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ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ ОДНОМОДОВИХ СТУПЕНЕВИХ 

ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ  

 

Анотація. Виконано низку розрахунків дисперсійних характеристик одномодових 

оптичних волокон та проаналізовано отримані результати. Отримано графічні залежності 

питомої та погонної хроматичної дисперсій світловодів від довжини робочої хвилі 

оптичного сигналу, що передається. 

 

В роботі проведено дослідження фізики процесів при поширені оптичного сигналу, 

підданого впливу хроматичної дисперсії, через ізотропне ОВ. Проаналізовано вплив даних 

дисперсії на можливості передавання інформаційного сигналу із довжиною робочої хвилі з 

другого (1300 нм), третього (1550 нм) та четвертого (1595 нм) вікон прозорості. В результаті 

виявлено, що питома матеріальна дисперсія усіх ОВ, що розглядались, зменшується із 

зростанням довжини хвилі сигналу, а питома хвилевідна дисперсія має більш складний 

характер зміни – може як зменшуватись, так і збільшуватись (в залежності від того, в який 

діапазон потрапляє значення нормованої частоти ОВ, що розглядається) [1]. Встановлено, що 

питома хроматична дисперсія (алгебраїчна сума питомих матеріальної та хвилевідної 

дисперсій) зменшується по модулю в діапазоні довжин хвиль до 1300 нм та зростає по 

модулю при λ > 1300 нм (приймаючи при цьому від‘ємні значення). Діапазон зміни питомої 

хроматичної дисперсії при зміні довжини хвилі сигналу в межах 1300 нм … 1595 нм 

залежить від складу скла серцевини та оболонки ОВ [2]. Отримано різні кути нахилу 

дисперсійної кривої, що говорить про те, що питомі матеріальна та хвилевідна дисперсії 

залежать від хімічного складу серцевини та оболонки ОВ. В результаті виконання низки 

розрахунків питомої, погонної (для обладнання ВОСП STM-16) хроматичних дисперсій 

виявлено, що в третьому та четвертому вікнах прозорості даний параметр набуває від‘ємного 

значення (спостерігається зменшення тривалості оптичного інформаційного імпульсу), вплив 

дисперсії зростає із збільшенням довжини робочої хвилі. На основі побудованих форм 

залежності питомої хроматичної дисперсії від довжини робочої хвилі оптичного 

інформаційного сигналу визначені довжини хвиль нульової дисперсії для ОВ різних за 

хімічним складом. Отримані дані можуть бути використані для розробки ОВ, що забезпечує 

нульову дисперсію сигналу для необхідної довжини хвилі [3].  
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МЕТОД МНОЖЕСТВЕННОГО УКРУПНЕНИЯ АЛФАВИТА 

 

Аннотация. Эффективным кодированием называются алгоритмы преобразования 

данных, уменьшающие занимаемый ими объѐм. Применяются для рационального хранения и 

передачи данных. На сегодняшний день популярными алгоритмами являются: 

 арифметическое кодирование, кодирование Хаффмана, алгоритм Шеннона-Фано [1-3]. Все 

эти алгоритмы позволяют уменьшить избыточность алфавита путем префиксной 

перекодировки алфавитов состоящих из нескольких символов, но являются 

неэффективными по отношению к бинарному алфавиту (источнику бинарных сообщений), 

так как не рассмотрено влияние степени укрупнения алфавита на эффективность метода. 

При укрупнении изначального алфавита, эти алгоритмы могут быть  полезны. Возникает 

вопрос об эффективности укрупнения алфавита, и  об определении степени укрупнения в 

случае, когда таковое необходимо. В данной работе предложен Метод множественно 

укрупнения алфавита с целью уменьшения избыточности. Полученные результаты 

позволяют дать рекомендации по степени укрупнения.  

 

Рассмотрим источник бинарных сообщений. Анализируя сообщение в динамике или 

же постфактум можно посчитать вероятность появления символов. Пусть вероятность 

появления единицы , а вероятность появления нуля . В источниках 

реальных сообщений не может гарантироваться равновероятное появление символов.  

Кодировка неравновероятных символов одна из задач кодирования информации, а именно 

сжатия данных. Существует множество методов сжатия информации, использующих 

первичный алфавит символов и вероятность их появления в сообщении. Проблема 

заключается в том, что большинство этих методов не дают возможности сжать данные, 

алфавитной базой которых являются два символа. 

Введем понятия энтропии  алфавита , 

и избыточности алфавита , где   средняя длина символа в 

алфавите, рассчитываемая из вероятности появления символа и длины символа . 

Положим вероятность тогда , и энтропия такого алфавита 

, при средней длине символа . Следовательно, избыточность такого 

алфавита составляет 0.118. Применение алгоритма Хаффмана не даст положительного с 

точки зрения сжатия результата. 

Рассмотрим вторичный укрупненный алфавит, состоящий из четырех символов 

. Вероятность появления символов теперь следующие: 

 

 

 

Применим алгоритм Хаффмана. Закодируем следующие последовательности: 

 соответственно.   


