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ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ ОДНОМОДОВИХ 

ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ 

 

Анотація. В роботі проведено розрахунки показника заломлення осердя одномодового 

оптичного волокна (ОМОВ) з різним відсотком окису германію в його хімічному складі та 

питомої матеріальної, хвилевидної та хроматичної дисперсій сигналу при довжині хвилі 

третього вікна прозорості (1565 нм). Показано, що це дає можливість визначення такого 

відсоткового складу GeO2 в осерді ОМОВ, яке дасть нульове значення питомої хроматичної 

дисперсії, а отже й відсутність дисперсійного спотворення форми оптичного імпульсу при 

його передаванні по ВОЛП. 

 

Хроматична дисперсія є параметром передачі оптичних волокон [1]. Її величина є 

одним із обмежуючих факторів дальності передачі та характеризує міру спотворення форми 

оптичного сигналу під час його розповсюдження по лінійному тракту волоконно-оптичних 

систем передачі (ВОСП) [1]. На сьогоднішній день у лінійному тракті ВОСП застосовуються 

квантові волоконно-оптичні підсилювачі, які призначені для підсилення ослабленого 

оптичного сигналу та збільшення довжини підсилювальної ділянки.  

Проте, актуальною все ще залишається задача дослідження та мінімізації впливу 

хроматичної дисперсії на процес та дальність передавання оптичних сигналів по волоконно-

оптичним лініям передачі (ВОЛП). 

Тому, метою даної магістерської роботи є визначення, дослідження та аналіз 

можливості мінімізації впливу хроматичної дисперсії на передавання оптичних сигналів по 

ВОЛП. Це дозволить не лише зменшити ступінь спотворюваності форми оптичного 

імпульсу, а й приведе до збільшення дальності передачі, що дасть змогу застосувати такі 

оптичні волокна для високошвидкісних ВОСП на транспортних мережах зв‘язку. 

Як відомо з [2] хроматична дисперсія сигналу складається з матеріальної та 

хвилевидної дисперсій. Перша обумовлена спектральною залежністю показника заломлення 

осердя ОМОВ, а друга – спектральною залежністю групової швидкості розповсюдження. 

Таким чином, хроматична дисперсія може бути визначена за виразом 

 LММ хвматхвматхр )(   , (1) 

де хвматхр  ,,  – хроматична, матеріальна та хвилевидна дисперсії сигналу відповідно, 

пс;   – ширина спектру випромінювання лазеру, нм; хвмат ММ ,  – питомі матеріальна та 

хвилевидна дисперсії сигналу, пс/(км·нм), L – довжина ВОЛП, км. 
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Вирази для розрахунку питомої матеріальної та хвилевидної дисперсій представлені в 

достатньо великій кількості літератури, наприклад в [2, 3]. 

Значення питомої матеріальної та хвилевидної дисперсій, в першу чергу, залежать від  

величини показника заломлення осердя ОМОВ. Значення показника заломлення може бути 

різним та визначається відсотком хімічних домішок у складі ОМОВ. Як відомо з [3], 

показник заломлення осердя волокна повинен бути більшим, ніж у оболонці, що досягається 

його легуванням, наприклад, окисом германію GeO2. 

Спектральну залежність показника заломлення осердя ОМОВ в залежності від різного 

його хімічного складу у діапазоні довжин хвиль (0,2...2,0) мкм можна описати тричленною 

дисперсійною формулою Селмейєра [2] 
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де Аi, li – коефіцієнти ряду Селмейєра. 

В магістерській роботі було виконано розрахунки показника заломлення осердя ОМОВ 

з різним відсотком окису германію в його хімічному складі та відповідаючої йому питомої 

матеріальної та хвилевидної дисперсій сигналу при довжині хвилі 1565 нм. Результати даних 

розрахунків наведені в табл. 1 та рис. 1. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунків питомих матеріальної та хвилевідної дисперсій 

оптичного сигналу 

Хімічний склад 

осердя ОМОВ 

Значення 

показника 

заломлен-

ня осердя 

ОВ n 

питомої 

матеріальної 

дисперсії  

Ммат,  пс/(км·нм) 

питомої 

хвилевидної 

дисперсії  

Мхв , пс/(км·нм) 

питомої 

хроматичної 

дисперсії  

Мхр, пс/(км·нм) 

GеО2 7%, 

SіО2 93% 

1,455 -21,08 13,97 -7,11 

GеО2 7,9%, 

SіО2 92,1% 

1,456 -11,69 13,96 2,27 

GеО2 13,5%, 

SіО2 86,5% 

1,466 -8,7 13,80 5,1 

 

 
Рисунок 1 – Графiк залежностi питомої хроматичної дисперсiї вiд показника           

заломлення осердя ОВ 
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Результати проведених досліджень та розрахунків хроматичної дисперсії дозволили 

зробити висновки: 

1. Зі збільшенням відсотку окису германію від 7 % до 13,5 % в хімічному складі 

осердя ОМОВ величина питомої хроматичної дисперсії зростає від від‘ємного значення -7,11
 

пс/(км·нм) до додатнього 5,1 пс/(км·нм) на довжині хвилі 1565 нм.  

2. Встановлений факт п.1 дає можливість визначення такого відсоткового складу 

GeO2 в осерді ОМОВ, яке дасть нульове значення питомої хроматичної дисперсії, а отже й 

відсутність дисперсійного спотворення форми оптичного імпульсу при його передаванні по 

ВОЛП та збільшення дальності передачі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ BPL  

ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ПО МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

 

Анотація. Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах 

передачі PLС (Power Line Communication), що використовують у якості середовища 

поширення сигналів проводи домової електропроводки типу АППВ. Досліджено залежність 

інтерференційних завад від довжини проводу АППВ. 

 

Мережа доступу PLC – нова телекомунікаційна технологія побудови мереж доступу, 

що базується на використанні силових електромереж для високошвидкісного інформацій-

ного обміну, вона є провідною технологією, спрямованою на використання кабельної 

інфраструктури силових електромереж для організації високошвидкісної передачі даних і 

голосу. PLC включає BPL (Broadband over Power Lines) – широкосмугова передача через лінії 

електропередачі, що забезпечує передачу даних зі швидкістю більше 1 Мбіт в секунду. 

Використання OFDM модуляції дозволяє значно збільшити перспективи технології BPL.  

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) — це метод передачі, який 

характеризується високою ефективністю при роботі по каналах зв'язку з ненормованими і 

швидко змінними характеристиками [1]. 

Вхідний високошвидкісний потік даних поділяється на множину паралельних 

вторинних  потоків, кожен з яких передається з меншою швидкістю ніж початковий вхідний. 

Кожен вторинний  потік передається на окремій ортогональній несучій і модулюється, 

наприклад, квадратурно-амплітудною модуляцією. Окрім того, кожен промодульований 

цифровий підпотік є ортогональним один до одного. Це виключає взаємні перешкоди між 

під-потоками та дозволяє використовувати частотний спектр максимально щільно без 

потреби додаткового простору між підчастотами [2]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F

