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ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

 

 Анотація. У роботі розглядається методика оцінки впливу спотворень оптичного 

сигналу на якісні характеристики ВОСП з когерентним прийомом і модуляцією КАМ-4. 

Побудована математична та імітаційна модель відповідної ВОСП. Отримано залежності 

якісних параметрів оптичного каналу від характеристик середовища розповсюдження та 

потужності сигналу передавача.  

 Волоконно-оптичні системи передачі (ВОСП) є основою для створення транспортних 

мереж наступних поколінь (МНП). За період свого існування було розроблено кілька 

поколінь даних систем передачі, що відрізняються кількістю використовуваних довжин 

хвиль і методів модуляції оптичного сигналу. Перші зразки ВОСП використовували одну 

довжину хвилі і модуляцію оптичного випромінювання по інтенсивності. Незважаючи на 

появу ВОСП зі спектральним розподілом каналів (СРК), розробники телекомунікаційного 

обладнання прагнуть підвищити спектральну ефективність сигналу шляхом використання 

більш досконалих видів модуляції. Тому транспондери сучасних комерційних ВОСП СРК 

широко використовують методи когерентного прийому для організації каналів зі 

швидкостями передачі до 112 Гбит/з (OTU4 OTH). Відомо, що оптичне волокно (ОВ) 

вносить лінійні (дисперсійні) і нелінійні (ефект Керра) спотворення [1]. В сучасних ВОСП 

більша частина дисперсійних спотворень ОВ усувається в коректорах на базі волоконних 

Брегівських решіток. Залишок лінійних спотворень коректується в тракті прийому шляхом 

обробки сигналу з виходу фотодетектора в цифровому фільтрі. Тому основну проблему 

представляють нелінійні спотворення – фазова самомодуляція і перехресна модуляція 

приводять до спотворення форми сигналів. Чотирихвильове змішування приводить до 

генерації паразитних нелінійних комбінаційних продуктів, що попадають у робочу смугу 

частот ВОСП СРК. Мінімізувати перераховані нелінійні спотворення можна використанням 

модуляції з постійною енергією символу, наприклад КАМ-4, однак дослідження впливу 

нелінійних спотворень окремо від інших шумів на параметри якості ВОСП не проводилося. 

 Тому метою даної роботи є дослідження впливу нелінійних спотворень оптичного 

волокна на якісні характеристики когерентної ВОСП із квадратурною амплітудною 

модуляцією. 

 Найбільшу складність при оцінці параметрів ВОСП представляє розробка моделі 

середовища поширення згідно з нелінійним рівнянням Шредингера. Тому розв'язок 

поставленого завдання виконувався за допомогою імітаційної моделі ВОСП із когерентним 

прийманням (рис. 1), побудованої в середовищі Matlab R2016. 
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Рисунок 1 – Структурна схема моделі когерентної ВОСП із КАМ 

 

 Для формування двох ортогональних сигналів синфазного і квадратурного підканалів 

передавач ВОСП містить два генератори двійкової псевдовипадкової послідовності (ГПВП) і 

два однакові фазові модулятори (ФМ) з девіацією фази / 2 . Оскільки кожний символ  

КАМ-4 переносить 2 біта, швидкість передачі даних у кожному підканалі становить В/2 (в 

два рази менше лінійної швидкості ВОСП В). З метою забезпечення ортогональності несучих 

частот підканалів у передавачі використовується один лазер безперервного випромінювання 

(ЛБВ), вихідний сигнал якого розділяється розгалужувачем (Р) і проходить через 

фазообертач для одержання несучої квадратурного підканалу. Сигнали з виходів фазових 

модуляторів підсумуються в об'єднувачі (О) і з потужністю Рпер надходять на вхід 

волоконно-оптичного лінійного тракту (ВОЛТ). 

Волоконно-оптичний лінійний тракт (ВОЛТ) складається з nсекц однакових оптичних 

секцій, кожна з яких містить: ОВ типу SMF довжиною 100 км, компенсатор хроматичної 

дисперсії і оптичний підсилювач на базі легованого ербієм волокна. Моделювання ОВ 

виконувалося методом Фур'є розщеплення по фізичних факторах. 

 У приймачі  сигнал локального лазерного осциллятора (ЛО) надходить на вхід 

прийомного оптичного модуля когерентного сигналу (ПРОМ КС), що містить оптичний 

змішувач 2х4 і балансовий фотоприймач приймач для виділення сигналів синфазного і 

квадратурного підканалів, які надалі обмежуються по спектру в ФНЧ фільтрах Бесселя 4-го 

порядку із частотою зрізу 0,75 / 2B . 

 Отримані сигнали ( )Iu t  та ( )Qu t  після корекції фази використовувалися для побудови 

око-діаграм та діаграм розсіювання (сигнальних сузір'їв) [2]. У якості критерію оцінки 

параметрів якості використанно Q-фактор, розрахований по відлікам вихідного сигналу. 

 Залежність Q-фактору від рівня сигналу передавача рпер і кількості оптичних секцій 

для синфазного каналу показана на рис. 2. Рівень потужності ЛБВ змінювався від -10 дБм до 

+10дБм, що при втраті 3дБ в об'єднувачі відповідало вихідній потужності передавача -

13…+7 дБм. При мінімальній потужності нелінійні спотворення практично відсутні, тому 

кінцеве значення Q-фактора пояснюється міжсимвольною інтерференцією сигналу у ФНЧ. 

Збільшення потужності сигналу на вході ВОЛТ приводить до лінійного зменшення 

показників якості. Зменшення захищеності для ВОЛТ із однієї оптичної секції становить 36 
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дБ і 40 дБ для швидкостей передачі 10,7 Гбіт/с і 43,01 Гбіт/с відповідно. Збільшення nсекц від 

1 до 10 приводить до зниження захищеності приблизно на 20 дБ у робочому діапазоні рівнів 

потужності сигналу від 0 дБм і вище. Для обраного значення шум-фактора nf=4 дБ 

потужність посиленого спонтанного випромінювання (ПСВ) була незначної (рпсв=-35,9 дБм 

для В=10,7 Гбіт/с і рпсв=-29,8 дБм для В=43,01 Гбіт/с) і не виявила значного впливу на Q-

фактор. 
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Рисунок 2 – Показники якості каналу ВОСП (  0,2 дБ/км; D=16,75 пс/(нмкм);   1,31 

1/(Вткм); Lсекц=100 км; nf=4 дБ) зі швидкістю: а) 10,7 Гбіт/с (OTU2); б) 43,01 Гбіт/с (OTU3) 

 

 Таким чином, поставлена в роботі задача дослідження впливу нелінійних спотворень 

оптичного волокна на якісні характеристики когерентної ВОСП із квадратурною 

амплітудною модуляцією виконана успішно. Розроблено модель відповідної ВОСП та 

отримано залежність якісних характеристик каналу від параметрів передавача та інших 

елементів системи. Отримано результати чисельної залежності якості оптичного каналу від 

параметрів середовища розповсюдження та потужності сигналу передавача. 

Література 

1. Keang-Po H. Phase-Modulated Optical Communication Systems / H. Keang-Po. – 

Springer, 2005. – 430 p. 

2. Seimetz M. High-Order Modulation for Optical Fiber Transmission / Seimetz M. - 

Berlin: Springer, 2009. – 252 p. 

 

УДК 621.396 

Самедов А. 

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Науковий керівник – д.т.н., професор Лісовий І.П. 

 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 

СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В  LTE МЕРЕЖАХ 

 


