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МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В
ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ

Анотація. Розглядається вплив різних видів дисперсії  на швидкість передачі та
об’єм  інформації  по  оптичному  волокну.  Показується  вплив  дисперсії  на  деградацію
чутливості  приймача.  Досліджується  поляризаційна  модова  дисперсія,  як  один  із
обмежуючих  факторів  при  передаванні  інформації  з  великою  швидкістю.  Показані
можливості її компенсації.

 
Волоконно-оптичні  системи  передачі  (ВОСП),  що  забезпечують  організацію  по

одній лінії зв’язку великої кількості незалежних каналів разом із системами комунікації є
основою  для  створення  високоінформаційних  гнучких  мереж  зв’язку.  Сучасні  ВОСП
являють собою комплекс складних та різноманітних технічних засобів,  що здійснюють
перетворення, регенерацію (підсилювання)  та передачу сигналів електрозв’язку. ВОСП-
система передачі інформації,  що працює в оптичному діапазоні і використовує в якості
фізичного середовища передачі інформації волоконний світловод (оптичне волокно).

На  сучасному  етапі  розвитку  ринку  телекомунікаційних  послуг  ВОСП  широко
використовуються як при будівництві транспортних телекомунікаційних ліній, так і при
будівництві розподільчих, корпоративних та внутрішньо об’єктових мереж. Дисперсія –
це розширення імпульсу внаслідок його проходження через оптичне волокно. Розрізняють
два  типи  дисперсії  –  міжмодову  та  хроматичну.  В  свою  чергу  хроматична  дисперсія
складається із хвилеводної, матеріальної, поляризаційної та профільної.

Швидкість світла в матеріалі  залежить  від довжини хвилі (частоти).  Тому різні
спектральні складові світлового імпульсу мають різну швидкість. Наявність спектральної
смуги джерела випромінювання призводить до поширення імпульсу на виході оптичного
волокна. Це явище має назву хроматичної дисперсії. 

Дисперсія  є  причиною деградації  чутливості  приймача  внаслідок  міжсимвольної
інтерференції  на  вході  приймача.  Хроматична  дисперсія  виникає  із-за  наявності
спектральної  лінії  джерела випромінювання.  Внаслідок чого різні  спектральні  складові
мають різну швидкість розповсюдження. 

Звичайні  оптичні  волокна  зі  ступінчатим  та  градієнтним  профілями  показника
заломлення  мають  мінімум  хроматичної  дисперсії  (точка  нульової  дисперсії  десь  біля
довжини хвилі 1300 нм). Це призводить до того, що оптичні волокна, які працюють на
довжині  хвилі  1550 нм мають досить  великий коефіцієнт хроматичної  дисперсії,  що в
свою  чергу  значно  знижує  довжину  регенераційної  ділянки.  Тому  були  розроблені
волокна  зі  зміщеною  та  сплощеною  дисперсійними  характеристиками.  Такі  волокна
мають одну точку нульової дисперсії (1480-1540 нм) або кілька точок нульової дисперсії.
Вони досить коштовні і використовуються в системах з досить високими швидкостями
передачі.

Оптичні  волокна розподіляються  на  одномодові  і  багатомодові  в залежності  від
кількості мод, що розповсюджуються у волокні. Характеристики оптичних волокон, які
призначаються  для  використання  на  мережах  зв’язку,  регламентовані  Рекомендаціями
МСЕ-Е  G 651-654.  В умовах же зростання  швидкості  передавання  інформації  виникає
необхідність в оптимізації параметрів ВОСП. При швидкостях передавання 10 Гбіт/с та
вище одним із основних обмежуючих факторів при передаванні по волоконно-оптичним
лініям  зв’язку  (ВОЛЗ)  є  поляризаційна  модова  дисперсія  [1-3].  Тому  її  компенсація
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представляє як практичний так і  науковий інтерес.  Анізотропне оптичне волокно (ОВ)
дозволяє  забезпечити  необхідне  значення  поляризаційної  модової  дисперсії  за  рахунок
подвійного променезаломлювання та різниці групових швидкостей поширення звичайної
та незвичайної основних хвиль [3]. 

Знаходження  шляхів  зменшення  впливу  поляризаційної  модової  дисперсії  та
розробка  конструкцій  її  компенсації  –  одна  із  основних  задач  при  сучасній  розробці
ВОСП. Для цього може розглядатись ОВ із впорядкованою обертальною мікроструктурою
скла та компенсатором поляризаційної модової дисперсії з таких оптичних волокон [2,3].
Дослідження  в  цьому  напрямі  дозволить  створити  нові  компенсатори  поляризаційної
модової  дисперсії,  що  в  свою  чергу  приведе  до  зростання  швидкості  передавання
інформації.
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ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В КАНАЛЕ С КВАДРАТИЧНЫМ
ДЕТЕКТОРОМ

Аннотация.  Применительно  к  волоконно-оптическим  системам  передачи
рассматривается  модель  преобразования  на  стороне  приема  в  виде  квадратичного
детектирования.  Выясняется,  что  в  результате  максимальная  скорость  передачи
уменьшается в 4 раза по сравнению со скоростью Найквиста.

Первые формулировки теорем отсчетов относились к идеализированному каналу
передачи без искажений. Первые обобщения получены для случая канала с белым шумом
[1]. Важно, что эта теория дала оценки максимально возможной скорости передачи (далее
–  скорость  Найквиста).  Обобщения  теории  отсчетов  даны  для  случая  теоретически
неограниченных  сигналов  в  частотной  и  временной  области  [2],  для  восстановления
сигналов в условиях неопределенности [3].  В настоящее время значительное внимание
уделяется  исследованиям  в  области  восстановления  сигналов  с  пропущенными  или
ненадежными отсчетами [4],  минимизации влияния  джиттера  на  точность  регистрации
отсчетов [5], а также синтезу оптимальных сигналов для многоканальных систем передачи
с учетом искажений  в  канале  [6,7].  В то  же время,  определенным пробелом в  теории
отсчетов является область волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), где имеется
ряд особенностей, к которым в первую очередь можно отнести: дисперсию, искажающую
сигнал во временной области, и нелинейные эффекты,  которые приводят к искажению
спектра сигнала. 

В данном докладе остановимся только на одном факторе: искажении сигнала на
выходе  фотоприемника  (фоторезистора,  фотодиода  или  фототранзистора).  По  сути,
данные устройства реагируют на поток энергии (интенсивность падающего излучения),
точнее,  на  поток  фотонов  [8].  Другими  словами,  детектор  приемника  ВОСП  можно
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