
Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

Список літератури
1. Lorraine  Chow Earth's  Average  CO2 Levels  Cross  410 ppm for  the  First  Month  Ever.

Access mode:https://www.ecowatch.com/earth-co2-levels-fossil-fuels-2565799028.html
2. Solar power in Ukraine 
3. Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Ukraine
4. Тепловий насос // Велика енциклопедія: [в 30 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. –

М., 1969-1978.

Дикий Д.С., Стащук О.М.
ОНАЗ ім. О.С. Попова 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНА МОДОВА ДИСПЕРСІЯ СИГНАЛУ
 В АНІЗОТРОПНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ

Анотація.  Виконано  дослідження  поляризаційної  модової  дисперсії сигналу в
анізотропному оптичному волокні  з  впорядкованою обертальною мікроструктурою скла.
Встановлено  залежність  поляризаційної  модової  дисперсії  від  кроку  обертання
мікроструктури скла для волокон із різним хімічним складом серцевини та оболонки.

На сучасному етапі поляризаційна модова дисперсія (ПМД) сигналу виступає одним
із основних параметрів передавання оптичного волокна (ОВ). За швидкостей передавання  
10  Гбіт/с  та  вище  ПМД  в  значній  мірі  впливає  на  смугу  пропускання  ОВ,  швидкість
передавання та на довжину регенераційної ділянки волоконо-оптичних систем передавання
(ВОСП). 

В  роботах  [1,  2] розглянуто  властивості  ОВ  з  впорядкованою  обертальною
мікроструктурою скла (ВОМС),  доведено вплив кроку  обертання  мікроструктури скла на
значення діелектричної проникності серцевини та оболонки ОВ. 

В роботах [3, 4, 5] визначено формулу для обчислення ПМД в ОВ з впорядкованою
обертальною мікроструктурою скла (ВОМС): 
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де 1  – ПМД сигналу в ОВ з ВОМС, пс/км; w  – радіус поля моди в ОВ, мкм;  λ0 –
довжина хвилі світла у вакуумі, мкм; φ – полярна координата циліндричної системи, рад; р –
крок  обертання  мікроструктури  ОВ,  мкм;  с  –  швидкість  світла  у  вакуумі,  км/с;   Аі,  lі –
коефіцієнти ряду Селмейєра, що залежать від складу скла ОВ.

В роботах [6, 7] розглянуто можливість використання штучно створеної ПМД в ОВ з
ВОМС  для  оптимізації  дисперсійних  характеристик  волоконно-оптичного  тракту:
компенсації та корекції ПМД, корекції хроматичної дисперсії лінії передавання.

В даній  роботі  проведено  аналіз  впливу легуючих  домішок в  складі  серцевини та
оболонки ОВ з ВОМС на ПМД та впливу значення кроку обертання мікроструктури скла на
ПМД.

В роботі  виконано  розрахунок ПМД сигналу  в  ОВ з  ВОМС за  формулою (1)  для
наступних параметрів: довжина хвилі оптичного сигналу λ = 1,565 мкм, координата φ = 90º.
За результатами отримані залежності 1  (с/км) від кроку обертання ВОМС р, що наведені
на рис. 1 (значення р вибиралось в межах від  4,5  до 65 мкм). 

На рис.  1 представлені  графіки для наступних складів  серцевини та оболонки ОВ:
ОВ1 –  серцевина 7 % GeО2, 93 % SiО2, оболонка  3,5 % B2O3, 96,5 % SiО2; ОВ2 – серцевина
9,1 % GeО2, 7,7 % B2O3, 83,2 % SiО2, оболонка  2,2 % GeО2, 3,3 % B2O3, 94,5 % SiО2; ОВ3 –
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серцевина  4,01 % GeО2,  9,7  % B2O3,  86,27 % SiО2,  оболонка 1 % F,   99 % SiО2;  ОВ4 –
серцевина 100 % SiО2, оболонка 1 % F, 99 % SiО2.

Висновок
Отримані результати виконаних розрахунків дозволяють стверджувати про наступне:
1. ПМД сигналу в ОВ з ВОМС  при координаті  φ, що відповідає куту поляризації

незвичайної  хвилі  φе,  приймає  від’ємні  значення  (групова  швидкість  незвичайної  хвилі
переважає над груповою швидкістю звичайної хвилі). 

2. ПМД сигналу в значній мірі збільшується у випадку надання кроку ВОМС одного
порядку з радіусом серцевини ОВ, при збільшенні р параметр 1  зменшується, причиною
чого  є  зменшення  різниці  фазових  коефіцієнтів  поширення  звичайної  та  незвичайної
основних хвиль в анізотропному ОВ.
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Рисунок 1. Залежність ПМД в ОВ від кроку обертання ВОМС  
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
В БЕСПРОВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Аннотация.  Приводится  обзор  проблем  беспроводных  сетей  связи  и  способов  их
решения с применением искусственных нейронных сетей.

С  развитием  следующих  поколений  беспроводных  сетей  связи  особо  остро  стала
проблема поддержания надежности соединения с низкими задержками и высоким качеством
передачи информации.  Для реализации высоких показателей все чаще стало применяться
интеллектуальное управление в беспроводных коммуникациях в реальном масштабе времени
на основе искусственных нейронных сетей (Artificial Neural Network - ANN).

ANN  представляет  собой  математическую  модель,  построенную  по  примеру
биологических  нейронных  сетей.  За  счет  соединения  относительно  простых  алгоритмов
вместе  и  построения  оптимальной  связи  между  ними  технология  позволяет  выявлять
сложную  зависимость  между  входными  параметрами,  даже  если  они  изначально
отсутствовали  в  обучающей  выборке.  Это  позволяет  алгоритму  оставаться  гибким  при
решении  разного  типа  задач.  Сегодня  ANN  повсеместно  используются  в  финансах,
здравоохранении, транспорте, маркетинге и в сенсорных сетях [1]. 

Целью  данной  работы  является  рассмотрение  возможности  применения
искусственных  нейронных  сетей  для  различных  видов  беспроводных  сетей  на  предмет
применения ANN для решения различных задач: максимизации скорости передачи данных;
минимизации ошибок в канале связи, а значит повышения качества предоставляемых услуг
конечным потребителям.

Применение ANN в беспроводной коммуникации только в начале развития. Поэтому
в работе представлен обзор ряда ключевых типов нейронных сетей,  которые включают в
себя  сети  прямого  распространения  (Feed-Forward  NN),  рекуррентные  (Recurrent  NN),
пиковые (Spiking NN) и глубокие нейронные сети (Deep NN). Для каждого типа нейронной
сети представлена базовая архитектура, содержащая входной, скрытый и выходной слои, и
процедура  обучения,  а  также  указаны основные ее  возможности  и  проблемы реализации
(рис.  1).  Затем  дан  панорамный  обзор  различных  проблем  беспроводной  связи,  которые
могут быть решены с использованием ANN. 


