму) із груповою швидкістю на центральній 
частоті со0; Т1(г) та оДг) — півширина імпульсу на 
рівні е 1/2 та середньоквадратичне значення три
валості імпульсу на шляху 2 його пробігу у волок
ні; Р2 — дисперсія групових швидкостей, пс2/км,

р2 =
( с?2р(со)

СІОТ
сїт(о))
сйо -І(0=СОо

"^ г р И ~ 
сйо

,(7)
-ІСО=(Оо

де т(со) =1 /кгр(со), п с/км ,— погонна групова зат
римка спектральної складової імпульсу.

Аналогічно, зберігаючи в розкладі дисперсійної 
залежності р = р(со) у ряд Тейлора наступний член 
цього ряду, дістаємо розгорнений вираз для серед- 
ньоквадратичного значення аАі зміни тривалості 
імпульсу з урахуванням Рд — дисперсії 2-го поряд
ку, а також і ширини спектра оптичного джерела 
[2]:

<4 (ь) = о,(Т)2 -  о2о = Б2Ь2 (о і)2 + 2аБЬоі0ах +

+ Т2(5 + 2ПД0)2(оО/2 = Т>2Т2(4 /с )2о ;2 + (8)

+ 2аБЬ (а2 /(4яс)) +І?(8 + 2О/А0/(л.2 /(4тгс))4а*4 /2,

де а ДІД таа(0= Т0/ 21/2 — середньоквадратичне зна
чення тривалості відповідно імпульсу на шляху 
Ь його пробігу у волокні та вхідного імпульсу; 
Б, 8 = <іБ(Х)/сІА — відповідно коефіцієнт хрома
тичної дисперсії волокна і крутизна дисперсії на 
довжині 4  носійної хвилі (А,0= 2лс/со0= с/к0 і у0 — 
частота хвилі в герцах),

Б = -2пф 2/\20, (9)
що пов’ язані з р3— дисперсією 2-го порядку, 
пс3/км, такою залежністю:

Р3 =_ ( <*р2(р>)>
<ІС0 У(0=СОо (2 кс)2

8 +
2Б
4

(10)

а* (або о^) — середньоквадратичне значення ши
рини спектра вхідного імпульсу в герцах (чи в на
нометрах), з урахуванням його додаткової ЧМ в 
оптичному передавачі, а також ефективної шири
ни модуляції ау і ширини 8у спектра оптичного 
джерела,

°С =^/(1+а2)/(4  ло(0)2+82, 
ау= і/(4тшю), о, »  ( 4 / с ) о у.

Із (5), (6) випливають умови самокомпенсації 
дисперсії і наведеної нею лінійної частотної мо
дуляції імпульсу у процесі проходження ним 
пари волокон 1, 2 із дисперсією протилежних 
знаків, з урахуванням ЛЧМ імпульсу на вході. 
Згідно з (4) при а  = 0 та (7) у разі додатного 
значення дисперсії Б волокна ф 2< 0) коротко
хвильовим складовим спектра імпульсу відпо
відають більші групові швидкості порівняно з 
довгохвильовими, тому після проходження по 
ОБ імпульсу (без початкової ЛЧМ) його спектр 
перегруповується в такий спосіб, що на перед
ньому фронті імпульсу опиняються коротко
хвильові складові спектра (високочастотні), а 
на задньому фронті довгохвильові — імпульс 
набуває аномальної дисперсії. Наступне про
ходження розширеного імпульсу з перегрупова
ним у зазначений спосіб спектром по волокну з 
від’ємною дисперсією Б призведе на початко
вому етапі до звуження імпульсу і зворотного 
перегрупування його спектра — на передньому 
фронті перебуватимуть його довгохвильові 
складові, а у процесі подальшого проходження 
імпульсу по цьому волокну він знову розши
риться. Чергуванням волокон із дисперсією про
тилежних знаків уможливлюється самокомпенса- 
ція дисперсії у ВОЛТ.

Із використанням формул (5), (6), знайдено 
закон а 1(г2) зміни параметра ЛЧМ  імпульсу за
лежно від його пробігу г2 у волокні 2, а також 
розгорнений вираз для зміни квадрата середньо- 
квадратичного значення тривалості імпульсу на 
шляху 22 пробігу по волокну 2 порівняно з його 
значенням на вході у волокно 1 [1]:

« і  (г2) =а -  (і + а 2)  (Р21І Х + р22г2)/Т02, (12)

(гг.4 ) = °/ (4 ) =

= (і+а )(Р214  + Р2222) /(2Т0) -а (р 214 + Р 2222). (13)
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Звідси випливає, що за умови
$2іК  =  4 ^22^2 ^  ^ 2 іК  =_~-®22-̂ '2 ( 1 4 )

після проходження імпульсом пари волокон 1, 2 
відновлюється як його форма на вході у волокно 
1, так і початкове значення а-параметра ЛЧМ, 
тобто досягається самокомпенсація дисперсії і 
відновлення фази імпульсу; за наявності ЛЧМ 
вхідного імпульсу відносне зміненая його трива
лості (13) залежить від шляху пробігу вздовж 
кожного волокна нелінійно, на відміну від випад
ку, коли а = 0. Зазначимо, що вирази (12) і (13) 
дістаємо з (5) і (6) у результаті формальної заміни
Р22 Н а  ( Р г і ^ І ^  Р 222 2 ^

Здобуті результати у можливлюють більш 
коректні дослідження, пов’язані з розробкою 
ефективних методів широкосмугової пасивної 
компенсації дисперсії у ВОЛТ та з організацією 
дисперсійного менеджменту при розробці дис
персійних карт (ДК ) для високошвидкісних 
ВОСП — управління дисперсією в лінійному 
тракті ВОЛЗ дозволяє підвищувати пропускну 
здатність ВОЛТ та створювати розгалужені 
мережі з великою протяжністю оптичного 
шляху без використання спеціальних пристроїв 
компенсації дисперсії, які потребують додатко
вих оптичних підсилювачів. ДК для ВОЛТ ВОЛЗ 
являють собою чергування відрізків волокон із до
датною і від’ємною дисперсією, дібраних у такий 
спосіб, щоб значення 8 /0  — відносних нахилів 
їхньої дисперсії були максимально близькими між 
собою в широкому діапазоні X, а довжини й питомі 
дисперсії кожної пари послідовних волокон задо
вольняли умову (14) повної самокомпенсації дис
персії, аби забезпечувалась рівномірна компенса
ція як дисперсії, так і наведеної нею ЛЧМ багато
канального сигналу.

Вирази (5) і (8), що описують зміненая фази 
та тривалості оптичного імпульсу у процесі 
його руху по волокну, є базовими для розробки 
також і активного методу компенсації хрома
тичної дисперсії у ВОЛТ із задіянням граничних 
можливостей системи передавання — без за
стосування пасивних пристроїв її компенсації. 
Метод базується на використанні попередньої ЧМ 
імпульсу в оптичному передавачі. У разі викорис
тання лазерів із внутрішньою модуляцією, коли 
амплітудна модуляція застосовується безпосе
редньо до струму накачування лазера, може відбу
тися інтенсивне динамічне розширення спектра 
генерованого імпульсу, що супроводж ується 
зміщенням у цілому високочастотних спектраль
них складових уздовж імпульсу до його передньо
го фронту, а низькочастотних складових — до 
заднього фронту. При цьому генеровані імпульси 
називаються імпульсами з додатним чирпом. 
Кількісно міра чирпування модульованого сигна

лу описується за допомогою а-параметра чирпу 
передавача, рад:

!( \_арл
2Р йі

а ойр 
йі / V

(15)
/

де ер і сїф/йі — відповідно фаза імпульсу відносно 
значення со0ї і відхилення миттєвої частоти вздовж 
імпульсу від його середньої частоти о>0; Р — 
потуж ність оптичного випромінення вздовж 
імпульсу, Вт.

У разі зовнішньої модуляції лазерного випро
мінювання можливі значення а-параметра ЧМ на
лежать діапазону від мінус одного до плюс одного 
радіана, а знак та абсолютна величина чирпу 
можуть бути регульованими; у разі внутрішньої 
модуляції а може досягати значно більших і лише 
додатних значень — від 10 до 100 рад. Якщо по
чатковий імпульс зазнає в передавачі додатко
вої ЧМ із зсувом у часі його спектральних скла
дових, протилежним за характером їхньому 
зсуву, що наводиться хроматичною дисперсією 
в даному волокні, то спільна дія цих ефектів 
може забезпечити компенсацію дисперсії, 
подібно до того, як це відбувається під час про
ходження імпульсу через послідовні ділянки 
волокон із дисперсією протилежних знаків.

Зауважимо, що здобута формула (8) дозволяє 
розробити узагальнену математичну модель роз
рахунку обмеженої хроматичною дисперсією дис
танції передавання та активний метод компен
сації дисперсії у ВОЛТ. При розробці алгоритму 
розрахунку використаємо системний параметр 
«епсилон». Як зазначено в Рекомендації ІТИ-Т 
К ес.О .957 [3], для спричиненого дисперсією 
погіршення (за потужністю) оптичного сигналу 
після проходження ним ВОЛТ існує верхня межа 
для даного коефіцієнта ВЕК помилок у приймачі. 
Вона спостерігається, коли максимальне розши
рення імпульсу дорівнює певній частині є<1 так
тового інтервалу ІЧК2-імпульсу, (адДВ))тах= Є/-В, 
це В — швидкість передавання бітів. Значення 
є залежить від використовуваних на практиці 
системних параметрів.

При лінійному кодуванні К2 вхідний імпульс 
має тривалість //В , яка становить певну частину 
тривалості І\ГК2-імпульсу, де /<1 — імпульсний 
коефіцієнт. Оскільки реальні імпульси відрізня
ються від імпульсів гауссової форми, то в інженер
них розрахунках уводять формпараметр N•. 
середньоквадратичне значення тривалості вхід
ного імпульсу N разів розміщується на часовому 
проміжку робочого циклу, іїоі0= / / В. Наприклад, 
робочий цикл //В  при Дї = 4 містить 95,4% потуж
ності гауссового імпульсу, приДГ = 2д/з =3,46 — усю 
потужність імпульсу прямокутної форми.
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Підставивши <У(0= //(ВИ) і максимальне розши
рення імпульсу е/В у (8), дістанемо співвідношен
ня між швидкістю передавання, шириною спект
ра оптичного джерела та дистанцією передавання, 
значення яких обмежує хроматична дисперсія. 
Розв’ язавши це співвідношення як рівняння 
відносно ЦБ\, пс/нм, дістанемо узагальнену фор
мулу розрахунку дистанції передавання, що вра
ховує ширину 8у спектра оптичного джерела та 
ширину смуги модуляції (опосередковано — зна
чення ЛГВ/(4я/)), додаткову ЧМ імпульсу в пере
давачі, формфактор ЛГ, а також імпульсний 
коефіцієнт /  і системний параметр є (якщо знех
тувати дисперсією 2-го порядку):

Г|р|  15,680 76 ■ 105 (е/В)2 (і,5 5/А,0)2 (10)

± «  + •(/[§(;+ (1+ а2)(^В/(4я/))2](4лє/В)2 + а2

де В та 8у — подано в гігагерцах; значення 
15,68076 ■ 105 — у км/(мкм2-с); значення Х0 — у 
мікрометрах.

Аналіз проведених розрахунків показав, що 
ієну є оптимальне значення параметра а чирпу 
імпульсу в оптичному передавачі, при якому до
сягається максимальна довжина лінійного 
тракту між передавачем і приймачем. Ефект 
активної компенсації дисперсії у ВОЛТ за рахунок 
попередньої ЧМ імпульсу в оптичному передавачі 
може спостерігатися лише за умови аВ < 0. Отже, 
у разі ВОЛТ на найпоширенішому стандартно
му ООВ (категорії 0.652) із використанням оп
тичного передавача з прямою модуляцією оп
тичного джерела, коли а-параметр має лише 
додатне значення, активна компенсація дис
персії в око лі довжини хвилі Х = 1,55 нм немож
лива, оскільки типове значення коефіцієнта В 
дисперсії волокна на цій довжині хвилі також є 
додатним і становить близько 17 пс/(нм-км); 
при високому додатному а  істотно зменшу
ється обмежена дисперсією дистанція переда
вання порівняно з її розрахунком за умови нех
тування привнесеною в оптичному передавачі 
частотною модуляцією імпульсу. Усе це може 
призвести до суттєвого помилкового пере
вищення проектних значень дистанцій, швид
кості передавання та ширини спектра оптич
ного джерела. Наприклад, у разі лазера із вну
трішньою модуляцією, що має на носійній хвилі 
1,55 нм ширину спектра Гу= 6,06978у=125 ГГц 
і параметр ЧМ а = +10 рад, та лінійного стан
дартного ООВ із коефіцієнтом  дисперсії 
В =17 пс/(нм • км) під час передавання цифрового 
сигналу ІМК2-формату зі швидкістю В = 2,5 Гбіт/с 
розрахункове значення максимальної дистанції

передавання згідно з виведеною формулою (16) 
становить В = 30,4 км (1У=4, /= 1 , 8=0,306); на
томість нехтування наявною ЧМ імпульсу в пере
давачі призводить до завищення майже в 1,4 разу 
розрахункового значення обмеженої дисперсією 
дистанції передавання.

Оптимальний вибір типу лінійного волокна та 
оптичного передавача з відповідними значеннями 
ширини спектра оптичного джерела й параметра 
попередньої ЧМ вхідного імпульсу, за яких дося
гається максимальна довжина лінійного тракту, 
доцільно проводити з урахуванням аналізу розра
хунків на базі (16), який показує зростання зна
чення |В|В (за умови збереження решти параметрів 
розрахунку) приблизно в 2 -3  рази при крайніх 
можливих значеннях а-параметра ЧМ, коли від
бувається перехід значення азі£п(£>) від плюс 
одного радіана до мінус одного радіана (зовнішня 
модуляція оптичного джерела); приблизно в 
1 ,2-1,4 разу при оптимальному значенні а-пара
метра ЧМ порівняно із випадком його нульового 
значення. Наприклад, при швидкості передаван
ня 10 Гбіт/с (X = 1550 нм, Гу= 0) довжину ВОЛТ 
на стандартному ООВ, обмежену за дисперсією 
значенням близько 60 км (при а = 0), завдяки ви
користанню ЗМЬ-лазера з від’ ємним значенням 
параметра ЛЧМ, близьким до оптимального 
(а = -0 ,63 ), можна збільшити майже до 86 км.

•к к к
На основі виведених формул для опису динамі

ки оптичного імпульсу під час його руху по ООВ 
та згідно з розробленим узагальненим алгоритмом 
розрахунку обмеженої хроматичною дисперсією 
дистанції передавання, запропоновано способи 
створення моделей ВОЛТ із підвищеною про
пускною здатністю. Упровадження здобутих ре
зультатів дасть змогу фахівцям поглиблено зрозу
міти реальні процеси, що виникають у процесі 
експлуатації ВОЛЗ, та сприятиме підвищенню 
пропускної здатності ВОЛТ, застосовуваних із ме
тою створення нових і вдосконалення існуючих ви- 
сокошвидкісних ліній зв’язку.
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