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АНОТАЦІЯ 

Метою роботи є дослідження можливості нейтралізації негативного впли-

ву нелінійних ефектів в волоконно-оптичних лініях зв’язку зі спектральним 

ущільненням каналів шляхом використання оптичних фільтрів на основі кіль-

цевого оптичного резонатора. 

Показана можливість застосування таких фільтрів для формування сітки 

еквідистантних частот, що дозволяє використати режекційні властивості фільт-

ру для поліпшення відношення сигнал/шум на його виході.  

Проведено розрахунки величини загасання у смузі пропускання оптичних 

фільтрів залежно від нормованої частоти за різних значень коефіцієнтів зв’язку 

та інтегральних втрат у резонаторі.  

У роботі розглянуті питання охорони праці і техніки безпеки. 

Результати роботи можна застосовувати при проектуванні цифрових ме-

реж зв’язку України. 

Пояснювальна записка містить 82 сторінок машинописного тексту. У ній 

використано 7 таблиць, 24 рисунки, 44 формули, 25 джерел науково-технічної 

літератури, 3 додатки. 

Ключові слова: нелінійні явища, світловод, дисперсія, кільцевий резона-

тор, оптичний підсилювач, оптичний фільтр, солітон, WDM. 
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ANNOTATION 

 The aim is to calculate the parameters of optical filters for multiplexing, demul-

tiplexing processes signals in fiber-optic communication lines with spectral multi-

plexing. 

The paper analyzes the impact of the filter parameters based on optical ring res-

onator and conducted calculations depending transition fading between the input and 

output signals. The possibility of applying filters to form equidistantly grid frequen-

cy, which allows using rezhektsiyni filter properties to improve the signal / noise ra-

tio at the output filter. 

Calculations shoulders designs depending on the normalized frequency at dif-

ferent coupling coefficients k and integral losses in the cavity αl. the value of attenua-

tion in the passband nonlinear effects that occur when optical signal passing through 

lightguide. We describe the design and application of optical filters and optical am-

plifiers. Showing generator design solitons. 

The paper discusses issues of health and safety. 

Results of work can be used in the design of digital networks Ukraine. 

Explanatory Note includes 82 pages of typewritten text. It uses 7 tables, 24 fig-

ures, 44 formulas, 25 sources of scientific and technical literature, 3 applications. 

Keywords: nonlinear phenomena fiber, dispersion, circular resonator, an optical 

amplifier, an optical filter, soliton, WDM. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ВКР — Вимушене комбінаційне розсіювання 

ВОЛЗ — волоконно-оптичні лінії зв’язку 

ВРМБ — Вимушене розсіювання Мандельштама-Бріллюена 

ВС — Волоконний світловод 

ГІП — Генератор інформаційної послідовності 

ДГС — Дисперсія групових швидкостей 

МН — Модуляційна нестійкість 

ОВ — Оптичне волокно 

ОПЕВС — Оптичні підсилювачі на основі легованих ербієм оптичних  

волокон 

ПСЕ — Підсилена спонтанна емісія 

ПЧМ — Паразитна частотна модуляція 

ЧХЗ — Чотирихвилеве змішування 

ФСМ — Фазова самомодуляція 

ФКМ — Фазова крос-модуляція волокон  

EDFA —  Erbium Doped Fiber Amplifier 

WDM — Wave Division Multiplexing  

Ст
уп
ак

 В.
 І. 
КіВ
РА

, 2
01

6



8 

 

ВСТУП 

Розвиток сучасного суспільства неможливий без розширеного викорис-

тання інформаційних систем, основу яких складають засоби обчислювальної 

техніки, засоби телекомунікації і мережні комп’ютерні технології. Постійно 

зростає необхідність передавати все більші обсяги інформації на значні відста-

ні. Створення сучасних телекомунікаційних систем неможливе без комплекс-

ного використання різнотипних мереж. Одночасно з цим йде й подальший роз-

виток оптоволоконних технологій передачі інформації. На сучасному етапі роз-

витку комунікаційних технологій найбільш інтенсивного впровадження набу-

вають технології спектрального розділення каналів (СРК), які максимально ви-

користовують пропускну здатність волоконних світловодів (ВС). Суть техноло-

гії СРК полягає в тому, що в одному ВС на різних довжинах хвиль створюється 

кілька паралельних інформаційних каналів, які не залежать один від одного. 

При цьому, якщо об’єднання кількох каналів у одному ВС (мультиплексу-

вання) в волоконно-оптичній системі передачі (ВОСП) зі СРК не являє особли-

вих технічних труднощів, то розділення каналів по окремих ВС на приймальній 

стороні (демультиплексування) є досить складною технічною задачею [1]. 

За останнє десятиріччя кількість каналів в системах з СРК зросла на поря-

док і досягає зараз 192 і більше при пониженні частотного інтервалу між ними, 

що створює деякі труднощі, викликані зростанням міжканальних впливів. Все 

це накладає жорсткі вимоги на параметри пристроїв демультиплексування та 

спектральної селекції, а також потребує створення нових конструкцій та ефек-

тивних типів таких пристроїв. 

Традиційні системи зв’язку на основі витої пари або коаксиального кабелю 

вже не задовольняють сучасним вимогам стосовно пропускної спроможності, 

швидкості, завадозахищеності та дальності зв’язку. Ці обставини змушують 

переходити до нового типу спрямовуючої системи електромагнітних коливань 
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– волоконно-оптичного кабелю (ВОК), а також розробки й застосування спеці-

альних технічних засобів, призначених для роботи з цією апаратурою [2]. 

Наведемо перелік основних переваг ВОСП перед традиційними системами 

зв’язку полягає у наступному: 

 Малі значення коефіцієнтів загасання (у десятки разів менші, ніж у 

кабелях з металевими жилами) та їх незалежність від частоти сигна-

лу, що передається, аж до граничної частоти, що забезпечує високу 

пропускну спроможність волоконно-оптичних систем зв’язку 

(ВОЛЗ) і великі відстані між двома регенераторами. 

 Висока захищеність від несанкціонованого доступу (неможливо врі-

затися у канал, не порушивши прийому–передачі). 

 Висока захищеність від зовнішніх електромагнітних полів, що ро-

бить нераціональним вживання заходів захисту від завад збоку сило-

вих дротів та інших джерел сильних електромагнітних полів. 

 Мала металоємність лінії передачі та відсутність у ній дефіцитних 

кольорових металів (мідь, свинець), оскільки основною сировиною 

для виробництва ВС є звичайний пісок (SiO2 − двоокис кремнію). 

 Прекрасні малогабаритні показники: 1 км світловоду має масу по-

рядку 40 г, тоді як коаксиальна мідна трубка такої ж довжини, вико-

нуюча аналогічні функції, важить кілька центнерів. 

 Великі довжини ВОК, що обумовлює зменшення кількості проміж-

них репітерів та муфт і, відповідно, збільшує надійність мережі 

зв’язку. 

 Вартість ВОК має стійку тенденцію до зниження, тоді як вартість 

електричних кабелів зв’язку постійно зростає. 

 Тривалий термін експлуатації, не менше 25 років. 

Перераховані плюси ВОК визначають ефективність їх застосування у ме-

режах зв’язку. 
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Основний елемент ВОК – ВС – постійно вдосконалюється, розробляються 

принципово нові типи ВС, що забезпечують передачу постійно зростаючих 

об’ємів інформації [3].  

Як зазначалося, ВО зв’язок характеризується підвищеною щільністю пере-

даної інформації в часі і просторі. 

Збільшенню широкополосності ОМ ВС заважає міжмодова, матеріальна та 

хвилеводна дисперсії. 

Міжмодова дисперсія виникає через різницю часу затримки двох ортого-

нально-поляризованих мод, які відповідають основній моді. У випадку ідеаль-

ного однорідного ВС із круговим поперечним перерізом дисперсія між цими 

модами відсутня. Вона з’являється, наприклад, за умов виникнення еліптичнос-

ті серцевини світловоду. Використання ОМ ВС із збереженням поляризації до-

зволяє позбутися міжмодової дисперсії.  

Матеріальна дисперсія обумовлена зміною із довжиною хвилі показника 

заломлення матеріалу ВС. Для ВС, виготовлених на основі кварцу, вона міні-

мальна на довжині хвилі, що дорівнює 1.3 мкм.  

Хвилеводна, або структурна дисперсія світловоду, з’являється навіть за ві-

дсутності залежності показника заломлення від довжини хвилі і обумовлена 

впливом геометричної структури ВС. Так, наприклад, для круглого світловоду 

вона залежить від діаметру серцевини [4]. 

Зараз можна виділити два основних підходи до розв’язку проблеми мінімі-

зації дисперсійного розширення імпульсів у ВС. Перший шлях розв’язку даної 

проблеми полягає у використанні широкополосних ВС із компенсованою дис-

персією першого та другого порядків [5]. 

Мінімізація коефіцієнтів дисперсії першого та другого порядків, що дося-

гається відповідним підбором основних параметрів ВС, дозволяє не тільки збі-

льшити широкосмужність світловоду, але й конструювати ВС, в яких область 

"нульової дисперсії" співпадає з мінімумом оптичних втрат. Необхідно підкре-

слити, що основні труднощі на цьому шляху розв’язання проблеми мінімізації 
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дисперсійного розширення імпульсів у ВОЛЗ пов’язані як із недоліками техно-

логії ВС, так і з необхідністю високоточного настроювання довжини хвилі ла-

зерного випромінювання на точку "нульової дисперсії" групової швидкості. 

Наприклад, небажаний  зсув довжини хвилі задаючого лазера на 1% від опти-

мального значення знижує швидкість передавання інформації до десятків гіга-

біт в секунду на довжині ВС порядку 10 км. 

Нова можливість розв’язку проблеми "бездисперсійного" поширення ім-

пульсів у ВОЛЗ базується на використанні нелінійних ефектів у ВС і реалізації 

солітонних режимів при поширенні імпульсів у ВС. 

Таким чином, використання солітонних режимів передачі є одним з шляхів 

вирішення проблеми створення високошвидкісних ліній зв’язку. Іншим з мето-

дів задоволення цих сьогоднішніх потреб суспільства у інформаційній підтри-

мці є застосування систем зі спектральним ущільненням каналів. Але слід за-

уважити, що раніше ефект дисперсії майже не приймався до уваги – перш за 

все тому, що відстань між лінійними регенераторами була відносно невеликою, 

а швидкості передачі суттєво нижчі за досягнуті на сьогодні. Втілення систем зі 

спектральним ущільненням (Wave Division Multiplexing – WDM), щільним спе-

ктральним ущільненням (Dense Wave Division Multiplexing – DWDM), надщі-

льним спектральним ущільненням (High Dense Wave Division Multiplexing – 

HDWDM), оптичних ербієвих підсилювачів ОПЕВС (Erbium Doped Fiber 

Amplifier – EDFA), за допомогою яких реалізуються такі системи, у зв’язку з 

цим можливе збільшення швидкості передачі до 320 Гбіт/с, яка легко може бу-

ти  доведена до 1,28 Тбіт/с, а з переходом на STM-64 і до 5,12 Тбіт/с з наступ-

ною заміною на STM-256). Оптичні підсилювачі на відміну від регенераторів 

не відновлюють форму сигналу і ефекти дисперсії накопичуються [5]. 

ВС, як і будь-який діелектрик, демонструє нелінійну поведінку у сильному 

електромагнітному полі. Такі поля утворюються навіть при використанні від-

носно малопотужних (міліватних) джерел випромінення завдяки високої щіль-

ності потужності, яка реалізується в силу малого поперечного перерізу світло-
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ведучого осердя ОМ ВС ( ~ 510
-11 

м
2
). Ці явища посилюються у системах з під-

силювачами (в яких застосовуються потужні джерела накачки), у солітонних 

системах зв’язку, а також у системах з розподілом по довжинам хвиль (WDM, 

DWDM, НDWDM), де використовуються джерела інтенсивного лазерного ви-

промінювання. 

Тобто, зі збільшенням електромагнітного поля настає таке значення його 

амплітуди, перевищення якого призводить до нелінійних ефектів, основний 

вклад у які вносять три механізми нелінійних явищ: вимушене комбінаційне 

розсіювання (ВКР), вимушене розсіювання Мандельштама-Бріллюена (ВРМБ) 

та чотирихвилеве змішування (ЧХЗ). 

Та все ж деякі нелінійні ефекти можна використовувати, наприклад, для 

підсилення оптичних хвиль, для утворення нової сутності – оптичного соліто-

ну, для збільшення дальності неспотвореного розповсюдження світлового ім-

пульсу. 

Солітон – хвиля спеціальної форми (світловий імпульс), що може розпо-

всюджуватись у дисперсних оптичних середовищах (наприклад, у ВС) на знач-

ні відстані (кілька тисяч кілометрів) практично без спотворення форми (розши-

рення) [5]. 

Використання солітонних режимів передачі дійсно дає можливість ство-

рення високошвидкісних ліній зв’язку внаслідок відсутності дисперсії. Але, як 

вже зауважувалося, для формування солітонів необхідне лазерне джерело ви-

промінювання достатньо великої потужності. А у конструктивному плані такі 

джерела є досить складними і дорогими пристроями [6]. У зв’язку з цим являє 

інтерес розробка джерел, що формують солітони при потужності хвилі накачу-

вання значно нижчій за пороговий рівень, необхідний для утворення солітонів. 
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЯВИЩ У ВОЛОКОННОМУ 

СВІТЛОВОДІ 

Для того, щоб з великою швидкістю передавати дані на великі відстані, 

при зменшенні кількості регенераторів, збільшують потужність вхідних оптич-

них сигналів, що й призводить до появи нелінійної взаємодії між сигналом та 

кварцовим середовищем. Отже, нелінійні ефекти у ВС можуть виникають в 

ВОЛЗ великої протяжності. 

Деякі нелінійні ефекти можна використовувати, наприклад, для утворення 

нової сутності – оптичних солітонів, що дозволяє збільшити дальність 

розповсюдження світлових імпульсів. 

1.1 Вимушене комбінаційне (або раманівське) розсіювання 

Вимушене комбінаційне розсіювання (ВКР) – нелінійний процес, що доз-

воляє використовувати ВС як широкополосні ВКР-підсилювачі й перелашто-

вувані ВКР-лазери [7]. Але, з іншої сторони, цей самий процес може різко по-

гіршити характеристики багатоканальних оптичних ліній зв’язку через перене-

сення енергії з одного каналу в сусідні канали. 

При вимушеному комбінаційному розсіюванні у багатьох середовищах не-

велика частина потужності випромінювання накачки перетворюється у ви-

промінювання з більш низькою частотою, причому величина частотного зсуву 

визначається коливальними модами середовища. Цей процес, що називається 

також ефектом Рамана [8].  

ВКР може відбуватися як у одноканальних, так й у багатоканальних си-

стемах [9]. В одноканальних системах з потужністю сигналу порядку 1 Вт й 

більше через це явище потрібні лінійні підсилювачі. Однак, сигнали більш ко-

ротких довжин хвиль у багатоканальних системах з широким розташуванням 

каналів можуть зазнавати погіршення співвідношення сигнал/шум внаслідок 

ВКР, коли частина потужності цих сигналів переноситься у канали більш дов-

гих довжин хвиль. Це відбивається на обмеженнях загальної пропускної спро-
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можності системи, яка базується на загальній кількості каналів, тривалості ка-

налу, середній вхідній потужності та усій довжині системи [4]. Зокрема, у бага-

токанальній системі умовою погіршення параметрів не більше, ніж на 1 дБ, че-

рез явище ВКР у ВС з нульовою дисперсією може бути вираз: 

Ptot·Δλ·Leff  < 40 мВт·нм·Мм, 

де  Ptot – загальна потужність усіх каналів; 

Δλ – оптичний спектр системи; 

Leff  – ефективна довжина (у одиницях 10
6
 метрів (Mм)). 

 
Рисунок 1.1 —Спектр комбінаційного підсилювання для плавленого кварцу 

при накачуванні з довжиною хвилі λp=1 мкм 

ВКР-межа для системи, що застосовує ВС Рекомендації G.653, трошки 

нижча, ніж для системи, що використовує ВС Рекомендації G.654, через меншу 

ефективну площу поперечного перерізу ВС Рекомендації G.653. ВКР фактично 

не погіршує параметри одноканальної системи, і навпаки, може обмежувати 

можливості багатоканальних систем з WDM, призводячи до перехресних завад. Ст
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На рисунку 1.1 показано виміряний спектр комбінаційного підсилення для 

плавленого кварцу при накачці з довжиною хвилі λр = 1 мкм [10]. Максимальне 

значення підсилення зменшується із зростанням λр . 

1.2 Вимушене розсіювання Мандельштама-Бріллюена 

ВРМБ спостерігається при потужностях накачки порядку 10 мВт [5]. 

ВРМБ-поріг для системи на ВС Рекомендації G.653 трошки нижчий, ніж для 

системи, що використовує ВС Рекомендації G.652, завдяки меншій ефективній 

площі поперечного перерізу ВС Рекомендації G.653 (взагалі, це справедливо 

для усіх нелінійних ефектів). Незалежно від кількості каналів, межа ВРМБ 

дуже чутлива до ширини смуги джерела випромінювання і рівня його потуж-

ності. 

ВРМБ дійсно обмежує кількість світла, яке може передаватись по ВС [9]. 

На рис. 1.2 показано цей ефект для вузькополосного джерела. Потужність 

світла, що передається, насичується, а потужність, розсіяна у зворотному 

напрямку, швидко зростає. Вхідний рівень потужності ВС, у якому це відбу-

вається, і визначає ВРМБ-поріг. 

 
Рисунок 1.2 — Ефект вимушеного розсіювання Мандельштама-Бріллюена 

для вузькополосного джерела 
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У загальному випадку, ВРМБ-межа виражається як 

,
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де  g – коефіцієнт бріллюенівського підсилення; 

Aeff  – ефективна площа серцевини; 

K – константа, визначена ступенем вільного стану поляризації (у ВС Реко-

мендації G.652 K=2);  

В і р являють відповідно ширину лінії бріллюенівського розсіювання і 

ширину лінії накачки.  

Leff  – ефективна довжина, що визначається як 

,
)Lexp(1

Leff





 

де  α – коефіцієнт загасання оптичного потоку у ВС; 

L – довжина ВС [11]. 

ВРМБ-поріг Pth залежить від ширини лінії накачки випромінювання р. 

1.3 Чотирихвилеве змішування 

Чотирихвилеве змішування [9], що також називається чотирьохфотонним 

змішуванням, відбувається при взаємодії двох або трьох оптичних хвиль з різ-

ними довжинами хвиль і зумовлює генерацію нових частотних компонентів, які 

називаються продуктами змішування чи бічними смугами з іншими довжинами 

хвиль. Наприклад, випромінення ВКР чи ВРМБ можуть змішуватись з випро-

міненням накачки, [12] що призводить до виникнення випромінення з часто-

тою, що перевищує частоту випромінювання накачки. У термінах квантової 

механіки чотирьоххвильове змішування описується як знищення фотонів однієї 

частоти та народження фотонів іншої частоти, причому зберігаються енергія та 

імпульс. [7] Основна відмінність параметричної взаємодії від ВКР та ВРМБ по-

лягає у тому, що при процесах розсіювання узгодження фаз відбувається авто-

матично [10]. 

У випадку передачі енергії трьох фотонів одному фотону частоти  
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4 = 1+2+3 відбувається генерація третьої гармоніки (коли 1=2=3) або 

перетворення частоти у нову частоту 2·1+3 (коли 1 = 2  3). Однак за та-

ких процесів досить складно забезпечити фазовий синхронізм і, отже, отримати 

високу ефективність перетворення. У випадку знищення двох фотонів з часто-

тами 1 і 2 й одночасного народження двох фотонів з такими частотами 3 і 

4, що рівносильно виразу 3+4 = 1+2. Умова фазового синхронізму у цьо-

му випадку виконується при k = 0, де k = k3  + k4  – k1  – k2. Відносно легко за-

безпечити виконання умови k = 0 при 1 = 2. Це випадок часткового виро-

дженого чотирьоххвильового змішування [4]. Частково вироджене чотирьохх-

вильове змішування іноді називають трихвильовим змішуванням, оскільки 

тільки три різні хвилі беруть участь у цій взаємодії. 

 
Рисунок 1.3 — Продукти чотирьоххвилевого змішування трьох сигналів 

Бічні смуги ЧХЗ можуть зумовити значне зменшення потужності сигналу. 

Більше того, вплив продуктів змішування безпосередньо на канали приводить, 

в залежності від взаємодії фази сигналу та бічної смуги, або до підсилення амп-

літуди, або до втрати імпульсу. Системи, що працюють на ВС Рекомендації 

G.652, зазнають меншої шкоди від ЧХЗ у порівнянні з системами, що викорис-

товують ВС Рекомендації G.653. Розташування сигнального каналу безпосере-

дньо або близько від дисперсійного нуля може зумовити значне зростання про-

дуктів ЧХЗ на відносно короткій довжині ВС (тобто 10-и км). ЧХЗ також чут-

ливе до розділення каналів. Ст
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Рисунок 1.4 — Вплив дисперсії на пропускну спроможність системи 

Чотирьоххвильове змішування може серйозно погіршувати параметри 

WDM системи на ВС Рекомендації G.653, оскільки сигнал у цьому ВС майже 

не зазнає хроматичної дисперсії. Вплив дисперсії на пропускну спроможність 

чотириканальної системи протягом трьох підсилювальних ділянок показано на 

рисунку 1.4, який ілюструє випадок високих рівнів потужності та задоволення 

умов генерації продуктів змішування [4]. 

1.4 Фазова самомодуляція 

Оскільки показник заломлення ВС залежить не тільки від частоти (як розг-

лядається у рамках лінійної теорії), але й від квадрату амплітуди електричного 

поля, [5] зміна у часі оптичної інтенсивності сигналу призводить до модуляції 

його власної фази [9]. Цей ефект називається самомодуляцією фази (СМФ). 

Показник заломлення ВС можна записати як: 
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де п2 – нелінійний показник заломлення ВС (м
2
/Вт); 

Аeff  – ефективна площа перерізу ВС; 

Ст
уп
ак

 В.
 І. 
КіВ
РА

, 2
01

6



19 

 

Р – вхідна потужність. 

У одноканальних системах процес ФСМ буде поступово розширювати 

спектр сигналу, коли зміни оптичної інтенсивності призведуть до змін фази 

(показано на рисунку 1.5) [4]. 

 
Рисунок 1.5 — Механізм розширення спектру, зумовлений ФСМ 

 

Отже, ФСМ зумовлюється нелінійним набігом фази, що набувається опти-

чною хвилею при розповсюдженні у нелінійному ВС, та збільшується зі збіль-

шенням довжини розповсюдження та призводить до симетричного розширення 

спектру коротких імпульсів. 

Якщо на ФСМ накладається дисперсія групових швидкостей, то для ВС з 

додатною дисперсією її вплив стандартний. Він зводиться до розширення спек-

тру та імпульсу з часом. Від’ємна ж дисперсія середовище справляє нестандар-

тний вплив – світловий імпульс спочатку трохи розширюється, потім стабілізу-

ється, а сам спектр імпульсу звужується. Якщо ж імпульс має форму гіперболі-

чного секансу (що відповідає розвʻязку рівняння Кортевега-де-Фріза), то за від-

сутності початкової ПЧМ імпульс веде себе як солітон – при його розповсю-

дженні ні форма, ні спектр імпульсу суттєво не змінюються [5]. 
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Таким чином, сукупна дія ФСМ та дисперсії групових швидкостей у ВС в 

області від’ємних дисперсій є однією з основних причин, яка пояснює виник-

нення оптичних солітонів. 

Взагалі, ефекти ФСМ є значними тільки у системах з дисперсією високого 

накопичення або у системах великої протяжності. Системи, що діють у норма-

льному дисперсійно обмеженому режимі, можуть не зазнавати ефектів фазової 

самомодуляції. В багатоканальних системах з дуже близьким розташуванням 

каналів спектральне розширення, викликане ФСМ, може також зумовлювати 

взаємодію між сусідніми каналами. 

1.5 Фазова крос-модуляція 

Так само, як і у випадку з ФСМ, до фазової крос-модуляції (ФКМ) призво-

дить залежність показника заломлення оптичного середовища від квадрату ам-

плітуди електричного поля Е. ФКМ виникає тоді, коли у оптичному хвилеводі 

одночасно присутні оптичні поля різних частот (наприклад, при використанні 

оптичного мультиплексування WDM) [5]. Це явище зумовлюється набігом фа-

зи, що наводиться електричним полем джерела, яке випромінює на іншій дов-

жині хвилі; така хвиля розповсюджується у сукупності з початковою та викли-

кає асиметричне розширення спектру імпульсів, що сукупно розповсюджують-

ся. 

Погіршення характеристик систем від ФКМ зростає зі збільшенням кіль-

кості каналів. Розширення світлового імпульсу через ФКМ може призводити до 

взаємодії між сусідніми каналами у багатоканальних системах. Більш значний 

негативний вплив ФКМ здійснює на системи, що працюють на ВС Рекомен-

дації G.652, ніж на системи з ВС Рекомендацій G.653 і G.655. 

1.6 Модуляційна нестійкість 

Модуляційна нестійкість досліджувалась у багатьох галузях фізики. Що ж 

стосується ВО, то для спостереження МН потрібна від’ємна дисперсія; сам 
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ефект проявляється як розпад неперервної періодичної хвилі на послідовність 

надкоротких імпульсів [13]. 

Отже, МН розділяє неперервний сигнал чи імпульс. Це явище може спри-

чинятись ФСМ у режимі від’ємної дисперсії, де квазімонохроматичний сигнал 

невимушено генерує дві симетричні бокові спектральні смуги (як показано на 

рис. 1.6). Також МН може зумовлюватись ФКМ, тоді така МН може мати місце 

у ВС і з нормальною, і з аномальною дисперсією. 

 

Рисунок 1.6 — Спектр імпульсу після проходження ним ВС довжиною 1 км 

(вхідна тривалість імпульсу: 100 пс; потужність 7 Вт) 

 

Для МН, зумовленої ФСМ, частотне розділення та підсилення бічних смуг 

визначаються інтенсивністю хвилі, дисперсією й нелінійними коефіцієнтами 

ВС. Максимальна ефективність перетворення відбувається при такому частот-

ному розподілі: 

 
,

DA
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21

eff
3

02
2

max


















  

    де n2  – нелінійний показник заломлення ВС; 

 Aeff  – ефективна область ВС; 

P0 – вхідна потужність; 

D() – коефіцієнт хроматичної дисперсії; 

 – діюча довжина хвилі.  
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МН може розглядатися як специфічний випадок ЧХЗ, де два фотони вхід-

ного сигналу перетворюються в два фотони на двох інших частотах. 

1.7 Формування солітонів 

У ВС з від’ємною дисперсією (тобто у області довжин хвиль вище довжи-

ни хвилі нульової дисперсії) взаємодія між нелінійним характером показника 

заломлення ВС та хроматичною дисперсією може зумовлювати виникнення 

специфічного режиму розповсюдження енергії, що називається солітонним. 

Отже, оптичні солітони – це хвилі спеціальної форми, що збуджуються лазер-

ним джерелом світла у ВС при сумісній дії дисперсійних та нелінійних ефектів 

у області аномальної дисперсії. Солітони можуть розповсюджуватись у ВС на 

значні відстані (кілька тисяч кілометрів) практично без спотворення форми та 

зберігатися при зіткненнях одного з іншим (тобто відновлювати напрямок руху, 

швидкість і амплітуду) [4]. Існують різновиди солітонів. Було доведено[5] існу-

вання фундаментального солітону (або солітону першого порядку) і так званих 

солітонів N-го порядку. Початкова форма імпульсу фундаментального солітону 

відповідає гіперболічному секансу: f() = sech(). Для солітону N-го порядку 

маємо f() = N(sech()), де N – ціле число, що відповідає порядку солітону,  – 

ширина солітонного імпульсу [5]. 

Фундаментальному солітонові притаманна стабільність параметрів, тому 

він може використовуватись для передачі на дуже великі відстані. Та солітони 

більш високих порядків зазнають дуже складних перетворень, включаючи змі-

ну форми імпульсу, спектральні модифікації. Ці ефекти можуть бути небажа-

ними для функціонування системи передачі даних. 

Ефект формування солітонів можуть мати місце у системах, що працюють 

на ВС Рекомендації G.652, і G.653, і G.655. Як уже зазначалось, формування 

фундаментальних солітонів може бути корисним явищем, тоді як солітони дру-

гих порядків взагалі викликають сильне погіршення параметрів сигналу, що 
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передається. Таким чином, формування солітонів вищих порядків встановлює 

обмеження максимальної вхідної потужності у ВС. 

1.8 Підсумок огляду нелінійних явищ 

Підсумок огляду нелінійних ефектів, описаних у попередніх пунктах, зве-

дено у Таблиці 1.1. 

Інші висновки, приведені у таблиці 1.2, ілюструють поведінку нелінійних 

ефектів в залежності від зміни параметрів системи великої протяжності. 

Таблиця 1.1 

Нелінійні ефекти у ВС 

Нелінійні 

оптичні ефе-

кти 

Причини Характеристики 

Критична по-

тужність сві-

тла у ОМ ВС 

Наслідки 

Фазова са-

момодуляція 

(ФСМ) 

і 

фазова 

крос–

модуляція 

(ФКМ) 

Оптичний 

ефект Керра: 

залежність по-

казника залом-

лення від інте-

нсивності по-

ля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Зсув фази  

 самовикли-

каний (ФСМ); 

 сусідніх кана-

лів (ФКМ); 

 розширення 

частотного 

спектру. 

Pк > ~10 мВт – Спектральне 

розширення збі-

льшує дисперсію; 

– Відношення 

потужність/дис-

персія обмежує 

швидкість переда-

чі інформації; 

– Початкове 

стис-кування ім-

пульсу (у режимі 

пози-тивної дис-

персії); 

– Розповсюдже-

ння імпульсу (со-

літони); 

– Обмеження у 

системах з 

АМ/ФМ. 
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Вимушене 

комбінацій-

не розсіюва-

ння (ВКР) 

Взаємодія фо-

тонів та опти-

чних фононів 

Раманівські 

спектри 

f–n·f 

f=12 ТГц 

=70 нм 

(1310 нм) 

=102 нм 

(1550 нм) 

Pк  > 1 Вт 

(для одного 

каналу) 

Pк  > 1 мВт 

для раманів-

ського під-

силення у 

WDM–

системах з 

критичним 

розташуван-

ням каналів, 

 

– Оптичні втрати 

у ВС; 

– Оптичне пере-

хідне загасання у 

WDM–системах;  

– Загасання по-

тужності сигналу; 

Вимушене 

розсіювання 

Мандельш-

тама-

Бріллюена 

(ВРМБ) 

Взаємодія фо-

тонів та акус-

тичних фоно-

нів 

Бріллюенівські 

спектри у зво-

ротньому на-

прямку 

f  f  

f = 13.2 ГГц 

(1310 нм) 

f = 11.1 ГГц 

(1550 нм) 

Pк  > 5 мВт 

(для вузько-

смужного 

оптичного 

джерела) 

Pк збільшу-

ється зі збі-

льшенням 

ширини спе-

ктру сигналу 

– Нестійкість си-

гналу 

– Оптичні втрати 

у ВС 

– Оптичне пере-

хідне загасання у 

двоспрямованих 

багатоканальних 

системах 

Чотири-

хвилеве 

змішування 

(ЧХЗ) 

Залежність ін-

тенсивності 

поля від показ-

ника заломле-

ння; 

Багатофотонна 

взаємодія. 

Генерація про-

дуктів змішу-

вання 

f4 = f1  + f2  + f3 

Pк  > 10 мВт 

(для ВС Ре-

комендації 

G.653) 

- залежність 

від розташу-

вання кана-

лів і набли-

женості до 

0 

– Оптичне пере-

хідне загасання у 

WDM-системах 

– Загасання поту-

жності сигналу 

 

Інші висновки, наведені у таблиці 1.2, ілюструють поведінку нелінійних 

ефектів залежно від зміни параметрів системи великої протяжності. 
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Таблиця 1.2 

Поведінка втрат від нелінійних ефектів у системах великої протяжності 

Зміна параметру системи ве-

ликої протяжності 

Наслідки 

ФСМ 

Втрати 

від 

ФКМ 

Втрати 

від 

ЧХЗ 

Втрати 

від 

ВРМБ 

Втрати 

від 

ВКР 

Зменшення міжканальних 

проміжків 
–   упв упв 

Збільшення кількості каналів –   упв  

Збільшення потужності кана-

лу 
*     

Збільшення кількості підси-

лювальних ділянок (велика 

відстань) 
     

Збільшення відношення 

біт/канал 
  –  упв 

Збільшення каналів завдяки 

альтернативному мультипле-

ксуванню (такому як поляри-

заційне мультиплексування) 

упв упв упв   

Збільшення відношення 

біт/канал завдяки альтерна-

тивному кодуванню сигналу 

(такому як поляризаційне му-

льтиплексування) 

упв упв упв   

* наслідок може бути позитивним (формування солітону) або негативним у за-

лежності від параметрів системи. 

 – втрати зростають 

 – втрати зменшуються 

– – втрати мають незначну дію 

упв – явище знаходиться у подальшому вивченні. 
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2 ОПТИЧНІ ПІДСИЛЮВАЧІ НА ОСНОВІ ЛЕГОВАНИХ ЕРБІЄМ 

ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН 

Оптичні підсилювачі на основі легованих ербієм ВС (ОПЕВС) здатні внес-

ти значні зміни в технологію оптичного зв’язку, знизивши загальну вартість і 

підвищивши надійність та якісні показники роботи системи. Вони можуть ви-

користовуватись як підсилювачі потужності оптичних передавачів, як лінійні 

оптичні підсилювачі, як оптичні попередні підсилювачі для підвищення чутли-

вості приймача [14]. 

Високий рівень підсилення та значна вихідна потужність сигналу (разом із 

задовільними шумовими характеристиками), що їх забезпечують ОПЕВС, які 

працюють на випромінюванні з довжиною хвилі 1,55 мкм, не можуть бути за-

безпечені на даний час жодною іншою технологією підсилення оптичного сиг-

налу. Оптичним підсилювачам притаманні такі важливі властивості як суміс-

ність з ВС, нечутливість до поляризаційних ефектів та впливу перехідних завад 

на лінійних трактах зі спектральним ущільненням [15]. Такі характеристики та 

простота, з якою вони можуть бути реалізовані, швидко вивели ОПЕВС з дос-

лідницьких лабораторій до комерційного вжитку. 

ВС в процесі передавання сигналів можуть переносити надзвичайно великі 

обсяги інформації на великі відстані. І хоча однією зі значних переваг ВО є ни-

зьке загасання сигналів, лишається потреба періодично підсилювати сигнал з 

метою компенсації різного роду втрат на лінії. ОПЕВС безпосередньо підсилює 

оптичний сигнал, завдяки чому не доводиться застосовувати складні оптоелек-

тронні компоненти і водночас підвищується надійність та поліпшуються еко-

номічні характеристики лінійного оптичного каналу. 

ОПЕВС працюють з рівнем підсилення 10...46 дБ, вихідною потужністю 

+10...+15 дБм та відношенням сигнал/шум 10...55 дБ. Високопотужні напівпро-

відникові лазерні діоди застосовуються як джерела забезпечення ОПЕВС ви-

промінювання. Оскільки ОПЕВС є сумісними зі структурою ВС, підсилювач 
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з’єднується з ВС простим зварюванням. При цьому втрати на з’єднання – по-

рядку сотих частин децибела. 

2.1 Властивості  

Головним елементом усіх ОПЕВС є коротка (кілька десятків метрів) 

ділянка ВС, осердя якого леговане ербієм − оптично активним елементом з 

концентрацією менш ніж 0,1%. Крім того, до складу ОПЕВС входять 

напівпровідниковий лазер (один чи два) та пристрій оптичного об’єднання. 

Накачування ВС з домішками ербію може провадитися на кількох довжи-

нах хвиль, причому найефективніше це відбувається тоді, коли випромінюван-

ня накачування має довжину хвилі 0,98 та 1,48 мкм, де поглинання світла іона-

ми ербію інтенсивне [16]. 

Загалом роботу ОПЕВС можна охарактеризувати так. Іони ербію погли-

нають світлову енергію джерела накачування (що працює, наприклад, на дов-

жині хвилі 1,48 мкм). Отже, іони ербію накачуються і переходять на вищий 

енергетичний рівень. Оптичний інформаційний сигнал проходить по цьому ВС, 

стимулює емісію світла зі збуджених іонів, що, у свою чергу, підсилює сигнал. 

Тривале (~10 мс) перебування іонів у збудженому стані гарантує те, що замість 

створення шуму шляхом спонтанної емісії більшість іонів ербію “очікувати-

муть” надходження сигналу. Тобто емісія світла іонами ербію у кожній точці 

ербієвого ВС відбувається тільки в момент проходження через цю точку ім-

пульсу оптичного сигналу. Отже, “додаткове” світло цієї емісії “накладається” 

на оптичний сигнал і підсилює його. 

Швидкість, з якою іони переходять в збуджений стан пропорційна інтен-

сивності сигналу накачування. Щоб підвищити темпи накачування іонів ербію 

за мінімальних вимог до потужності сигналу накачування, потужність останнь-

ого та атоми ербію слід концентрувати на якомога меншому просторі. Моделі 

демонструють, що цієї мети можна ефективно досягти, збільшивши різницю 

між показниками заломлення осердя та оболонки ВС або зменшивши розміри 

легованого ербієм осердя. Діаметр осердя таких ВС може становити ~ 2...4 мкм. 
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Типи конструкції ОПЕВС класифікують головним чином за напрямком 

проходження сигналу накачування [17]. В оптичних підсилювачах з прямим 

накачуванням інформаційний сигнал та сигнал накачування проходять в одно-

му  напрямі,  а  в  підсилювачах зі зворотним накачуванням –  у протилежному. 

Крім того, існують ОПЕВС двостороннім накачуванням. З погляду шумо-

вих показників пряме накачування здається вигіднішим. Проте зворотне нака-

чування може забезпечити високий рівень вихідної потужності. Вибір типу 

ОПЕВС щоразу визначається місцем його застосування [18]. 

Зауважимо, що питання про концентрацію ербію та вибір домішок у осерді 

ОПЕВС також важливий. Так, додавання алюмінію до осердя розширює спектр 

підсилення, а збільшення концентрації ербію збільшує ступінь підсилення 

ОПЕВС на одиницю довжини ербієвого ВС.  

2.2 Оптичні характеристики 

Підсилювання, вихідна потужність та власний шум підсилювача – найваж-

ливіші характеристики ОПЕВС з погляду його використання для системи 

зв’язку. 

2.2.1 Підсилення 

Залежність підсилення сигналу від довжини ербієвого ВС показано на рис. 

2.2 (довжини хвиль інформаційного сигналу й сигналу накачки, а також кон-

центрація ербію такі самі, як на рис. 2.1). Довжина ВС, що забезпечує найбіль-

ше підсилення, тобто найбільший рівень вихідної потужності оптичного сигна-

лу не завжди є оптимальною довжиною з погляду шумових показників. Проте в 

разі слабкого підсилення сигналу в зоні ненасиченого підсилення із застосу-

ванням короткого відрізка ербієвого ВС та високопотужного накачування за-

безпечується достатньо високий рівень відношення сигнал/шум на виході 

підсилювача. Ст
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Рисунок 2.1 —  Залежність ступеня підсилення від потужності сигналу накачу-

вання 

 

 
 Рисунок 2.2 — Залежність ступеня підсилення сигналу від довжини 

ербієвого ВС 

2.2.2 Насичення 

Амплітудні характеристики ОПЕВС для зазначених випадків зображено на 

рис. 2.3 [19]. При цьому вихідна потужність не завжди пропорційна до потуж-

ності на вході, існує зона насичення. 
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Насичення – це стан, коли велика потужність сигналу в ОПЕВС знижує 

ступінь підсилення, обмежуючи таким чином потужність сигналу на виході 

підсилювача. Таке насичення настає, коли потужність сигналу зростає дуже 

сильно й викликає стимульовану емісію, яка відбувається з більшою швидкістю 

ніж інверсія, тобто суттєво знижується кількість збуджених іонів ербію (рис. 

2.4) [16]. 

 
 Рисунок 2.3 — Амплітудна характеристика ОПЕВС 

Проте коливання потужності сигналу на вході ОПЕВС не завдають відчут-

ного впливу стабільності підсилювача, оскільки існує тривалий період спон-

танного розпаду ербію у збудженому стані завдяки чому темпи зростання 

підсилення знижуються інерційно. Як правило зниження інтенсивності підси-

лення відбувається через 0,1...1 мс після надходження до ОПЕВС сигналу пот-

ужністю, достатньою для виникнення насичення. Оскільки ці періоди часу є 

дуже великими порівняно з тривалістю імпульсу (при швидкостях передавання, 

що досягають десятків терабіт за секунду), ОПЕВС спотворює сигнал 

мінімально. 
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 Рисунок 2.4 — Характеристики в ОПЕВС у зоні насичення.  

а – з ербієвим ВС різної довжини (1 – 100м, 2 – 50 м, 3 – 25 м); 

б – з джерелами накачування різної потужності (1 – 90 мВт, 2 – 50мВт, 3 – 40 

мВт, 4 – 30 мВт) та довжиною ербієвого ВС 100 м. 

Характеристики насичення для ербієвого ВС зображено на рис. 2.4. [19]. 

Для трирівневої лазерної системи параметр “вихідна потужність насичення” 

(потужність вихідного сигналу, при якій рівень підсилення цього сигналу зни-

жується на 3 дБ відносно рівня ненасиченого підсилення сигналу) може бути 

використаний як індикатор можливості отримання високопотужного сигналу на 

виході. Значення цього параметра зростає майже лінійно зі зростанням потуж-

ності сигналу накачування [20]. Потужність вихідного сигналу обмежена лише 

потужністю наявних джерел накачки.  
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2.2.3 Власні шуми 

Оптичний підсилювач спотворює сигнал, додаючи шум підсиленої спон-

танної емісії (ПСЕ), яке виникає у підсиленого світла, спонтанно імітованого 

іонами ербію. Для роботи в зоні насиченого підсилення потужність сигналу 

накачування головним чином витрачається на підсилення інформаційного сиг-

налу. 

В ідеальному високопотужному оптичному підсилювачі коефіцієнт шуму 

становить 3 дБ [21]. Хвильозалежне підсилення ОПЕВС є одним з факторів, що 

призводить до спотворень сигналу. Довжина хвилі інформаційного сигналу не 

обов’язково збігається з довжиною хвилі, на якій підсилювач забезпечує мак-

симальне підсилення.  

Важливим показником з точки зору практичного використання ОПЕВС є 

температурна залежність його шумових характеристик. У напівпровідникових 

підсилювачах ступінь підсилення зі зростанням температури швидко спадає.  

Зображено  результати досліджень температурної залежності підсилення 

для трьох типів ербієвих ВС (рис. 2.5) [22], коли довжина хвилі інформаційного 

сигналу – 1,55 мкм. Джерело накачування має довжину хвилі випромінювання 

1,48 мкм та різну потужність для різних ВС. Проте щоразу потужність сигналу 

накачування була встановлена достатньо невисокою щоб запобігти виникнен-

ню насичення. 

Результати інших досліджень продемонстрували, що оптичний підсилювач 

з джерелом накачування 1,48 мкм має більш високу температурну залежність 

показників шуму, ніж підсилювач з джерелом накачування 0,98 мкм. У разі ви-

користання ОПЕВС у ролі попереднього підсилювача переважно використо-

вується сигнал накачування з довжиною хвилі 0,98 мкм, оскільки завжди забез-

печується робота в діапазоні шумового коефіцієнта 3дБ Ст
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 Рисунок 2.5 — Температурна залежність підсилення 

 

2.3 Застосування оптичних підсилювачів 

Сферу застосування ОПЕВС у галузі електрозв’язку поділяють звичайно 

на дві категорії: ВОЛЗ великої довжини (у тому числі і підводні) та абонентські 

лінії (лінії абонентського доступу). У другому випадку ОПЕВС здебільшого 

використовують у підсилювачах потужності відразу після передавача, маючи 

на меті компенсувати втрати, зумовлені наявністю таких елементів як фільтри, 

а також підвищити рівень потужності оптичного сигналу у ВС. У лініях зв’язку 

великої протяжності вони можуть відігравати роль підсилювачів, оптичних пе-

редавачів, лінійних підсилювачів та попередніх підсилювачів. У цьому разі по-

трібно, насамперед, збільшити довжину ділянки підсилення та уникнути вико-

ристання звичайних регенераторів. 

Технологія оптичного підсилення знайшла практичне застосування на тра-

нсокеанських лініях ТАТ–12, ТАТ–13, ТАТ–14  (через Атлантичний океан) та 

ТРС–5 (через Тихий океан), [23] які були введені в експлуатацію (табл. 2.1). 
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З погляду технології експлуатації суто оптична передача сигналу є прості-

шою. У такому разі вихідний підсилювач і попередній підсилювач можуть бути 

інтегровані в один блок відповідно з передавачем та приймачем без необхідно-

сті впровадження спеціальних каналів системи контролю. 

Таблиця 2.1 

Назва лінії зв’язку Довжина, км Швидкість, Гбіт/с 

ТАТ–12 6 100 5 

ТАТ–13 6 300 5 

ТАТ–14 15 428 160 

ТРС–5 22 560 4,8 

Оптичні підсилювачі вигідно відрізняються від звичайних регенераторів 

малою потребою в електронному обладнанні, що, у свою чергу, значно змен-

шує потреби контролю та обслуговуванні цього обладнання. Проте в разі наяв-

ності на лінії оптичних підсилювачів все ще потрібні спеціальні канали для 

здійснення контролю роботи самих підсилювачів.  

2.3.1 Багатохвильовий зв’язок 

У межах робочого діапазону хвиль ОПЕВС 1,53...1,56 мкм стандартний 

ОМ ВС може запропонувати робочу частотну смугу не менш як 3,8 ТГц [23].  

Існуючі однохвильові системи використовують цю смугу пропускання не 

раціонально. Реалізація можливостей багатохвильового режиму – єдиний шлях 

дістати кращий доступ до прихованого потенціалу ВОЛЗ. 

Надзвичайною властивістю ОПЕВС є їх можливість одночасно підсилюва-

ти кілька сигналів, які розміщені на різних спектральних позиціях. У спек-

трально ущільнених мережах один ОПЕВС може водночас замінити кілька зви-

чайних однохвильових регенераторів, а також пристрої спектрального 

об’єднання. 

Тільки на ВОЛЗ дуже великої довжини з багатьма послідовно ввімкненими 

ОПЕВС залишкові нерівномірності потребують додаткової компенсації. Висо-

копотужний вихід ОПЕВС може підсилити нелінійні ефекти на значній ділянці 
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ВС, а чотирихвильове комбіноване розсіювання спричинити перехідні завади 

між каналами у спектрально ущільнених системах. Це обмежує довжину ділян-

ки підсилення та кількість каналів при заданій оптичній потужності, що пере-

дається в лінію. 

2.4  Висновки 

Оптичні підсилювачі на основі легованих ербієм ВС вийшли з наукових 

лабораторій, але вже встигли продемонструвати свою роботу в реальних умо-

вах. Їхня “прозорість” щодо сигналів дає змогу підсилювати як цифрові, так і 

аналогові оптичні сигнали.  

Використання ОПЕВС на ВОЛЗ в Україні обіцяє бути прибутковим як те-

пер, так і в майбутньому. За умов підтримки державою в нашій країні первин-

ної ВО мережі зв’язку застосування ОПЕВС не тільки дещо знизить вартість 

систем при їх закупівлі, монтажу та технічній експлуатації, а й значно спро-

стить їх подальше укорінення або модернізацію. Але це дуже важливо, оскільки 

нинішня, а тим більше перспективна потреба щодо каналів ємності, безумовно, 

не відповідає потенціальним потребам України навіть на найближче деся-

тиріччя. І це не можна вважати недоліком планування. Важкі економічні умови, 

в яких перебуває Україна, не сприяють стрімкому зростанню запитів населення 

щодо послуг зв’язку. Проте через кілька років потужності побудованих ВОЛЗ 

можуть бути вже вичерпані. Шлях простого встановлення додаткового облад-

нання та використання вільних ВС в існуючих ВОК здається екстенсивним, 

оскільки на той час вже знайдуть широке застосування нові технології переда-

вання сигналів. Прикладом впровадження технології оптичного підсилення в 

Україні може стати підводна мережа ВОЛЗ “Black Sea”, великі інвестиції в яку 

зробила французька компанія “Alcatel”. Ст
уп
ак

 В.
 І. 
КіВ
РА

, 2
01

6



36 

 

3 ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ У СИСТЕМАХ 

Як вже зазначалося, проблеми створення систем зв’язку зі спектральним 

розподілом каналів безпосередньо пов’язані з наявністю нелінійних ефектів у 

оптичному середовищі передачі, які призводять до таких явищ, як ВКР, ВРМБ, 

чотирьоххвильове змішування і т. д., що у свою чергу викликає зростання 

коефіцієнту помилок таких систем [7]. Також необхідно знову відмітити, що 

застосування у WDM, DWDM та НDWDM системах оптичних підсилювачів на 

основі легованих ербієм ВС зумовлює зменшення співвідношення сигнал/шум 

[9]. У зв’язку з цим являє інтерес розробка фільтрів, яким притаманне еквіди-

стантне розташування резонансних частот і, відповідно, смуг пропускання та 

режекції. Застосування таких фільтрів дозволяє знизити рівень шумів та рівень 

продуктів нелінійної взаємодії сусідніх каналів. 

3.1 Конструкція фільтру 

Запропонований фільтр являє собою конструкцію, що складається з кіль-

цевого оптичного резонатору та двох оптичних хвилеводів, зв’язаних з ним у 

діаметрально протилежних точках. 

Розрахунок параметрів фільтра з використанням кільцевого оптичного ре-

зонатору було проведено для одномірної моделі, де оптичний хвилевід опи-

сується інтегральними втратами на одиницю довжини, які включають втрати у 

ВС та втрати на випромінювання. 

Зв’язок між хвилеводами описувався за допомогою коефіцієнтів зв’язку, 

що характеризують розподіл енергії сигналу в спрямованому відгалужувачі, 

утвореному в місці зближення кільцевого і прямолінійного світловодів. Схему 

вибраної конструкції, для якої здійснювався розрахунок згідно до використо-

вуваної моделі, приведено на рис. 3.5. 
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 Рисунок 3.5 — Конструкція оптичного фільтру на основі оптичного кіль-

цевого резонатору 

На рисунку: А1, А2, А3 – амплітуди сигналів на вході пристрою, всередині 

кільцевого резонатору і на виході пристрою відповідно. k1, k2 являють собою 

коефіцієнти зв’язку, добуток l описує інтегральні втрати у резонаторі. 

3.2 Характеристики 

Метод розрахунку запропонованого пристрою розглянуто у [18]. З викори-

станням цього методу, і в припущенні, що k1 = k2 = k, було проведено розраху-

нки залежності перехідного загасання Р між вхідним та вихідним плечами 

конструкції у залежності від нормованої частоти за різних значень коефіцієнтів 

зв’язку k та інтегральних втрат у резонаторі l. (розрахунок реалізовано нами 

за допомогою Програми 1). Частота нормована по відношенню до основної ре-

зонансної частоти кільцевого резонатору 
0

n
f

f
f  . При цьому основна резонанс-

на частота визначалась як: 
nL

c
f

cp

O


 , де Lср – середня довжина кільцевого ре-

зонатору, c = 310
8
 м/с – швидкість розповсюдження світла, n = 1,45 – показник 

заломлення оптичного середовища (кварцового скла). Амплітуда вхідного сиг-

налу при цьому приймалась рівною одиниці (А1  = 1). 

На рис. 3.6 приведено характеристики фільтру для різних коефіцієнтів 

зв’язку k при фіксованих значеннях втрат l = 0,01. Як видно з графіків, залеж-
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но від зміни k у межах від 0,1 до 0,9 величини загасання у смузі пропускання 

складають 0,1715,9 дБ, а в смузі режекції – 7,78108 дБ. Зокрема, при k = 0,65 

значення загасання в смузі пропускання складає 0,6 дБ, а у смузі запирання – 

26,6 дБ. Тобто зі зменшенням k збільшується перепад між значеннями втрат у 

смугах пропускання і запирання, що свідчить про зростання добротності кіль-

цевого резонатору. При цьому характеристики переміщуються у область біль-

ших значень загасання. Але збільшення добротності при зменшенні та досяг-

ненні певного значення коефіцієнту зв’язку k припиняється та стабілізується. 

Так, наприклад, у даному випадку (l = 0,01) при k < 0,3 перепад між значення-

ми загасання у смугах пропускання і запирання залишається незмінним. 

 
Рисунок 3.6 — Характеристики фільтру для різних коефіцієнтів зв’язку k при 

значенні втрат αl = 0,01 

На рис. 3.7 подано ті ж самі характеристики, але за різних значень втрат l 

і при фіксованому значенні коефіцієнта зв’язку k = 0,65. Як видно з наведених 

графіків, зі зменшенням втрат зменшується загасання у смузі пропускання фі-
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льтру, в той час як у смузі запирання його рівень залишається практично не-

змінним. 

Як приклад було розглянуто конструкцію фільтру для системи DWDM, що 

працює у діапазоні 1530 – 1560 нм при числі каналів N = 64 та інтервалах між 

каналами порядку 0,4 нм, при цьому значення показника заломлення матеріалу 

резонатора вважалось рівним n = 1,45. Розрахунковий радіус вигину при цьому 

склав 0,66 мм. При цьому втрати у середині резонатору настільки малі, що ми 

ними нехтуємо. Величину k можна змінювати за рахунок вибору відстані між 

кільцевим оптичним резонатором і оптичним хвилеводом. Характеристики та-

кої конструкції будуть аналогічними характеристикам, приведеним на рис. 3.6. 

 
 Рисунок 3.7 — Характеристики фільтру для різних значень інтегральних 

втрат l при значенні коефіцієнта зв’язку k=0,65 

3.3 Виграш фільтру запропонованої конструкції 

Виграш характеризує властивість фільтрації та визначається за формулою: 
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де відношення сигнал шум на вході фільтра, за нехай відомих значень сигналу 

РСвх = 1 та шуму РШвх = 0,1 на його вході, дорівнюватиме 

 

 10с

ш ВХ

Р
Р

   
 

 (3.2) 

А для визначення відношення сигнал/шум на виході такого фільтру скори-

стаємося наступним алгоритмом, для більшої наочності виконання якого вико-

ристаємо рис. 3.8, на якому зображено фрагмент характеристики фільтру між 

двома сусідніми антирезонансними частотами 0 і N. 

 
 Рисунок 3.8 — Фрагмент характеристики фільтру 

Відрізок (N – 0) розбито на парне число N ділянок , тоді можна сказа-

ти, що частота N/2 є резонансною. 

Для знаходження значення сигналу на виході фільтру використаємо фор-

мулу визначення загасання: 
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де, як вже зазначалося, РСвх = 1, тоді РСвих дорівнюватиме 
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де N/2 – значення загасання сигналу, тобто загасання на резонансній частоті 

N/2. 

Значення шуму на виході фільтру РШвих дорівнюватиме сумі значень шуму 

на кожній з N ділянок Рші вих: 

 




N

i

шіш вихвих
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0  (3.4) 

Для знаходження значень Рші вих будемо виходити з наступної формули: 
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де Рші вх. = РШ вх/N, тоді (3.5) буде: 
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Звідки Рші вих дорівнюватиме 
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Підставляючи (3.6) у (3.4), отримаємо вираз для обчислення РШ вих: 
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Отже, використавши вирази (3.2), (3.3), (3.7) у формулі (3.1) та виконавши 

деякі математичні перетворення, маємо формулу (3.8) для розрахунку виграшу 

фільтру: 
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За допомогою нашої  Програми 2 та вище викладеного алгоритму з досить 

великим N було розраховано виграші фільтрів з різними параметрами. Резуль-

тати розрахунків представлено на рис. 3.9 у вигляді графіків залежності вигра-

Ст
уп
ак

 В.
 І. 
КіВ
РА

, 2
01

6



42 

 

шу M від коефіцієнту зв’язку k при найбільш наочних значеннях інтегральних 

втрат. 

 
Рисунок 3.9 — Виграш фільтру як функція коефіцієнту зв’язку 

Результати розрахунків свідчать про доцільність застосування у системах 

зі спектральним ущільненням каналів фільтрів, створених на основі кільцевого 

резонатору, оскільки їм притаманна еквідистантність розташування смуг про-

пускання і режекції. При цьому за рахунок вибору параметрів фільтру можна 

отримати значення загасання у смузі пропускання 0,21,7 дБ, а у смузі запи-

рання – 840 дБ. Слід також зауважити, що зі зменшенням коефіцієнту зв’язку 

кільцевого резонатору з оптичними хвилеводами помітно зростає виграш філь-

тру, але в залежності від параметрів певного фільтру існує таке значення кое-

фіцієнту зв’язку, нижче якого зменшення цього параметру немає ніякого сенсу, 

оскільки виграш залишається практично незмінним. Ця особливість запропоно-

ваної конструкції у деякій мірі дозволяє зменшити складність технічної реалі-

зації фільтру. 
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4 ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ СОЛІТОННИХ РЕЖИМІВ ПЕРЕДАЧІ У 

ВОЛОКОННО – ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ПЕРЕДАЧІ 

Відкриття солітону як фізичного явища відноситься до 1834 р., коли анг-

лійський інженер-суднобудівник Джон Рассел випадково прослідкував за пове-

дінкою одиночної носової хвилі, що виникла у каналі при раптовій зупинці ба-

ржі. Відірвавшись від носу баржі, хвиля розповсюджувалась, не змінюючи 

швидкості, висоти і форми, на декілька кілометрів. Рассел назвав її хвилею тра-

нсляції (wave of translation) і доповів про її властивості, вивчені на основі нату-

рного моделювання відрізку каналу, на засіданні Королівської Спільноти, яке 

відбулося у 1844 р. Однак результати його досліджень не знайшли застосуван-

ня принаймні ще 50 років. У 1895 р. датчани Кортевег і де Фріз пояснили цей 

феномен, отримавши розв’язок нелінійного рівняння, названого їх іменем. 

Пройшло іще майже 70 років, і у 1964 р. хвилевий розв’язок рівняння Кортеве-

га-де-Фріза було названо солітонною, або одиночною, хвилею. Однак всі ці до-

слідження не були пов’язані з оптичними хвилями у дисперсних середовищах, 

тобто у середовищах, де фазова швидкість хвилі залежить від її частоти [5]. 

Все це разом взяте стало потужним стимулом для розвитку досліджень 

щодо оптичних солітонів – світлових імпульсів (хвиль), що здатні розповсю-

джуватись у дисперсних оптичних середовищах на великі відстані практично 

без зміни форми (розширення). Їх використання дозволило б раз і назавжди ви-

рішити проблему довжини регенераційної ділянки. Було отримано феномена-

льні результати, які дали надію на те, що швидкості цифрових солітонних ліній 

зв’язку можуть бути збільшені до кількох сотень Гбіт/с на канал, а довжина ре-

генераційної ділянки – до 1 тис. км. 

4.1 Фізичні явища у оптичних світловодах 

Спочатку спробуємо формально визначити, що ж таке “оптичні солітони”. 

Це хвилі спеціальної форми, що збуджуються лазерним джерелом світла у ВС 

при сумісній дії дисперсійних і нелінійних ефектів у області аномальної 
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(від’ємної) дисперсії. Солітони можуть розповсюджуватись у ВС на значні від-

стані (декілька тисяч кілометрів) практично без спотворення форми і зберігати-

ся при зіткненнях одного з іншим (тобто відновлювати напрямок руху, швид-

кість й амплітуду). 

Для того щоб дати уяву про оптичний солітон та пояснити притаманні йо-

му властивості, коротко розглянемо ряд фізичних явищ, що супроводжують йо-

го виникнення і розповсюдження. У звичайних ВОЛЗ основним фактором, що 

обмежує швидкість передачі оптичного імпульсу, є його розширення із-за дис-

персії групових швидкостей (ДГШ) та інших нелінійних ефектів. ДГШ – це за-

лежність фазової швидкості хвиль від їх частоти [3]. 

Фазова швидкість зворотнопропорційна показникові заломлення середо-

вища n, який, власне, й залежить від частоти. ДГШ може бути нормальною, 

якщо n зростає зі збільшенням f чи зменшенням , або аномальною, якщо n 

зменшується зі збільшенням f чи зменшенням . Залежність фазової швидкості 

від f або . для нормальної й аномальної дисперсій – зворотна. Для ОМ кварцо-

вого ВС ДГШ додатна для  < 1312 нм, і є нульовою в окресі  = 1312 нм. 

Якщо оптичний імпульс складається з декількох спектральних складових 

(а це майже завжди так), то при розповсюдженні у оптичному дисперсному се-

редовищі вони, маючи різні швидкості через дисперсію, приходять у певну то-

чку в різний час, що зумовлює спотворення форми імпульсу і його розмивання 

(несиметричне розширення). Додаткове, без спотворення форми, розширення 

імпульсу (симетричне розширення) відбувається за рахунок його природного 

загасання, викликаного розсіюванням потужності хвилі при її проходженні 

вздовж ВС. 

Для уникнення нерідко виникаючої плутанини потрібно пам’ятати, що за 

характеристики дисперсії ВС у довідниках приводять дисперсійний параметр 

D, протилежний за знаком ДГШ і який має іншу розмірність (пс/(кмнм), тоді 

як розмірність ДГШ – пс
2
/км).  
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Вплив дисперсії зазвичай знижується за рахунок вибору несучої довжини 

хвилі поблизу точки нульової дисперсії. Однак до нескінченості збільшувати 

довжину ділянки регенерації все рівно не виходить, оскільки використовування 

великих довжин хвиль й більш потужних лазерних джерел сигналу або ж опти-

чних підсилювачів (ОП) з потужними джерелами накачування призводить до 

різкого зростання впливу нелінійних ефектів. 

4.2 Формування солітонів 

Загальний розв’язок нелінійного рівняння Шредингера, отримане Захаро-

вим і Шабатом, довів існування фундаментального солітону (або солітону 1-го 

порядку) і так званих солітонів N-го порядку. Початкова форма імпульсу фун-

даментального солітону відповідає гіперболічному секансу: f() = sech(). Для 

солітону N-го порядку маємо f()=Nsech(), де N – ціле число, що відповідає 

порядку солітону,  – ширина солітону [5]. 

Солітон формується, коли пікова потужність, необхідна для його збуджен-

ня, перевищує декотре порогове значення, причому для солітонів N-го порядку 

ця потужність в N
2
 разів більша за потужність збудження фундаментального 

солітону. Потужності, необхідні для генерації солітонів N-го порядку, зроста-

ють у послідовності 1: 4: 9: 16: ... . 

4.3 Основні обмеження 

При створенні солітонних ВОЛЗ потрібно враховувати ряд обмежень, ос-

новними з яких є: 

• втрати потужності солітону в ВС; 

• наявність паразитної частотної модуляції (ПЧМ) у початковому імпуль-

сі; 

• взаємодія сусідніх солітонних імпульсів. 

Коротко розглянемо сутність цих обмежень. 

4.3.1 Втрати потужності солітону 

Для збереження властивостей солітону з розповсюдженням вздовж ВС 

слід зберігати його пікову потужність, яка експоненційно зменшується по дов-
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жині світловоду. Практика показує, що ширина солітонного імпульсу зростає 

лінійно при проходженні по ВС. 

Солітонні лінії зв’язку можуть використовуватись або для збільшення до-

вжини регенераційної ділянки (хоча б у два рази порівняно зі звичайною) при 

передачі даних на швидкостях аж до 159 Гбіт/с рівень STM-256, або для пере-

дачі інформації на дуже великі відстані (декілька тисяч кілометрів) без застосу-

вання регенераторів. Втрата може бути компенсована за рахунок оптичних під-

силювачів (ОП). Підсилювач відновлює солітон як фізичний об’єкт, а потім со-

літонний імпульс стискається до первинної ширини. 

У результаті стискування імпульсу частина енергії розсіюється і перетво-

рюється у дисперсійну хвилю, яка серйозно заважає роботі лінії зв’язку. Для її 

обмеження приходиться зменшувати відстань між ОП до 10 – 15 км. Виходом з 

цього положення є вдосконалення ОП (наприклад, використовування ОПЕВС), 

або підсилення солітонів завдяки ВКР, за якого суттєво скорочується доля роз-

сіяної енергії. 

4.3.2 ПЧМ у початковому імпульсі 

Інший обмежуючий момент – наявність ПЧМ у початковому імпульсі. Ім-

пульс, генерований лазерним джерелом, має не тільки форму, що відрізняється 

від гіперболічного секанса, але й ПЧМ. Вона накладається на ФСМ і порушує 

баланс між дисперсійними і нелінійними ефектами, який є необхідним для іс-

нування солітонів [5]. 

 

4.3.3 Взаємодія сусідніх солітонних імпульсів 

У такій системі зв’язку солітонний імпульс грає роль інформаційного ім-

пульсу. При збільшенні швидкості передачі інформації відстань між такими 

імпульсами, а значить, і солітонами, стає настільки малою, що неможливо уни-

кнути їх взаємодії. При малій відстані між ними така взаємодія може періодич-
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но зумовлювати накладання солітонів, що призводить до виникнення помилок 

у інформації, що передається. 

Отже, використання вузькополосних джерел, що забезпечують оптимальну 

тривалість вхідних імпульсів та ВС із компенсованою дисперсією, дозволить 

реалізувати максимально можливу швидкість передавання інформації у десятки 

терабіт в секунду на відстань до 100 км.  

4.4 Солітонні лінії зв’язку 

Солітони знайшли застосування по крайній мірі у трьох областях [10]: 

• стискування оптичних імпульсів; 

• створення солітонних ліній зв’язку; 

• створення солітонних лазерів. 

Коротко зупинимося на двох останніх з них. 

4.4.1 Експериментальні лінії зв’язку 

У області створення солітонних ВОЛЗ було досягнуто певного прогресу – 

створено їх експериментальні зразки. Можливо, прогрес був би значнішим, як-

би не бурхливий розвиток систем з хвилевим мультиплексуванням WDM. 

У 1983 р. Хасегава запропонував схему солітонної ВОЛЗ. Ця лінія базуєть-

ся на топології “точка – точка”; у ній реалізовано архітектуру лінійного послі-

довного кола, яке складається з лінійних сегментів світловодів довжиною L з 

ВКР – підсилювачами. Підсилення організовано так: на кінцях кожного сегмен-

та встановлено спрямовані відгалужувачі, через які у ВОЛЗ (ВС) у обох напря-

мках вводиться випромінювання накачування від лазера, який працює на дов-

жині хвилі 1460 нм. У схемі може бути використано ОМ ВС – як звичайний, 

так і зі зсувом дисперсії з ефективною площею осердя 25 мкм
2
, що працює на 

довжині хвилі 1550 нм. Реалізовані значення L склали 40 – 50 км, а загальна до-

вжина лінії – 600 км [5].  

Серйозним стимулом до створення нових експериментальних солітонних 

ВОЛЗ стала поява у 1989 р. ОП з діодним накачуванням на основі легованого 
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ербієм ВС (ОПЕВС), що працює на довжині хвилі 980 або 1480 нм. Ці ОП від-

носяться до класу підсилювачів із зосередженим (а не розподіленим, як у під-

силювачах на ВКР) підсиленням. ОП такого типу були використані у експери-

ментальній системі зв’язку, розрахованій на швидкість передачі даних 80 Гбіт/с 

по ОМ ВС, яке працює на довжині хвилі 1550 нм. 

Реалізовані значення L склали 25 км, а загальна довжина лінії – 500 км з 

рівнем помилок по бітам BER = 10
-10

. Відстань між підсилювачами вибиралась 

так, щоб вона була більша за період солітону чи порівняно з ним. Крім того, 

використовування ВС зі зсувом дисперсії дозволило істотно зменшити потуж-

ність джерела, яка потрібна для формування солітону. Експериментальна ВОЛЗ 

містила 20 лінійних сегментів по 25 км кожний. Сегмент об’єднував підсилю-

вач ОПЕВС і ОМ ВС відповідної довжини [10]. За джерело випромінювання 

був взятий лазер, що працював на частоті 10 ГГц і з кільцем ОВ, легованого 

ербієм, у колі зворотного зв’язку [5]. 

Використовувся ВС зі зсувом дисперсії, яке мало на довжині хвилі 1552 нм 

дисперсію −0,19 пс/кмнм. Кодовані інформаційні імпульси підсилювались 

ОПЕВС до солітонної пікової потужності порядку 8,2 дБм. 

Вказана схема ВОЛЗ могла працювати на швидкості до 160 Гбіт/с (еквіва-

лент STM - 256). 

4.4.2 Перспективи втілення солітонних ліній зв’язку 

Як було сказано, перспективність солітонних систем та їх перевага перед 

звичайними методами оптичної передачі оцінюється відповідно до можливос-

тей підвищення швидкості передачі та збільшення довжини регенераційної ді-

лянки. Основними перешкодами до втілення солітонних ВОЛЗ є шум когерент-

ного підсилення (ефект Гордона-Хауса), акумуляція підсиленого спонтанного 

випромінення (ASE) і взаємні впливи. Ст
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4.5 Солітонний лазер 

Дослідження солітонів відкриває нові можливості при створенні генерато-

рів надкоротких імпульсів з регульованою частотою та тривалістю.  

Солітонний лазер являє собою два зв'язаних резонатора – синхронно-

накачуваний лазер на центрах барвників і резонатор із нелінійним ВС. Схема 

солітонного лазера зображена на рис. 4.3. Він складається із першого резонато-

ра, в який входить синхронно-накачуваний лазер на центрах барвників (дзерка-

ла М1, М2, М0, двопроменезаломлювальна пластинка), з’єднаний за допомогою 

поділяючої пластинки і мікроскопічного об’єктиву із другим резонатором, який 

утворено дзеркалами М0 і М3. 

 
Рисунок 4.3 – Схема солітонного лазеру.  

М1, М2 – дзеркала першого резонатора; 

М0, М3 – дзеркала другого резонатору; 

К – двопроменезаломна пластинка; 

S – подільна пластинка. 

Лазер на центрах барвників вибрано із наступними характеристиками. У 

випадку, коли імпульс підкачки мав потужність ~ 5 Вт при  = 1.064 мкм лазер 

генерував імпульси тривалістю  8 пс  = 1.4 – 1.6 мкм і W ~ 1 Вт. У солітон-

ному лазері використовувався ВС із діаметром серцевини  8.6 мкм, здатний 

зберегти поляризацію. ВС із такою властивістю використовується тому, що у 

протилежному випадку параметри генерованих імпульсів будуть флуктувати в 

залежності від довжини ВС L, довжини хвилі  та інших факторів. 
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Принцип роботи солітонного лазера полягає у наступному: генерований 

лазером широкий імпульс вводиться у ВС. Після проходу через ВС імпульс 

звужується. 

Після цього стиснення імпульс повертається знову в основний резонатор 

синхронно із накачкою. Цей процес повторюється до тих пір, поки імпульс не 

набуде стаціонарної форми, в даному випадку у вигляді N=2 солітона, на який 

розраховано лазер. Випишемо умови, при виконанні яких працює солітонний 

лазер. Умова генерації у ВС N = 2 солітону за допомогою початкового імпульсу 

типу sech
2
 має вигляд Р2  = 4 Р1, де Р1 є пікова потужність, 

 P
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Умови роботи солітонного лазера можна визначити за графіком (рис. 4.4), 

на якому зображена залежність тривалості  від L
1/2

 (формули (4.2)). 

 
Рисунок 4.4 — Залежність тривалості імпульсу  від L 

Суцільна лінія відповідає z0/2, дискретна лінія відповідає Р2  = 4 Р1 при 

 = 1.5 мкм, n2
~
 = 3.210

-16
 см

2
/Вт, D  15 пс/нмкм. 
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Необхідно відмітити, що вимоги до параметрів ВС, за яких можлива робо-

та солітонного лазера, не дуже суворі. Так, довжина ВС L повинна бути рівною 

z0/2 із точністю z ~1 мм, причому z пропорційна довжині ВС. В той же час 

довжина резонатора підбирається із точністю до кількох мікрон, тобто вимоги 

суттєво суворіші. 

Опишемо теорію роботи солітонного лазера. Основою для теоретичного 

опису солітонного лазера є наступна модель [25]: 

а) поширення світлового імпульсу у ВС описується нелінійним рівнянням 

Шредингера (НРШ); 

б) активний елемент лазера являє собою систему із активною синхроніза-

цією мод. 

Система рівнянь для мод має вигляд 

En' = (–k)En+(En+1+En–1–2 En).   (4.3) 

Тут: k – коефіцієнт втрат; 

 = 0S – коефіцієнт підсилення; 

S – фактор нелінійності, S = exp(–W/W0), де  

W – енергія імпульсу; 

W0 – енергія насичення.  

 = exp(–n
2
/n0) − коефіцієнт зв’язку; 

n0 – число зв’язаних мод.  

Рівняння для поля імпульсів в ОМВС має вигляд НРШ. 

Відповідний солітонний розв’язок є 

E() = 
N

T
  sech(


T

 ),     (4.4) 

Тут N=1,2, ... , Т – тривалість імпульсу.  

Період повторення солітону по  дорівнює 0=nT
2
/2. У експериментах 

[26] використовувались солітони із N=2. НРШ для N=2 має точний розв’язок 

E(,t)=4exp(–i/2)[ch(4)+4 ch(2)+3cos(4)]
-1 

·[ch(3)+3exp(–4i) ch()].    (4.5) 
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Цей розв’язок є періодичним за  із періодом /2. Для ОМ ВС довжини L 

завжди можна так підібрати параметри вхідного імпульсу, що його профіль бу-

де близьким до (4.4). 

Наведемо результати числового моделювання для даної моделі. Початкові 

умови вибирались у вигляді когерентного квазістаціонарного імпульсу генера-

ції. Коефіцієнт зв’язку роздільного дзеркала S із ВС вибирався 3%, інші дзер-

кала вважалися повністю відбиваючими. В результаті зворотного зв’язку через 

ВС після кожного проходу поле в резонаторі змінювалось не сильно. Фаза солі-

тону N =2 після проходження по ВС L = /2 зазнає зсуву  = /4 . Для того, 

щоб фаза на виході ВС була такою ж, як і на вході, в експерименті необхідно 

підстроювати положення дзеркала. Числове моделювання еволюції імпульсу із  

 = 6 0 у ВС довжиною l = 0,14 показало, що процес встановлення займав 50 

– 100 проходів і утворювався імпульс за формою близький до (4.5). Крім того 

спостерігався дуже повільний дрейф фази солітону у ВС. 

4.6 Генератор солітонних імпульсів з використанням кільцевого оп-

тичного резонатору 

Потреби збільшення інформаційно – пропускної здатності ВОЛЗ призвели 

до потреби створення ВОЛЗ з використанням оптичних солітонів. Для перехо-

ду ВОЛЗ в солітонний режим необхідно подати на її вхід солітонні імпульси 

досить високої оптичної потужності – ~ 1 Вт [7]. З цією метою використову-

ються генератори солітонних імпульсів (рис. 4.5), що являють собою лазер 1, 

довжину хвилі якого можна перестроювати, при цьому вихід лазера 

під’єднаний до елементу зв’язку 2 – дільника світлового пучка, що являє собою 

у даному випадку напівпрозору дзеркальну пластинку та забезпечує подачу 

50% потужності сигналу лазера на вихідний ВС 5 генератора, а подачу інших 

50% потужності на вхід відрізку ВС 3, вихід якого підключено до дзеркала 4. Ст
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Рисунок. 4.5 — Схема звичайного генератору імпульсів 

Пристрій працює таким чином: лазер 1 функціонує у режимі синхронізації 

мод, за якого відбувається генерація коротких імпульсів. Імпульс з виходу ла-

зера 1 подається на вхід елемента зв’язку 2 – дільника світлового пучка – та на 

вхід відрізку ВС 3. Після відбиття від дзеркала 4 оптичний імпульс надходить 

через ВС 3 та елемент зв’язку 2 до входу лазера 1. Таким чином, відрізок ВС 3 

працює, як елемент зворотного зв’язку в генераторі солітонних імпульсів. 

При перевищенні на вході ВС деякого порогового значення оптичної по-

тужності Pt у ВС формується солітон, який відрізняється за формою від імпуль-

су, що генерує сам лазер 1, і який через елемент 2 надходить на вхід лазеру 1. 

Після декількох циклів настає стаціонарний режим, в якому імпульси, що 

їх генерує лазер 1, є солітонами ВС 3. Ці імпульси через елемент зв’язку 2 по-

даються на вихідний ВС 5 генератора. 

Недоліком такого пристрою є той факт, що для формування солітонного 

імпульсу у ВС 3 необхідно подати імпульс, оптична потужність якого повинна 

бути не меншою за порогове значення Pt і має складати величину порядку 1 Вт 

[7], що накладає високі вимоги на конструкцію лазера та значно збільшує його 

вартість. 
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Метою використання цього пристрою є зменшення значення оптичної по-

тужності на виході лазера, що входить до складу генератора солітонних імпу-

льсів, до рівня, який набагато нижчий за пороговий Pt. Крім того, пропонується 

переведення лазера з режиму синхронізації мод у режим безперервного випро-

мінювання. Це дозволить значно спростити та здешевити конструкцію лазера. 

Зокрема, використовувати у якості лазера стандартні лазери, що виробляються 

для серійних систем зв’язку. 

Для цього у відому конструкцію (рис. 4.5), що складається з лазеру 1, дов-

жину хвилі якого можна перестроювати; елементу зв’язку 2, відрізку ВС 3 та 

дзеркала 4, додатково вноситься другий елемент зв’язку 4 (рис. 4.6) та ще один 

ВС 6. При цьому дзеркало 4 з конструкції виключається, а кінці ВС 3 

з’єднуються таким чином, що утворюється кільцевий ВО резонатор. Елементи 

зв’язку при цьому утворюються в місцях зближення кільцевого резонатору та 

ВС 5, 6. 

 
Рисунок 4.6 — Схема генератору солітонів на основі 

кільцевого оптичного резонатору 

У якості лазеру в цьому випадку може використовуватись малопотужний 

лазер у режимі неперервної генерації сигналу. 

На рис. 4.7 подано конструкцію генератору солітонних імпульсів з викори-

станням кільцевого оптичного резонатору. 
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Рисунок. 4.7 — Конструкція генератору солітонів 

на основі кільцевого оптичного резонатору 

Генератор включає до свого складу лазер 1, робочу довжину хвилі якого 

можна перестроювати, вихідні світловоди 1(5) і 2(6), кільцевий резонатор 3 та 

елементи зв’язку 2, 4 кільцевого резонатору з ВС 5, 6. 

Пристрій працює наступним чином: 

Оптична потужність з виходу лазера 1 через елемент зв’язку 2 з коефіцієн-

том зв’язку k подається у кільцевий оптичний резонатор 3. При цьому робоча 

довжина хвилі лазера 1 вибирається таким чином, щоб у кільцевому резонаторі 

виконувались умови резонансу (на довжині резонатору при цьому повинно 

вкладатись ціле число хвиль). Як показують на рис. 4.8 результати розрахунків, 

проведених за методикою, наведеною у [27] (Програма 1), в умовах резонансу 

амплітуда поля А2 у кільцевому резонаторі може значно (до 25 разів) переви-

щувати амплітуду поля А1 вихідного сигналу лазера 1. В термінах потужності 

це означає, що рівень перевищення потужністю у кільцевому резонаторі вихід-

ної потужності Рвх лазера 1складає до 28 дБ. 

На рис. 4.9 представлено результати розрахунків за Програмою 1  у вигля-

ді залежності амплітуди сигналу А2 у кільцевому резонаторі від значення кое-

фіцієнту зв’язку k для різних значень інтегральних втрат у резонаторі. Бачимо, 

що для кожного фіксованого значення втрат l існує оптимальне значення кое-

фіцієнту зв’язку k, за якого амплітуда сигналу у резонаторі сягає максимальної 
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величини. Як видно з рис. 4.8 та рис. 4.9, значення рівня перевищення визнача-

ється втратами у кільцевому резонаторі l та коефіцієнтом зв’язку k. Зменшен-

ня цих параметрів викликає збільшення рівня перевищення потужністю у кіль-

цевому резонаторі рівня вихідного сигналу лазера 1. Цей факт робить можли-

вим виникнення солітонного імпульсу в умовах резонансу в кільцевому резона-

торі за рахунок вибору конкретного значення коефіцієнта зв’язку k для відомих 

величин втрат в резонаторі l (рис. 4.9). Вихідний сигнал лазера 1 при цьому 

може бути набагато нижчий за пороговий рівень Pt: Рвх << Pt. Необхідно також, 

щоб виконувались умови Pt<Ррез, де Ррез – оптична потужність у кільцевому ре-

зонаторі. 

 
Рисунок. 4.8 − Залежність амплітуди сигналу в кільцевому резонаторі 

від частоти в окресі однієї з резонансних частот 
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Рисунок. 4.9 − Залежність амплітуди сигналу в кільцевому резонаторі 

на резонансній частоті від коефіцієнту зв’язку 

 

Так, наприклад, при l = 0.001 та k = 0,04, амплітуда поля А2 в резонаторі 

перевищує амплітуду А1 більш ніж у 11 разів. Це означає, що значення вихідної 

потужності лазера може бути на 20 дБ нижче за Pt, і при цьому виконується 

умова формування солітонного імпульсу в резонаторі. Після формування солі-

тонного імпульсу в резонаторі його потужність підвищується приблизно в Т0/Тс 

раз порівняно з потужністю сигналу в кільцевому резонаторі перед настанням 

солітонного режиму Ррез: 

,
Т

Т
PP

с

0
резc   

де Т0 – період циркуляції солітону по кільцевому резонатору; 

Тс – тривалість солітонного імпульсу; 

Рс – потужність солітону. 

Потужність імпульсів, які формуються на виході 2 ВС 6 за рахунок зв’язку 

кільцевого резонатору та ВС під час циркуляції солітонного імпульсу в кільце-

вому резонаторі визначається співвідношенням: 
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.k
Т

Т
РР 2

с

0
резвих   

При виконанні співвідношення 

,Pk
Т

Т
Р t

2

с

0
рез   

у вихідному ВС 6 також поширюється солітонний імпульс. 

Також за нашою Програмою 2 було розраховано динаміку встановлення 

рівня сигналу у кільцевому оптичному резонаторі. Результати розрахунків при-

ведено на рис. 4.10 у вигляді графіків залежності амплітуди у середині резона-

тору від кількості циклів проходження сигналом кільцевого резонатору N. Мо-

жна зробити висновок, що зі зменшенням величини втрат у кільцевому резона-

торі та значення коефіцієнту зв’язку для встановлення солітонного режиму в 

запропонованому генераторі потрібно більше часу для проходження сигналом 

більшої кількості циклів. 

 
Рисунок. 4.10 − Залежність амплітуди сигналу в кільцевому резонаторі 

від кількості циклів проходження сигналом кільцевого резонатору 
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Таким чином, за наведених вище умов, на виході пристрою спостерігаєть-

ся послідовність солітонних імпульсів з періодом Т0 між ними. При цьому по-

тужність сигналу лазеру, що використовується у пристрої, може бути набагато 

нижча за порогову потужність формування солітонів у ВС Pt. Це дає можли-

вість використовувати у якості джерела випромінювання в генераторі солітон-

них імпульсів прості конструкції дешевих лазерів з невеликим рівнем вихідної 

потужності (23 мВт); зокрема, стандартні лазери, які виробляються для серій-

них систем зв’язку. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі розглянуті питання, пов'язані з аналізом і оцінкою 

небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що мають місце при 

проектуванні ВО комп’ютерної мережі. 

Аналіз безпечної роботи з ПЕОМ  виконується з урахуванням вимог 

ДсанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 0.00-1.28-10. 

До  потенційно небезпечних і шкідливих для  здоров'я людини чинників 

при використанні ПЕОМ можуть бути віднесені:  

 наявність електромагнітного випромінювання радіочастотного    

     діапазону; 

 незадовільні умови освітленності робочої зони; 

 невідповідність параметрів мікроклімату в робочому приміщені 

санітарним нормам; 

 підвищенний рівень виробничого шуму; 

 іонний склад повітря; 

 електростатичні поля; 

 можливість поразки електричним струмом; 

 виникнення пожежо- та вибухонебезпечних ситуацій. 
 

5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників при вико-

ристанні ПЕОМ 

5.1.1. Електробезпека 

Вимоги електробезпеки у приміщеннях, де використовуються обчислюва-

льні машини і персональні комп'ютери (далі — ЕОМ) відображені у НПАОП 

0.00-1.28-10  та ДсанПіН 3.3.2.007-98. Відповідно до цих нормативних докуме-

нтів під час проектування систем електропостачання, монтажу основного елек-

трообладнання та електричного освітлення будівель та приміщень для ЕОМ 

необхідно дотримуватись вимог Правил улаштування електроустановок, 

(ПУЕ), ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.045-

84, ПТЕ, ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. 

Нормы проектирования", СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового 
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осветительного оборудования промышленных предприятий". Правил пожежної 

безпеки в Україні та інших нормативних документів, що стосуються штучного 

освітлення і електротехнічних пристроїв, а також вимог нормативно-технічної 

експлуатаційної документації заводу-виробника. ЕОМ, периферійні пристрої 

ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, ін-

ше устаткування (апарати управління, контрольно-вимірювальні прилади, сві-

тильники тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту 

мають відповідати класу зони за ПУЕ, мати апаратуру захисту від струму коро-

ткого замикання та інших аварійних режимів. 

Неприпустимим є підключення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та 

устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ до звичайної 

двопровідної електромережі, в тому числі — з використанням перехідних при-

строїв. 

Електромережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення пер-

сональних ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслугову-

вання, ремонту та налагодження ЕОМ слід виконувати за магістральною схе-

мою, по 3—6 з'єднань або електророзеток в одному колі. 

Індивідуальні та групові штепсельні з'єднання та електророзетки необхідно 

монтувати на негорючих або важкогорючих пластинах з урахуванням вимог 

НПАОП 0.00-1.28-10 , ПУЕ та Правил пожежної безпеки в Україні. 

Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ, 

периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та 

налагодження ЕОМ при розташуванні їх у центрі приміщення, прокладають у 

каналах або під знімною підлогою в металевих трубах або в гнучких металевих 

рукавах. При цьому не дозволяється застосовувати провід і кабель в ізоляції з 

вулканізованої гуми та інші матеріали, що містять сірку. Відкрита прокладка 

кабелів під підлогою забороняється. 
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Є неприпустимими:  

— експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що втрати-

ла захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією; залишення під напругою 

кабелів та проводів з неізольованими провідниками; 

— застосування саморобних продовжувачів, які не відповідають вимогам 

ПУЕ до переносних електропроводок; 

— застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) 

електронагрівального обладнання або ламп розжарювання; 

— користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та з'єдну-

вальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампа-

ми, скло яких має сліди затемнення або випинання; 

— підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах, 

обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючи-

ми матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами); 

— використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповіда-

ють вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів. 

Небезпечний і шкідливий вплив на людей електричного струму 

виявляється у вигляді електротравм і професійних захворювань. Ступінь 

небезпечного і шкідливого впливу на людину електричного струму залежить 

від:  

 роду і розміру напруги струму;  

 частоти електричного струму;  

 шляху струму через тіло людини; 

 тривалості впливу електричного струму на організм людини; 

 умов зовнішнього середовища. 

За умовами електробезпеки персональні комп'ютери можна віднести до 

електроустановок до 1000 В. 

Гранично припустимі значення струмів і напруг доторку при аварійному 

режимах роботи електроустаткування відповідає ГОСТ 12.1.038 - 88 і приведені 

в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1. Гранично припустимі значення напруг доторку при 

аварійному режимі. 

Рід струму  Тривалість дії, сек 

0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Змінний струм 

висотою 50 Гц 
650 500 250 165 125 100 85 75 65 55 50 

 

Розрахунок захисного занулення 

Занулення – це навмисне з'єднання частин електроустановки, що норма-

льно не перебувають під напругою, із глухозаземлениминейтралью генератора 

або трансформатора в мережах трифазного струму, виводом джерела однофаз-

ного струму або середньою точкою джерела в мережах постійного струму. 

Розрахувати струм короткого замикання для схеми занулення можна за 

формулою: 

0rr

U
I C
КЗ


 , 

де UС – розмір живлячої напруги, UС = 220 В;  

r – опір фазного проводу, r = 1,3 Ом;  

r0 – опір нульового проводу, r0 = 1 Ом. 

96
3,11

220



КЗI А 

Для захисту від струму повинна виконуватися умова IКЗ > 1,4*IНОМ (при 

IКЗ < 100 А), де IНОМ  – номінальний струм спрацювання автомату струмового 

захисту. Тоді: 

AI HOM 68  

Розрахувати напругу дотику можна за формулою: 

ВrIU КЗДОТ  961960   Ст
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У якості захисного пристрою встановлений автомат на 25 А. Припустиме 

значення напруг доторку (таблиця 3.1.) при часі дії 0,1 с (час спрацьовування 

автомата) – 500 В, що задовольняє заданим вимогам. 

Заходи щодо забезпечення електробезпеки в робочому приміщенні 

розробляються з урахуванням ГОСТ 12.1.019-79. Електробезпеку необхідно 

забезпечити як організаційними, так і  технічними заходами. 

1. Розташування та з'єднання електроприладів повинно бути виконані з 

обліком зручностей і безпеки; 

2. Повинна виключатися можливість неправильного приєднання 

струмоведучих частин електроприладів;  

3. Конструкція штепсельних розеток і вилок для напруги вище 42 В 

повинна відрізнятися від конструкції штепсельних розеток і вилок для напруги 

42 В та менше; 

4. Для здійснення з'єднання за допомогою розетки-вилки до розетки 

повинне підключатися джерело енергії, до вилки - її приймач; 

5.  Ізоляція струмоведучих частин; 

6.  Захисне занулення; 

7. Застосування засобів і (або) елементів призначених для автоматичного 

відключення електроприладу в аварійному режимі (перевантаження, перегрів, 

коротке замикання). 

 

5.1.2 Виробниче освітлення 

Робота користувачів комп'ютерів характеризується значним напруженням 

зорового аналізатора, тому виключно важливе значення має забезпечення раці-

онального освітлення робочих місць. Зоровий дискомфорт може бути виклика-

ний: 

– неправильною орієнтацією робочого місця відносно світлових отворів 

(вікон); 

– неадекватними світловими характеристиками світильників (та/або) не-

правильним їх просторовим розташуванням відносно робочих місць; 
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— засліплюючою дією яскравих предметів, що знаходяться в полі зору ко-

ристувача (пряма блискість); 

— дзеркальним відбиттям на екрані предметів з високою яскравістю, що 

знаходяться за спиною користувача (відбита блискість); 

— неправильним розподілом яскравості в полі зору користувача; 

— засвіченням екрана прямим чи розсіяним світлом світильників або небо-

схилу через світлові отвори. 

У забезпеченні максимально комфортних умов зорової роботи вагома роль 

належить оптимізації кількісних та якісних показників освітлення.  

Нормований рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування до-

кумента становить 300—500 лк. 

Розрахуємо, втрату відносного контрасту К зображення на екрані відеотер-

міналу з яскравістю фону ВФ = 10 кд/м
2
 та яскравістю знаків ВЗН = 100 кд/м

2 
при 

накладанні на нього відбиття з яскравістю ВВІД = 500 кд/м
2
. 

Контраст знаків без впливу дзеркального відбиття становить: 

   
9

10

10100
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Контраст знаків на екрані при накладанні дзеркального відбиття рівний: 
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Таким чином контраст знаків на екрані при накладанні дзеркального від-

биття зменшився більш ніж у 50 разів. 

Ліквідувати контрастопонижуючий вплив дзеркального відбиття на екрані 

та засвітлень, що викликані високими рівнями розсіяного світла, шляхом під-

вищення, яскравості знаків, недоцільно, оскільки при цьому погіршується помі-

тність літер та цифр внаслідок виникнення "розмитості" (нечіткості) їх конту-

рів. 

Відповідно до НПАОП 0.00-1.28-10   освітлення у приміщеннях з відеотер-

міналами має бути суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне 

освітлення доповнюється штучним. Природне освітлення повинно бути боко-

вим, бажано одностороннім. Для уникнення засліплюючої дії сонячних проме-

нів найкраще, коли світлові отвори (вікна) зорієнтовані на північ чи північний 
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схід. Коефіцієнт природної освітленості (КПО) повинен бути не нижче 1,5%, 

відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 

Для забезпечення відносної постійності природного освітлення незалежно 

від погодних умов чи пори року необхідно вікна обладнати сонцезахисними 

регульованими жалюзями або світлорозсіюючими шторами з коефіцієнтом від-

биття 0,5—0,7. 

Розташовувати робочі місця з відеотерміналами необхідно таким чином, 

щоб в поле зору користувача не потрапляли вікна або світні поверхні світиль-

ників. Окрім того, вони не повинні також знаходитися безпосередньо за його 

спиною, щоб уникнути відблисків на екрані. 

В якості джерел штучного світла застосовуються люмінесцентні лампи, які 

краще поєднуються з природним освітленням, аніж лампи розжарювання. 

Окрім того, вони створюють більш дифузні світлові потоки, через що знижу-

ється можливість засліплюючої дії світла, відбитого екраном. Найкраще засто-

совувати люмінесцентні лампи типу ЛБ, які мають найвищу світловіддачу. 

Для обмеження прямої блискості від джерел природного (вікна) та штучно-

го (світильники) освітлення необхідно, щоб яскравість їх поверхонь, що пере-

бувають у полі зору не перевищувала 200 кд/м
2
, яскравість же. відблисків на 

екрані відеотерміналу не повинна перевищувати 40 кд/м
2
, а яскравість стелі — 

200 кд/м
2
. 

 

Перевірка відповідності природної освітленості у робочому приміщенні 

санітарним нормам.  

Метою розрахунку умов освітленості є перевірка їхньої відповідності но-

рмам. При бічному односторонньому освітленні нормується мінімальне 

значення коефіцієнта природної освітленості в точці, розташованій в одному 

метрі від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів, на перетині 

характерного розрізу площини помешкання і робочої поверхні. Характерний 

розріз приміщення– поперечний розріз посередині помешкання, площина якого 
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перпендикулярна площини світлових прорізів. Висота приміщення H = 3,2м, 

висота робочої поверхні hР = 0,7 м, розміри приміщення LxB = 9x6 м. 

Нормовані значення КПО визначаються відповідно до ДБН В. 2. 5. – 28– 

2006   Нормовані значення КПО (еН) для будівель, що розміщенні у I, II, IV та V 

поясах світлового клімату, визначаються за формулою: 

Cmee ІІІ

НН   

де ІІІ

Нe – значення КПО за нормами штучного та природного освітлення 

виробничих приміщень (ДБН В. 2. 5. – 28– 2006); Для найменшого об'єкта 

розрізнення 0,3 – 0,5 мм і зорових робот середньої точності значення КПО 

повинно бути ІІІ

Нe  = 1,5 % (природне освітлення при боковому освітленні). 

m – коефіцієнт світлового клімату;  

С – коефіцієнт сонячності клімату. 

Територія України, крім Кримського півострову, належить до IV поясу 

світлового клімату. Коефіцієнт m для IV поясу становить 0,9. 

При географічній широті північніше 50 півн.ш. й азимуті світлових 

прорізів кабінету в межах 226 – 315  коефіцієнт сонячності клімату С прийняти 

рівним 0,8. 

Таким чином, нормоване значення КПО: 

%1,18,09,05,1  Cmee ІІІ

НН  

Визначимо загальний коефіцієнт світлопропускання вікон 
ЗАГ : 

54321  ЗАГ  

де 1  – коефіцієнт світлопропусканняматеріалу (скло листове подвійне: 1  

= 0,8); 

2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі (віконна рама 

дерев’яна спарена: 2  = 0,6); 

3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях(при 

бічному освітленні - 
3  = 1); 
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4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях 

(при жалюзях, що регулюються,
4

  = 1);  

5
  – коефіцієнт, що враховує втрати світла у захисній сітці (при бічному 

освітленні 
5
  = 1). 

48,01116,08,0
54321

 
ЗАГ

 

Визначимо середній коефіціент відбиття приміщення: 

ПІДЛОГИСТІНСТЕЛІ

ПІДЛОГИПІДЛОГИСТІНСТІНСТЕЛІСТЕЛІ

СР
SSS

SSS







  

де 
СТЕЛІ

 , 
СТІН

 , 
ПІДЛОГИ


 

–  коефіцієнти відбиття відповідно стелі 

побіленої, стін і підлоги, 
СТЕЛІ

 = 0,7, 
СТІН = 0,5, ПІДЛОГИ = 0,1. 

СТЕЛІS , 
СТІНS , ПІДЛОГИS  – площі стелі, стін, підлоги.  

СТЕЛІS = 54 м
2
, 

СТІНS = 29 м
2
, 

ПІДЛОГИS = 54 м
2
 

42,0
542954

541,0295,0547,0





СР  

Визначимо фактичне значення коефіцієнта природного освітлення 

ФАКe при бічному освітленні (будинок, що проти стоїть, відсутній) 

визначаєтьсяспіввідношенням: 

З

ЗАГБІЧ

ФАК
К

rqe
e


 1

,

 

де 
БІЧ

e  – геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному 

освітленні; 

)(01,0 21 nneБІЧ  , 

де 1n  – кількість променів, що проходять від неба через світлові прорізи в 

розрахункову точку на поперечному розрізі помешкання, 1n  = 9; 

2n  – кількість променів), що проходять від неба через світлові прорізи в 

розраховану точку на плані помешкань 2n  = 35. 

15,3)359(01,0 БІЧe  
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q – коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість неба (є функцією 

кутової висоти середини світлового прорізу над робочою поверхнею), q = 0,75; 

ЗК – коефіцієнт запасу (виробниче помешкання з повітряним 

середовищем, що містить менше 1 мг/м
3
 пилюки), 

ЗК  =1,3;  

1
r   – коефіцієнт, що враховує збільшення КПО при бічному освітленні 

завдяки світлу, відбитому від поверхні помешкання ташару, що досягає, 

прилягаючого до будинку.  

 Порахувавши значення параметрів, що характеризують приміщення: B/h 

= 6/2,1 = 2,9; l/B = 6/9 = 0,7; L/B = 9/6 = 1,5; (B – глибина приміщення, h – висо-

та від рівня робочої поверхні до верхнього краю вікна, l – відстань розрахунко-

вої точки до зовнішньої стіни) визначаємо коефіцієнт 
1

r  = 1,5 

Таким чином:  

31,1
3,1

48,05,175,015,31 






З

ЗАГБІЧ
ФАК

К

qe
e

r 
 

Фактичне значення КПО (1,31) більше нормованого КПО (1,1), т. ч. 

зорові умови праці при природному освітленні відповідають нормативним 

вимогам. 

 

Перевірка відповідності штучного освітлення у робочому приміщенні 

санітарним нормам. 

Необхідно перевірити освітленість, що забезпечується загальним 

рівномірним штучним освітленням. Для визначення освітленості застосуємо 

метод коефіцієнта використання світлового потоку, що використовується для 

розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальної поверхні при 

світильниках будь-якого типу. 

  

 Мінімальне освітлення приміщення, в якому виконуються зорові роботи 

розряду IIIв становить E = 300 лм. У якості джерела світла використовувуються 

люмінесцентні лампи типу ЛПО01 (з двома лампами). Оскільки світильники 
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кріпляться до стелі, то їх висота над підлогою майже рівна висоті приміщення 

hО = 3,2 м, що не суперечить вимогам ДБН В. 2. 5. – 28– 2006. 

  Визначимо висоту світильника над робочою поверхнею: h = hO – hP= 3,2 

– 0,7 = 2,5 м. 

Показник приміщення і становить: 

)( bah

ba
i




 , 

 

де  a – довжина помешкання, a = 6 м; 

b – ширина помешкання, b = 9 м; 

44,1
)96(5,2

96





i  

Фактична освітленість розраховується за формулою: 

ZKS

NФ
E Л

Ф





3


, 

де N – кількість світильників у помешканні, N = 12 ; 

Фл – світловий потік світильника, Фл = 6400 лм (дві лампи ЛБ–40, для 

кожної ФЛ = 3200); 

S – площа помешкання, що освітлюється, S = 54 м
2
; 

 – коефіцієнт використання світлового потоку. При і = 1,5(і = 1,4 

немає),СТЕЛІ = 70%,  СТІН= 50% для світильників ЛПО01 коефіціент 

використання дорівнює  = 0,55 

КЗ – коефіцієнт запасу. При використанні люмінесцентних ламп у 

помешканнях із повітряним середовищем, що містить менше 1 мг/м
3
 пилюки, 

КЗ = 1,3;  

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення, Z = 1,15. 

400
5,13,154

55,0126400





ФE лк 
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Оскільки ЕФ > Е , то відповідно до ДБН В. 2. 5. – 28– 2006  освітленість у 

помешканні відповідає нормі. 

 

5.1.3 Мікроклімат робочої зони. 

Під виробничим мікрокліматом розуміють стан повітряного середовища 

виробничого приміщення, який визначається температурою, відносною вологі-

стю, рухом повітря та тепловим випромінюванням нагрітих поверхонь, що в 

сукупності впливають на тепловий стан організму людини. В процесі трудової 

діяльності людина перебуває у постійній тепловій взаємодії з виробничим се-

редовищем. За нормальних мікрокліматичних умов в організмі працівника, за-

вдяки терморегуляції, підтримується постійна температура тіла (36,6°С). 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98 у виробничих приміщеннях та робо-

чих місцях з ПК мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів мік-

роклімату (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 Нормовані параметри мікроклімату, для приміщень з відеоте-

рміналами та ПК 

Період 

року 

Категорія робіт 

(ГОСТ 12.1.005-

88) 

Температура 

повітря, °С 

Відносна воло-

гість повітря, % 

Швидкість ру-

ху повітря, 

м/с  

Холодний 

 

 

Теплий 

 

 

Легка — Iа 

Легка — I6 

 

Легка — Iа 

Легка — Iб 

 

22—24 

21—23 

 

23—25 

22—24 

 

40—60 

40—60 

 

40—60 

40—60 

 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,2 

 

До категорії Iа належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують 

фізичного напруження, при яких витрати енергії складають до 139 Вт, а до ка-

тегорії Iб — роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням 
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та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати енергії 

становлять від 140 до 174 Вт. 

 

5.1.4 Виробничий шум 

Відомо, що шум несприятливо діє на слуховий аналізатор та інші органи та 

системи організму людини. Визначальне значення щодо такої дії має інтенсив-

ність шуму, його частотний склад, тривалість щоденного впливу, індивідуальні 

особливості людини, а також специфіка виробничої діяльності. Ті види діяль-

ності, у яких поєднується напружена розумова робота та інтенсивне викорис-

тання комп'ютера (редагування тексту, верстка оригіналу, "запуск" та відлаго-

дження програм тощо) характеризується відчутним впливом навіть незначних 

рівнів шуму. Цей вплив виражається у зниженні розумової працездатності, 

швидкій втомлюваності, послабленні уваги, появі головного болю та ін. 

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні 

рівні звуку на робочих місцях, обладнаних відеотерміналом і ПК визначені 

ДСанПіН 3.3.2-007-98 (табл. 3.4) та ДСН 3.3.6-037-99. 

Таблиця 3.4 Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звуково-

го тиску в октавних смугах частот 

Вид трудової 

діяльності, робочі 

місця 

Рівні звукового тиску в дБ 

 
в октавних смугах із середньогеометричними часто-

тами, Гц 

 

 

31 

 

63 

 

125 

 

250 

 

500 

 

1000 

 

2000 

 

4000 

 

8000 

Рівні звуку, 

еквівалентні 

рівні звуку, 

дБА/дБАекв. 

Програмісти ЕОМ 

 

86 

 

7

1 

 

61 

 

54 

 

49 

 

45 

 

42 

 

40 

 

38 

 

50 
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Оператори в залах об-

робки інформації на 

ЕОМ та оператори 

комп'ютерного 

набору 

 

 

96 

 

 

 

83 

 

 

 

74 

 

 

 

68 

 

 

 

63 

 

 

 

60 

 

 

 

57 

 

 

 

55 

 

 

 

54 

 

 

 

65 

 

В приміщеннях 

для розташування шу-

мних агрегатів 

ЕОМ 

 

103 

 

 

 

91 

 

 

 

83 

 

 

 

77 

 

 

 

73 

 

 

 

70 

 

 

 

68 

 

 

 

66 

 

 

 

64 

 

 

 

75 

 

 

 

5.2 Заходи щодо поліпшення умов праці при роботі з комп’ютером 

Одним із способів зниження навантаження на людину при роботі з ПЕОМ, 

особливо на органи зору, це зменшення шкідливого впливу, джерелом якого є 

комп'ютер. Для цього необхідних наступні апаратні та програмні засоби: 

 монітор (відеотермінал) повинен мати сертифікат, який підтвержує, що він 

відповідає нормам MPRII, мати маркуванняCE (EN50082-1 – електромагнітна 

захищеність, EN60950 (IEC950) – безпека продукції); 

 обов'язкове заземлення корпуса комп'ютера, пристроїв із передбаченим 

конструктивним використанням 3-х штирковою мережною вилкою; 

 розміщення всіх мережних шнурів за межами зони проходу людей (у куті, 

під підлогою та т.п.); 

 наявності в моніторі режимів збереження електроенергії EPA/NUTEK (через 

деякий час, якщо користувач не працює на комп’ютері, монітор 

виключається); 

 після кожної години роботи на ЕОМ повинна бути перерва біля десятьох 

хвилин 

 частота оновлення екрану повинна бути більше 100 Гц (практично 

підтвержено, що очі втомлюються менше); 
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 використання блоків безперебійного живлення разом зі стабілізаторами жив-

лення (для вирівнювання напруги і виключення раптових відмовлень техніки 

в результаті вимикання живлення мережі); 

 використання «розумних» охолоджувальних систем: усі вентилятори повинні 

мати систему контролю температури (чим більше температура тим більш 

обертів); 

 використовувати спеціальні комп'ютерні меблі 

 установити в приміщенні кондиціонер, для підтримки постійної температури. 

5.3 Пожежна безпека 

Для споруд та приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та ЕОМ,  

заходи по пожежній безпеці визначені НАПБ А.01.001-2014. "Правила 

пожежної безпеки в Україні"  та іншими нормативними документами. 

Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються ЕОМ, повинні бути не ниж-

че ІІ ступеня вогнестійкості. Над та під приміщеннями, де розташовуються 

ЕОМ, а також у суміжних з ними приміщеннях не дозволяється розташування 

приміщень категорій А і Б за вибухопожежною небезпекою.  

Для всіх споруд і приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та 

ЕОМ, повинна бути визначена категорія з вибухопожежної і пожежної небезпе-

ки відповідно до НАПБ Б.03.002-2007, та клас зони згідно з Правилами влаш-

тування електроустановок. Відповідні позначення повинні бути нанесені на 

вхідні двері приміщення. 

Сховища інформації, приміщення для зберігання перфокарт, магнітних 

стрічок, пакетів магнітних дисків слід розміщати у відокремлених приміщен-

нях, обладнаних негорючими стелажами і шафами. Зберігати такі носії інфор-

мації на стелажах необхідно в металевих касетах. В приміщеннях ЕОМ слід 

зберігати лише ті носії інформації, які необхідні для поточної роботи. 

Звукопоглинальне облицювання стін та стель у приміщеннях ЕОМ слід ви-

готовляти з негорючих або важкогорючих матеріалів. 
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Приміщення, в яких розташовуються персональні ЕОМ та дисплейні зали, 

повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з димо-

вими пожежними сповіщувачами згідно вимог ДБН В.2.5-56:2010 Системи 

протипожежного захисту та переносними вуглекислотними вогнегасниками з 

розрахунку 2 шт. на кожні 20м
2
 площі приміщення з урахуванням гранично до-

пустимих концентрацій вогнегасної речовини згідно вимог ISO3941-77. 

Визначення категорії вибухопожежної небезпеки приміщення 

Категорію вибухонебезпечної та пожежної небезпеки помешкання 

визначимо виходячи з виду горючих матеріалів, що знаходяться в ньому. У 

помешканні можлива наявність: дерев'яних виробів (меблі), папери (книги, 

журнали), полімерних матеріалів (ізоляція проводів), тканин і т.д. 

Нехай у приміщенні є 0,5 л. етанолу. Відповідно до ГОСТ 12.1.004 - 91 

етиловий спирт відноситься до легкозаймистих рідин (ЛЗР) і температурному 

класу 2 (температура спалаху ТВСП = 18 °С, температура самозапалювання ТСВП 

= 404°С). Нижня концентраційна межа вибуху – 3,6 % (68 р/м
3
), верхня 

концентраційна межа вибуху – 19 % (340 р/м
3
). 

Необхідно розрахувати надлишковий тиск вибуху в помешканні для 

самого несприятливого випадку, коли весь вміст ємності зі спиртом надходить 

у помешкання. 

Спочатку визначимо деякі значення, необхідні для розрахунку 

надлишкового тиску. 

Масса m парів етилового спирту, які можуть потрапити у приміщення в 

результаті аварії становить:  

TFWm B   

де W – інтенсивність випаровування, W = 0,14010
-3

 кг/м
2
с; 

FB– площа випаровування при розливі на підлогу, FB = 0,5 м
2
; 

T – тривалість випаровування рідини приймається рівноючасу її повного 

випаровування, але не більше 3600 с, Т = 3600 с. 

252,036005,010140,0 3  m  кг 
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Знаходимо для етилового спирту густину парів 
ПГ .  = 1,6 кг/м

3
 та 

стехіометричну концентрацію ССТ = 6,44% . 

Тоді можливий надлишковий тиск вибуху становитиме: 

 
НСТПГВІЛ

MAX
КСV

zm
PPP

1100

.

0 






 

PMAX – максимальний тиск вибуху стехіометричної паро-повітряної суміші 

в замкнутому об'ємі, PMAX = 900 кПа; 

Р0 – початковий тиск, Р0 = 101 кПа; 

m – маса ЛЗР (спирту), що надійшла у результаті аварії в помешкання,кг; 

z – коефіцієнт участі пального при вибуху, z= 0,3; 

VВІЛ – вільний об'єм помешкання, VВІЛ = 80 м
3
;  

ПГ . – щільність спирту, 
ПГ .  = 1,6 кг/м

3
;  

СCT – стехіометрична концентрація пального газу або парів ЛЗЖ 

КН – коефіціент, який враховує негерметичність приміщення і 

неадіабатичність процессу горіння. Допускається приймати КН рівним 3. 

  5,2
3

1

44,6

100

6,180

3,0252,0
101900 




P кПа 

Оскільки можливий надлишковий тиск вибуху парів етилового спирту в 

даному приміщенні P  < 5 кПа, то за вибухопожежною небезпекою приміщен-

ня належить до категорії В відповідно до НАПБ Б.03.002-2007, а робочі зони 

приміщень по пожежонебезпеці згідно ПУЕ(Правил Улаштування 

Електроустановок) належать до типу П- ІІа. 

Кількість, розташування та умови  зберігання вогнегасників відповідає 

вимогам ISO 3941 - 77. 

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно від їх 

вогнегасної спроможності, граничної захищувальної площі, категорії 

приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Відповідно до 

міжнародного стандарту ISO №3941-77 в данному приміщенні можливі класси 

пожежі А (тверді речовини, переважно органічного походження, горіння яких 
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супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір) і Е (устаткування під 

напругою).  

Приміщення необхідно оснастити 2-ма переносними порошковими 

вогнегасниками міскістю 5 літрів на 400 м
2
.  Інши типи вогнегасників не 

рекомендується використовувати в данному приміщенні. 

Порошки відрізняються високої вогнегасною здатністю та 

універсальністю, тобто здатністю гасити будь-які матеріали. Вони швидко 

ліквідують горіння при відносно малій витраті, не замерзають, не викликають 

корозії металів, у зоні горіння не проводять струм, не псують речовини та 

матеріали. Недолік порошків – висока гігроскопічність, здатність до утворення 

грудок. 

Для гасіння пожеж у помешканні можливо застосування порошкових 

вогнегасників.  Основні параметри зазначено в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 – Параметри порошкових вогнегасників 

Параметр  Марка вогнегасника 

ВВ–80 

(пересувний) 

ВП–10(3) 

(переносний) 

ВП–5–02 

(переносний) 

 Температура експлуатації, С –40..+50 –20..+50 –50..+50 

Масса вогнегасника (повна), кг 180 17,2 9,5 

Довжина струменя вогнегасної 

речовини (мінімальна), м 

11,0 5,0 4,0 

Час приведення в дію (не більше), с 10 5 5 

Тривалість подавання вогнегасної 

речовини (мінімальна), с 

45–60 142 153 

Вогнегасна спроможність (площа 

гасіння приведеного або 

модельного осередку, м
2
) 

83,27 25,34 7,59 
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Розміщення та утримання первинних засобів пожежегасіння здійснюється 

згідно з ГОСТ 12.4.009 - 83. 

Час евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02 - 85. 

Для виявлення початкової стадії пожежі, повідомлення про місце її 

виникнення застосуємо установку пожежної сигналізації на базі автоматичних 

пожежних засобів оповіщення. Автоматичні засоби оповіщення перетворюють 

неелектричні фізичні величини в електричні сигнали, що передаються по 

проводових лініях зв'язку на прийомну станцію.  

При виборі засобів оповіщення врахуємо необхідну швидкість дії системи 

пожежного захисту, середовище, у якому буде працювати засіб оповіщення. 

Для даного типу помешкань рекомендується використовувати засоби 

оповіщення типу: ДТЛ та ДИП–1, що у залежності від параметру 

спрацьовування відносять відповідно до теплових і димових. 

Помешкання згідно вимог ДБН В.2.5-56:2010  обладнане чотирма 

пожежними засобами оповіщення типу ДТЛ (площа, щозахищається, 4 х 15 = 

60 м
2
); відстань між засобами оповіщення - 2м, що відповідає нормам. 

Виникнення пожежі можливо у випадку короткого замикання в ланцюгах 

електроживлення. У зв'язку з цим необхідно передбачити наступні заходи: 

1. Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників підхожих до робочих 

місць; 

2. Періодичний огляд і перевірка ізоляції; 

3. Суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці; 

4. Для винятку розливання ЛЗЖ та утворення вибухонебезпечних сумішей, 

ці рідини необхідно берегти в спеціальному посуді та у спеціальному 

місці. 

У цілому, у робочому помешканні виконані усі вимоги по пожежній 

безпеці відповідно до НАПБ. А. 01. 001-14 "Правила пожежної безпеки в 

Україні". 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатами аналітичного встановлено, що для подавлення міжкана-

льних шумів оптичних підсилювачів на основі ербієвих ВС та поліпшення від-

ношення сигнал/шум, можна використовувати оптичні фільтри на основі кіль-

цевого оптичного резонатора з еквідистантним розташуванням смуг пропус-

кання та режекції.  

2. Досліджено залежність перехідного загасання оптичного фільтру від ча-

стоти при різних значеннях інтегральних втрат і коефіцієнтів зв’язку. Також 

було розраховано залежність значення виграшу фільтрів з різними параметрами 

втрат від коефіцієнта зв’язку.  

3. Показано, що змінюючи параметри генератора солітонних імпульсів, 

можна керувати амплітудою сигналу в кільцевому оптичному резонаторі, що 

дає змогу формувати солітонні імпульси з потрібними характеристиками для 

поліпшення експлуатаційних параметрів ВОЛЗ. 

4. Досліджена можливість формування солітонів в ВC, з використанням як 

джерел накачування стандартних лазерів з вихідною потужністю значно ниж-

чою від порогового рівня утворення солітонів.  
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1 Підстава для проведення роботи 

 

 Завдання на виконання бакалаврської дипломної роботи (ДР)  
 

 
 Термін виконання: з 04.03.2016 р. по 07.06.2016 р. 
  

2 Мета, призначення ДР та вихідні дані для проведення 
Метою роботи є дослідження можливості поліпшення технічних пара-

метрів волоконно-оптичних ліній зв’язку зі спектральним ущільненням кана-

лів. 

 3 Вихідні дані 

 

При виконанні ДР використовуються: 

 результати попередніх досліджень, що викладені у науково-технічних звітах 

та матеріалах конференцій,   

 матеріали наукових статей за темою ДР; 

 Основні підручники та навчальні посібники:    

 С.А. Булгакова, А. Л. Дмитриев. Нелинейно-оптические устройства 

обработки информации / Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2009. 

 В.Г. Беспрозванных, В.П. Первадчук. Нелинейные эффекты в 

волоконной оптике. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 

2011. 228 с.  

 Соломенчук В Д, Мищенко В.А., Гура К.Н. Оптические транспортные 

сети. — Киев: ЦПО ПАО «Укртелеком», 2014.  

 Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. – М.: Техносфера, 

2003. – 440 c. 

4 Виконавці НДР 

Студент Ступак Владислав Іванович, 4-го курсу, гр. РІ-21 

5 Вимоги до виконання дипломної роботи 

В ході виконання дипломної роботи повинні бути розв’язані такі задачі: 
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5.1) Дослідження можливості використання фільтрів на основі кільцевого 

оптичного резонатора з еквідистантним розташуванням смуг пропускання та 

режекції для подавлення міжканальних шумів оптичних підсилювачів. 

5.2) Дослідження залежності параметрів оптичного фільтра від частоти та 

залежність значення коефіцієнта виграшу фільтра від параметрів його 

конструкції. 

5.3) Дослідження можливості формування солітонів в ВC з використанням 

кільцевого резонатора і стандартних лазерів як джерел накачування. 

 

6 Етапи виконання роботи 

Назва етапів Термін виконан-

ня 

Форма звітно-

сті 

Передача оптичних сигналів по ВС. 

Огляд. 

4.03.2016-

13.03.2016 

 

Огляд нелінійних явищ у ВС 13.03.2016-

30.03.2016 

1-й розділ 

Оптичні підсилювачі, їх властивості 

та характеристики 

30.03.2016-

13.04.2016 

2-й розділ 

Застосування оптичних фільтрів у 

ВОЛЗ 

13.04.2016-

22.04.2016 

3-й розділ 

Метод розрахунку виграшу фільтра 22.04.2016-

20.05.2016 

3-й розділ 

Солітонні режими передачі у ВОЛЗ 20.05.2016-

28.05.2016 

4-й розділ 

Генератор солітонних імпульсів 28.05.2016-

31.05.2016 

4-й розділ 

Охорона праці та безпека в надзви-

чайних ситуація 

31.05.2016 5-й розділ 

Оформлення дипломної роботи 31.05.2016-

7.06.2016 

ДР 

 

 

Кінцевий результат: готова дипломна робота 
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7 Очікувані результати 

Отримання графічних матеріалів, за допомогою якого можливо 

визначити оптимальні параметри для ефективного функціонування 

волоконно-оптичних ліній зв’язку зі спектральним розподіленням каналів.  

8 Матеріали, які подаються по закінченні ДР та її етапів 

 8.1 Завдання 

 8.2 Технічне завдання 

8.3 Пояснювальна записка 

8.4 Презентація 

Орієнтовний зміст роботи: 

1 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЯВИЩ У ВОЛОКОННОМУ СВІТЛО-

ВОДІ 

2 ОПТИЧНІ ПІДСИЛЮВАЧІ НА ОСНОВІ ЛЕГОВАНИХ ЕРБІЄМ ОПТИ-

ЧНИХ ВОЛОКОН 

3 ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ У СИСТЕМАХ  

4 ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ СОЛІТОННИХ РЕЖИМІВ ПЕРЕДАЧІ У 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ПЕРЕДАЧІ 

 

9 Порядок приймання роботи 

 9.1 Презентація завершеної роботи кафедрі 

 9.2 Попередній захист 

9.3 Захист перед екзаменаційною комісією 

Проміжні матеріали дипломного проекту у вигляді його розділів пода-

ються на перевірку керівникові. По закінченню виконання дипломна робота 

представляється та захищається перед Екзаменаційнію комісією. 

 

Виконавець:      Керівник роботи: 

Ступак В.І. __________   Дем’яненко П. О. __________ Ст
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ДОДАТОК Б 

Лістинг Програми 1: 

#include <iostream>  
#include <conio.h>  
#include <math.h>  
using namespace std;  
int main() 
{ 
double PI=3.14159265;  
double X0=1 ;  
double X10=3.1 ; 
double S=0.1 ;  
double K=     ; //ввести значення К 
double AL=    ; //ввести значення al 
double EPS=0.01 ;  
double F1=0 ; 
double A1=0 ;  
double X=X0 ;  
double F2;  
double A2;  
double A11;  
double F11;  
double E=1 ;  
double U;  
double A31;  
double P;  
double T=sqrt(1-K*K) ;  
while(X<X10){  
U=2*PI*X ; 
while(E>EPS){  
F2=atan((A1*T*sin(F1))/(A1*T*sin(F1)+K));  
A2=sqrt(A1*A1*T*T+K*K+2*A1*T*K*cos(F1)) ; 
A11=A2*exp(-AL)*T ; 
F11=F2-U ;  
E=abs(A11-A1) ;  
F1=F11 ;  
A1=A11 ; 
}  
E=1;  
A31=A2*exp(-AL/2)*K ;  
P=20*log(A31);  
cout<<"X="<<X<<" P="<<P<<" A2="<<A2<<endl; 
X=X+0.1;  
} 
system("pause");  
return 0;  

} 
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ДОДАТОК В 

Лістинг Програми 2: 

#include <iostream>  
#include <conio.h>  
#include <math.h>  
using namespace std;  
int main()  
{  
double PI=3.14159265;  
int X=2;  
double K=    ; //ввести значення К 
double AL=    ; //ввести значення al 
double L=0.2625;  
double F1=0;  
double A1=0;  
double N;  
double EPS=0.01;  
cout<<"N= ";  
cin>>N;  
double T=sqrt(1-K*K);  
double U=2*PI*X;  
int M=0;  
M1:  
M=M+1;  
double F2=atan((A1*T*sin(F1))/(A1*T*cos(F1)+K));  
double A2=sqrt(A1*A1*T*T+K*K+2*A1*T*K*cos(F1));  
double A11=A2*exp(-AL)*T;  
double F11=F2-U;  
double E=abs(A11-A1);  
F1=F11;  
A1=A11;  
if( M==N)  
cout<<" M="<<M<<" A2="<<A2;  
if(E>EPS )goto M1;  
cout<<" M="<<M<<" A2="<<A2;  
 
getch();  
return 0;  

} 
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