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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОМОДОВИХ 

СТУПЕНЕВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН РІЗНИХ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ  

 

Анотація. Виконано розрахунки складових питомої хроматичної дисперсії: питомих 

матеріальної та хвилевідної дисперсій. Проаналізовано залежності дисперсійних 

характеристик оптичних волокон, різних за хімічним складом, від довжини робочої хвилі 

оптичного сигналу. Визначено хімічні склади світловодів, які за своїми дисперсійними 

характеристиками в третьому та четвертому вікнах прозорості відповідають 

міжнародним стандартам ITU. 

Хроматична дисперсія є одним із основних параметрів передавання оптичних волокон 

(ОВ). Поряд із затуханням та нелінійними ефектами вона виступає основним обмежуючим 

фактором при передаванні оптичного сигналу. Мінімізація даного параметру є однією із 

головних задач, що стоять перед розробниками волоконно-оптичних систем передавання 

(ВОСП) нового типу. 

Для дослідження було обрано ОВ наступних хімічних складів: 1) серцевина – 100 % 

SiO2, оболонка – 1 % F, 99 % SiO2, 2) серцевина – 2,2% GeO2, 3,3% B2O3, 94,5% SiO2, 

оболонка – 13,5%BeO2, 86,5% SiO2, 3) серцевина – 3,5% GeO2, 96,5% SiO2, оболонка – 3,3% 

GeO2, 9,2% B2O3, 87,5% SiO2. 

В роботі виконано дослідження та встановлено особливості залежності матеріальної 

дисперсії одномодового ступеневого ОВ від складу серцевини та оболонки, від довжини 

робочої хвилі оптичного сигналу. Як показали результати досліджень, питома матеріальна 

дисперсія залежить як від довжини робочої хвилі оптичного сигналу, що передається, так і 

від хімічного складу матеріалу ОВ. Із зростанням довжини хвилі даний параметр 

збільшується за модулем. Для ОВ, що досліджувались питома матеріальна дисперсія в 

області довжин хвиль λ = 1,3 … 1,6 мкм приймає лише від‘ємні значення, що говорить про 

те, що тривалість інформаційного імпульсу оптичного сигналу по мірі його поширення по 

даним ОВ зменшується. При збільшенні довжини робочої хвилі вплив матеріальної дисперсії 

зростає. 

Проведено розрахунки та побудовано залежності хвилевідної дисперсії від вказаних 

характеристик. Згідно отриманих результатів, питома хвилевідна дисперсія для заданих 

складів ОВ, на відміну від питомої матеріальної дисперсії, при довжинах хвиль λ = 1,3 … 

1,595 мкм приймає виключно додатнє значення, що призводить до зростання тривалості 

інформаційного імпульсу по мірі поширення сигналу по даних ОВ. Із збільшенням довжини 

робочої хвилі оптичного сигналу характер зміни питомої хвилевідної дисперсії залежить від 

складу скла серцевини та оболонки ОВ: для ОВ 1 та ОВ 2 із збільшенням довжини робочої 

хвилі вплив хвилевідної дисперсії поступово зростає, що пояснюється тим, що для даних 

рецептів скла груповий показник заломлення зростає швидше при збільшенні довжини хвилі, 

ніж зменшується відносна різниця показників заломлення серцевини та оболонки.  Для ОВ 3 
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питома хвилевідна дисперсія, навпаки, зменшується при зростанні довжини хвилі, оскільки 

зменшується відносна різниця показників заломлення серцевини та оболонки. 

Проведено дослідження питомої хроматичної дисперсії для заданих ОВ. В результаті 

встановлено, що питома хроматична дисперсія при збільшенні довжини робочої хвилі 

оптичного сигналу зростає за модулем. Даний параметр набуває нульового значення при 

довжині хвилі 1,3 мкм … 1,32 мкм (в залежності від хімічного складу скла серцевини та 

оболонки). При λ > 1,32 мкм питома хроматична дисперсія є від‘ємною за знаком, що 

свідчить про те, що відбувається зменшення тривалості інформаційного світлового імпульсу. 

Характер зміни питомої хроматичної дисперсії при зростанні довжини хвилі сигналу в 

діапазоні довжин хвиль λ = 1,3 мкм … 1,595 мкм є майже лінійним. Кут нахилу дисперсійної 

кривої по відношенню до вісі абсцис залежить від хімічного складу ОВ. 

В результаті встановлено області лінійної компенсації хроматичної дисперсії 

(компенсації матеріальної дисперсії за рахунок хвилевідної), області корекції хроматичної 

дисперсії (зменшення значення матеріальної дисперсії за рахунок хвилевідної) області 

робочих хвиль, в яких даний параметр не перевищує граничнодопустиме значення 

(відповідно до стандартів ITU), та області які є непридатними для використання в ВОСП з 

точки зору перевищення граничнодопустимого значення дисперсії.  
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ВЫБОР ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ДАЛЬНОСТИ СОСТАВНОГО АКУСТО-РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

КАНАЛА УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. В работе получена зависимость между отношением электромагнитный 

сигнал/шум и разборчивостью речи для оптимальных видов модуляции в радиоэлектронном 

канале утечки информации.  

 

Введение 

Вопреки распространенному мнению, радиопередающие подслушивающие устройства 

плохо подавляются различными средствами противодействия, такими как генераторы 

широкополосных радиопомех, которые именно из-за широкого спектра излучения не могут 

эффективно противостоять РЗУ средней и даже малой мощности. Исключения составляют 

генераторы прицельной помехи, но для их работы необходимо сначала определить частоту 

излучения РЗУ. Если речь идет о телефонном РЗУ, то, поскольку оно может быть 

установлено на всем протяжении телефонной линии, использование генераторов 

пространственного зашумления вообще не имеет смысла [1]. 


