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ВСТУП 

Розвинені країни сьогодні знаходяться у стані переходу від індустріального 

до інформаційного суспільства, відмінна риса якого полягає у створенні та 

неперервному удосконаленні складних інтелектуальних мереж – систем 

швидкого, ефективного та економічного надання інформаційних послуг 

масовому споживачу. 

Збільшення об’єму і швидкості передавання інформації у 

високопродуктивних інтелектуальних мережах потребують розробки нових 

відповідних технічних рішень та засобів, що грунтуються на новітніх 

досягненнях радіофізики, оптики та оптичних методів передавання сигналів. 

Таким чином, вивчення принципів радіофізичних інформаційних систем, 

що є важливою складовою інформаційного суспільства, є важливим завданням.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 ЕЛЕМЕНТИ  ТЕОРІЇ  ІНФОРМАЦІЇ 

1.1 Визначення  поняття  інформація 
Точне визначення поняття інформація (ІН) відноситься до 40-х років ХХ 

ст. Необхідність цього була спричинена активним розвитком кібернетики 
(теорії передачі і обробки інформації). У роботах Вінера, Шеннона, 
Колмогорова, Ештбі, Хартлі та інших ІН зазвичай визначається як 
характеристика внутрішньої організованності матеріальної системи. 
Відповідно, кількість ІН є мірою організованності (впорядкованості) такої 
системи, що вказує на її зв’язок з поняттям ентропії фізичної системи. 

Л. Бріллюен запропонував визначення ІН як фактор, що сприяє 
зменшенню величини ентропії (безпорядку) фізичної системи: ISS −= 12 , де 

1S та 2S  відповідно ентропія початкового та кінцевого (після отримання 
інформації  І  про систему) станів. 

ІН у енергетичній (діючій) формі реалізується у вигляді сигналів. 
Сигнал – це фізичний процес (електричний, акустичний, електромагнітний 

тощо), що несе повідомлення. 
Повідомлення – сукупність сигналів, що містить ІН. 
Дані – ІН у формалізованому вигляді, що дозволяє реєструвати її  на 

фізичному носії та виконувати обробку та передачу ІН за допомогою технічних 
засобів. 

Теорія ІН на основі різноманітних статистичних (імовірностних) моделей 
процеса передачі ІН дозволяє сформулювати оптимальні способи перетворення 
та обробки сигналів для їх найбільш достовірного відтворення у кінцевому 
пристрої системи джерело-отримувач ІН (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 1.1. Загальна схема системи передачі інформації. 

 
Процес передачі ІН неминуче супроводжується різноманітними 

випадковими дестабілізуючими  впливами – шумами. 
Створення системи передачі сигналів, стійкої до впливу шумів різної 

природи (аддитивних, мультиплікативних тощо), є основним завданням 



розробників таких систем. При цьому суттєве значення має вибір способу 
кодування сигналів, що поширюються у каналі передачі. 

Одним з головних наслідків сучасної теорії інформації є твердження, що 
найбільш достовірне відтворення сигналу на виході системи передачі 
забеспечується саме при дискретному (цифровому) кодуванні сигналів. 

 
1.2 Теорема Шеннона 

Швидкість  передачі ІН   С  дорівнює відношенню об’єму  І  переданої ІН 
до часу передачі Т 
 ].біт/с[ / TIC =  (1.1) 

Будь-який канал з шумом характеризується максимальною швидкістю 
передачі ІН, ця границя названа на честь Шеннона.  

Теорема Шеннона (Шеннона-Хартлі) встановлює залежність 
теоретичної верхньої межі швидкості передачі ІН (пропускної здатності 
каналу) від характеристик системи передачі – ширини смуги пропускання 
каналу   ]Гц[ B   та відношення сигнал/шум  NS /  у кінцевому пристрої цієї 
системи 

 ( ),/1log2 NSBC +=  (1.2) 
де NS /  – відношення  середньоквадратичної потужності сигналу до 
середньоквадратичної потужності шуму на виході системи передачі. 

У даному випадку ідеться про аддитивний білий гауссівський шум, а канал 
передачі називають сукупним білим гауссівським шумовим каналом, оскільки 
гауссовський шум є частиною корисного сигналу. Білий означає однакову 
кількість шуму в усих частотах у межах  смуги пропускання каналу. Такий шум 
може виникати при впливі випадкових джерел енергії, а також бути пов’язаний 
з похибками при кодуванні. 

 
1.3. Теорема Шеннона-Котельникова (теорема відліків) 

Ця теорема визначає необхідні умови дискретного перетворення 
(кодування) сигналів, при якому вибіркові значення сигналу  містять повну 
інформацію про ньго у будь-який момент часу. 

Якщо задана періодична функція  ),()( NTtftf ±=  де  ,...2,1=N , T  - 
період, з обмеженним фурьє-спектром (максимальна частота дорівнює cω ), тоді 
вона представляється скінченним рядом Фур’є 

 ,)cos()(
1
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=
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kk tkCtf ϕω  (1.3) 



де    kC    та   kϕ    коефіцієнти Фур’є, T/21 πω =  , 1/ωωcn = . Можна показати, 
що така функція представляється рядом її вибіркових значень з ваговими 
коефіцієнтами типу функцій відліку ( φφ /sin ) 
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де cc F2/1/ == ωπτ  - період вибірки, ]Гц[ cF  - максимальна частота спектра 
сигналу. Видно, що неперервна функція з обмеженим спектром повністю 
визначається її вибірковими значеннями  )( τkf  у дискретних точках, кратних 
інтервалу виборки  τ .  

На підставі цього теорема Шеннона-Котельникова стверджує: передавання 
неперервної функції може бути зведено до передавання її окремих вибіркових 
значень (відліків) або кодових комбінацій, що містять інформацію про 
величину відліків, з тактовою частотою не менше, ніж cF2 . 

Точний вигляд функції )(tf   у довільний момент часу відновлюється по її 
вібірковим значенням  )( τkf   при множенні величини вибірок на відповідні 
функції відліків (типу φφ /sin ) та підсумовуванні достатньо великої кількості 
членів нескінченного ряду (1.4) (рис. 2.2.).  

 

 
Рис. 1.2. Ілюстрація теореми відліків. Нулі функції відліків співпадають з 

моментами відліків. 
 

1.4. Імпульсно-кодова модуляція сигналів 
Принцип імпульсно-кодової модуляції (ІКМ) полягає у повному 

дискретному представленні сигналів та відповідного цифрового їх передавання 
по каналу зв’язку (рис. 1.3). 



Квантування сигналів попередньо відбувається у десятковому коді з 
подальшим його представленням у двійковому коді (рис. 1.4). 

Число N рівнів шкали квантування сигналу визначається числом      

розрядів (знаків) у двійковому коді, nN 2=  . 
 

 
 

Рис. 1.3. ІКМ: а – аналоговий неперервний сигнал, б – квантування 
вибіркових значень (відліків) сигналу, в – дискретизація, г – двійкове імпульсне 

кодування. 
 



 
Рис. 1.4. Перехід від десяткового до двійкового коду 

 
Принцип часового ущільнення (мультиплексування) сигналів полягає у 

наступному. При ІКМ величина сигнала вибірки у двійковому коді передається 
у каналі зв’язку безпосередньо з моменту кожної вибірки, а для паралельного 
(одночасного) передавння сигналів декількох каналів використовується 
принцип часового ущільнення – поділ тактового інтервалу      на відрізки часу, 
кожен з яких призначений певному каналу.  

Відмінною рисою цифрових систем передачі є незначна чутливість до дії 
шумів та завад. 

 
1.5. Спектр сигналу 

Поняття спектра сигналу  у фізиці тісно пов’язане з перетворенням Фур’є, 
згідно якому обмежена, диференційована та у якої не має розривів функція 

)(tf  представляється інтегралом Фур’є вигляду 

 ∫
∞

∞−

−= .)()( 2 ννϕ πν detf ti  (1.5) 

Спектральна функція )(νϕ  пов’язана з віхідною )(tf  (сигналом) 
зворотним перетворенням  Фур’є 

 ∫
∞

∞−

= .)()( 2 dtetf ti πννϕ  (1.6) 



Зміст виразу (1.5) полягає у представленні функції )(tf  у вигляді 
нескінченної суми сінусоїд з нескінченним (неперервним) набором частот з 
ваговими коефіцієнтами (амплітудами частотних складових)   )(νϕ  .   

Якщо сигнал )(tf   -  гармонійне  коливання  нескінченної  тривалості,  

наприклад  виду tietf νπ ~2)( −= , він не переносить ІН (оскільки його амплітуда, 
фаза і частота  ν~  незмінні)  і його спектральна функція дорівнює        δ - 
функції Дірака 

 ∫
∞

∞−

−=−= .)()~()( )~(2 dtetf ti ννπννδνϕ  (1.7) 

Дельта-функція (у даному випадку – спектр монохроматичного сигналу) 
відмінна від нуля лише у точці νν ~= , де вона обертається на нескінченність, 
тобто ширина смуги частот спектра нескінченної сінусоїди дорівнює нулю (рис. 
2.5). 

 
                                        а                                                         б 

Рис. 1.5. Монохроматичний сигнал (а) та його спектр (б). 
 
Спектральн а функція модульованого за амплітудою сигналу, наприклад, 

меандру з довжиною цугу  τ   , відмінна від нуля вже у скінченній смузі частот 
(рис. 1.6) 

 



                                               а                                                         б      
Рис. 1.6. Меандр (а) та його спектр (б). 

 
Ширина спектра ν∆ , що визначається за умовним критерієм (наприклад 

по рівню 0,5 від максимального значення квадрату модуля спектральної 
функції), та тривалість цугу  пов’язані співвідношенням 
 .1≈⋅∆ τν  (1.8) 

У сучасній теорії інформації визначення поняття  спектр сигналу  
засновано на понятті функції автокореляціїї, що є однією з головних 
статистичних характеристик випадкового процесу.  

Реальні сигнали ніколи не бувають точно детермінованими і, взагалі 
кажучи, описуються випадковими функціями  )(tf , приклад яких наведено на 
рис. 1.7. 

 
                                            Рис. 1.7. Випадковий процес. 
 

Автокореляційна функція )(τK  випадкового процесу  визначається як 
середнє за часом від добутку значень даної функції у моменти часу, розділені 
відрізком τ  

 ∫ +=
T

dtftf
T

K
0

,)()(1lim)( τττ  (1.9) 

де інтервал усереднення   T   спрямовують до нескінченності. 
Функції  )(τK  представляється інтегралом Фур’є вигляду 

 ∫
∞

∞−

= ,)()( 2 νντ πντdegK i  (1.10) 

де спектральна функція (спектр) випадкового процесу )(νg  є зворотним 
перетворенням Фур’є  функції автокореляції )(τK  



 ∫
∞

∞−

−= .)()( 2 ττν πντdeKg i  (1.11) 

Пару фур’є-перетворень (1.10), (1.11), де )(τK  - автокореляційна функція 
випадкового процесу, що описується, називають теоремою Вінера-Хінчина. З 
властивостей перетворення Фур’є випливає обернано пропорційна залежність 
автокореляційної функції  та спектру відповідного їй сигналу (рис. 1.8)    
 

 
а 

 
                                                                 б 

Рис. 1.8. Приклади автокореляційних функцій (а) та відповідних спектрів (б) 
різних випадкових процесів. 

 
Оскільки для фізично реалізуємих процесів автокореляційна функція 
)(τK є парною і наближається до нуля при нескінченному збільшенні 

аргументу (такі процеси називаються ергодичними), а частоти ν  сигналів 
додатні, то для таких процесів є зручною наступна форма запису теореми 
Вінера-Хінчена 

 ∫
∞

=
0

,2cos)(2)( τπνττν dkg  (1.12) 

 ∫
∞

=
0

,2cos)(2)( νπντντ dgk  (1.13) 

де нормована функція автокореляції дорівнює ).0(/)()( KKk ττ =  
 
 

 



2 КВАНТОВІ СТАНДАРТИ ЧАСТОТИ ТА ЧАСУ 
Методи точних вимірювань часу та частоти мають суттєве значення у 

розвитку світової науки, технології та економіки. Наявність стабільних джерел 
точно відомої частоти є необхідною умовою злагодженої роботи глобальних 
телекомунікаційних мереж та точних систем супутникової навігації.  

 
2.1. Загальні характеристики стандартів частоти та часу 

Стандарти частоти (СЧ) – пристрої, що здатні синтезувати відомі 
стабільні частоти з певною похибкою та забезпечувати  споживача необхідними 
реперами частоти у найширшому частотному діапазоні, що становить інтерес 
для науки та техніки (рис. 2.1). 
 

 
Рис. 2.1. Частотно-часова шкала, типи годинників (за резонансними частотами). 

 
Розрізняють активні та пасивні СЧ. 
Пасивний СЧ містить у собі деякий компонент або речовину, дуже чутливу 

до дії поля на певній частоті чи серії частот (рис. 2.2). Такі репери частот 
можуть базуватися як на макроскопічних резонаторах, так і на мікроскопічних 
квантових системах, наприклад, на ансамблі атомів у поглинаючому елементі. 

  



 
Рис. 2.2. Структурна схема стандарту частоти та часу. 

 
Під дією сигналу генератора частотна залежність відгуку зразка 

призводить, наприклад, до появи лінії поглинання з мінімом пропускання на 
резонансній частоті ν0. Анти-симетричний сигнал S, що є похідною 
симетричного сигналу поглинання I може бути використаний у якості сигналу 
помилки у петлі зворотного зв’язку (ПЗЗ) для отримання керуючого сигналу. 
Завданням ПЗЗ, що діє на керувальний вхід осцилятора, є якомога більш точне 
підстоювання частоти осцилятора ν  до опорної частоти ν0.  

Активними СЧ називають пристрої у яких, наприклад, ансамбль 
збуджених атомних осциляторів безпосередньо виробляє сигнал певної частоти, 
яка визначається внутрішніми характеристиками цих атомів. До активних 
стандартів частоти належать активний водневий мазер та гелій-неоновий лазер. 

СЧ може бути використаний у якості годинника, якщо його частота буде 
відповідним чином поділена деяким годинниковим механізмом та відображена 
на індикаторі (рис. 2.2). Як приклад можна розглянути кварцевий годинник, у 
якому кварцевий резонатор визначає частоту осцилятора, що дорівнює  32768 
Гц = 215 Гц. Частота ділиться мікросхемою-подільником, яка видає імпульси 
для крокового мікромотору, що обертає секундну стрілку годинника.  

Існують дві обов’язкові вимоги до СЧ. По-перше, частота сигналу, що 
генерується приладом, повинна бути стабільною  у часі; по-друге, частота 
такого пристрою повинна бути відомою в абсолютних одиницях. 

Розрізняють первинні та вторинні СЧ. Первинним СЧ називається стандарт, 
чия частота відповідає загальноприйнятому визначенню секунди з заданою 
точністю без зовнішнього калібрування пристрою. Стабільні осцилятори, що 
відкалібровані по первинних СЧ, називаються вторинними СЧ. 

Під точністю розуміють  міру відповідності виміряної чи обчисленої 
величини її визначенню, а під стабільністю – міру взаємної відповідності 
всередені серії окремих вимірювань. 



 
2.2. Макроскопічні стандарти частоти  
Резонатори являють собою макроскопічні структури зі спеціально 

підібраною геометрією, у яких можна збуджувати коливання на певних 
визначених частотах. Такі частоти називаються власними, вони однозначно 
визначаються розмірами резонаторів та властивостями метеріалу, з якого їх 
виготовлено. Однією з областей застосування резонаторів є стабілізація частоти 
генераторів, які використовуються у вторинних СЧ. Вони також 
використовуються у квантових СЧ. 

 
2.2.1. П’єзокристалічні резонатори  
Деякі матеріали, наприклад, кварц (SiO2), лангасит (La3Ga5SiO14) тощо 

мають п’єзоелектричні властивості, які дозволяють перетворювати їхні 
високочастотні механічні коливання у електричні сигнали. 

Розглянемо платівку з п’єзоелектричного матеріалу, на протилежні сторни 
якої нанесений шар металу. Якщо до такої платівки прикласти механічну силу, 
то позитивно та негативно заряджені центри у кожній елементарній 
кристалічній комірці змістяться по відношенню один до одного. Усередині 
платівки ці заряди зкомпенсуються, однак на металізованих поверхнях 
виникнуть незкомпенсовані заряди, що призведуть до появи електричної 
напруги, що залежить від електричної ємності зразка С. Відповідно, будь-які 
механічні коливання п’єзоелектричної платівки напряму перетворюються у 
змінну електричну напругу. І навпаки, різниця потенціалів, що прикладена до 
неї, породжує механічну силу. 

Існують декілька кристалічних модифікацій кварца, при температурі 
нижче 573 °С термодинамічно стабільним є α-кварц. Ця модифікація має 
властивості, що роблять її унікальним матеріалом для виготовлення 
резонаторів: 

• висока механічна жорсткість та гнучкість дозволяють збуджувати у 
вирізаних певним чином платівках коливання з високою добротністю; 

• кристали чистого кварца можна вирощувати у великій кількості за 
доступною ціною; 

• кварц легко обробляється.  
Лангасит (La3Ga5SiO14) та його ізоморфи – ланганит (La3Ga5.5Nb0/5O14) та 

лангатат (La3Ga5.5Ta0/5O14),забезпечують ще більш високу добротність та 
п’єзоелектричний зв’язок (нижче 1400 °С) , ніж найкращі зрізи кварца. 

 



 
Рис. 2.3. Типи коливальних мод у платівці кристалічного кварца: а – 

розтягання, б – згину, в – контурного зсуву, г – зсуву по товщині (основна 
гармоніка), д – зсуву по товщині (третя гармоніка). 

 
У кварцових генераторах енергія періодично перетворюється з електричної 

енергії, запасеної у конденсаторі, у механічну енергію пружних деформацій 
кристала та назад. Цей обмін між електричною та механічною енергією 
аналогічний до того, який є у випадку коливального контуру. У ньому енергія 
поперемінно пекачується з магнітного поля котушки індуктивності L у 
електричне поле конденсатора С. Кварцовий резонатор може бути 
представлений у вигляді еквівалентної електричної схеми, що показана на рис. 
2.4. 

 

 
Рис. 2.4.  Еквівалентна електрична схема кварцового резонатора. 
 
Опір R у цій схемі враховує дисипацію енергії коливань за рахунок 

виділення тепла у кристалі та його кріпленні. Коло C-L-R називається 
динамічною гілкою та являє собою електричний еквівалент кварцової платівки, 
що коливається, пов’язаної з електричним колом через п’єзоефект. C0 – 
статична ємність електродів та підвідних провідників. Для знаходження 
резонансної частоти кварцового осцилятора потрібно розрахувати імпеданс 
(повний опір кола) Z еквівалентної схеми 
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Характерні еквівалентні значення для кварцового  резонатора з частотою 4 
МГц складають L≈100 мГн, С≈0,015 пФ, С0≈5 пФ, R≈100 Ом. Очевидно, що 
поблизу резонансу опір R  малий у порівнянні з іншими складовими Z, тоді 
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Кварцовий резонатор має дві виділені частоти (Z=0 та Z=∞). Вони 
називаються частотами послідовного резонансу νпос та паралельного резонансу 
νпар  відповідно. 

 ,
2

1
пос LCπ

ν =  (2.3) 

 .1
2

1
0

пар C
C

LC
+=

π
ν  (2.4) 

Ці частоти є близькими одна до одної (рис. 2.5). Для даного конкретного 
випадку їх відмінність складає 0,15 %. Частота послідовного резонансу 
залежить, як видно з (2.3), від стабільної величини LC, у той час як частота 
паралельного резонансу  залежить від C0 (2.4), а тому вона може значно 
змінюватися. 

 

 
Рис. 2.5.  Реактанс (реактивний опір) кварцового осцилятора з резонансною 

частотою 4 МГц, L≈100 мГн, С≈0,015 пФ, С0≈5 пФ. 
 

У генераторах на кристалічних осциляторах використовується крута 
залежність реактансу від частоти у діапазоні від νпос до νпар (рис 2.5). 
Основними складовими генератора є підсилювач у якості активного елемента 
та кварцовий резонатор, що розташований у колі зворотного зв’язку  (рис. 2.6), 
яке може бути реалізоване через різноманітні схеми. 



 

 
Рис. 2.6.  Схема кварцового генератора. 

 
Для підтримання постійної амплітуди коливань коефіцієнт передачі у колі 

зворотного  зв’язку повинен дорівнювати одиниці, а фазовий зсув – кратний 2π. 
Враховуючи крутість частотної залежності реактансу виконання цих умов у 
генераторі досягається при дуже малих відхиленнях частоти, навіть якщо 
параметри інших елементів кола зворотного зв’язку змінюється, наприклад, при 
коливанні температури. 

У деяких випадках виникає необхідність настроювати частоту кварцового 
генератора. Для цього може бути використана додатковий навантажувальний 
конденсатор СL (рис 2.7), який впливає на частоту послідовного резонансу. 

 

 
Рис. 2.7.  Еквівалентна електрична схема кварцового резонатора з 

додатковим кондесатором. 
 

У цьому випадку повний опір 
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а модифікована частота послідовного резонансу 
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де νпос визначається за (2.3).  При С<<C0+CL, розклавши корінь у ряд, маємо 
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Відповідно, наявність конденсатора CL призводить до зсуву частоти 
послідовного резонансу на величину 
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Зазвичай у якості навантажувальної ємності використовують  постійний 
коденсатор, послідовно з’єднаний з варікапом, що дозволяє виконувати тонке 
підстроювання частоти кварцового генератора. У такому кварцовому 
осциляторі, керованому напругою (Voltage Controlled Crystal Oscillator  - 
VCXO), підбирається компроміс між високою стабільністю частоти кварцового 
резонатора та можливості її підстроювання у діапазоні 10-5≤∆ν/ν≤10-4. Їхня 
характерна відносна стабільність частоти складає ∼10-6 при звичайних 
температурних умовах. 

Виготовлення достатньо тонких кварцових платівок для забезпечення 
частот основних мод коливань вище 30 МГц пов’язане з певними технічними 
труднощами.Для цього використовують спеціальні електронні кола, що 
дозволяють селективно збуджувати вищі моди кварцових резонаторів або 
прив’язувати по фазі LC-генератор до вищих гармонік кварцового резонатора, 
що осцілює на більш  низькій частоті. 

Фазова та амплітудна нестабільність  кварцових генераторів зумовлена 
наступними причинами 

•  старіння; 
•  шуми у електронних схемах; 
•  зовнішні впливи: температура, прискорення, фізичні поля. 

Незважаючи на використання температурно зкомпенсованих зрізів 
кристала, флуктуації температури впливають на частоту квантових 
осциляторів. 

Більш високу стійкість до температурних флуктуацій мають температурно-
компенсовані кварцові осцилятори (Temperature Compensated Crystal Oscillator - 
TCXO), у якому температурна залежність кварцового кристала зкомпенсована 
температурно-залежним реактансом. 

Ще більш висока стабільність може бути отримана для кварцових 
осциляторів з комп’ютерним керуванням (Microcomputer Compensated Crystal 
Oscillator - MCXO), у яких використовуються резонатори, що збуджуються 
одночасно на основній частоті та на третій гармоніці. Різниця цих частот 
практично лінійно залежить від температури. Вона відстежується 
мікрокомп’ютером , який контролює частоту генерації відповідним чином. 

У термостабілізованих кварцових осциляторах (Oven Controlled Crystal 
Oscillator - OCXO), вирізаний по напрямку, що забезпечує мінімальний 



температурний коефіцієнт,  розміщується у камері, де за допомогою термостата 
підтримується постійна температура ≥ 80 °С.  

 

 ТСХО  МСХО  ОСХО  

Відносна нестабільність, за рік  2⋅10-6  5⋅10-8  1⋅10-8  

Температурна нестабільність, за 
рік (-55 °С÷+85°С)  5⋅10-7  3⋅10-8  1⋅10-9  

 
2.2.2. Об’ємні резонатори НВЧ  

Для СЧ НВЧ діапазону зазвичай використовуються об’ємні резонатори, у 
яких електромагнітні поля створюються у структурах, що обмежені 
електропровідними поверхнями. Ці поверхні задають властивості поля 
всередені резонатора. Для вивчення таких резонаторів необхідно розв’язувати 
рівняння Максвелла з граничними умовами, що визначаються конкретною 
формою резонатора.  

Розглянемо резонатор у формі правильного циліндра, що широко 
використовується у таких СЧ як водневий мазер чи цезієвий фонтан.  Такий 
резонатор можна розглядати як відрізок циліндричного хвилеводу, закритого з 
обох боків металевими кришками (рис. 2.8). 

 

 
Рис. 2.8.  Циліндричний резонатор. 

  
Оберемо циліндричну систему координат (рис. 2.8). 
Спочатку, за допомогою рівнянь Максвелла, визначимо типи мод 

циліндричного хвилеводу. 
Потім знайдемо кофігурації та частоти стоячих хвиль, що виникають у 

випадку закриття його кінців.  



Рівняння Максвелла для напруженності електричного поля та магнітної 
індукції у деякому об’ємі простору, вільному від струмів та зарядів і 
заповненому однорідним середовищем без втрат мають вигляд 
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Узявши ротор від (2.8) та (2.9), застосувавши співвідношення 
AAA
 2)( ∇−⋅∇∇=×∇×∇ , де A


 - довільний вектор) та врахувауши (2.10)-

(2.11), отримаємо хвильові рівняння для полів 
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де ./1 00µε=c                         

Припускаючи гармонійну залежність полів від часу (∼exp(iωt)), отримаємо 
рівняння для амплітуд 
 ,02

0
2 =+∇ EkE


 (2.14) 

 ,02
0

2 =+∇ BkB


 (2.15) 

де ωεµ
c

k =0  – хвильове число. 

Для розв’язання цих рівнянь потрібно врахувати граничні умови. Для 
спрощення будемо вважати, що стінки циліндра мають нескінченну провідність 
і втрати у них відсутні. На границі між двома середовищами "1" та "2" 
тангенційна компонента електричного поля та нормальна компонента 
магнітного поля повинні бути неперервними, тобто 
 ,21 EnEn


×=×  (2.16) 

 ,21 BnBn


⋅=⋅  (2.17) 
де n   – вектор нормалі до поверхні. 

Оскільки всередині ідеального провідника 02 =E


  і 02 =B


, то граничні 
умови мають вигляд 
 ,0|1 =× SEn


 (2.18) 

 .0|1 =⋅ SBn
  (2.19) 



Розв'язкам рівнянь  (2.16), (2.17) з відповідними граничними умовами 
(2.18), (2.19) будуть відповідати типи хвиль, що можуть поширюватися у 
хвилеводі. 

Хвиля, що поширюється по хвилеводу у напрямку +z, описується виразами 
 ,),()( ikzerErE −= φ


 (2.20) 

 ,),()( ikzerBrB −= φ


 (2.21) 
де k – хвильове число. Якщо відома аксіальна складова поля (z-компонента), та 
поперечні складові –  радіальна і азимутальна можуть бути виражені через них 
(це випливає з рівнянь Максвелла).  
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Таким чином, достатньо розв'язати хвильові рівняння з відповідними 
граничними умовами тільки для z-компонентів полів. Тоді з (2.14) та (2.20) 
отримаємо хвильове рівняння для Ez  
 ,0),()),(( 2

0
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z
ikz

z erEkerE φφ   

 ,0),(),()),(( 2
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z erEkerEerE φφφ   

остаточно маємо 
 .0),()()),(( 22

0
2 =−+∇ φφ rEkkrE zz  (2.26) 

Аналогічно, з (2.15) та (2.21), для компоненти магнітного поля 
 .0),()()),(( 22

0
2 =−+∇ φφ rBkkrB zz  (2.27)  

Конфігурація електромагнітного поля всередені резонатора відображає 
циліндричну симетрію граничних умов, причому електрично провідна поверхня 
хвилеводу спричиняє різні граничні умови для B


 та E


. Оскільки ці умови у 

загальному випадку не можуть бути виконані одночасно, існує кілька типів 
конфігурацій поля. Коли Bz=0, говорять про поперечно-магнітні (transverse 
magnetic – TM) хвилі, а при Еz=0 – про поперечно- електричні (transverse electric 
– TE) хвилі. Хвилі ТМ та ТЕ відомі також під назвою Е- та Н- хвиль відповідно. 



Щоб знайти залежність Ez та Bz від r та φ, потрібно розв'язати хвильові 
рівняння (2.26) та (2.27), представивши оператор Лапласа у циліндричних 
координатах 
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Тоді для (2.26) отримуємо 
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де  
 .22

0
2 kk −=γ  (2.29) 

Розв'язок  рівняння (2.28)  будемо шукати у вигляді 
 ).()(),( φφ Φ= rArEz  (2.30) 
При цьому отримаємо 
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Оскільки ліва частина (3.70) залежить тільки від r, а права – тільки від φ, обидві 
вони повинні бути рівні одній і тій самій дійсній константі, яку можна 
позначити m2. Тоді отримаємо два диференціальні рівняння 
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Частинним розв'язком (2.33) є функції φmsin  та φmcos , m=0,1,2,… . Для 
кожного m≠0 існують дві вироджені азимутальні власні функції, φmsin   та 

φmcos . У той же час існує тільки один розв'язок з обертальною симетрією 
(m=0). 

Рівняння (2.32) – диференціальне рівняння Бесселя. Його розв'язками є 
функції Бесселя першого роду J±m(γr) порядку m, які залишаються скінченними 
при r = 0. Оскільки граничні умови (2.18) вимагають виконання умови Ez(r = R) 
= 0, то ці функції можуть  бути розв'язками, тільки якщо вони дорівнюють 
нулю при r=R. Відповідно, величини 
 Rx mnmn γ=  (2.34) 

є корнями рівняння Jm(γR) = 0, де n – номен корня. 
Таким чином, розв'язок для z-компоненти електричного поля має вигляд  
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Використовуючи (2.35) та вираз BiE


ω−=×∇ , можна показати, що Bz = 0. 
Відповідно, (2.35) описує розв'язок, у якому магнітне поле має тільки поперечні 
складові. Це поперечно-магнітні (ТМ) або Е-хвилі. 

Аналогічно розглянувши (2.27) та граничну умову (2.19) можна отримати  
вираз для поля поперечно електричних (ТЕ) або Н-хвиль 
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розонансні частоти визначаються нулями похідних функцій Бесселя при r = R: 
J'm(γR) = 0, які позначаються Rx mnmn γ=′ . 

Розглянемо поля у циліндричних резонаторах. У них хвиля, що рухається у 
напрямку  +z , відбивається кришкою резонатора. При накладанні прямої та 
відбитої хвилі утвориться стояча хвиля  вигляду kzBkzA cossin + . Врахування 
граничних умов на кришках резонатора  призводить до співвідношення 
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 (2.37) 

З граничних умов (2.18) поперечні компоненти електричного поля Er та Eφ 
повинні дорівнювати нулю на торцях циліндра при z=0 та z=L. Одночасно, z-
компонента магнітного поля на торцях циліндра також повинна дорівнювати 
нулю. Відповідно, залежність від z для власних розв'язків типу ТМ має вигляд 
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Для розв'язків типу ТЕ маємо 

 

,...2,1,0 ,...;2,1,0n ,...;2,1,0

 ;sin 
cos
sin

),,( 0

===


















 ′=

qm
L

zq
m
m

R
rxJBzrB mnmz

π
φ
φ

φ
 (2.39) 

Числа m, n, q дорівнюють нулів поля по вісям φ, r, z, відповідно. Окрім того, m 
задаєпорядок функції Бесселя першого роду. Конфігурація поля, яка задається 
цими числами, називається модами резонатора. Рівняння (2.29) набуває вигляду 
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що дозволяє знайти резонансні частоти мод ωmnq, використовуючи значення 
відповідних  коренів  xmn=γmnR  
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Ввіши позначення D=2R  та визначивши конкретні значення коренів mnx  та mnx′  
з таблиць, можна представити (2.41), (2.42) у вигляді лінійного співвідношення 
між величинами (D/λ)2 та (D/L)2 (рис. 2.9). 
  

 
Рис. 2.9. а – ТМ, Е-хвилі; б – ТЕ, Н-хвилі. Найнижчі частоти мають моди ТЕ111 

та ТМ010. 
 

Розглянемо як приклад моду ТЕ011, яка наведена на рис. 2.10. Вона часто 
використовується у СЧ типу цезієвого фонтана чи водневого мазера для 
збудження та опитування надтонких магнітних переходів. 

 

 
Рис. 2.10. а – силові лінії магнітного (суцільні) та електричного (пунктир) полів 
для моди ТЕ011 у циліндричному резонаторі; б – залежність  компонентів поля 

від радіальної координати; в – вид згори. Ez=Er=Bφ=0 
 



Через скінченну провідність металевих стінок  резонатора високочастотне 
електромагнітне поле частково проникає усередину них. Також, електричні 
струми, що наводяться у стінках, зазнають омічних втрат, що призводить до 
затухання власних коливань. При цьому розподіл поля всередені циліндричних 
резонаторів мало відрізняеться від розподілу  у випадку ідеального резонатора з 
нескінченною провідністю стінок.  

На частотах порядку 10 ГГц монокристалічний сапфір має високу 
діелектричну проникність уздовж кристалічної вісі, яка дорівнює ε =11,5, що 
дозволяє використовувати його для виготовлення компактних резонаторів 
(2.41), (2.42).  

 
2.2.3. Оптичні резонатори  
Оптичні резонатори відрізняються від резонаторів НВЧ діапазону тим, що 

довжина хвилі збуджуваного поля, зазвичай, є дуже маленькою у порівнянні з 
розмірами резонатора. Відповідно, дифракційні ефекти є незначними і 
резонатори не обов'язково повинні бути закритими, а можуть складатися з 
окремих відбивачів (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. а – лінійний оптичний резонатор, б – кільцевий оптичний резонатор. 
 

Коефіцієнти відбиття та пропускання інтерферометра Фабрі-Перо. 
Розглянемо простий випадок лінійного резонатора з плоскими дзеркалами – 
резонатор Фабрі-Перо (рис. 2.12). 

 



 
Рис. 2.12. Резонатор (інтерферометр) Фабрі-Перо: відбивання та пропускання. 

 
Позначимо комплексну амплітуду електромагнітної хвилі, що падає на 

вхідне дзеркало М1, через Е0, амплітуду хвилі, відбитої цим дзеркалом, через 
ER,, а амплітуду хвилі, що пройшла – ЕТ. Припустимо, що відбиття відбувається 
лише на внутрішніх поверхнях дзеркал. Відбита хвиля буде зазнавати фазовий 
зсув π , оскільки за площиною відбиття знаходиться середовище з більшим 
показником заломлення.  Позначимо r1, r2, t1, t2 відповідні амплітудні 
коефіцієнти відбиття та пропускання. Фазовий множник падаючої хвилі 

)(exp rkti 
⋅−ω   оберемо так, щоб він дорівнював нулю на повехні вхідного 

дзеркала.  
Знайдемо амплітуди хвиль: що пройшла крізь резонатор та відбитої від 

нього (рис. 2.12). Для наочності представлення відповідних парціальних хвиль 
зображене падіння вихідної хвилі під кутом. У розрахунках не будемо 
враховувати фазовий зсув, що виникає через цей нахил. Комплексна амплітуда 
хвилі, що пройшла, є сумою амплітуд усіх відповідних парціальних хвиль, 
причому кожний прохід додає фазовий зсув )2)/(exp()exp( Lcirki ⋅−=⋅− ω
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Прогресія у (2.43) обчислюється за формулою 
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У результаті отримуємо  
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Після перетворення 
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маємо 
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Ця величина пропорційна потужності, що пройшла крізь інтерферометр Фабрі-
Перо. Її залежність від зсуву фази 
 cL /2ωφ =∆  (2.48) 
між двома сусідніми парціальними хвилями описується функцією Ейрі (рис. 
2.13 ). 
 

 
Рис. 2.13. Залежність потужності, що пройшла крізь інтерферометр Фабрі-Перо, 

від набігу фази. Три випадки: 
.1 ;99,0 ,9,0 ,5,0 2
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Якщо зсув фаз кратний 2π, то усі парціальні хвилі накладаються у фазі, у 

інших випадках вони у тій чи іншій мірі гасять одна одну. Різниця частот, яка 
відповідає зсуву фаз 2π  за одне проходження хвилі туди і назад всередені 
резонатора, називається областю вільної дисперсії чи міжмодовою відстанню 
інтерферометра 

 .
2L
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=∆  (2.49) 



Максимуми інтерференційної картини стають більш гострими при 
збільшенні парціальних хвиль, що уносять внесок у прхідну хвилю, тобто по 
мірі зростання коефіцієнтів відбиття дзеркал r1 та r2. У випадку малих фазових 
зсувів (∆φ<<2π) можна отримати співвідношення між спектральною шириною 
максимумів δν та коефіцієнтами відбиття  
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У цьому наближенні резонансна крива має вигляд функції Лоренца. Повна 
ширина резонансної кривої на рівні половини максимуму 2πδν =2ω1/2 може 
бути знайдена з умови IT(ω=ω1/2)=1/2IT(ω=0), де ω1/2 – частота, що відповідає 
половині максимальної потужності. У такому випадку )4/()1( 2222
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Відношення міжмодової відстані до ширини смуги δν називається різкістю 
F* резонатора Фабрі-Перо  
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Приклад: резонатор Фабрі-Перо з L=30 см та R=r1r2=99% має F*≈314, ∆= 500 
МГц, δν≈1,6 МГц. 

Оптичний резонатор також можна розглядати з точки зору фотонів поля, 
що у ньому циркулюють. Вони залишають його у середньому за час τ, виходячи 
через одне з дзеркал. Цей час та різкість виявляються пов'язані між собою. 
Різкість можна визначити, вімірюючи залежність інтенсивності 
випромінювання, що виходить з резонатора, від часу після  різкого вимкнення 
вхідного випромінювання (рис. 2.14). 

 



 
Рис. 2.14. Експоненційний спад сигналу пропускання резонатора після різкого 

вимкнення падаючого випромінювання, що зареєстрований швидкодіючим 
фотодіодом  - Upd. Експериментальна крива може бути апроксимована 

експонентою з постійною часу τ = 252 мкс, якій відповідає спектральна ширина 
смуги пропускання інтерерометра 

δν = 630 кГц та добротність Q =ν/δν≈7,5⋅108. 
 

Спектральна ширина смуги частот експоненційно згасаючої 
електромагнітної хвилі пов'язана з постійною часу як δν = δω/2π = 1/2πτ. 
Відповідно, різкість дорівнює 

 .2
2

2/ πτ
δν L

cLcF ==∗  (2.53) 

Вимірювання часу τ є зручним способом визначення спектральної ширини піка 
пропускання оптичних резонаторів з високою різкістю. Відповідно, він 
використовується для вимірювання коефіцієнта високоякісних дзеркал у 
випадку, якщо він близький до одиниці. Зв'язок  між спектральною шириною 
пікка пропускання та коефіцієнтами відбиття можна отримати з (2.52), (2.53). У 
випадку 1 – r1r2<<1 маємо 

 .121 τc
Lrr −=  (2.54)                          

Вимірювання коефіцієта відбиття дзеркал повинно відбуватися у 
резонаторі, що знаходиться у вакуумі. Оскільки наявність будь-якого 
поглинаючого середовища всередині резонатора призведе до зменшення 
ефективної кількості відбивань та часу згасання поля у ньому, збільшуючи 
спектральну ширину пропускання резонатора. 

Амплітуда хвилі, відбитої від резонатора, обчислюється подібним чином, 
що і амплітуда хвилі, що пройшла 
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Обчисливши суму геометричної прогресії у (2.55), отримаємо 
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Амплітудний коефіцієнт відбиття інтерферометра Фабрі-Перо 
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не залежить від коефіцієнта пропускання вихідного дзеркала t2. З (2.56) видно, 
що амплітуда відбитої від резонатора хвилі складається з двох частин. Перша – 
частина падаючої хвилі, безпосередньо відбита вхідним дзеркалом, друга – 
частина хвилі, що циркулює всередині резонатора, яка виходить назад через 
вхідне дзеркало. 

Коефіцієнт відбиття знижується до нуля у симетричному резонаторі з 
r1=r2=r та t1=t2=t при  r2+t2=R+T=1. У цьому випадку 
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З (2.57) можна визначити коефіцієнт відбиття по потужності (рис. 2.15) 
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а також зсув фаз у відбитій хвилі 
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У околиці резонансної частоти інтерферометра  ωk/2π=kc/2L фази відбитої хвилі 
та хвилі, яка пройшла, змінюються на π (рис. 2.16). При цьому крутизна фазово-
частотної характеристики зростає зі збільшенням коефіцієнта відбиття дзеркал. 
  



 
Рис. 2.15. Залежнісь 

коефіцієнта відбиття по 
потужності від частоти для 
інтерферометра Фабрі-Перо: 

99,02
11 == rR  та 99,02

22 == rR                             
(суцільна лінія), 98,02 =R  (штрих-
пунктирна лінія), 95,02 =R  
(точкова лінія). 

Рис. 2.16. Залежність зсуву фази 
хвилі, відбитої від інтерферометра 
Фабрі-Перо, від частоти: 

99,02
11 == rR  та 99,02

22 == rR                             
(суцільна лінія), 98,02 =R  (штрих-
пунктирна лінія), 95,02 =R  (точкова 
лінія).                                                              

 
 
Вираз для комплексного коефіцієнта відбиття у околиці резонансної 

частоти ωk можна спростити, якщо ввести відстроювання частоти ∆ω ≡ω  – ωq. 
Для діапазону відстроювань, набагато менших міжмодової відстані c/2L, 
розклавши фазовий множник у ряд, маємо 
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Для резонатора з високою різкістю (1 – R <<1) можна використати наближення 
rrrr /)1(/)1( 222 −≈− , що з урахуванням  (3.90) та визначення πδν2≡Γ  дає 
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Звідси легко отримати залежність амплітуди і фази відбитої хвилі від частоти в 
околиці резонансу. 

Поперечні моди. Функція Єйрі, що описує частотний відгук 
інтерферометра Фабрі-Перо, набуває максимального значення на частотах 
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Моди електромагнітного поля з частотами ωk називаються поздовжніми чи 
аксіальними модами лінійного оптичного резонатора. Їм відповідають плоскі 



електромагнітні хвилі, що поширюються уздовж оптичної вісі резонатора. 
Оскільки така хвиля має нескінченну протяжність у поперечному напрямку, то 
у ній повинна міститися нескінченна енергія. При реалістичному описі 
електромагнітного поля у резонаторі необхідно враховувати залежність 
амплітуди поля від поперечних координат та обмеженість поперечного перерізу 
хвилі у резонаторі. Але будь-які обмеження у поперечному напрямку 
призводять до дифракційним ефектам і відповідним змінам множника exp(±ikz).  

Щоб знайти поперечний профіль світлового пучка. скористаємося 
хвилевим рівнянням  (2.12) для електричного поля  E(x,y,z,t) у лазерному 
промені. Розкладаючи E(x,y,z,t) на просторову і часову частини 
E(x,y,z,t)=E(x,y,z)exp(iωt), отримаємо рівняння для просторової частини поля. 
Для нього будемо шукати розв'язок у вигляді 
 ,/2   ,),,(~),,( λπ== − kezyxuzyxE ikz  (2.73) 
де ),,(~ zyxu   – комплексна амплітуда скалярної хвилі, що описує поперечний 
профіль  лазерного пучка. Для спрощення використаємо скалярне рівняння 
 .0),,()( 22 =+∇ zyxEk  (2.74) 
Підстановка (2.73) у (2.74) дає диференціальне рівняння для комплексної 
скалярної амплітуди хвилі 
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причому у параксіальному наближенні можна знехтувати 22 /~ zu ∂∂ . Тоді маємо 
параксіальне хвильове рівняння 
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Розв'язки  мають вигляд 
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де Hm, Hn – поліноми Ерміта, які мають відповідну кількість нулів (m, n) уздовж 
відповідної вісі (x, y), що призводить до появи певної кількості темних ділянок 
у поперечному профілі пучка. Такі моди називаються поперечними 
електромагнітними хвилями порядку  mn – TEMmn (Transverse Electro-Magnetic). 
Мода  ТЕМ00 не має нулів та описується гауссівським профілем (рис. 2.17). 
Через внесок поліномів Ерміта площа поперечного перерізу мод більш високих 
порядків зростає зі збільшенням m та n. Це використовується для принічення 
збудження таких мод шляхом розташування у резонаторі селектуючої 
діафрагми, що вносить суттєві втрати за рахунок їх обрізання на периферії  та 
суттєво не впливає на основну моду. 



 
Рис. 2.17. Розподіл електричного поля та амплітудний профіль моди. 
 

Плоські резонатори Фабрі-Перо мають значні дифракційні втрати і тому 
практично не використовуються для створення резонаторів з високою різкістю. 
Зазвичай у оптичних резонаторах використовуються сферичні дзеркала. 
Розрахунок власних частот у такому випадку є досить громіздким. Для 
лінійного резонатора, складеного з двох угнутих дзеркал з радіусами кривизни 
R1, R2 та бази L, власні частоти визначаються виразом 
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При m=n=0 ці частоти співпадають з частотами νq поздовжніх мод, що 
залежать тільки від оптичної довжини резонатора.  

На практиці часто застосовується випадок, коли L=R1=R2. Тоді 
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Для парних значень m+n власні частоти поперечних мод співпадають з 
частотами поздовжніх мод, тобто модова структура є виродженою. Власні 
частоти поперечних мод з непарними m+n зміщені на c/4L по відношенню до 
поздовжніх мод, які розділені проміжком c/2L. Відповідно у конфокальному 
(співфокусному) резонаторі Фабрі-Перо можуть збуджуватися моди з 
частотами, що віддалені одна від одної на .4/~ Lc=νδ  

У випадку L≠R1,R2 виродження власних частот поперечних мод зникає 
(рис. 2.18) 

 



 
Рис. 2.18. Спектр мод інтерферометра Фабрі-Перо при L≠R1,R2 . 

 
З математичної точки зору, падаюча хвиля буде розкладатися у лінійну 

комбінацію мод (власних функцій), що описують поле резонатора. Зв'язок 
падаючої хвилі з різними модами визначається коефіцієнтами зв'язку, які 
залежать від інтеграла перекриття між модами резонатора та падаючою хвилею. 
Для збудження тільки однієї моди, необхідно досягнути точного співпадіння 
розподілу поля у падаючій хвилі і цій моді у деякій площині (наприклад, на 
поверхні дзеркала). 

У оптичних СЧ інтерферометри Фабрі-Перо широко використовуються 
для аналізу частотного спектра лазерного випромінювання або для попередньої 
стабілізації частоти лазера. 

 
2.2.4. Стабільність резонаторів  
Власні частоти розглянутих вище резонаторів залежать від їхніх розмірів 

(2.72). Відповідно, Будь-які зміни розмірів призводять до змін частоти 
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чи, замінивши диференціали скінченими різницями, 
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Одним з найбільш важливих параметрів зовнішнього середовища, що 
впливають на стабільність розмірів макроскопічних резонаторів, є температура. 
Відхилення температури ∆Т від середнього значення Т0 призводять до зміни 
довжини L0, що визначається температурною залежністю L(T). Розклавши її в 
ряд Тейлора, маємо 
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де α, β, γ - лінійний, квадратичний та кубічний коефіцієнти теплового 
розширення відповідно. У більшості випадків достатньо обмежитися лінійним 
коефіцієнтом теплового розширення, тоді 
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Висока стабільність частоти потребує створення високостабільного 
температурного режиму та підбору матеріалів з низькими коефіцієнтами 
теплового розширення. Властивості матеріалів, що використовуються при 
виготовленні макроскопічних резонаторів, наведені у таблиці. 
 

 
Е - модуль Юнга, r - густина, ср - питома тепло-ємність, λ - теплопровідність. 
Інвар – температурно зкомпенсований сплав заліза та нікелю, Церодур – суміш 
скла та керамічних матеріалів, ULE (Ultra Low Expansion) – температурно 
зкомпенсовані стекла. 
 

Стекла та склокераміка, на відміну від кристаліних матеріалів, схильні до 
довготривалої зміни розмірів. Така поведінка є результатом теплової дифузії 
молекул у склі, що призводить до формування кристалічних доменів та, як 
наслідок, зменшенню об'єму. Швидкість зміни довжини через подібні ефекти 
старіння зазвичай експоненційно спадає з часом. На рис. 2.19 наведено приклад 
резонатора Фабрі-Перо зі сплаву Церодур М, для якого протягом трьох років  
вимірювалася частота однієї з власних мод. 

 



 
Рис. 2.19. Часова залежність довжини Резонатора Фабрі-Перо, 

виготовленого зі сплаву Церодур М. Вімірювалася частота однієї з поздовжніх 
мод резонатора. 

 
Поведінка частоти на етапі  0 - 100 днів пов'язана з тепловою релаксацією 

резонатора після його розміщення у вакуум. Потім спостерігався монотонний 
дрейф частоти. Виміряний довготривалий дрейф частоти склав ∆ν ≈ 0,4 Гц/с на 
частоті 456 ТГц, що відповідає швидкості відносної зміни довжини біля 8⋅10-11 
у день. 

Теплове розширення твердих кристалічних матеріалів, наприклад кварцу, 
пояснюється ангармонізмом коливань кристалічної гратки. У випадку 
гармонійних коливань атомів навколоїх положення рівноваги середня довжина 
кристала не повинна залежити від температури. Тому теплове розширення тісно 
пов'язане з модами коливань гратки кристалів. Питома теплоємність визначає, 
зокрема, температурну залежність коефіцієнта розширення, оскільки саме 
коливальні моди роблять внесок у питому теплоємність кристала. 

При виборі матеріалу резонатора як для роботи у НВЧ, так і у оптичному 
діапазонах потрібно звертати увагу на їхній модуль Юнга Е. При збільшенні Е 
знижуються відносні деформації  резонатора унаслідок нахилів та прискорень, 
що сприяє підвищенню його стабільності. 

 
2.3 Цезієві атомні годинники 
Серед атомних годинників цезієві займають особливе місце, оскільки 

еталон часу базується на мікрохвильовому переході у атомі Cs. У 1967 р. 13-а 
Генеральна конференція по мірам та вагам ввела наступне визначення  



• секунда – проміжок часу, що складається з 9 192 631 770 періодів 
випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими рівнями 
основного стану атома цезію 133.  

Єдиний стабільний ізотоп 133Cs має квантове число ядерного спіну, що 
дорівнює I=7/2. враховуючи, що квантове число повного моменту електронної 
оболонки складає J=1/2, атом Cs у основному стані має два надтонкі рівня з 
квантовими числами F=I+J F=I-J (що відповідають повному моменту атома), 
які розщеплюються у магнітному полі на 16 компонентів (рис. 2.20).  

 

 
Рис. 2.20. Енергії магнітних компонентів надтонких  підрівнів  з F=3 та 

F=4 рівня 6s 2S1/2 у 133Cs у залежності від магнітного поля.  Підрівні 
розщеплюються у магнітному полі на 9 (+4≤mF≤-4) та 7 (+3≤mF≤-3)  
компонентів відповідно; mF – квантове число, що характеризує кількість 
можливих проекції магнітного моменту атома на напрямок магнітного поля.  

 
У цезієвому годиннику використовується перехід, що має найменшу 

чутливість до магнітного поля (рис. 2.21). 
 



 
Рис. 2.21. Частота переходу між компонентами F=4, mF=0 та F=3, mF=0, яка 

дорівнює 9 192 631 770 Гц. 
 
Хоча у якості еталонної величини для визначення секунди, а відповідно і 

герца, прийнято значення частоти певного переходу у відсутності магнітного 
поля, однак у реальних СЧ такі переходи відбуваються у невеликих зовнішніх 
полях, що є необхідним для зняття виродження рівнів F=4 та F=3.  

У цезієвому годиннику атоми підготовляються таким чином, що перед 
взаємодією з полем вони знаходяться на рівні F=4, mF=0 чи на рівні F=3, mF=0. 
Електромагнітне поле спричиняє переходи на відповідний незаселений рівень. 
Вімірюючи його заселенність після взаємодії, можна визначити частоту 
опитуючого поля, при якій імовірність переходу виявляється максимальною. Ця 
частота коректується з урахуванням усіх ефектів, що призводять до зсувів 
відносно частоти незбуреного переходу, і отриманий сигнал використовується 
для генерації стандартної частоти чи секундного імпульсу кожні 9 192 631 770 
періодів осциляцій.  

Годинник на пучку атомів цезію з селекцією магнітних станів. У 
більшості цезієвих атомних годинників використовуються пучки атомів Cs у 
глибокому вакуумі. Пари цезію утворюються у печі, розігрітої до 100 °С, у якій 
знаходиться декілька грамів речовини. За допомогою сопла чи системи каналів 
формується пучок атомів з тепловим розподілом швидкостей. Оскільки енергії 
рівнів F=3 та F=4 мало відрізняються між собою, заселеність обох рівнів у 
пучку практично однакова. Однак для реєстрації переходу між рівнями пучок 
повинен містити атоми лише одного з цих двох станів. У серійних  цезієвих 
годинниках атоми у певному стані відбираються за своїм магнітним моментом. 
На рис. 2.20 видно, що енергія атома Cs, який знаходиться на підрівні F=3  у 
будь-якому з магнітних станів, зменшується зі зростанням магнітного поля В 



при В>0,4 Тл, що справедливо і для стану F=4, mF=-4. Енергія атомів в усіх 
інших станах підрівня F=4 зростає зі збільшенням В. 

У присутності градієнта напруженності магнітного поля B(z)  уздовж вісі z 
потенційна енергія атома W буде залежати від координати, що призведе до 
виникнення сили, що діє на атоми Cs  
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Крім градієнта поля, сила визначається ефективним магнітним моментом 
Меф, який пропорційний похідній по магнітному полю від функцій, що наведені 
на рис. 2.20. 

Сьогодні у більшості серійних моделей використовується схема, наведена 
на рис. 2.22. 

 

 
Рис. 2.22. Схема серійного атомного Cs годинника. Постійне магнітне С-

поле, формує вісь квантування. Залежність струму детектора від частоти 
синтезатора.  

 
Атоми (з печі) відхиляються магнітним поляризатором, у якому 

створюється неоднорідне магнітне поле, у відповілності з їх магнітним 
моментом. Така селекція дозволяє отримати атомний пучок , у якого заселений 
лише один з метрологічних підрівнів з mF=0. Оскільки сили, що діють на атоми, 
у станах F=3, mF=0 ((3,0)) чи F=4, mF=0 ((4,0)) напрямлені у протилежні 
сторони (рис. 2.21), то атоми, які знаходяться у одному з станів (нехай – (4,0)), 
виводяться з пучка, відхиляючись у протилежний бік. У зоні взаємодії 
знаходиться U-подібний мікрохвильовий резонатор, настроєний на частоту 
9,192 ГГц. Це – стандартний хвилевід прямокутного поперечного перерізу, 



торці якого закриті провідними пластинами. Він двічі зігнутий (пучок 
перетинає його двічі) та має маленькі отвори для входу/виходу пучка. Його 
поперечні розміри обрані таким чином, що лінії напруженності магнітного поля 
стоячої хвилі, що утворюється у резонаторі, були ортогональні площині 
рисунка.  

Резонатор підживлюється мікрохвильовим сигналом від кварцового 
осцилятора, керованого напругою (VCXO) чи термостабілізованого (OCXO). 
Атоми у стані Eg перетинають першу область взаємодії у U-подібному 
мікрохвильовому резонаторі, після чого, через деякий час, вони потрапляють у 
другу область, що відповідає збудженню за схемою Ремсі. Поле в резонаторі 
може викликати перехід з рівня (3,0) на (4,0), імовірність якого залежить  від 
різниці між частотою поля у резонаторі та частотою атомного переходу. 
Остання магнітна система – аналізатор – відхиляє атоми, що знахоляться на 
верхньому рівні, у детектор. У залежності від розташування у детектор можуть  
потрапляти або атоми цезію, збуджені у резонаторі, або атоми, що лишилися у 
основному стані. При цьому на одній і тій самій частоті спостерігається пік чи 
провал відповідно. 

Для зняття виродження по магнітним підрівням та забезпечення 
можливості селективного збудження метрологічного переходу (3,0)→(4,0), 
область взаємодії знаходиться у однорідному магнітному полі – С-полі. Його 
напруженність підбирається таким чином, щоб забезпечити компроміс  при 
виконанні двох суперечних вимог. Так, воно повинно бути достатньо сильним, 
щоб розділити мікрохвильові резонанси за частотою. При цьому С-поле зсуває 
резонансну частоту метрологічного переходу, що необхідно корегувати для 
отримання частоти незбуреного переходу. Крім того, збільшення напруженості 
С-поля призводить до збільшення рівня флуктуацій і, відповідно, рівня шумів 
частоти переходу. Сканування частоти генератора ν  поблизу частоти атомного 
резонансу  ν0 призводить  до появи сигналу на детекторі, що наведений на рис. 
2.22. 

Взаємодія з радіочастотним полем у першій зоні переводить атоми Cs у 
когерентну суперпозицію станів (4,0) та (3,0), при цьому квантово-механічний 
стан атома починаєеволюціонувати у часі з частотою, що відповідає різниці 
енергій рівнів. Після проходження другої зони взаємодії зі збуджуючим полем 
імовірність  виявлення атома на рівні F=4 чи F=3 буде залежити від різниці 
фази зовнішнього радіочастотного поля та фази коливань атомного осцилятора. 
Таким чином, населенності рівнів F=4 та F=3 на виході із зони взаємодії є 
осцилюючими функціями частоти генератора, що призводить до результату, 
зображеному на рис. 2.22. 



Частота генератора, під'єднаного до резонатора, стабілізується відносно 
максимуму центральної смуги, що відповідає частоті атомного преходу ν0. Для 
цього на сигнал генератора накладається частотна модуляція і сигнал від 
фазово-чутливого детектора є сигналом похибки для кола зворотного зв'язку. 
Проінтегрований сигнал похибки використовується сервосистемою для 
стабілізації частоти осцилятора VCXO. Одночасно синтезуються стандартні 
частоти та секундні імпульси. 

У С-полі метрологічний перехід відчуває квадратичний за полем зсув 
відносно частоти незбуреного переходу, визначеної як 9 192 631 770 Гц. Для 
того, що частота на виході VCXO точно відповідала значенню СІ, необхідно 
врахувати цей зсув через введення відповідної корекції у синтезатор. Для цього 
необхідно знати напруженність  С-поля. 

Цезієві пучкові годинники мають параметри: маса ≤ 25 кг; споживана 
потужність ≤ 50 Вт; відносна похибка 2⋅10-12 ÷ 5⋅10-13; нестабільність ∼ 5 ⋅10-15. 

Застосування: метрологічні лабораторії часу; глобальні системи 
супутникової навігації; системи передачі і обробки інформації (синхронізація 
передачі сигналів)  тощо.  

 
2.4. Мікрохвильові стандарти частоти 
Поряд з Cs атомними годинниками, що займають окреме положення серед 

СЧ, оскільки саме вони реалізують одиницю часу та частоти (за визначенням), 
існують інші мікрохвильові стандарти на нейтральних атомах. Так, наприклад, 
водневі мазери перевершують найкращі цезієві годинники за стабільністю. 
Також, компактні та відносно недорогі рубідієві годинники часто 
використовуються у випадках, коли пред'являються помірні вимоги до 
точності. 

Мазери. Пинцип підсилення мікрохвиль за допомогою вимушеного 
випромінювання був запропонований у 1954 р. Мазер – абревіатура від 
англійського Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Серед 
різноманітних мазерів (мазери на молекулах аміаку, атомах рубідію тощо), 
розроблених для СЧ, водневий чи Н- мазер найбільш поширений. 

У Н-мазері використовується перехід між двома основними підрівнями 
атомарного водню F=1, mF=0 ((1,0)) та F=0, mF=0 ((0,0)) з частотою  ∼1,42 ГГц 
(рис.2.23).  

 



 
Рис. 2.23. Енергетичні рівні основного стану атома водню у магнітному полі.  

 
Пучок атомів водню впорскується у вакуумний об'єм (рис. 2.24) за 

допомогою іон-гетерного насоса, якій підтримує тиск на рівні 10-4 Па.  
 

 
Рис. 2.24. Схематична конструкція Н-мазера. 
 
Атоми, внутрішня енергія яких збільшузться при зростанні магнітного 

поля (F=1, mF=0,1), фокусуються магнітною системою у накопичувальну колбу, 
у той час, як усі інші не потрапляють у неї (відкидаються убік). У колбі, що 
розташована усередині мікрохвильового резонатора, переважно опиняються 



атоми у верхньому стані, що дає можливість досягнення режиму автоколивань 
на частоті спектральної лінії. Випущене випромінювання приймається антеною 
та використовується для підстроювання кварцового осцилятора VCXO до 
частоти пере-ходу у атомі водню. Три-валий час знаходження атомів у колбі (∼ 
1 с), що визначає час взаємодії з випромінюванням, доз-воляє реєструвати 
вузькі атомні резонанси. У цей час атом перебуває у об'ємі з характерними 
розмірами ∼15 см, що менше ніж λ переходу. Такий режим призводить до 
подавлення доплерівського ефекту першого порядку при взаємодії атомів зі 
стоячою хвилею у резонаторі.  

 
2.5. Лазерні стандарти частоти 
Лазери (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

представляють собою квантові оптичні генератори, що працюють на частотах 
1012÷1015 Гц. У видимому діапазоні частоті лазерів більше частоти 
мікрохвилевих генераторів приблизно на 105., причому їхня частотна 
стабільність є зіставною з найкращими зразками останніх. Однак зменшення λ 
призводить, зокрема, значного збільшенню ефекту Доплера, для пригнічення 
якого використовуються спеціальні методи. 

В залежності від області застосуань можна виділити два основних типів 
лазерних СЧ. 

1) Використовуються відносно прості лазерні системи, частоти яких 
стабілізуються відносно молекулярних переходів, які випадково 
попадають у спектральні діапазони їх генерації. Наприклад, He-Ne лазер з 
λ=633 нм, стабілізований по переходу в молекулі йоду, що 
використовується, зокрема, як СЧ для реалізації одиниці довжини. 

2) У першу чергу, обирається потрібний атомний, іонний чи молекулярний 
перехід, для збудження якого використовується перестроювальний лазер 
(лазер на барвниках чи діодний лазер). Такий метод використовується у 
випадках коли потрібно досягти максимально високої точності СЧ.   

Стандарти на газових лазерах. Одним з перших оптичних СЧ був He-Ne 
лазер. Завдяки простоті його конструкції, він і сьогодні широко 
використовується, як стандарт оптичної довжини хвилі у певних спектральних 
діапазонах у застосуваннях, що не потребують надвисокої точності. 
Використовуються також СО2-лазери та аргонові лазери. 

У He-Ne лазері підсилення випромінювання у активному середовищи 
забезпечується атомами Ne, накачування яких на верхній лазерний рівень 
виконується за допомогою збудженних атомів He. Вони знаходяться у 
скляному капілярі при парціальних тисках pHe≤200 Па та pNe≤10 Па, 



збуджуються у електричному розряді, який запалюється електричним пробоєм 
при характерній напрузі кілька кВ та підтримується при ∼1,5 кВ. 

Атоми He збуджуються у стан 21S0 та 23S1 за рахунок зіткнення з 
електронами у розряді. Зіткнення між збудженими атомами He та атомами Ne 
призводять до передачі енергії від перших до останніх за схемою 

.NeHeNeHe ** E∆++→+  
Такі непружні зіткнення є майже резонансними, оскільки енергії рівнів 3s2 

та 2s2 Ne близькі до енергій рівнів 23S1 та  21S0 He (рис. 2.25). 
Унаслідок заселення високих енергетичних рівнів досягається інверсія 

населенності атомів Ne. Зі збуджених станів можлива низка різних 
випромінювальних переходів у стан з меншою енергією, на яких можна 
отримати лазерну генерацію. Зокреема, до них відноситься добре відомий 
перехід  3s2→2p4 на довжині хвилі 633 нм.  

 

 
Рис. 2.25. Енергетичні рівні He та Ne, які використовуються у He-Ne лазері. 

 
 
3. ОСНОВИ ВОЛОКОННОЇ ОПТИКИ  
 
3.1. Волоконні світловоди як фізичне середовище для поширення 

оптичного випромінювання  
Як фізичне середовище для передачі інформації, волоконні світловоди 

(ВС) мають низку суттєвих переваг у порівнянні з іншими. Основними серед 
них є: 



широка смуга частот (до 1014 Гц) та мале затухання (у сучасних ВС 
~ 0,1 - 0,2 дБ/км), що забезпечує передачу інформації на відстані до сотень 
кілометрів без регенерації сигналу; 

• нечутливість до електромагнітних завад; 
• висока ступінь захисту інформації; 
• невеликі вага і розмір; 
• функціонування в агресивних середовищах. 
Тому ВС та елементи на їхній основі знаходять широке застосування у 

системах передачі і обробки інформації, в датчиках фізичних полів, для 
передачі потужного лазерного випромінювання тощо. 

 
3.1.1 Структура та основні фізичні характеристики волоконних 

світловодів  
ВС у класичному  варіанті – це циліндричні ниткоподібні діелектричні 

структури (волокна), призначені для поширення оптичного випромінювання 
видимого та ближнього інфрачервоного діапазону. 

ВС, що використовуються у системах зв'язку, являють собою гнучкі 
волокна з оптично прозорих діелектричних матеріалів. Зазвичай ВС 
складаються з трьох областей (рис. 3.1): центральна частина - серцевина, її 
оточує оптична оболонка, а потім - захисне покриття (оболонка). 

Вихідним матеріалом для виготовлення ВС є високопрозорі, однорідні 
багатокомпонентні стекла та чистий плавлений кварц. 

 

 
Рис. 3.1. Поперечний переріз ВС.  

 
За матеріалом виготовлення розрізняють наступні типи ВС: 
• кварц-кварцові ВС, вихідний матеріал для виготовлення серцевини і 

оптичної оболонки – кварц; 
• кварц-полімерні ВС, оптична оболонка – з полімерного матеріалу; 
• полімерні ВС, оптична оболонка і серцевина  – з полімерного матеріалу; 
• спеціальні ВС, матеріли для виготовлення серцевини і оптичної оболонки 

обираються з потреб майбутнього використання ВС – кварц, полімер, метал, 
повітря і т. і. 



Відмінності показників заломлення серцевини і оптичної оболонки 
досягають за рахунок уведення домішок на основі P (P2O5), Ge (GeO2) та інш. 

Для забезпечення напрямляючих властивостей ВС потрібно, щоб показник 
заломлення (ПЗ) серцевини принаймні у частині переріза перевищував 
показник заломлення оптичної оболонки. Два випадки зміни профіля показника 
заломлення (ППЗ), що відповідають східчастому та градієнтному ППЗ ВС 
наведено на рис. 3.2. ПЗ оптичної оболонки є сталим по перерізу. 
Співвідношення між n2/n1 у стандартних ВС складає ~ 1,001÷1,1. 

 

 
Рис. 3.2. Профілі показника заломлення ВС. а - поздовжній переріз ВС; б - 

східчастий ППЗ ВС; в - градієнтний ППЗ ВС. 
 

У більшості застосувань основна доля енергії оптичного випромінювання у 
ВС поширюється серцевиною і лише незначна її частина у оптичній оболонці. 

Умовно ВС поділяють на два вида – багатомодові ВС (БВС) та одномодові 
(маломодові) ВС (ОВС). Діаметр серцевини, різниця показників заломлення 
серцевини і оболонки та ППЗ визначають кількість мод, що можуть 
поширюватися у ВС при заданій довжині хвилі світла λ. 

Відомо, що ВС вважаються БВС, коли виконується співвідношення 
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де V – параметр волокна чи волоконний параметр, a – радіус серцевини ВС, λ – 
довжина хвилі світла у вільному просторі, n2 – максимальне значення ППЗ 
серцевини, а n1 –значення ППЗ оптичної оболонки ВС. 

Для ОВС V < 2,4 в рабочому діапазоні довжин хвиль, що забезпечує 
швидке затухання всіх мод окрім однієї – основної. 

Фактично цей поділ грунтується на співвідношенні поперечних розмірів 
серцевини і оптичної оболонки ВС: розміри оболонки/серцевини типових БВС 
складають сотні/десятки мікрометрів, а типових ОВС -  сотні/одиниці 
мікрометрів.  

Одними з найважливіших характеристик ВС є оптичні втрати, дисперсія та 
оптична нелінійність. 



Оптичні втрати. Оптичні втрати ВС це міра втрати потужності при 
поширенні оптичних сигналів усередені ВС. Якщо Р0 – потужність на вході ВС 
довжиною L, то потужність Р на виході нього має вигляд 
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де α1 – стала затухання, або втрати світловода. Для зручності, втрати у ВС 
виражають у дБ/км 
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Втрати у ВС залежать від довжини хвилі світла. Типова залежність α2(λ) 
для БВС наведена на рис. 3.3. 

 

 
Рис. 3.3. Типова спектральна характеристика затухання кварц-кварцового БВС. 

 
Серед фізичних явищ, що зумовлюють таку залежність (рис. 3.3) 

найбільшу роль відіграють поглинання у речовині та релеєвське розсіювання. 
Відомо, що чистий кварц поглинає в ультрафіолетовій,  або у інфрачервоній 
ділянці спектра (> 2 мкм), границі смуг поглинання коливань пар атомів Si-O та 
Ge-O сягають одиниць мікрометрів (максимум на ~10 мкм). Однак наявність 
навіть відносно малої кількості домішок може призвести до суттєвого 
поглинання у діапазоні 0,5 - 2 мкм. З практичної точки зору на втрати у ВС 
найбільше впливають домішки гідроксильних груп ОН-, оскільки їх основний 
максимум поглинання припадає на 2,73 мкм. Поглинанням на обертонах 
відповідного ОН-коливання пояснюються втрати поблизу 1,37 мкм та біля 1,23 
мкм (рис. 3.3). На практиці, при виготовленні ВС, використовують спеціальні 
технології для зменшення вмісту домішок іонів ОН до рівня меньше ніж однієї 
частини на мільйон. 



Також, одним з фундаментальних механізмів втрат є релеєвське 
розсіювання. Воно відбувається на випадкових флуктуаціях густини, які 
утворилися у кварцевому склі при виготовленні. Внаслідок цього виникають 
локальні флуктуації показника заломлення, які розсіюють світло у всіх 
напрямках. Втрати, що зумовлені релеєвським розсіюванням, принципово не 
можна усунути для ВС, вони визначають рівень мінімальних втрат. Величина 
цих втрат зменшується з довжиною хвилі по закону λ-4, тому вони переважають 
у області менших λ та оцінюються як 
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де А – стала, що знаходиться у межах 0,7-0,9 дБ/(км·мкм-4) в залежності від 
складу серцевини ВС. На довжині хвилі 1,55 мкм αR=0,12-0,15 дБ/км. 

До інших факторів, що збільшують загальні втрати відносяться 
розсіювання на границі між серцевиною і оптичною оболонкою, втрати на 
згинах та з'єднанні ВС. 

Максимальні загальні втрати для сучасних БВС не перевищують 3 дБ/км 
на довжині хвилі 0,85 мкм та 1 дБ/км на довжині хвилі 1,3 мкм. 

Дисперсія.  Одним з суттєвих факторів, що спотворює оптичні сигнали 
при їх поширенні через ВС є дисперсія. Для потреб зв'язку зазвичай 
використовується імпульсне оптичне випромінювання. У загальну розумінні 
дисперсія це – уширення світлового імпульса при його передачі через ВС. Вона 
обмежує швидкість роботи оптичних систем, помітно знижуючи граничну 
смугу пропускання. 

Дисперсія ВС визначається впливом декількох явищ: 
• міжмодовою дисперсією; 
• внутрішньомодовою (хроматичною) дисперсією, що складається з 

дисперсії матеріала (матеріальної дисперсії), хвилеводної дисперсії та дисперсії 
ППЗ; поляризаційної модової дисперсії (ПМД).  

Міжмодова дисперсія – це дисперсія ВС, що зумовлена різницею групових 
швидкостей його мод, а відповідно і їх затримкою. Тому, якщо світловий 
імпульс формується більш ніж однією модою, то під час поширення у ВС він 
буде уширюватися. Для зменшення або усунення впливу міжмодової дисперсії 
використовують БВС з градієнтним ППЗ, або маломодові чи одномодові ВС. 
Наявність  малої, але скінченної спектральної ширини джерела 
випромінювання та спектра самого оптичного сигналу і в цьому випадку 
призведе до уширення імпульсів внаслідок внутрішньомодової дисперсії ВС. 

Під поняттям внутрішньомодової (чи хроматичної) дисперсії (ВМД) 
об'єднують явища матеріальної і хвилеводної дисперсій (ХД) та дисперсії ППЗ. 



Домінуючою, зазвичай, є матеріальна дисперсія. Прояв хроматичної дисперсії – 
це уширення оптичного імпульса у ВС, що спричинене різницею групових 
швидкостей різних довжин хвиль, які утворюють спектр оптичного 
інформаційного сигнала.  

При взаємодії електромагнітної хвилі зі зв'язаними електронами 
діелектрика відгук середовища залежить від її часоти ω (довжини хвилі λ). Ця 
властивість називається матеріальною дисперсією (дисперсією матеріалу) (МД) 
і проявляється як частотна (хвильова) залежність показника заломлення 
речовини n(ω) (n(λ)). Виникнення МД пов'язане з характерними частотами 
(довжинами хвиль), на яких середовище поглинає електромагнітне 
випромінювання внаслідок осціляції зв'язаних електронів. Далеко від 
резонансних частот (довжин хвиль) поведінка n(ω) або n(λ) добре описується 
рівнянням Селлмеєра: 
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де Ai – величина і-го резонансу, ω0i та λ0i – резонансні частоти та довжини хвиль 
відповідно.  

Врахувавши у (3.5) лише доданки, які пов'язані з резонансними довжинами 
хвиль речовини, що вносять суттєвий внесок у ділянці спектра (0,21-3,71 мкм) 
та емпіричні результати розрахунків відповідних коефіцієнтів Ai, для об'ємного 
кварцевого скла при температурі 20 ºС залежність n(λ) має наступний вигляд 
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ХД спричинена залежністю характеристик поширення моди (профіля 
поперечного переріза моди моди, сталої поширення та ін.) від довжини хвилі. 
Описує  залежність групової часової затримки окремої моди від довжини хвилі 
у припущенні, що характеристики матеріала не залежать від довжини хвилі. 
Особливо важлива роль ХД у ОВС, де вона виникає через залежність розподіла 
потужності фундаментальної моди у серцевині і оболонці ВС від довжини 
хвилі.  

Дисперсія ППЗ зумовлена різною залежністю від довжини хвилі 
показників заломлення матеріалів серцевини і оболонки. Тому форма ППЗ 
(особливо різниця показників заломлення) також залежить від довжини хвилі. 
Відповідно ППЗ БВС  може наближатися до оптимального лише у вузькому 
діапазоні хвиль, який забезпечує мінімальну міжмодову дисперсію і 
максимальну смугу пропускання.  



ПМД – дисперсія, що пов'язана з відмінністю групових швидкостей 
поширення двох ортогонально поляризованих власних мод ВС, що виникає 
внаслідок відхилення від циліндричної геометрії і наявності анізотропії 
матеріалу ВС.  

Ефекти дисперсії у ВС математично враховуються шляхом розкладу сталої 
поширення моди β в ряд Тейлора поблизу несучої частоти ω0  
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При цьому огинаюча імпульса рухається з груповою швидкістю υg=1/β1, 
параметр β2  визначає уширення імпульсу та, оскільки МД переважає у ВМД, 
виконуються наступні співвідношення 
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 (3.8) 

де ng - груповий показник заломлення. Для кількісного опису дисперсії у ВС 
використовується дисперсійний параметр D  
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Він характеризує малу зміну затримки світлового імпульсу на ділянці ВС 
одиничної довжини (1 км), при одиничній зміні довжини хвилі (1 нм) несучої 
цього імпульсу; одиниця вимірювання – пс/(км·нм). Практично D визначається 
по різниці групової затримки світлових сигналів з різними довжинами хвиль у 
ВС відомої довжини L. Дисперсія , як уширення сигналу може бути знайдена, 
як σ=DL∆λ [пс] (∆λ - ширина спектра сигналу). 

Тривалість оптичного імпульсу на виході довгого ВС визначається 
відносною груповою затримкою самої повільної спектральної компоненти 
відносно самої швидкої. Тому вплив ВМД пропорційний ширині спектра 
світлового сигналу. Саме з цієї причини у ВОЛЗ використовують вузькосмугові 
лазерні джерела випромінювання. Ширина смуги лазерів 
∆ν ′, що працюють у неперервному режимі, не перевищує одиниць кГц – вони є 
практично когерентними джерелами. Тому при використанні їх із зовнішньою 
модуляцією, як передавачів оптичних сигналів, ширина спектра таких сигналів 
буде визначатися характером модуляції. Так, ширина спектра ∆ν послідовності 



оптичних импульсів цифрової двоїчной системи зв'язку у цьму випадку, 
пропорційна бітовій швидкості В: ∆ν = КВ (К - коефіцієнт пропорційності, 
близький до одиниці). Зі збільшенням довжини ВОЛЗ та швидкості передачі 
вплив ВМД збільшується. Сьогодні відбувається перехід зі швидкостей 
одиниць Гбіт/с до десятків Гбіт/с. При таких швидкостях потрібно вже 
враховувати ВМД та ПМД. Зокрема, ПМД стандартного ОВС обмежує 
дальність безрегенераційної передачі інформації вже на швидкості 2,5 Гбіт/с 
відстанню лише 300 км на довжині хвилі 1550 нм. 

На рис. 3.4 наведені дисперсійні залежності D(λ). Довжина хвилі, на якій 
D(λ)=0, називається довжиною хвилі нульової дисперсії λD. Однак, потрібно 
зазначити, що при λ=λD дисперсія не дорівнює нулю. Для опису поширення 
імпульсів коли λ→λD у межах декількох нанометрів у (3.7) потрібно 
враховувати кубічний доданок. Такі дисперсійні ефекти більш високого 
порядку можуть спотворювати надкороткі оптичні імпульси як у лінійному, так 
і у нелінійному режимах .  

 

 
Рис. 3.4. D(λ): а) для ОВС: 1 – ХД, 2 – загальна дисперсія, 3 – МД, λD – 

довжина хвилі нульової дисперсії; б) для DFS: 1 – хвилеводна дисперсія, 2 – 
загальна дисперсія, 3 – МД; в) для DFF: 1 – загальна дисперсія ВС з 
двошаровою оболонкою, 2 – загальна дисперсія ВС з чотиришаровою 
оболонкою, 3 – загальна дисперсія звичайного ВС. 

 
Оскільки внесок хвилеводної дисперсії у D залежить від таких параметрів 

ВС як радіус серцевини a та різниці показників заломлення серцевини і 
оболонки Δn, то змінюючи їх, досягають зміщення λD до 1,55 мкм – де ВС 
мають мінімальні втрати. Це так звані ВС зі зміщеною дисперсією (DSF - 
Dispersion Shifted Fiber) – рис. 3.4 б).  

За рахунок використання декількох шарів оптичної оболонки у ВС, 
досягають досить пологої дисперсійної кривої  та малих значень дисперсії в 
широкому спектральному інтервалі 1,3÷1,6 мкм, рис. 3.4 в). Такі оптичні 
волокна називаються ВС зі згладженою дисперсією (DFF - Dispersion Flattened 
Fiber).  



ВС з модифікованими дисперсійними характеристиками DSF та DFF 
використовуються як для потреб зв'язку, так і для дослідження нелінійних 
ефектів. 

Параметр β2 називають дисперсією групових швидкостей (ДГШ). При λ>λD 
β2>0 (D<0) і ВС має нормальну (позитивну) дисперсію, а при β2<0 (D>0) – 
анормальну (негативну). У режимі нормальної дисперсії високочастотні 
компоненти спектра оптичного імпульсу поширюються повільніше ніж 
низькочастотні. Зворотний випадок спостерігається в режимі аномальної 
дисперсії ВС. Стандартні ВС мають аномальну дисперсію для λ>λD (рис. 3.4). 
Режим аномальної дисперсії важливий для дослідження нелінійних ефектів у 
ВС.  

Оскільки стандартні ВС в робочій ділянці спектра мають нормальну 
дисперсію, то для її компенсації у ВОЛЗ використовують пристрої з 
аномальною дисперсією, зокрема, відрізки волокон, що компенсує дисперсію 
(DCF - Dispersion Compensating Fiber, або модулі компенсації дисперсії (DCM - 
Dispersion Compensation Modules): пристрої на основі волоконних бреггівських 
граток, інтерферометричні пристрої та інші.  

Для суттєвого збільшення (на порядки) сумарних потоків, що передаються 
по одному ВС, використовують метод спектрального ущільнення каналів 
(WDM - Wavelength Division Multiplexing, DWDM - Dense WDM). Він полягає у 
одночасній передачі по одному ВС незалежних потоків інформації (сигналів) на 
різних довжинах хвиль з подальшим розділенням за допомогою спектральних 
фільтрів. Це призводить до збільшення сумарної потужності сигналів у ВС, що 
спричиняє нелінійні явища (зокрема, 4-х хвильове змішування), а відповідно 
виникають перехресні завади. Для подолання цього використовують ВС зі 
зміщеною ненульовою дисперсією (NZDSF - Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber), 
у яких λD зміщена ліворуч чи праворуч за межі робочої зони 1,525÷1,565 мкм 
ербієвого волоконного підсилювача (EDFA - Erbium-Doped Fiber Amplifier).  

Оптична нелінійність. В результаті дії електромагнітного поля E


  на 
діелектричне середовище, в останньому виникає індукована поляризація P


 в 

загальному випадку нелінійного характера. Це пов'язано з виникненням 
нелінійного відгука середовища, яке пов'язане з ангармонійним рухом з'язаних 
електронів під дією поля E
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χχχε  (3.10) 

де ε0 – діелектрична проникність вакуума, χ(i) (і=1, 2, ...) – сприйнятливість і-го 
порядка (тензор ранга і+1, що вводиться для урахування поляризаційних 
ефектів). Головний внесок у P


 вносить лінійна сприйнятливість χ(1). Вона 

визначає показник заломлення n та сталу затухання α1 (4.2) середовища. 



Оскільки у кварцевих стеклах молекула SiO2 має центр симметрії, то χ(2)=0 і у 
ВС практично відсутні ефекти другого порядка. Нелінійні ефекти нижчого 
порядку у ВС зазвичай пов'язані з сприйнятливістю χ(3). Це такі ефекти, як: 
генерація третьої гармоніки, чотирифотонне змішування, нелінійне 
заломлення. 

Якщо не створені спеціальні умови фазового синхронізму – компенсації 
розладів, що виникають через дисперсію та нелінійні явища, перші два ефекти у 
ВС не ефективні. Тому більшість нелінійних ефектів у ВС виникають через 
нелінійне заломлення – залежності показника заломлення від інтенсивності, як 
результат наявності χ(3)≠0. Показник заломлення при цьому має вигляд (через 
наявність ефекту Керра)  
 ,)(),(~

2InnIn += ωω  (3.11) 

де n(ω) – лінійна частина, що визначається з (3.6), 2EI =  – інтенсивність поля 

всередені ВС, n2 – нелінійний показник заломлення ( )3(
2 ~ χn ). Залежність 

показника заломлення від інтенсивності (3.11) викликає багато нелінійних 
ефектів, зокрема, фазову самомодуляцію (ФС) та фазову кросмодуляцію (ФК).  

ФС обумовлена самонаведеним набігом фази ΦНЛ, який оптичне поле 
набуває при поширенні у ВС – λπ /22LInНЛ =Φ , де L – довжина ВС. Оскільки 
у ВОЛЗ використовуються оптичні імпульси, то інтенсивність поля І буде 
залежити від часу (тривалості імпульсу), що призведе до залежності від часу 
ΦНЛ, що призведе до спектрального розширення імпульсів. ФС призводить до 
збільшення швидкості розширення імпульсу, що спричинено ДГШ, в області 
нормальної дисперсії ВС та зменшує її в області аномальної дисперсії. Останнє 
використовується в оптичних системах зв'язку, що працюють на λ = 1,55 мкм. 

ФК виникає при поширенні у ВС одночасно двох оптичних полів з різними 
довжинами хвиль і спричинена нелінійним набігом фази одного оптичного 
поля, який наводиться іншим. ФК, зокрема, викликає асиметричне спектральне 
уширення імпульсів, що поширюються у ВС одночасно. Також, через 
нелінійний зв'язок між двома ортогональними компонентами вектора 
поляризації оптичної хвилі, що індукується ФК, виникає нелінійне 
двопроменезаломлення, яке змінює стан поляризації при еліптичній поляризації 
вхідного випромінювання. Це явище знаходить застосування у керрівських 
затворах, модуляторах та волоконно-оптичних логічних елементах.  

Наступні важливі нелінійні ефекти, що спричинені вимушеним непружним 
розсіюванням світла і пов'язані з виникненням коливальних мод середовища 
(кварца), – ефекти вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) та 
розсіювання Мандельштама-Бриллюена (ВРМБ). С точки зору простої 
квантомеханічної моделі, справедливої для обох цих процесів, фотон 



збуджуючого випромінювання (накачки) розпадається на фотон меншої 
(стоксової) частоти і фонон, або, якщо відбувається поглинання відповідного 
фонона, утворюється фотон більшої (антистоксової) частоти. Основна 
відмінність між цими ефектами полягає у тому, що у ВКР приймають участь 
оптичні фонони, а у ВРМБ – акустичні. ВРМБ у ВС відбувається у зворотньому 
напрямку, а ВКР переважно по напрямку поширення випромінювання. Для 
початкового зростання стоксової хвилі для обох процесів існує наступне 
співвідношення 

 ,2,1 сн
с IIg

dz
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=  (3.12) 

де Іс – інтенсивність стоксової хвилі, Ін – інтенсивність накачки, g1 – коефіцієнт 
ВКР-підсилення у випадку ВКР, g2 – коефіцієнт ВРМБ-підсилення у випадку 
ВРМБ. Величини g1 та g2 в кварцевих ВС виміряні експериментально. Так, 
спектр ВКР-підсилення досить широкий ~ 30 ТГц, максимум підсилення при 
довжині хвилі накачки 1 мкм складає g1 ≈ 1·10-11 см/Вт та знаходиться на 
стоксовому частотному зсуві близько 13 ТГц. Спектр ВРМБ-підсилення дуже 
вузький ~ 10 МГц, максимум ВРМБ-підсилення знаходиться на стоксовому 
зсуві 10 ГГц і сягає 6·10-9 см/Вт для вузької лінії накачки. 

Ефекти ВКР та ВРМБ мають технічний поріг виникнення, тобто суттєве 
перетворення енергії накачки у енергію стоксової хвилі відбувається коли 
інтенсивність накачки перевищує деякий пороговий рівень. Порогова 
інтенсивність накачки для ВКР та ВРМБ відповідно у ОВС дорівнює 
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Зазвичай ВКРпор
нI ,  ~ 10 МВт/см2 і ВКР може спостерігатися при потужності 

накачки ~ 1 Вт. Оскільки g2 > g1 більш ніж на два порядка, то відповідна 
величина для ВРМБ ≤ 10 мВт. 

Для кварцевих ВС характерне значення нелінійного показника заломлення 
складає n2=3,2·10-16 см2/Вт, що мінімум на кілька порядків величини менше ніж 
у інших нелінійних середовищах. Те саме можно сказати і про коефіцієнти 
підсилення для ВКР та ВРМБ (на два і більше порядків). Але незважаючи на це, 
нелінійні явища у ВС можуть спостерігатися при відносно низьких рівнях 
потужностей випромінювання. Це можливо через малий поперечний переріз (~ 
1 ÷ 50 мкм) області локалізації випромінювання, низькі втрати (≤ 1 дБ/км) та 
значну довжину ВС. 

Характерний параметр нелінійного процесу у об'ємних середовищах 
визначається як I·Lеф, де I – оптична інтенсивність, а Lеф – ефективна довжина 
взаємодії. Якщо випромінювання має потужність Р і фокусується у пляму 



радіуса r0, то інтенсивність на вході ВС - І0=P/πr0. У ВС r0 фактично 
визначається радіусом серцевини і зберігається практично сталим уздовж усієї 
довжини волокна L. У цьому випадку Lеф обмежується лише втратами ВС α1.  

Використовуючи залежність )exp()( 10 zIzI α−=  та проінтегрувавши її 
від 0 до L, отримаємо 
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Очевидно, що ефективність нелінійних процесів у ВС може бути досить 
великою. Так, для ОВС при λ=0,5 мкм та α1=2,5·10-5 см-1 (α2=10 дБ/км) I·Lеф~107. 
Поблизу λ=1,5 мкм, де ВС має мінімальні втрати - α1=5·10-7 см-1 (α2=0,2 дБ/км), 
I·Lеф~109. Тому, з одного боку, ВС є середовищем - придатним для 
спостереження низки нелінійних явищ при відносно малих потужностях 
випромінювання, а, з іншого – ці явища потрібно враховувати при побудові 
систем зв'язку. 

 
3.1.2 Методи опису поширення випромінювання у волоконних 

світловодах  
Хвилевідні характеристики ВС можна отримати з розв'язку рівнянь 

Максвелла, що описують поширення оптичного поля у них. У загальному 
випадку ці розв'язки можна отримати лише числовими методами і лише у 
кількох важливих випадках аналітично – через спеціальні функції. 

Однак для опису поширення світла у БВС можливе застосування 
принципів геометричної оптики, оскільки геометрична оптика дає прийнятний 
результат для середовищ, де ПЗ мало змінюється на відстанях порядку довжини 
хвилі світла. Це виконується для БВС, тому найбіль простий опис передачі 
світла через БВС – за допомогою променів, що поширюються по серцевині.  

Тому існують два підходи до опису поширення оптичного поля у ВС: 
променевий та хвильовий, причому перший дає досить гарний результат лише 
для БВС.   

Променевий опис поширення світла у багатомодових волоконних 
світловодах. Променевий підхід до опису поширення випромінювання у ВС 
передбачає, що промені, які беруть участь у передачі корисного сигналу по ВС 
захоплюються серцевиною ВС і направляються по ній за рахунок повного 
внутрішнього відбиття (ПВВ) від границі серцевина-оптична оболонка. При 
цьому траєкторіі променів однозначно визначаються законами геометричної 
оптики, а аналіз направляючих властивостей ВС можна провести, виконавши 
суперпозицію променевих траєкторій. Геометрична оптика передбачає: 



нехтування всіма хвильовими ефектами, відсутність поглинання серцевини та 
оптичної оболонки ВС, дисперсії матеріалу тощо.  

Для врахування всіх аспектів поширення випромінювання по ВС 
променевим описом, класичну геометричну оптику потрібно модифікувати на 
основі концепції локальних плоських хвиль. Для розгляду розподілу 
потужності по різним променевим напрямках, оскільки потужність одного 
променя невизначена, доцільно ввести поняття променевої трубки: трубки 
променів з нескінченно малим поперечним перерізом, у межах якої всі промені 
поширюються у одному напрямку. Тоді, при розгляді питань пов'язаних з 
потужністю, під терміном ''промінь'' розуміють променеву трубку.  

У загальному випадку у ВС можуть існувати направлені 1 та витічні 2, 3 
проміні (рис. 3.5). Перші поширюються по сердцевині без втрат, другі – 
частково "витікають" з серцевини (втрачають частину потужності за рахунок 
радіального поширення). В свою чергу, витічні промені поділяються  на 
рефрагуючі та тунелюючі. Рефрагуючі (3) – це промені, що зазнають 
заломлення на границі серцевина-оболонка; тунелюючі (2) – промені, що мають 
ще і відповідні ділянки траєкторії в оболонці, які починаються на кінцевій 
радіальній відстані від границі серцевини і простягаються необмежено. 

 

 
Рис. 3.5. В залежності від кута падіння α (або θ) у ВС будуть існувати, 

зокрема, три типи променів: ПВВ буде відбуватися від границі серцевина-
оболонка – 1, та від зовнішньої межі оптичної оболонки – 2; при малих α, 
промені будуть потрапляти в оточуюче середовище (захисну оболонку) – 3.  

 
У ВС зі східчастим ППЗ існують два види направлених променів: 

мерідіональні (рис. 3.6 а) та косі (рис. 3.6 б). Мерідіональні промені лежать у 
площині, що проходить крізь вісь ВС; косі промені поширюються по 
спіралеподібній траєкторії, проекція якої на поперечний переріз ВС є 
правильним незамкненим багатокутником, а точки середини траєкторії між 
послідовними відбиттями лежать на циліндричній поверхні (внутрішній 
каустиці) з радіусом ric.  

 



 
Рис. 3.6. Траєкторії променів та їхні проекції на поперечний переріз 

серцевини ВС зі зхідчастим ППЗ: а - мерідіональних, б - косих. 
 
Основою променевого опису для ВС з градієнтим ППЗ є рівняння 

траєкторії променя для градієнтних середовищ – рівнянням ейконала. У випадку 
градієнтних ВС меріодальні промені лежать в одній площині та перетинають 
вісь волокна між сусідніми точками повороту P і Q (рис. 3.7 а). Косі промені 
поширюються по спиралеподібній траєкторії та поперемінно дотикаються 
циліндричних поверхонь з радіусами ric rtp, що є відповідно внутрішньою та 
зовнішньою каустиками точок повороту (рис. 3.7 б).  

 

 
Рис. 3.7. Траєкторії мерідіональних – а та косих – б променів та їхні 

проекції на поперечний переріз серцевини ВС з градієнтним ППЗ. 
 
Для східчастих та градієнтних ВС вводяться відповідні параметри, що 

характеризують поширення променя у волокні. 
 
Хвильовий аналіз розповсюдження випромінювання у оптичних 

волокнах. Хвильовий аналіз ВС  грунтується на розв'язку рівнянь Максвелла, 
які у загальному випадку можуть бути отримані або методом власних функцій, 
або методом функції Гріна. Перший метод – метод мод традиційно більш 
поширений для отримання хвилеводних характеристик ВС, а другий – 
застосовують, зокрема, для визначення втрат на випромінювання у ВС. 

У загальному випадку вектори електричного ),,( zyxE


та магнітного 

),,( zyxH


 полів у ВС можна представити у вигляді  
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 (3.15) 

де Aj – амплітуди мод, що залежать від джерела збудження. Перший доданок у 
(3.15) пов'язаний з потужністю, що поширюється світловодом без затухання, а 
другий – яка випромінюється.  

Поле випромінювання присутнє переважно у просторово-неусталеному 
режимі та характеризує втрати уведеної у ВС оптичної  потужності. Це поле 
характеризується витічними модами.  

Для спрощення розглядаються круглі ВС. Циліндрична симетрія ВС 
дозволяє розділити змінні та розкласти на поперечну та поздовжню складові, 
що позначені індексами t і z відповідно  
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 (3.16) 

де βj – стала поширення (власне значення) j-ї моди, ze   – одиничний вектор, 
паралельний вісі ВС. 

Хвильовий фронт кожної моди поширюється з фазовою швидкістю 
υfg=ω/βj .  

При відсутності джерел, поля з роздільними змінними (3.16) 
задовольняють однорідним векторним хвильовим рівнянням 
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де n=n(x,y) ; 2
t∇  – поперечний лапласіан;  t∇


 – поперечний набла-оператор.  

Для визначення сталої поширення моди  (на даній частоті) необхідно 
виконання умови узгодження полів, що приводить до характеристичного 
рівняння. Діапазон можливих значень βj для даної λ та ППЗ знаходиться у 
межах n1k<βj<n2k. Мінімально можливе значення сталої поширення направленої 
моди βc=n1k називається відсічкою або частотою відсічки моди. Основні моди 
круглих непоглинаючих ВС мають відсічку при V=0. Нижче відсічки моди є 
витічними та поширюються з втратами. Точну кількість направлених мод ВС 
можна знайти шляхом підрахунку усіх дискретних розв'язків 
характеристичного рівняння.  

У непоглинаючому хвилеводі потужність переноситься уздовж його вісі і 
для певної моди розподілена по нескінченному поперечному перерізу з 



густиною, чи інтенсивністю Sj, що визначається усередненим по часу вектором 
Умова-Пойтинга  
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Повнa потужність кожної моди Pj переноситься уздовж ВС з груповою 
швидкістю υgj  
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Різний розподіл ПЗ у серцевині і оболонці (рис. 3.2 б, в) призводить до 
різної поведінки полів у цих областях. Параметр η визначається як відношення 
потужності моди, що поширюється у серцевині, до повної потужності моди і 
описує частину потужності у серцевині ВС  

 ,~~

~~

∫

∫

∞

∗

∗

⋅×

⋅×

=

S
zjj

coS
zjj

j
dSeHE

dSeHE





η  (3.20) 

де – Sco площа поперечного перерізу серцевини. Для ділянок ВС, розташованих 
досить далеко від джерел збудження (просторово-усталений режим), поле 
випромінювання у серцевині мале і повна потужність поля у серцевині 
визначається направленими модами  
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На практиці лише для небагатьох типів ВС рівняння Максвелла, або 
векторні хвильові рівняння мають точні розв'язки. До таких ВС відносяться ВС 
з східчастим ППЗ та деякі градієнтні профілі. У інших випадках 
використовують числові методи розрахунків. 

У випадку східчастих ВС (рис. 3.2 б) ППЗ має вигляд  
 . ,)(   ;0 ,)( 12 ∞<<=<≤= ranrnarnrn  (3.22) 
В даному випадку, для зручності, розглядаються ВС з нескінченною оптичною 
оболонкою.  

Для таких ВС у (3.17) всі члени з 2ln nt∇


 дорівнюють нулю у серцевині і 
оболонці. Відповідно, для поздовжніх компонент полів (3.16), маємо скалярне 
хвильове рівняння  
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Поперечні компоненти полів rE~ , ϕE~  та rH~ , ϕH~  розраховуються через 
відповідні поздовжні складові.  

Розв'язками рівнянь (3.23), обмеженими у будь-якій точці поперечного 
перерізу ВС, будуть поля гібридних НЕνm-,EHνm-, та вісесиметричних ТЕ0m-
,ТМ0m- мод. Вони знаходиться з точністю до сталого множника – амплітуди 
моди , який визначається чи джерелом збудження, чи умовами нормування. 

Кожній моді присвоюється два індекси: перший ν означає порядок, а 
другий m – номер корня відповідного характеристичного рівняння. Корні 
нумеруються таким чином, щоб m=1 відповідав корню з найбільшим значенням 
β для даного ν. 

У випадку ВС зі східчастим ППЗ характеристичні рівняння мають 
наступний вигляд. Для HEνm- та EHνm- мод 
 .2

2
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2
2

2 FFnk β=  (3.24) 
Для TE0m-мод 
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 .0)(/)()(/)( 01
2
201

2
2 =+ WWKWKnUUJUJn  (3.26) 

2/122
2

2 )( β−= nkaU  та 2/12
1

22 )( nkaW −= β - безрозмірні параметри мод для 

серцевини та оболонки відповідно, Jν – функція Бесселя першого роду, Кν – 
модифікована функція Бесселя другого роду,  
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Графічне представлення результатів чисельного розв'язку відповідних 

характеристичних рівнянь для кварц-повітрянного ВС  для довжини хвилі 0,63 
мкм. 

 



 
 Рис. 3.8. Значення та залежність сталих поширення мод β східчастого 

СБВС (кварц-повітря) від діаметр d  чи V, для λ = 0,63 мкм. Штрихова лінія 
позначає одномодовий режим – при d < 0,46 мкм. Моди позначені номерами у 
порядку їх виникнення: 1 - HE11, 2 - TЕ01, 3 -  TM01, 4 - HE21, 5 - EH11, 6 - HE12, 7 
- HE31, 8 - EH21, 9 - TЕ02, 10 - TM02, 11 - HE41, 12 - HE22, 13 - EH31, 14 - HE51, 15 - 
EH12, 16 - HE13, 17 - HE32, 18 - EH41, 19 - EH22, 20 - TЕ03, 21 - TM03, 22 - HE42, 23 - 
EH51, 24 - HE23, 25 - EH32, 26 - HE52, 27 - EH13, 28 - HE14, 29 - HE33, 30 - EH42, 31 - 
EH23, 32 - TЕ04, 33 - TM04, 34 - HE43, 35 - HE24, 36 - EH52, 37 - EH33, 38 - HE53, 39 - 
EH14, 40 - HE15. 

 
Інтенсивності мод мають наступний вигляд. Для ТЕ0m- мод у серцевині Sz2 

та оболонці Sz1  

 ,
)(
)(

2
||   ,

)(
)(

2
||

2
1

2
1

0

0
2

12
1

2
1

0

0
2

2 WK
WRK

k
AS

UJ
URJ

k
AS zz

β
µ
εβ

µ
ε

==  (3.27) 

де R=r/ɑ. Для ТМ0m- мод  
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Для ЕНνm- та НЕνm- мод 
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 (3.29) 

де "+" та "–" відноситься до парним та непарним модам відповідно.  
 

 

 
Рис. 3.9. Просторовий розподіл аксіальної складової вектора Умова-

Пойтинга  у серцевині 1 та оболонці (зовні волокна) 2 для усіх мод, що існують 
у світловоді відповідного діаметра. Довжина хвилі 0,63 мкм; серцевина волокна 
– кварц, оболонка – повітря.  

 
Повна кількість мод у БВС при V>>1  М, кількість тунелюючих та 

рефрагуючих мод Mlos, кількість направлених мод Mdir  визначаються  
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У випадку градієнтних ВС, існує лише декілька ППЗ (необмежений 
параболічний, обернений квадратичний, обернений лінійний, параболічний), 
що дозволяють отримати точні аналітичні розв'язки рівнянь Максвелла для 
полів мод, але більшість з цих випадків не становить жодного практичного 
інтересу. 

 
4.1.3 Виготовлення волоконних світловодів 
Матеріали для виготовлення волоконних світловодів. Основою для 

виготовлення ВС є кремнезем. Згідно сучасним уявленням фізики та хімії 
твердого тіла кремнезем слід розглядати, як неорганічний полімер, що 
складається з атомів кремнію, розташованих у центрах тетраедрів, у вершинах 
яких знаходяться атоми кисню. Кожний атом кисню зв'язаний з двома атомами 
кремнію ковалентними зв'язками і є загальним для двох сусідніх тетраедрів 
(рис. 3.12). Розміри атомів кремнію та кисню складають приблизно – 0,1 та 0,06 
нм, а їхні ефективні заряди не перевищують відповідно +2е та -1е. 

 

 
Рис. 3.12. Кремнезем: а – фрагмент структурної формули, б – будова 

кристала.  
 
Найменше поглинання у видимій та ближній інфрачервоній ділянках 

спектра серед більшості стекол має чистий плавлений кремнезем (кварц). Він 
також вирізняється малими внутрішніми втратами на розсіювання. Його висока 
температура плавлення (2000 °С), з одного боку, потребує спеціальних методів 
підготовки та виготовлення ВС, а з іншого – призводить до випаровування 
багатьох домішок, що гарантує відносну чистоту матеріалу. 



Недоліком плавленого кремнезему є значення його показника заломлення 
– один з самих низьких серед усіх стекол: для λ=0,589 мкм n=1,4585. 
Відповідно, для виготовлення ВС з серцевиною з чистого плавленого 
кремнезему, необхідно мати матеріал з ще меншим ПЗ для оптичної оболонки. 
Існує лише кілька можливостей зменшення ПЗ SiO2-стекла шляхом легування 
його іншими матеріалами при збереженні інших характеристик на рівні 
характеристик вихідної речовини. 

Одним з легуючих агентів є B2O3. Чистий окис бора має ПЗ n=1,4582 при 
λ=0,589 мкм. ПЗ системи B2O3 – SiO2 змінюється у залежності від її складу, як 
показано на рис. 3.13.  

 

 
Рис. 3.13. Залежність показника заломлення бінарної склоутворюючої системи 

B2O3 – SiO2 від мольної долі x окису кремнію. 
 

Друга можливість зменшення ПЗ полягає у додавнні фтору у плавлений 
кремнезем. Різниця ПЗ чистого SiO2 та SiO2 з добавкою F збільшується лінійно 
зі збільшенням концентрації F аж до кількох мольних процентів. ПЗ 
кремнезему зменшується на 0,2 % на кожний мольний процент фтору. Висока 
оптична якість плавленого кремнезему не знижується при малих (< 10 мольних 
процентів) добавках фтору. 

Усі інші добавки до SiO2, що змінюють його ПЗ без зниження оптичних 
властивостей, призводять до збільшенню ПЗ у порівнянні з чистим 
кремнеземом. Це – GeO2, P2O5, TiO2 та Al2O3. Мольні долі цих домішок у 
кремнеземі можуть змінюватися у межах 1 ÷ 25 %. На рис. 3.14 наведена 
залежність ПЗ плавленого кремнезему від мольної долі добавки GeO2.  

 



 
Рис. 3.14. Залежність показника заломлення SiO2 від мольної долі добавки 

GeO2.  
 

Ge є доволі дорогим елементом, тому більш поширеним легуючим 
матеріалом є P2O5. ПЗ фосфорно-сілікатного скла збільшується лінійно зі 
збільшенням домішки. Початковий приріст складає 0,043 % зміни ПЗ на 
кожний мольний процент P2O5. Різниця у термічному розширення та в'язкості 
між оксидом фосфору та плавленим кремнеземом обмежують кількість 
домішки (до 25 мольних процентів), що може буде уведена у кремнезем для 
виготовлення двошарових та градієнтних волокон.  

Для підвищення ПЗ плавленого кремнезему може використовуватися і 
TiO2. При додавнні одного вагового процента TiO2 ПЗ збільшується майже на 
0,026 %. При застосуванні такої домішки виникають певні труднощі. Ті може 
входити у матрицю скла з різними ступенями іонізації, причому деякі з них 
мають помітне поглинання у робочому спектральному інтервалі волокна. 
Добавка Ті3+ є особливо сильним поглиначем і її важко окиснити повністю. 

На відміну від плавленого кремнезему та подвійним склоутворюючим 
системам з високим вмістом Si потрійні чи більш складні склоутворюючі 
системи, наприклад, натрій-кальцій-сілікатні стекла (містять Na2O, CaO, SiO2; 
температура плавлення 1400 °С), лужно-свинцеві стекла (містять Na2O, PbO, 
SiO2; температура плавлення 1400 °С) та натрій-боросілікатні стекла (містить 
Na2O, B2O3, SiO2; температура плавлення 1250 °С) мають значно нижчі 
температури плавлення і тому більш придатні для тривалого технологічного 
процесу, яким є витягування волокон з розплавленого скла. Вони також мають 
більш високий ПЗ та можуть бути модифіковані для отримання матеріалу з 
більш низьким ПЗ оболонки. При збереженні механічних та термічних 
властивостей модифікованого скла вдається отримати різницю ПЗ:  

натрій-боросілікатні стекла  – 3 %, 



натрій-кальцій-сілікатні стекла – 4 %, 
лужно-свинцеві стекла – 10 %. 
Усі ці модиёфікації узгоджуються між собою за іншими властивостями та 

можуть використовуватися як матеріали для серцевини та оболонки ВС. 
Недоліком таких низькоплавких багатокомпонентних стекол є більша 

легкість їх забруднення, ніж у плавденного кремнезему, що утруднює їх 
очищення від домішок для зменшення поглинання та розсіювання. 

Виготовлення волоконних світловодів методом парофазного 
осадження. Волокна з дуже малими втратами отримують з чистого плавленого 
кремнезему та з подвійних склоутворюючих сумішей з високим вмістом Si. В 
основі добре відпрацьованої технології виготовлення заготовки для волокна 
лежить метод контролюємого парофазного осадження (Chemical Vapour 
Deposition) чи CVD-метод (рис. 3.15). Він використовується як для отримання 
чистого плавленого кремнезему, так і для легованих шарів SiO2 на підкладці з 
кварцового скла. 

 

 
Рис. 3.15. CVD-метод оримання шарів сілікогерманатного скла.  
 
Кварцова підкладка має форму трубки (опорна трубка), шари чистого чи 

легованого SiO2 осаджуються на її внутрішній поверхні. Вихідними 
матеріалами для парофазного осадження зазвичай є очищений тетрахлорид 
кремнію та хлориди легуючих елементів. SiCl4 та GeCl4 випаровуються, 
змішуються з киснем та проходять через опрну трубку. Частина трубки 
нагрівається до високої температури, достатньої для окиснення хлоридів у 
газовій суміші, осадження з газового потоку і оплавлення на внутрішній стінці 
труби у вигляді склоподібного шару.  

У випадку SiCl4 та GeCl4, гази у суміщі реагують наступним чином 
SiCl4 + О2 → SiО2 + 2Cl2, 

GeCl4 + О2 → GeО2 + 2Cl2. 



Хлор та залищковий кисень з відпрацьованими газами виводяться з 
трубки. У випадку використання у якості добавки Р2О5 до газової суміші 
додають POCl3, що окиснюється за реакцією 

4POCl3 + 3О2 → 2Р2О5 + 6Cl2. 
При використання у якості добавки В2О3 до газової суміші додають ВCl3, 

що окиснюється як 
4ВCl3 + 3О2 → 2В2О3 + 6Cl2. 

Для здійснення процесу осадження кварцова трубка може монтуватися 
вертикально чи гризонтально. У першому випалку вона повинна обертатися 
навколо своєї вісі для забезпечення вісьової симетрії шарів, що наносяться. Для 
досягнення гомогенної реакції оксидування не тільки поблизу внутрішніх 
стінок трубки, а й по усьому її перерізі та для розплавлення продуктів реакції 
до утворення склоподібного шару на стінці необхідна температура > 1400 °C. 
Таку температуру на достатньо великій ділянці труби забезпечує киснево-
водневий пальник. у горячій зоні утворюються окисли склоутворюючих 
елементів. Вони осаджуються на стінці трубки уздовж напрямку потоку у 
вигляді слабкого нальоту. При повільному русі пальника у напрямку газового 
потоку цей наліт оплавляється до шару скла, вільного від пухирців.  

Швидкість, з якою рухається пальник, визначає температуру у гарячій зоні. 
Товщина шару скла, що утворюється за один прохід пальника уздовж трубки, 
залежить від швидкості, з якою газова суміш протікає через трубку, та 
температури всередені гарячої зони. Її (товщини) характерні значення 
складають 1÷10 мкм. Для отримання більш товстих шарів необхідні повторні 
проходи пальника. 

Замість пальника для підвищення температури у гарячій зоні та більш 
точного її контролю використовують піч, що нагрівається струмом чи 
індукційно. 

Потім кварцова трубка з шарами легованого та чистого кркмнезему, 
осадженими на її внутрішніх стінках, з'єднується до суцільної заготовки та 
витягується у волокно (рис. 3.16).  

 

 
Рис. 3.16. З'єднання трубки до суцільної заготовки та розподіл показника 

заломлення.  



 
При цьому осаджені шари утворюють серцевину та проміжний шар у 

оболонці волокна. Тип домішки та її концентрацію у попередньо сформованих 
шарах обирають виходячи з заданого (потрібного) ППЗ. 

Для отримання W-профілю у волокні спочатку осаджуються шари, 
леговані, наприклад, В2О3. Це утворює буферну зону між зовнішньою несучою 
трубкою з низькосортного кварцу та внутрішніми шарами серцевини і 
оболонки.  

Це перешкоджає дифузії забруднень їз зовнішнього кварцового скла 
всередину. Щоб знову збільшити ПЗ від проміжного шару оболонки до 
серцевини, кількість домішки В2О3 зменьшується. Якщо до того ж необхідна ще 
більша різниця ПЗ, то уводиться та з домішок, яка збільшує ПЗ у порівнянні з 
ПЗ чистого SiO2. Неперервно підвищуючи концентрацію домішки у процесі 
нанесення шарів, можна отримати будь-який розподіл ПЗ у серцевині волокна. 

Коли всередені трубки нанесені усі шари , вона з'єднується у суцільний 
стрижень. Для цього температура піднімається вище точки розм'якшення 
зовнішнього кварцового скла (∼ 2000 °С). Поверхневий натяг скла стискає 
розм'якшений матеріал і трубка з'єднується у суцільний стрижень. 

Характерні розміри заготовок складають: діаметр 5 ÷ 15 мм, довжина 0,3 ÷ 
1,5 м. 

У процесі з'єднання заготовки можуть виникати два типи дефектів. 
Перший полягає у тому, що трубка при з'єднанні намагається деформуватися у 
стрижень еліптичного перерізу. Цьому можна протидіяти за допомогою деякого 
збільшення тиску всередині трубки, що дозволить підтримувати кругову 
симетрію під час з'єднання. 

Другий – проявляється у вигляді провалу у ППЗ поблизу вісі з'єднаної 
заготовки. Цьому сприяє висока температура розм'якшення матеріалу, що 
посилює дифузію деяких домішок до поверхні шарів та їх випаровування у 
внутрішній простір трубки під час з'єднання. Це призводить до зменшення 
концентрації легуючої домішки поблизу вісі заготовки: чим менша ця 
концентрація, тим глибше провал ППЗ. Цей провал можна зменшити за рахунок 
збільшення летючої домішки у глибинних шарах або часткового гаміщення її 
менш летючою домішкою. 

Заключною стадією виготовлення волокна є витягування його з заготовок 
на установці для витяжки волокна (рис. 3.17). 

 



 
Рис. 3.17. Установка для витягування волокна. Р – заготовка, Н – 

нагрівальна піч, D – барабан.  
 
Заготовка встановлюється у тримач, що повільно з постійною швидкістю 

опускає її униз до горловини, де вона нагрівається трохи вище точки 
розм'якшення. джерело нагріву має круглу форму для рівномірного нагрівання 
заготовки з усіх боків.  

Волокно витягується та намотується на барабан, що обертається з 
відповідною швидкістю та повільно переміщується у вісьовому напрямку так, 
що волокно намотується на нього у один шар. Неперервно контролюючи 
діаметр волокна у процесі витягування та температуру нагрівача, а також 
швидкості подачі заготовки і обертання барабана, отримують волокна певного 
постійного діаметра. Витяжка ВС з кварцових заготовок зазвичай відбувається 
при температурі ∼ 1900 °С та швидкостях намотування 0,3 ÷ 2 м/с. 

Характерні довжини волокон, що виготовляються CVD-методом 
складають  ∼10 км. 

CVD-метод дозволяє отримати заготовки для волокна, які мають такі ж 
малі втрати на поглинання та розсіювання, як вихідні матеріали (рис. 3.18). 

 

 



Рис. 3.18. Типовий спектр втрат волокна отриманого CVD-методом з 
кварцового скла з серцевиною, легованою GeO2. Суцільна крива – загальні 

втрати, пунктирна – внесок втрат на розсіювання. 
 
Втрати на поглинання є різницею між суцільною та пунктирною кривими, 

що відповідає власним втратам чистого кварцового скла з невеликим 
збільшенням у діапазоні 0,6 – 0,8 мкм, яке зумовлено незначним забрудненням 
та недосконалістю матеріалу. Піки поглинання на 0,942 мкм та 0,88 мкм 
спричинені коливаннями гідроксильних іонів ОН-. Тому для волокон з 
низькими втратами потрібен плавлений кремнезем, що має дуже низьку 
концентрацію гідроксильних іонів. Мінімум сумарних втрат передачі у 
високоякісних кварцових ВС складає < 2 дБ/км (0,8÷0,9 мкм) та < 1 дБ/км (1,06 
мкм). 

 Метод подвійного тигля. Крім власного поглинання додаткові втрати на 
поглинання у робочому для ВС спектральному діапазоні спричинені головним 
чином іонами перехідних металів та води, що знаходяться у склі у вигляді 
гідроксильних іонів. Втрати на релеєвське розсіювання у цих стеклах залежать 
від їх складу і досягають свого мінімуму лише у випадку виключно 
однорідного стану речовини. Тому при отриманні багатокомпонентних стекол 
та виготовлення з них волокон потрібно прагнути до самого високого ступеня 
чистоти та гомогенності та запобігати будь-якого забруднення чи розділення 
фаз на усіх стадіях процесу. 

Для отримання дуже чистого та однорідного скла, високочисті вихідні 
матеріали розтирають у порошок та розплавлюють у кварцовому тиглі 
електропечі чи за допомогою високочастотного індукційного нагріву. У 
останньому випадку розплавлене скло поводить себе як провідник. При 
температурі > 1000 °С більшисть лужних окислів у стеклах забезпечує іонну 
провідність, достатню для нагрівання і плавлення у високочастотному полі (∼ 5 
МГц). Для запобігання чи принаймні зменшити розчинення кварцового тигля, 
його охолоджують водою чи струмінем газу. Високий температурний градієнт, 
що виникає на внутрішній стінці охолодженного тигля, дозволяє тонкому шару 
чистого скла залишатися твердим, що запобігає дифузії домішок з тигля до 
розплаву. Індукційний нагрів починається з графітового циліндра під тиглем з 
метою розігріву невеликої кількості розтертих у порошок вихідних матеріалів. 
Як тільки у тиглі утворюється розплав, його переміщують у високочастотне 
поле замість графітового нагрівача і додають до нього усю суміш. 

Коли усе скло розплавиться, його гомогенізують перемішуванням чи 
пропусканням чистих газів через розплав.Потім розплав охолоджують до 



температур, при яких можливе безпосереднє витягування стрижнів з поверхні 
розвлаву. Ці стрижні мають діаметр 5 – 10 мм. 

Щоб витягнути двошарові волокна з таких скляних стрижнів, 
концентрично встановлюють два циліндричних тигля так, як показано на рис. 
3.19. 

 
Рис. 3.19. Подвійний тигель для витягування волокон з 

багатокомпонентних стекол.  
 
Ці тиглі виготовляють з чистої платини чи її сплавів. Для внутрішнього 

тигля можно використовувати чистий кварц. Обидва тиглі звужуються донизу 
до концентричних фільєрів, з яких стекла витягуються у волокно. 

Для формування серцевини волокна у внутрішній тигель з малою 
швидкістю подаються попередньо очищені стрижні з скла, що має високий 
показник заломлення. Стрижні з скла з меншим показником заломлення (тієї ж 
основної системи) подаються у зовнішній тигель для утворення оптичної 
оболонки. 

Подвійний тигель нагрівається електропічкою до температури плавлення 
обох стекол, для досягнення необхідної в'язкості скла у обох тіглях. Скло 
оболонки тягнеться разом зі склом серцевини. При діаметрах фільєр 0,5 та з 3 
мм діаметри серцевини та оболонки зазвичай становлять 10-20 та 70-100 мкм 
відповідно.  

Зовнішній діаметр волокна зберігається, а діаметр серцевини вар'юється 
(для одномодових/багатомодових ВС) шляхом зміни діаметра внутрішньої 
фільєри. 

Методом подвійного тигля можна виготовляти двошарові волокна з 
однорідною серцевиною та відносно різкою зміною ПЗ при переході від 
серцевини до оболонки. При витягуванні волокна відбувається деяке 
згладжування ППЗ, що зумовлено взаємною дифузією компонентів скла 
серцевини та оболонки у розплавленому стані поблизу фільєр. 



Метод "стрижень у трубці". Метод "стрижень у трубці" 
використовується для виготовлення двошарових скляних волокон з 
однорідними серцевинами. Цим методом можна отримати волокна з кварцу та 
багатокомпонентних стекол. 

Гомогенізований та очищений матеріал серцевини з більшим ПЗ 
реалізується у вигляді круглого стрижня з гладкою (навіть полірованою) та 
чистою поверхнею. Матеріал оболонки з більш низким ПЗ виготовляють у 
вигляді трубки, яка підігнана під розмір стрижня. Стрижень вставляється у 
трубку (рис. 3.20), а отримана система, як заготовка, поміщується у установку 
для витягування волокна (рис. 3.17). 

 

 
Рис. 3.20. Виготов-лення волокна методом "стрижень у трубці" 

 
Особливу увагу у цьому методі потрібно приділяти тому, щоб на межі 

серцевина-оболонка не залишалося будь-яких частинок чи порожнин, які 
будуть погіршувати характеристики волокна.  

Виготовлення волокон з полімерною оболонкою. При створенні кварц-
полімерних волокон, у якості оптичної оболонки застосовують полімерні 
покриття з меншим ніж у серцевині ПЗ та які мають достатньо мале поглинання 
у робочому спектральному інтервалі. Втрати у таких ВС більші ніж у 
традиційних волокон, але вони все одно придатні для передавання сигналів на 
короткі та середні дистанції. Серед основних переваг кварц-полімерних 
світловодів є простота виготовлення та значні величини числової апертури 
(через значну різницю ПЗ серцевини та оболонки).  

Для виготовлення оптичної оболонки застосовуються, зокрема, наступні 
полімерні матеріали. 

• Перфторований етиленпропілен чи тефлон (фторопласт) FEP (Fluorinated 
еthylene рropylene), n=1,338, втрати ∼ 5 дБ/см. 

• Перфторвинилэтер чи тефлон PFA (Perfluoroalkoxy alkanes) , n=1,42.  



• Суміш гексафторпропілену з вінілфторідом, n=1,415. 
• Силіконові смоли. 
Привиготовленні кварц-полімерних ВС полімерну оболонку зазвичай 

накладають під час витягування волокна (кварцової серцевини). Метод її 
нанесення залежить від використаного матеріалу та способу його обробки. Так, 
оболонка з тефлону наноситься на волокно екструзією з розплаву. Силіконові 
смоли наносяться хляхом занурення у них серцевини волокна з подальшим 
отвердінням покриття.  

 
3.2. Оптоволоконні кабелі  
Оптичні волоконні кабелі (ОВК) поділяються на одноволоконні та 

багатоволоконні. Вони конструюються таким чином, щоб кожне волокно було 
ізольоване від інших волокон та слугувало окремою лінією передачі, або так, 
щоб усі волокна чи окремі їхні групи утворювали пучки, що відповідають 
одному певному каналу зв'язку. Для ВОЛЗ використовуються ОВК з 
ізольованими волокнами, що вимагає посилення захисту як окремих волокон, 
так усього кабелю. 

При хімічному впливу поверхневої вологи чи механічному пошкодженні 
на поверхні волокна утворюються і швидко поширюються мікротріщини. Вони 
значно знижують міцність ВС та впливають на його характеристики. 

Для запобігання ушкодження волокна та забезпечення захисту від дії 
хімічних речовин і, відповідно, збереження початкової (при виготовленні) 
міцності, волокно покривається полімером під час виготовлення. Це покриття 
не лише захищає поверхню ВС, а й призначається для забезпечення додаткової 
міцності та оптичної ізоляції волокон у ОВК. Відразу після витяжки на скляне 
волокно накладається тонка (5 ÷ 10 мкм) плівка з епоксіакрілату, ацетату, 
целюлози чи кремнійорганічного полімеру. Потім робиться одно- чи двошарове 
полімерне покриття – поліетиленове чи нейлонове. Можливе також вільне 
розташування волокна у трубці (діаметр якої складає 1,5 ÷ 2 діаметра волокна) з 
поліпропілену, фторопласта, поліетилену, що дозволяє зменшити вплив 
деформацій елементів кабелю на волокно та забезпечує додаткову його 
механічну міцність. 

При створенні ОВК для його захисту та зміцнення використовуються 
силові елементи. Найбільш поширеними є два варіанта конструкцій (рис. 3.21): 

• силовий зміцнювальний елемент розташовується у центрі кабелю, а 
волокна – концентрично відносноцентрального елемента; 

• волокна розташовуються у центрі, а навколо захиснні елементи. 
 



 
Рис. 3.21. Варіанти розташування зміцнювального елемента у волоконному 

кабелі. 
 
При центральному розташуванні силового елемента забезпечується 

максимальна гнучкість та хороша робоча характеристика на згин. При 
переферійному – гнучкість кабелю менше, однак конструкція ефективніше 
протистоїть радіальним деформаціям та ударам. 

Силовий елемент може бути виконаний у вигляді стрижня з суцільного 
полімерного матеріалу високої міцності, жгута з тонких волокон чи металу. У 
деяких випадках доцільне армування тонкими міцними нитками захисних 
оболонок оптичних волокон. 

 
3.3. Пасивні елементи ВОЛЗ  
3.3.1 З'єднання волоконних світловодів 
ВС у оптичних системах передачі і обробки інформації зв'язані зі 

збуджуючими їх джерелами випромінювання, структурними елементами ВОЛЗ 
та оптичними детекторами. З'єднання ВС між цими пристроями та між собою 
бувають стаціонарними (зварними) та роз'ємними. Останні здійснюються за 
допомогою спеціальних роз'ємів: коннекторів, адапторів (рис. 3.22) та сплайсів 

. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 3.22. Роз'єми: коннектори та адаптои для ВС. 

 
Механічні з'єднувачі обо сплайси. Волоконно-оптичний механічний 

з'єднувач або сплайс (fiber optic mechanical splice) – механічний пристрій для 
з'єднання ВС як між собою, так і з структуними елементами ВОЛЗ. 
 

 
Рис.3.23. Конструкція сплайса. 1 – корпус, 2 – кришка, 3 – направляючі для 

світловодів, 4 – оптичне волокно, 5 – камера з імерсійним гелем. 
 

 

      
 

Рис.3.24. а – Різновиди сплайсів, б – сплайс Corelink Splice (AMP) з 
ключем.  

 
Показники втрат при з'єднанні волокон різними методами 

 Сплайс Інші роз'ємні 
з'єднання 

Зварні 
з'єднання 

Внесені втрати (insertion 0,3  0,75  0,05  



loss), дБ, не більше  

Зворотні втрати (return 
loss), дБ, не менше, 
БВС/ОВС  

25/45  20/35  60  

 
3.3.2 Пасивні волоконні відгалужувачі X- та Y-типів 

Пасивні волоконні відгалужувачі (ПВВ) Х- та У- типів, загальний вигляд 
яких зображено на рис. 3.25, є неодмінними функціональними частинами 
ВОЛЗ, ВОЕ, ВОД тощо. 

 

 
                                  а                                                                       б  
Рис. 3.25. Загальний вигляд пасивних волоконних відгалужувачів: а – X-

типу, б – Y-типу. 
 
ПВВ повинні задовольняти наступним вимогам: 
• вносити низькі додаткові втрати (менше одиниць дБ), 
• мати високий коефіцієнт направленості (розв’язки) каналів (десятки дБ), 
• суттєво не спотворювати модовий склад випромінювання. 
Для спрощення розглянемо принцип дії ПВВ на основі ОВС. Робота таких 

відгалужувачів грунтується  на хвилеводному зв’язку між серцевинами волокон 
за рахунок експоненційної затухаючої частини електромагнітного поля, що 
розповсюджується за межі серцевини в оболонкову зону та викликає 
перекачування потужносту у сусідній ВС.  

Існує два підходи для опису прцесу взаємовпливу полів світловодів і, як 
результат, перекачування потужності. У першому випадку визначаються 
безпосередньо моди складного ВС (з двох світловодів), а взаємодія між модами 
двох вихідних ВС, що і призводить до перекачування, проявляється у 
інтерференції чи битті полів цих мод. У другому підході визначаються моди 
кожного з ВС окремо, а зв'язок між ними враховувається відповідним 
коефіцієнтом (рівняння зв'язаних мод). 

У випадку двох ідентичних ВС, якщо на вході одиничною потужністю 
збуджується лише один ВС – P1(0)=1, P2(0)=0, то з поздовжньою координатою z 
потужність буде змінюватися за законом  
 ,sin)( ,cos)( 2

2
2

1 CzzPCzzP ==  (3.31) 



де, для першого варіанту опису взаємовпливу полів двох ВС, С визначає 
давжину биття полів основних мод (що визначають поле складного ВС) zb = π/C 
– відстань уздовж вісі ВС на якій потужність перекачується з одного ВС у 
іншший і назад; для другого – коефіцієнт зв'язку. Для двох однакових 
східчастих слабконапрямляючих ВС маємо 
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де d – відстань між вісями ВС, ɑ – їхні радіуси, V – параметр волокна, U,W – 
безрозмірні параметри моди, 2

2
2
1

2
2 2/)( nnn −=∆ , K1 - модифікована функція 

Бесселя другого роду. Якщо, наприклад, 4/ ,005,0 ,4,2 ==∆= adV  довжина 
биття .8,2 azb ≈  

Для ПВВ з БВС справедливий механізм послідовного виходу напрямних 
мод з серцевини в оболонку в зоні вхідного конусу (так звана зона відсічки 
мод) з подальшим направленням оболонкових мод, що сформувалися по 
загальній для обох каналів сплавленій оболонці. Розподіл цієї енергії по 
каналам відбувається в зоні вихідного конусу, де випромінювання захвачується 
серцевинами і направляється далі. 

Змінюючи довжину сплавленої біконічної перетяжки у процесі 
виготовлення ПВВ, можна змінювати коефіцієнт поділу потужності по його 
каналам. 

До двох найбільш загальних методів виготовлення волоконно-оптичних 
відгалужувачів відносяться поліровка і сплавлення. 

Полірований відгалужувач виготовляють шляхом зполірування оптичної 
оболонки світловода до кількох мікрон від серцевини. Відгалужувач 
формується шляхом контакту двох таких полірованих "напіввідгалужувачів" 1 
через узгоджуюче мастило 2 (рис. 3.26). 

 
 

1 

1 

2 

 
 

Рис. 3.26. Відгалужувач Х-типу виготовлений методом полірування. 
 
Настроюється такий ВВ шляхом ковзання двох полірованих половинок 

однієї відносно іншої з наступним фіксуванням за допомогою клею. Втрати у 



такому відгалужувачі значною мірою будуть визначатися якістю полірування. 
Недоліки такої методики виготовлення полягають у: руйнуванні ВС в процесі 
полірування; проблематичності точного визначення відстані від полірованої 
поверхні до серцевини волокна, яка визначає характеристики зібраного 
відгалужувача. 

Поліровані та сплавні ПВВ можуть бути виготовлені з досить низькими 
втратами (< 0,1 дБ). Але великою перевагою сплавних ПВВ є можливість 
контролю коефіціенту відгалуження у процесі виготовлення 

При виготовленні ВВ методом сплавлення можливі застосування різних 
джерел нагріву – газові пальники, електрична дуга, лазерний промінь, що 
залежить від потрібних параметрів ПВВ. 

Зазвичай сплавний відгалужувач Х–типу представляє собою два звитих 
волокна, контакт між якими забезпечується за рахунок сил поверхневого натягу 
при розплавленні кварцового скла. В результаті розтягування розплавленої 
ділянки звитих волокон утворюється біконічна перетяжка, яка є зоною 
перерозподілу енергії між каналами. 

Для створення відгалужувача Х- типу два ВС (з попередньо видаленими на 
місцях майбутнього сплавлення захисними оболонками) закріплються 
паралельно один одному і сплавляються між собою до утворення спільного 
моноволоконного відрізку. Потім виконується нагрівання цієї області 
електричною дугою та механічне розтягування з одночасним візуальним 
контролем форми та розмірів біконічного переходу. 

Така технологія виготовлення некритична до числа світловодів і дозволяє 
виготовляти відгалужувачі практично з будь-яким числом портів. 

Для виготовлення ПВВ Y-типу два ідентичні оголені ВС закріплюються 
паралельно один одному і зплавляються між собою до утворення спільного 
моноволоконного закінчення. Після чого до нього співвісно підварюється 
одиночний ВС. Далі відбувається переміщення електророзрядної дуги вздовж 
вісі пари ВС на потрібну відстань (порядка кількох мм) від місця сплавлення 
для утворення моноволоконного відрізка. При цьому одночасно відбувається 
розтягнення розплавленої зони у осьовому напрямку на конус – поки 
поперечний розмір вузької області не буде дорівнювати діаметру одиночного 
світловоду. Після зколювання кінця утворенного моноволоконного закінчення, 
до нього підводиться одиночне волокно і зварюється. 

Наприклад, при  виготовленні ПВВ на основі багатомодових кварц-
кварцевих ВС (діаметр серцевини – 50 мкм, оптичної оболонки – 125 мкм, 
затухання 3,2 дБ/км (на λ=0,85 мкм)), отримані такі параметри ПВВ Х-типу: 
коефіцієнт поділу потужності світла η =  (Р2/(Р1+Р2))100%  – 42÷58%; додаткові 
втрати які вносяться ВВ  κ = 10lg((Р1+Р2)/Р0) – κ < 1,3 дБ; коефіцієнт 



направленості μ = 10lg(Р3/Р0) – μ > 48 дБ; коефіцієнт звуження (відношення 
початкового та кінцевого діаметрів волокна, що виміряний в області перетяжки 
звуження) – 1,5÷7; довжина робочої ділянки відгалужувача – 0,5 ÷ 10 мм. 
Виготовлені ПВВ Y- типу мали наступні параметри. При їх роботі на 
розгалуження (введення випромінювання у канал 0) коефіцієнт поділу 
потужності світла η = (Р2/(Р1+Р2))100% знаходився у межах 44 ÷ 56%; додаткові 
втрати які вносяться ВВ κ = 10lg((Р1+Р2)/Р0) становили < 1,2 дБ. При роботі 
ПВВ на об'єднання інформаційних світлових потоків (введення 
випромінювання у канали 1 і 2) коефіцієнт направленості  
μ = 10lg(Р2/Р0) був > 45 дБ. 

 
3.3.3 Оптичні мультиплексори/демультиплексори та фільтри 
Оптичні мультиплексори та демультиплексори (ОМП та ОДМП) – це 

пристрої для об'єднання просторово-розділених оптичних інформаційних 
каналів з довжинами хвиль λ1…λn у один потік з загальним напрямком при 
передаванні (ОМП) та пристрої, що виконують зворотню операцію, при 
прийманні (ОДМП). Ці пристрої застосовуються у системах зв'язку з 
багатомодовим ущільненням, локальних мережах тощо. Вони повинні вносити 
малі втрати та забезпечувати високий ступінь ізоляції між каналами. У основі їх 
роботи лежать ефекти дисперсії, інтерференції та поглинання, що є спектрально 
чутливими. 

Умовно ОМП/ОДМП поділяються на два типи. 
1. Звичайні – для невеликої кількості каналів (n ≤ 16) при рознесенні 

сусідніх частот  ∆f > 200 ГГц (∆λ > 20 нм). Вони використовувалися для старих 
поколінь ВОЛЗ. Позначаються, як CWDM (Coarse Wavelength Division 
Multiplexing) – грубе мультиплексування з розділенням за довжиною хвилі. 

2. Щільні – на велику кількість каналів (n ≤ 64) з ∆f ≤ 100 ГГц (0,4 нм ≤ ∆ λ 
≤ 2 нм). Позначаються, як WDM (Wavelength Division Multiplexing) – 
мультиплексування з розділенням за довжиною хвилі. 

Надщільні – n ≤ 64, ∆f ≤ 50 ГГц (∆ λ ≤ 0,4 нм ). Позначаються, як DWDM 
(Dense WDM).  

ОМП/ОМДП бувають з паралельним та послідовним розділенням каналів. 
Принцип дії ОМП та ОДМП 1-го типа грунтується на основі спектральної 

чутливості призм, граток та багатошарових плівок. На рис. 3.27 наведено 
призмовий ОМП\ОДМП. Його перевагою є простота, а недоліком –  великі 
габарити, значні втрати та висока вартість. 

 



 
Рис. 3.27 Призмовий оптичний мультиплексор\демультиплуксор. 

 
На рис. 3.28 наведено ОМП\ОМДП на основі дифракційних граток. 

Недоліком таких систем є вимога високої монохроматичності джерел 
випромінювання. 

 

 
Рис. 3.28. Гратковий мультиплексор\демультиплуксор. 

 
На рис. 3.29 наведено конструкції оптичних фільтрів, комбінаія з яких 

може працювати як ОМП\ОМДП. 
 

 
Рис. 3.29. Оптичні фільтри. 
 
Волоконні оптичні фільтри (ВОФ) рис. 3.29 а,б працюють, як гратки у 

режимі розподіленого дзеркала для λ2, та пропускають без втрат інші довжини 
хвиль. Гратки формуються або періодичною модуляцією діаметра серцевини 
ВС, або поздовжнього розподілу ПЗ n(z), яке записується ультрофіолетовим 
випромінюванням у спеціальному волокні.  

На рис. 3.30 показана більш досконала схема багатошарового плівкового 
фільтра, який зроблений на скошеному торці ВС з товщиною шарів (0,025 ÷ 
0,5)λ. Фільтр пропускає тільки λ1. Хвиля з λ2 з напрямку 2 відбивається і так 
само, як λ1 поширюється у напрямку 3, тобто працює як ОМП. При подачі 
спектра λ1 + λ2  з напрямку 3, λ1 проходить у напрямку 1, а λ2 у напрямку 2, 



тобто працює як ОДМП. Внесені втрати таких фільтрів <0,5 дБ, перехресні 
втрати >30 дБ, для λ1 = 1305 нм та λ2 =1552 нм. 

  

 
Рис. 3.30. Багатошаровий плівковий фільтр. 

 
Для ОМП\ОДМП другого типу, зокрема, у якості дифракційної гратки 

застосовується такий її різновид, як ешелон Майкельсона (рис. 3.31). Класичний 
ешелон Майкельсона (ЕМ) являє собою стопу скляних або кварцевих 
пластинок однакової товщини, які мають оптичний контакт та складені так, що 
їх кінці утворюють сходинки однакової висоти. ЕМ є фазовою дифракційною 
граткою.  

 

 
Рис. 3.31. Ешелон Майкельсона, що працює на пропускання. 
 
У волоконно-оптичному варіанті роль ЕМ відіграє набір ВС різної 

довжини (рис 3.32). 
 

 
Рис. 3.32. Ешелон Майкельсона на основі волоконних світловодів. 
 



ОМП\ОМДП, що використовують фазові гратки, називаються волоконними 
спектральними мультиплексорами (ВСМ). Їх роздльна здатність R≈Nd/λ, де N – 
число входів. Для отримання рівномірного розподілу світлового потоку по усім 
ВС потрібно застосовувати коліматор.  

Такі ОМП/ОДМП випускваються з розносом ∆λ = 0,4÷1,6 нм чи ∆f = 
50÷200 ГГц на 8÷48 каналів. Втрати у них не перевищують 9 дБ. Оскільки 
температурна зміна кутів складає ∼0,01 нм/град, то потрібна температурна 
стабілізація, що потребує електричного живлення (для віповідного 
термостабілізуючого пристрою), хоча ОМП/ОДМП і є пасивними елементами 
ВОЛЗ.  

 
 
4 ОПТО-ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ  
 
4.1 Світлодіоди 
Рекомбінація електронів та дірок у напівпровідниках буває 

випромінювальною та безвипромінювальною (рис. 4.1). У випромінювальних 
пристроях переважає перший тип рекомбінації, при цьому відбувається 
збудження одного фотона з енергією, яка дорівнює ширіні забороненої зони Eg. 

 

 
Рис. 4.1. Типи рекомбінації електронно-діркової пари у напівпровідниках: 

а – випромінювальна, що супроводжується збудженням фотона з енергією 
hν=Eg; б – безвипромінювальна, з передачею єнергії фононам. 

 
Причиною безвипромінювальної рекомбінації є наявність у кристалічній 

гратці різних дефектів – атомів домішок та власних дефектів (дислокацій та їх 
скупчень тощо). 



Нехай концентрація донорів ND, а акцепторів – NA. Усі домішки 
вважаються повністю іонізованими, тобто концентрація вільних електронів n = 
ND, а концентрація вільних дірок р = NA.  

У рівновазі у околиці p-n переходу електрони з боку матеріалу n-типу 
дифундують від донорів у область р-типу, де вони, зустрічаючи дирки у 
великих концентраціях, рекомбінують з ними. Аналогічні процеси 
відбуваються з дірками, що дифундують у область n-типу. У результаті цього 
область у околиці p-n переходу виявляється збідненою вільними носіями, 
утворюється збіднена область. 

При відсутності вільних носіїв у збідненій області єдиними зарядженими 
центрами у ній є іонізовані донори та акцептори. Ці легуючі домішки 
утворюють заряджені області, донорну – на боці n-типу та акцепторну – на боці 
р-типу. Така область просторового заряду формує різницю потенциалів, що 
називається контактною різницею потенціалів VD  
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де ni – власна концентрація носіїв у напівпровіднику. Контактна різниця 
потенціалів – потенційний бар'єр який повинні здолати вільні носії струму для 
потрапляння у відповідну область з провідністю протилежного типу (рис. 4.2).  

 

 
Рис. 4.2. Стан p-n переходу: а – при нульовому зміщенні, б – при прямому 

зміщенні. 
    



Ширина збідненої області WD, її заряд та контактна різниця потенциалів 
пов'язані рівнянням Пуассона  
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де ε - діелектрична проникність напівпровідника, V – напруга на діоді. 
Збіднена область має високий опір, оскільки у ній мало вільних носіїв. При 

прямому зміщенні p-n переходу електрони та дірки інжектуються у області з 
провідностями протилежних типів, що призводить до збільшення струму. Носії 
дифундують у області з протилежним типом провідності, де вони 
рекомбінують, випромінюючи фотони (у випадку випромінювальної 
рекомбінації). 

При наближенні напруги на діоді до контактної різниці потенціалів V≈VD 
струм через перехід стрімко зростає. Напруга при якій відбувається різке 
збільшення струму називається пороговою напругою Vпор. Очевидно, що 
Vпор≈VD.  

Для оцінки контактної різниці потенціалів та порогової напруги 
використовують вираз  
 ./пор eEVV gD ≈≈  (4.3) 

На рис. 4.3 показана залежність прямої напруги на діоді від ширини 
забороненої зони при струмі 20 мА для світлодіодів ультрафіолетового, 
видимого та інфрачервоних діапазонів довжин хвиль. 

 

 
Рис. 4.3. Залежність прямої напруги на діоді від ширини забороненої зони 

при струмі 20 мА. 
 
Енергія фотонів, що випромінюється напівпровідником, визначається 

шириною його забороненої зони 



 
У ідеальному діоді інжекція у активну область одног електрону 

призводить до генерації одного фотона. З закона збереження енергії випливає, 
що енергія електрону при цьому повинна дорівнювати енергії фотона, тобто  
 .νheV =  (4.4) 

Видно, що енергія фотона пропорційна напрузі, що прикладена до 
світлодіода (СД). 

На рис 4.4 наведено розподіл носіїв у гомогенному p-n переході при 
нульовому та прямому зміщенні. Видно, що неосновні носії здатні дифундувати 
на досить великі відстані (∼ 1 ÷ 20 мкм) у сусудні області. Вони до рекомбінації 
пролітають у середньому відстані, що дорівнюють дифузійним довжинам. 

 

 
Рис. 4.4. Розподіл носіїв у гомогенному p-n переході при: а – нульовому 

зміщенні, б – прямому зміщенні; τn,p – час життя відповідних носіїв, Ln,p – 
відповідні дифузійні довжини.  

 
Усі сучасні СД розробляються на основі гетеропереходів. Такі пристрої 

складаються з напівпровідників двох типів: з вузькою забороненою зоною для 
створення активної області та з широкою забороненою зоною для формування 
бар'єрних шарів. Якщо у склад структури входять два бар'єрних шари, то вони 
називаються подвійною гетероструктурою (ПГС чи DH – double 
heterostructure). 

На рис. 4.5 наведено вплив гетеропереходів на розподіл носіїв. У 
гетеропереходах носії зосереджені у областях між двома бар'єрними шарами. 
Тому області рекомбінації визначаються не дифузійною довжиною, а 
товщиною активного шару.  

 

.gEh ≈ν



 
Рис. 4.5. Розподіл носіїв у p-n гетеропереході при прямому зміщенні. τn,p – 

час життя відповідних носіїв, Ln,p – відповідні дифузійні довжини. 
 
Характерні значення дифузійних довжин лежать у діапазоні 1 ÷ 20 мкм, а 

розміри активної області ПГС складають 0,01 ÷ 1 мкм. Це спричиняє значне 
перевищення концентрації носіїв у активній області ПГС у порівнянні з 
гомогенними переходами (де носії розподілені у інтервалі кількох дифузійних 
довжин), що збільшує швидкість випромінювальної рекомбінації та зменшує 
рекомбінаційний час життя.  

Активна область ідеального СД випромінює один фотон на кожний 
інжектований у неї електрон. Тому квантовий вихід випромінювання активної 
області ідеального СД дорівнює одиниці. Внутрішній квантовий вихід 
випромінювання СД (чи його внутрішня ефективність) визначається 
відношенням числа народжених у його активній області фотонів до числа 
інжектованих у неї електронів в одиницю часу (секунду) 

 ,
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де Рвн – потужність оптичного випромінювання з активної області СД, І – струм 
інжекції. 

Зовнішній квантовий вихід випромінювання ідеального СД дорівнює 
одиниці, тобто усі фотони, що випущені активною областю, виходять за межі 
СД. У реальних СД частина фотонів залишається всередині напівпровідника 
через поглинання у підкладці та контактах. Окрім того, ефект ПВВ також 
знижує імовірність виходу фотонів з напівпровідника. Тому вводиться 
коефіцієнт оптичного виведення випромінювання, що визначається як 
відношення числа фотонів, що випромінюється СД, до числа фотонів, що 
утворилися у активній області за одиницю часу (секунду) 
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де Р – потужність оптичного випромінювання, що виходить за межі СД. 
Цей параметр відображає якість СД. Без застосування спеціальних 

технологій практично неможливо зробити СД з ηвивед > 50%. 



Зовнішній квантовий вихід випромінювання СД визначається відношенням 
числа фотонів, що випущені СД, до числа інжектованих електронів у одиницю 
часу (секунду) 
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де Р – потужність оптичного випромінювання, що виходить за межі СД. 
Коефіцієнт корисної дії СД визначається як  

 ,кор VI
P
⋅

=η  (4.8) 

де I∙V – електрична потужність підведена до СД. 
Механізм світіння СД полягає у випромінюванніфотонів в результаті 

спонтанної рекомбінації електронно-діркових пар. 
Припускається, що залежність енергії електронів узоні провідності та дірок 

у валентній зоні від хвильового вектора k має параболіний характер (рис. 4.6) 
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де m*e  та m*h – ефективні маси електрона та дірки, ħ=h/2π - стала Планка, k – 
квазіхвильовий вектор, EC та EV – енергії екстремумів зони провідності та 
валентної зони. 

 

 
Рис. 4.6. Параболічний закон дисперсії електронів та дірок, прямі міжзонні 

переходи, що відповідають актам випромінювальної рекомбінації. 
 
З закону збереження енергії випливає, що енергія фотона 

 .he EEh −=ν  (4.10) 



Якщо теплова енергія (з розподілу Больцмана, середня кінетична енергія 
електронів та дірок дорівнює kТ) є малою у порівнянні з шириною забороненої 
зони Eg kT<<Eg, то енергія фотона  
 .ghe EEEh ≈−=ν  (4.11)   

Звідси випливає, що при виборі напівпровідника з відповідною забороненою 
зоною можна створити СД, що випромінює світло з потрібною довжиною 
хвилі. Наприклад, для GaAs при кімнатній температурі Eg=1,42 еВ, що 
відповідає випромінюванню з λ=870 нм. 

Порівняємо середній квазіімпульс носія заряду з імпульсом фотона. 
Квазіімпульс носія заряду з кінетичною енергіею kТ та ефективною масою m* 
визначається 

 .2
2
12 2 kTmmmmp ⋅=⋅⋅=⋅= ∗∗∗∗ υυ  (4.12) 

Квазіімпульс фотона з енергією Eg можна отримати з формули де Бройля 
 .// cEchkp g=== ν  (4.13) 

З (4.12), (4.13) випливає, що у оптичному діапазоні імпульс фотона набагато 
менше імпульсу носіїв заряду, тобто після акту рекомбінації з 
випромінюванням фотона електрон переходить з зони провідності у валентну 
зону практично без зміни квазіімпульсу. Саме такі переходи наведено на рис. 
4.6 вертикальними лініями, які показують, що електрони рекомбінують тільки з 
тими дірками, у яких такий самий квазіімпульс чи величина квазіхвильового 
вектора k. 

З умови рівностей квазіімпульсів електронів та дірок випливає наступне 
співвідношення, що дозволяє розрахувати енергію фотона 
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де m*r – зведена маса, 1/m*r= 1/m*e+ 1/m*h.  
Використовуючи комбінований закон дисперсії (4.14), можна знайти 

комбіновану густину енергетичних станів у залежності від енергії 
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Розподіл носіїв у дозволених зонах невиродженого напівпровідника 
визначається розподілом Больцмана 
 .)( / kTE

B eEf −=  (4.16) 
Залежність інтенсивності випромінювання від енергії є функцією, що 

пропорційна добутку (4.15) та (4.16)  
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На рис. 4.7 наведено спектр випромінювання СД, що визначається (4.53). 
Максимум спектра припадає на енергію  

 .
2
1 kTEE g +=  (4.18) 

 

 
Рис. 4.7. Теоретичний спектр випромінювання світлодіодів. Ширина 

розподілу на половині інтенсивності, визначається величиною 1,8 kT. 
 
Ширина спектральної лінії визначається на рівні половини інтенсивності в 

максимумі 

 .8,1   чи   8,1
2

hc
kTkTE λλ ⋅

=∆=∆  (4.19) 

Наприклад, теоретична ширина спектральної лінії СД з GaAs, що 
випромінює світло з λ=870 нм при кімнатній температурі, дорівнює ∆Е=46 меВ 
чи ∆λ=28 нм. 

Ширина спектральної лінії є важливою характеристикою СД. По-перше, 
для СД, що випромінюють у видимому діапазоні, вона значно менше ширини 
усього видимого спектра, навіть вужче спектра випромінювання, який 
сприймається людським оком як один колір. Тому випромінювання СД 
сприймається оком як монохроматичне. По-друге, ця ширина буде визначати 
внутрішньомодову дисперсію у ВС. 

Час життя носіїв при спонтанному випромінюванні СД у прямозонних 
напівпровідниках визначається концентрацією домішок у активній області (чи 



концентрацією носіїв), а також якістю матеріалу, та зазвичай складає ∼ 1 ÷ 100 
нс, що дозволяє досягати швидкостей модуляції аж до 1 Гбіт/с. 

Усі СД мають власний просторовий розподіл випроміню-вання у дальній 
зоні чи діаграму спрямованості (рис. 4.8). Це також важлива величина, її 
необхідно враховувати для узгодження з ЧА ВС. 

 

 
Рис. 4.8. Світлодіоди з планарною (а), напівсферичною (б) та параболічною 

(в) поверхнями; їх нормований просторовий розподіл випромінювання. 
 
Найпростішою схемою живлення та керування СД є схема з постійною 

напругою (рис. 4.9), що має наступні недоліки. По-перше, залежність струму, 
що тече крізь СД, від напруги є експоненційною: незначні зміни керуючої 
напруги призводять до значних змінів струму.  По-друге, порогова напруга СД 
залежить від температури: будь-які зміни температури викликають сильні зміни 
струму. 

 



 
Рис. 4.9. Вольтамперні характеристики (ВАХ) та схема живлення СД з 

послідовним опором Rs. Робочими вважаються точки перетину 
навантажувальних ліній з ВАХ. 

 
Інтенсивність випромінювання СД через безвипромінювальну 

рекомбінацію зі зростанням температури знижується. При збільшенні 
температури знижується і величина порогової напруги. Для зменшення 
температурної залежності  інтенсивності випромінювання СД, у схему 
послідовно під'єднують ризистор (рис. 4.9). При збільшенні температури  
струм, що протікає через СД, зростає, тобто відбувається компенсація зниження 
інтенсивності випромінювання через збільшення температури. 

Схема керування СД по постійному струму може складатися з 
транзисторного каскаду, навантаженням для якого є сам СД. Вона дозволяє 
регулювати інтенсивність випромінювання СД, не змінюючи його порогової 
напруги та температури. Однак у схемі не відбувається компенсації зниження 
інтенсивності випромінювання СД зі зростанням температури. 

Типовий вигляд подвійної гетероструктури наведено на рис. 4.10. 
 

 
Рис. 4.10. Схема подвійної гетероструктури.  
 



Легування активного та бар'єрних шарів ПГС домішкамі відповідних типів 
помітно відображається на ефективності СД. 

Активна область СД з ПГС не повинна бути сильно легованою, оскільки у 
такому випадку домішки p-  та n-типу сформують p-n перехід на межі розділу 
активна область – бар'єрний шар, що буде сприяти перетіканню носіїв з 
активної області у один з зовнішніх шарів та призведе до зниження квантового 
виходу. 

Зазвичай активну область ПГС або зовсім не легують, або рівень її 
легування не перевищує концентрації домішок у бар'єрних шарах. Типові 
значення концентрації гегуючих домішок у активній області зазкичай 
становлять 1016 ÷ 1017 см-3. 

Оскільки дифузійна довжина електронів, коли вони є неосновними 
носіями, значно більше, ніж у дірок у аналогічному випадку, активна область 
легується домішками p-типу набагато частіше, ніж домішками n-типу. Це 
дозволяє отримати більш рівномірний розподіл носіїв уздовж активної області. 
Також, легування домішками n-типу призводить до того, що електрони (через 
Ln>Lp) активніше дифундують у бар'єрний шар p-типу. 

На рис. 4.11 на прикладі СД з AlInGaP з ПГС показана залежність 
квантового виходу випромінювання від концентрації легуючих домішок у 
активному шарі. Видно, що високий квантовий вихід досягається при 
концентраціях легуючих домішок менше 10-16 см-3 для активної області  n-типу 
та менше 10-17 для – p-типу. Очевидно, що краще виконувати слабке легування 
активної областями p-типу ніж n-. Саме тому активну область СД та лазерів 
частіше легують акцепторними домішками.  

 

 



Рис. 4.11. Залежність квантового виходу випромінювання СД AlInGaP з 
ПГС, λ=565 нм, dact=0,5 мкм, концентрація носіїв у бар'єрному шарі p-типу – 
5∙10-17 см-3. 

 
Високі концентрації легуючих домішок призводять  до збільшення 

концентрації дефектів структури. 
На рис. 4.12 наведено залежність квантового виходу випромінювання СД 

(на прикладі СД з ПГС AlInGaP) від товщини активної області. Видно, що 
оптимальна товщина складає 0,15 ÷ 0,75 мкм. 

 

 
Рис. 4.12. Залежність квантового виходу випромінювання з λ=565 нм 

світлодіода AlInGaP з подвійною гетероструктурою від товщини активного 
шару. 

 
Якщо товщина активної області у ПГС стає занадто великою, наприклад 

більше дифузійної довжини носіїв, то переваги ПГС втрачаються і носії 
розподіляються тя у гомогенних переходах. Якщо активна область стає занадто 
тонкою, то при високих рівнях інжекційного струму може відбуватися 
насичення носіями. 

У СД з тонким верхнім бар'єрним шаром струм інжектується у ту частину 
активної області, яка розташована під верхнім електродом. Відповідно, світло 
генерується переважно в області під непрозорим металевим контактом, що 
призводить до низького значення коефіцієнта оптичного виведення 
випромінювання. Для вирішення цієї проблеми використовується шар 



розтікання струму, що є оптично прозорим та відводить струм у області за 
межами верхнього електрода (рис. 4.13). 

 

 
Рис. 4.13. Вплив шару розтікання струму у світлодіодах на розміри зони 

випромінювання: а – без та б – з шаром розтікання струму. 
 
Видно, що область інжекції носіїв струму у активну область практично 

обмежена розмірами контакту при відсутності такого шару (рис 4.13 а) та 
помітно збільшується при його наявності (рис. 4.13 б). 

Шари розтікання струму використовуються переважно у СД з областю 
випромінювання, що розташована зверху. 

Характерний зовніщній вигляд деяких напівпровідникових світлодіодів 
наведено на рис. 4.14. 

 

 
Рис. 4.14. Типові світлодіоди: а – у напівсферичному корпусі, б – у 

циліндричному та прямокутному корпусах. 
 
Якщо випромінювальна область СД менше серцевини ВС, застосування 

фокусуючих лінз підвищує ефективність введення випромінювання СД у 



світловод. У цих випадках лінзи проектують випромінювальну область СД на 
усю площу серцевини ВС (зменшуючи при цьому кут падіння променів), тобто 
відбувається узгодження джерела випромінювання з волокном за числовою 
апертурою.  

СД застоссовуються у ВОЛЗ, що передають дані на порівняно короткі 
відстані (< 5 км) та з низькимии і середніми швидкостями. Оскільки 
характерний час життя відповідних носіїв у напівпровідниках складає ∼1 нс, то 
максимальні швидкості передавання даних не можуть перевищувати 1 Гбіт/с. 

Для отримання максимальної ефективності введення випромінювання СД 
у ВС, область випромінювання СД повинна бути меншою діаметра серцевини 
волокна. Для роботи з БВС, зазвичай, використовують СД з круговими 
областями випромінювання діаметром 20 ÷ 50 мкм. 

 
4.2 Суперлюмінісцентні світлодіоди та напівпровідникові лазери 
Суперлюмінісцентні світлодіоди (ССД) – СД, що працюють у режимі 

суперлюмінісценції. Суперлюмінісценція або надлюмінісценція – 
випромінювання активного середовища при наявності інверсної заселеності 
енергетичних рівнів (відбувається підсилення спонтанного випромінювання за 
рахунок вимушеного) без зворотного зв'язку. При малих струмах ССД працює 
як звичайний СД, а при струмах, коли досягається інверсія заселеності, 
потужність випромінювання значно збільшується. Ширина спектра 
випромінювання ССД більше ніж у напівпровідникових лазерів (НПЛ), але 
менше ніж у СД. На відміну від НПЛ у ССД відсутній резонатор (оптичний 
зворотний зв'язок), відповідно, випромінювання робить практично один прохід 
уздовж активного середовища – підсилюються не окремі моди (як у НПЛ) а усі 
довжини хвиль у діапазоні підсилення. 

У ССД випромінювання напрямляється у активний шар планарного 
хвилеводу (рис. 4.15). 

 

 
Рис. 4.15. Поширення випромінювання у активному шарі 

суперлюмінісцентного світлодіода. 
 



На межах між активним шаром та верхнім і нижнім бар'єрними шарами 
відбувається ПВВ випромінювання (ПЗ активного шару повинен бути більшим 
ніж у бар'єрних шарів). 

Таким чином, ССД є СД торцевого випромінювання з високими струмами 
накачування, що забезпечують акти вимушеної рекомбінації. У таких актах 
кожен фотон призводить до рекомбінації електронно-діркової пари з 
випромінюванням чергового фотона. Цей фотон має такиі самі: напрямок руху, 
фазу та довжину хвилі , що і вихідний фотон. В режимі вимушеної рекомбінації 
спонтанне випромінювання, що іде до верхньої межі СД (рис. 4.15) 
зменшується, а випромінювання у хвилеводні моди збільшується. Тому ССД 
відрізнються від звичайних СД більшою когерентністю, інтенсивністю та 
спрямованістю випромінювання. 

На рис. 4.16 наведені структури двох типових ССД.  
 

 
Рис. 4.16. Структури типових суперлюмінісцентних діодів: а – з просвітленням, 

б – без просвітлення та зі зменшеним смужковим контактом. 
 
Для запобігання лазерної генерації коефіцієнт відбиття передньої грані 

(рис. 4.16 а) повинен бути ≤ 10-6, що визначає високу якість просвітленого 
покриття, а, відповідно, і високу вартість ССД. Більш дешевий варіант 
наведений на (рис. 4.16 б). Відсутність просвітленого покриття у цьому випадку 
компенсується областю втрат, що виникає через неповне покриття 
смужкового контакту поверхні ССД (відсутність струму накачування у цій 
області). Також у цій області виникають дифракційні втрати. 

На рис. 4.17 наведені спектри випромінювання СД, ССД та НПЛ. 
 



 
Рис. 4.17. Спектри випромінювання: а – звичайного світлодіода з 

теоретичною шириною спектра 1,8kT; б – багатомодового напівпровідникового 
лазера; в – суперлюмінісцентного  світлодіода, виготовленого на основі 
багатомодового напівпровідникового лазера з просвітленням однієї з його 
рганей; г – ідеального суперлюмінісцентного  світлодіода з шириною спектра 
менше kT. 

 
Звичайні СД мають найбільш широкі спектри випромінювання (рис. 4.90 

а). Спектри ССД з невеликими коефіцієнтами відбиття граней (рис. 4.90 в) 
відрізняються періодичною модуляцією спектральних ліній, що виникають 
через підсилення випромінювання у резонаторах Фабрі-Перо. Ідеальні ССД 
мають гладкі спектральні лінії (рис. 4.90 г). 

На рис. 4.18 наведені порівняльні залежності інтенсивності 
випромінювання від струму СД, ССД та НПЛ. 

 

 
Рис. 4.18. Залежності інтенсивності випромінювання від струму для різних 

типів світлодіодів. а – СД з торцевим віпромінюванням: працюють у режимі 
спонтанного випромінювання, мають лінійні залежності; б – поверхнево-
випромінюючі СД: при великих струмах їх активні області невеликого об'єму 
переповнюються носіями, що спричиняє насичення; в – ССД та НПЛ 
(пунктирна крива): ССД працюють у режимі вимушеного випромінювання, що 
призводить до збільшення числа фотонів, які поширюються у хвилеводі. 
Кількість фотонів, що випромінюється у хвилеводну моду, збільшується 



пропорційно зростанню струму, оскільки при цьому вимушене випромінювання 
стає основним. НПЛ мають більш виражену порогову залежність. 

 
4.3. Приймачі оптичного випромінювання  
4.3.1 Загальні характеристики фотоприймачів 
Приймачем оптичного випромінювання або фотоприймачем (ФП) 

називається оптоелектронний пристрій, чутливий до оптичного 
випромінювання та призначений для його претворення у електричний сигнал. 

У загальному випадку у ФП відбуються наступні основні процеси: 
• генерація носіїв під дією зовнішнього випромінювання; 
• перенос носіїв та їх збільшення за рахунок того чи іншого механізму 

підсилення струму (характерного для даного ФП); 
• взаємодія струму з зовнішнім колом, що забезпечує отримання вихідного 

сигналу. 
ФП, у яких можливе здійснення низки перетворень прийнятого оптичного 

сигналу, називаються фотоприймальними пристроями (ФПП). 
У ФПП здійснюється: 
• селекція та підсилення вхідного оптичного сигналу; 
• детектування оптичного сигналу (претворення у електричний сигнал); 
• попереднє підсилення та найпростіша обробка електричного сигналу 

(фільтрація, запам'ятовування тощо) 
• електричне узгодження з наступними електричними каскадами. 

При необхіднсті у склад ФПП можуть входити елементи для охолодження, 
термостабілізації, стабілізації робочої точки, комутації елементів тощо. 

У волоконно-оптичних інформаційних системах здебільшого 
використовуються напівпровідникові ФП (НПФП), які працюють на основі 
внутрішнього фотоефекта. 

ФП, що призначені для використання у ВОЛЗ, повинні мати: 
• високу чутливість у робочому інтервалі довжин хвиль; 
• високу швидкодію; 
• низький рівень шумів; 
• малі розміри; 
• низькі керуючі напруги чи струми; 
• високу надійність у роботі. 
Параметри ФП поділяються на фотоелектричні, геометричні, 

конструктивні та експлутаційні. Більшість з цих характеристик є такими 
самими, як і у інших напівпровідникових пристроїв. Специфічними є наступні 
фотоелектричні параметри. 



Чутливість або фоточутливість S – характеризує реакцію ФП на дію 
потоку випромінювання потужності РΦ. Розрізняють чутливість по напрузі SU 
та чутливість по струму SI  

 ,   ;
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де U та I – напруга та струм навантаження ФП. 
Квантовий вихід (критерій чутливості) η - визначається як відношення 

кількості електронно-діркових пар Nед до числа фотонів Nф 
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де q – заряд електрону, h – стала Планка. З (4.64) можна отримати 
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Коефіцієнт поглинання матеріалу ФП Кпогл(λ) є одним з основних 
факторів, що визначає SI та η. 

Стала часу ФП τ - інтервал часу після припинення опромінення, після 
якого напруга сигналу зменшиться у е разів. Цей час визначається 
міжелектродними відстанями, часом прольоту фотоносіїв, що генеруються, 
колом навантаження тощо. τ визначає верхню граничну частоту модуляції  
fгр≈1/τ. 

Пороговий потік або порогова чутливість  Φпор – показує можливість 
реєстрації малих оптичних сигналів на фоні шумів. При цьому зазвичай 
враховуються наступні типи шумів: теплові, дробові (дискретність потоку 
частинок), надлишкові (неоднорідність напівпровідника), радіаційні 
(флуктуаційні, фонові зовнішні шуми). 

У ВОЛЗ порогова чутливість часто наводиться у дБм (децибел відносно 1 
мВт). 

 
4.3.2 Фотодіоди на основі p-n переходу  
Принцип дії НПФП, як і напівпровідникових джерел оптичного 

випромінювання, заснований на квантових переходах частинок між 
відповідними енергетичними рівнями. 

У фотодіодах (ФД) використовується один з видів внутрішнього 
фотоефекта, що називається фотовольтаічним ефектом – виникнення ЕРС 
(фотоЕРС) під дією електромагнітного випромінювання. Він проявляється у 
неоднорідних напівпровідниках з p-n переходом чи іншим видом потенційного 
бар'єра. 



Один з варіантів конструкції ФД на гомогенному p-n переході показано на 
рис. 4.19 а. Один з електродів виготовляється напівпрозорим чи з отвором для 
проходження світлового потоку. Основним світлочутливим елементом є 
область d0 поблизу р-n переходу.  

                          
а                                                           б 

Рис. 4.19. Конструкція фотодіода на p-n переході – а, розділення полем p-n 
переходу збуджених світлом носіїв – б. 

 
У рівноважному стані (до дії світла) у області d0 існує поле потенційного 

бар'єра p-n переходу. Це поле перешкоджає потраплянню в область d0 
електронів та дірок, това вона є збідненою носіями. Енергетична 
характеристика у цьому випадку не відрізняється від звичайного p-n переходу 
(рис. 4.20 а).  

 

 
Рис. 4.20. Енергетичні діаграми фотодіода на p-n переході: у відсутності 

випромінювання – а, при опромінюванні  p-n переходу – б. 
 
При освітленні p-n переходу світлом з енергією більшою, ніж ∆Е=EC-EV, по 

обидва боки переходу та в самому переході виникають пари електрон-дірка, які 
рухаються (дифундують) до p-n переходу (рис. 4.20 б). Для основних носіїв 
поле переходу є гальмуючим, а для неосновних – пришвидшувальним (оскільки 



носії прямують до стану з меншою енергією). Тому основні носії збираються 
(накопичуються) у своїх областях – електрони у n, дірки у р. Тобто, 
утворюються об'ємні заряди, через що і виникає різниця потенціалів – 
фотоЕРС, а у зовнішньому колі – фотострум. Внесок у фотоЕРС дають лише ті 
носії, що генеруються всередині та поблизу області об'ємного заряду 
(бар'єрного шару) p-n переходу – на відстанях менших за відповідні дифузійні 
довжини Ln та Lp. У іншому випадку вони не встигають дійти до p-n переходу 
та рекомбінують. 

Зі збільшенням світлового потоку фотоЕРС зростає нелінійно, оскільки 
вона зміщує p-n перехід у прямому напрямку та знижує висоту бар'єра для 
електронів та дірок (рис. 4.20 б). Це полегшує, зокрема, перехід швидких 
електронів у р- область і тому зростання UΦ зі збільшенням Φ поступово 
сповільнюється (рис  4.21). 

Режим роботи ФД, при якому він безпосередньо під'єднується до 
навантаження без джерела зміщення, називається вентильним, 
фотогальванічним або фотогенераторним. У цьому випадку напруга 
холостого ходу (фотоЕРС) 

 ),1/ln( += B
TΦ

B
XX II

e
kTU  (4.23) 

де ІВ
Т – вентильний темновий струм неосновних носіїв, k – стала Больцмана, е – 

заряд електрону, Т – абсолютна температура, ІΦ=SI/Φ. 
Якщо до p-n переходу прикласти зворотну (запірну) напругу, то вона буде 

перешкоджати руху основних носіїв і виникне фотострум, створений 
неосновними носіями. Такий режим роботи ФД називається фотодіодним. 

У загальному випадку вираз, що описує вольт-амперну характеристику 
(ВАХ) ФД має вигляд (рис. 4.21) 
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де UR=IRН – падіння напруги на навантаженні RH, UЖ – напруга джерела 
живлення, IТ – фотодіодний темновий струм. 

Робочими є третій та четвертий квадранти ВАХ ФД (рис. 4.21). Третій 
квадрант показує фотодіодний режим. 

 



 
Рис. 4.21. Вольт-амперна характеристика фотодіода. 

 
Відповідні схеми вмикання ФД наведено на рис. 4.22 (а,б). Оскільки 

IΦ=SIΦ i SU=SIRH, то UΦ=SuΦ=SIRHΦ тобто напруга пропорційна RH, а ІΦ від Rн та 
UЖ не залежить. Від UЖ та Rн динамічний діапазон сприйманих освітленостей. 
Це показує і навантажувальна пряма, що відповідає певному RН. 

Оскільки IT<<IΦ і повний струм I = IT + IΦ ≈ IΦ, то у межах дінамічного 
діапазону спостерігається лінійна залежність фотоструму від освітленності, що 
є основною перевагою фотодіодного режиму. Для усунення впливу постійного 
фонового засвічування при модульованому світловому потоці замість RН 
встановлюється дросель (рис. 4.22 в) чи використовується трансформатор (рис. 
4.22 г). У цьому випадку для фону ZН є малим, а для сигналу – велике. 

 

 
Рис. 4.22. Схеми вмикання  фотодіода у фотодіодному режимі. 
 
Недоліком фотодіодного режиму є необхідність наявності джерела UЖ та 

підвищений рівень шуму. 
Четвертий квадрант ВАХ показує вентильний режим, семи вмикання якого 

наведено на рис. 4.24. На рис. 4.21 показана пряма навантажування, а площа 
заштрихованого прямокутника дорівнює потужності, що віддається у 
навантаження UВ

Φ∙ ІВ
Φ=РН. Перевагою вентильного режиму є відсутність 



джерела живлення і менший рівень шумів. Недоліками є менша чутливість та 
більша нелінійність фотоструму ІВ

Φ(Φ) (рис. 4.23). Тому цей режим переважно 
застосовується для імпульсних сигналів. 

 

 
Рис. 4.23. Залежність ІΦ(Φ) у фотодіодному режимі. 
 

 
Рис. 4.24. Схеми вмикання  фотодіода у вентильному режимі. 

 
4.3.3 р-і-n фотодіоди 
р-і-n ФД – це ФД з трьома областями провідності, у яких між областями р- 

та n- типу присутній внутрішній шар з матеріалу з високим питомим опором. 
Структура та принцип функціонування р-і-n ФД наведено на рис. 4.25. 
 



 
Рис. 4.25. Принцип роботи р-і-n фотодіода: а – структуа, б – зонна діаграма 

при умові зворотного зміщення, в – розподіл інтенсивності випромінювання. 
 
Варіанти конструкції р-і-n ФД наведені на рис. 4.26. У такому випадку 

область об'ємного заряду поширюється на всю і область. Підвищення швидкодії 
у р-і-n ФД відбувається за рахунок зменшення бар'єроної ємності переходу і 
опорів p+, n+ - областей та переходу від процесів дифузії фотоносіїв до дрейфу з 
більшою швидкістю у сильному електричному полі за рахунок більшої напруги 
живлення. 

ВАХ р-і-n ФД подібна до ВАХ р-n ФД, використовується фотодіодний 
режим. 

 

 
Рис. 4.26. Варіанти конструкцій р-і-n фотодіодів: а, б, в (1 – просвітлене 

покриття, 2 – контакти, 3 – відбиваюче покриття). 
 
У випадку утворення фотоносіїв поза збідненою зоною (при малій 

товщини збідненого шару – звичайний р-n ФД) відбувається їх попереднє 



дифундування у неї. Оскільки процес дифузії відбувається повільніше у 
порівнянні з дрейфом, то бажано, щоб більша частина випромінювання 
поглиналася у збідненій області. Її великі розміри у р-і-n ФД призводить до 
того, що переважна кількість електронно-діркових пар утворюється саме у ній і 
фотоносії будуть швидко дрейфувати у відповідні боки. 

На рис. 4.26 в наведений інтегрально-оптичний фотоприймач, що є 
комбінацією оптичного хвилеводу та р-і-n ФД. У цьому випадку усувається 
часова затримка, що пов'язана з дифузією фотоносіїв, оскільки фотони 
поглинаються безпосередньо у і-шарі. 

У ВОЛЗ зазвичай використовуються р-і-n ФД, що мають більшу 
чутливість та швидкодію у порівнянні з ФД на р-n переході. Кремнієві р-і-n ФД 
на довжині хвилі λ=0,9 мкм мають чутливість 0,7 А/Вт та швидкодію 10-9 ÷10-10 
с. 

 
4.3.4  Фотодіоди з бар'єром Шотткі  
ФД з бар'єром Шотткі – це ФД на основі контакту метал-напівпровідник. 
При безпосередньому контакті металу з напівпрвідником з 

напівпровідника у метал перетече деякий заряд і встановиться термодинамічна 
рівновага. При цьому рівні Фермі у обох матеріалах зрівняються, тобто рівень 
Фермі у напівпровіднику понизиться відносно рівня Фермі металу на величину, 
що дорівнює різниці відповідних робіт виходу (рис. 4.27).  

Роботою виходу називається різниця енергій між рівнем вакууму та рівнем 
Фермі. 

 

 
Рис. 4.27. Зонні енергетичні діаграми контактів метал-напівпровідник n-

типу. 
 
Унаслідок вищенаведеного  у приконтактній частині напівпровідника 

утворюється область об'ємного заряду, збіднена рухомими носіями заряду. 
Прикладена зовні зворотна напруга (рис. 4.28) практично повністю припаде на 
цю ділянку і напруженість електричного поля у ній буде досить значною. 



Діод може працювати у різних режимах у залежності від енергії фотонів та 
зміщення, що прикладається (рис. 4.28). При Eg>hν>qϕBn та V<VЛ (де VЛ – 
напруга лавинного пробою) електрони, що збуджуються у металі під дією 
випромінювання та долають бар'єр, будуть входити у напівпровідник. При hν> 
Eg та V<VЛ випромінювання викликає генерацію електронно-діркових пар і 
основні характеристики ФД дуже схожі на характеристики р-і-n ФД. 

 

 
Рис. 4.28. Зонні енергетичні діаграми контактів метал-папівпровідник n- 

(ліворуч) та р- (праворуч) типів при різних зміщеннях: а – при термодинамічній 
рівновазі, б – при прямому зміщенні, в – при зворотному зміщенні. 

 
Електрони та дірки (рис 4.29), що генеруються як результат поглинання 

фотонів, будуть швидко втягуватися цим полем, забезпечуючи протікання 
струму у зовнішньому колі. 

Типова структура ФД з бар'єром Шотткі наведена на рис. 4.30. З метою 
уникнення великих втрат на відбиття та поглинання при освітленні діода через 
металевий контакт потрібно використовувати досить тонкі шари металу ∼ 100 
Å (рис. 4.31) та застосовувати просвітлені покриття. 

 



 
Рис. 4.29. Фотоемісія електронів з металу у напівпровідник (Eg>hν>qϕBn та 

V<VЛ) – а, власне збудження (зона-зона) (hν> Eg та V<VЛ) – б. 
 

 
Рис. 4.30. Конструкція фотодіода з бар'єром Шотткі. 
 

 
Рис. 4.31. Залежність пропускання 1, відбиття 2 та втрат 3 випромінювання 

з λ=0,6328 мкм у плівці Au від її товщини.  
 
Спектральна характеристика ФД з бар'єром Шотткі ширше ніж у ФД з р-n 

переходом з того ж напівпровідника. 
Швидкодія ФД з бар'єром Шотткі складає 0,1÷0,01 нс. 
 



4.3.5  Фотодіоди з гетеропереходом 
ФД з гетеропереходом складається насамперед з двох напівпровідників з 

різною шириною забороненої зони: широкозонного вікна та активного 
фоточутливого шару. Енергетична діаграма гетеропереходу, що зміщений у 
зворотному напрямку, наведена на рис. 4.32. 

 

 
Рис. 4.32. Енергетичні рівні гетеропереходу при зворотному зміщенні та 

при освітленні його фотонами з різною енергією (hν'> hν). 
 
Структурна схема ФД з гетеропереходом наведена на рис. 4.33. 
 

 
Рис. 4.33. Структура Структурна схема фотодіода з гетеропереходом: 1 – 

широкозонне вікно, 2 – активна область, 3 – підкладка з перехідним шаром. 
 
Процеси у активній області – поглинання випромінювання, накопичення 

носіїв заряду, що генеруються, проходять подібним чином до р-і-n ФД. 
Важлива відмінність полягає у тому, що вибором відповідної 
напівпровідникової сполуки для фоточутливого шару вдається забезпечити 
повне поглинання випромінювання (видимого та ІЧ діапазонів) при товщині 
цього шару ∼ 1 мкм. Це зумовлює високу швидкодію і високу фоточутливість 
при невеликих напругах живлення, що для Si-р-і-n структур у довгохвильовій 



області принципово недосяжно: для повного поглинання випромінювання з 
λ≈1,06 мкм товщина і-області повинна складати ∼ 300 мкм, а робоча напруга – 
сотні вольт.  

Широкий вибір матеріалів дозволяє також отримати: підвищені значення 
фотоЕРС, наприклад, UХХ для GaAlAs структур складає 0,8÷1,1 В; високий ККД 
перетворення, до 100%; менших темнових струмів та шумів тощо. 

 
4.3.6 Лавинні фотодіоди 
Для збільшення швидкодії ФД доводиться використовувати 

навантажування з малими значеннями опору. Однак це призводить до значного 
зниження величини сигналу. Тому для досягнення прийнятного його рівня 
частозастосовуються фотодіодні детектори, інтегровані у одному корпусі з 
високошвидкісними передпідсилювачами. 

Існує і інший шлях підсилення сигналу без зниження швидкодії ФД – 
використання лавинних ФД (ЛФД, APD – avalanche photodiode), робота яких 
грунтується на лавинному збільшенні носіїв при високих значенях зворотного 
зміщення і, як наслідок – виникнення внутрішнього підсилення. 

Ефект лавинного збільшення носіїв полягає у тому, що фотоносії 
набувають додаткову енергію, достатню для іонізації вузлів гратки з 
утворенням нових електронно-діркових пар. Коефіцієнт збільшення (множення) 
(рис.4.34) 
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де m=1,5÷4 для Si та  m=2,5÷9 для Ge, UПР напруга пробою переходу. 
Оптимальними є значення М=20÷200 при UПР=15÷60 В, хоча можливо 
отримання значень M<105.  

ВАХ ЛФД можно записати, як ІЛФД=ІФД∙М (для f≤100 ГГц), де ІФД – ВАХ 
звичайного ФД. 

Для створення ЛФД використовуються, зокрема, Si, Ge та GaAs. 
 



 
Рис. 4.34. Типова залежність підсилення лавинного фотодіада від напруги 

зворотного зміщення. 
 
У ЛФД необхідно забезпечити просторово однорідне збільшення носіїв по 

всій фоточутливій області. Надлишкові струми витікання на периферії 
переходу, що зумовлені крайовими ефектами чи згущенням ліній електричного 
поля, усуваються за рахунок застосування охоронних кілець чи поверхнево-
конічних структур. 

На рис. 4.35 показані деякі конструкції приладів. 
 

 
Рис. 4.35. Характерні структури лавинних фотодіодів: а – з охоронним 

кільцем, б – n+-p-π-p+-структура з охоронними кільцями, в – метал-
напівпровідник.   

 
ЛФД є основним типом ФП для ВОЛЗ великої довжини. Недоліком ЛФД є 

вимога жорсткої стабілізації напруги живлення у межах 0,001÷0,1 % та 
температури – ±0,1°С. 

Збільшення коефіцієнта підсилення ЛФД супроводжується зменшенням їх 
швидкодії. Тому для характеристики цих приладів використовують добуток 



коефіцієнта підсилення на частоту пропускання. Для кремнієвих зразків він 
сягає 110 ГГц. 

 
Порівняльні характеристики ФД. 

Тип ФД  p-n  p-i-n  ЛФД  

Швидкодія, 
с  

10-6÷10-9  10-8÷10-11  10-8÷10-11  

 
Матеріали для ФД, що певажно використовуються у ВОЛЗ. 

            λ, мкм 
тип ФП  

0,8÷0,9  1÷1,1  1,2÷1,6  

p-i-n  Si  Ge  Ge, InGaAs, 
InGaAsP  

ЛФД  Si  Si, Ge  Ge, AlGaAsSb  

 
4.4 Відношення сигнал/шум та мінімальна потужність, 
що реєструється фотоприймачем 
Фотоефект за своєю природою – типовий імовірнісний, випадковий 

процес, точний опис якого вимагає використання статистичних підходів. 
Основою сучасного опису фотоефекта є положення, що миттєва 

імовірність фотоемісії (імовірність утворення електронно-діркової пари при 
поглинанні світла у об'ємі напівпровідника) прямо пропорційна миттєвій 
інтенсивності електроиагнітного поля у точці, що розглядається, цього об'єму. 

Напівпровідниковий ФП можна розглядати як джерело струму, що 
включене у замкнене електричне коло, що містить джерело напруги зворотного 
зміщення та резистор навантаження. 

Важливою характеристикою ФП є величина відношення сигналу S до 
шуму N на вихідному опрі навантаження, що визначається як відношення 
середньоквадратичної потужності сигналу до середньоквадратичної потужності 
шуму і дорівнює 
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де і – змінна (сигнальна) складова фотоструму, що дорівнює 
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η – квантова ефективність, е – заряд електрону, h – стала Планка, ν – частота 
світлової хвилі, Р(t) – змінна потужність оптичного сигналу, що реєструється (<  
> означає – статистично середнє по часу реєстрації сигналу), М – коефіцієнт 
лавинного збільшення (дорівнює одиниці для p-i-n ФД та десяткам-сотням для 
ЛФД), І1 – постійна складова первинного фотоструму, І2 – первинний (не 
підсилений) об'ємний темновий струм, І3 – поверхневий темновий струм 
(поверхневий струм витікання), F(M)=Mx – функція, що описує властивості 
матеріалу ЛФД (параметр |x|≤1), В – ширина смуги частот, що реєструються, 
модуляції сигналу, k – стала Больцмана, R – величина опору навантаження, Т – 
температура резистора навантаження. Узнаменнику (4.69) перший доданок 
дорівнює сумі середньоквадратичних величин квантового шуму (дробового, 
генераційно-рекомбінаційного) та шуму об'ємного темнового струму, друге – 
середньоквадратичне значення шуму поверхневого струму витікання, третє – 
середньоквадратичне значення теплового шуму, що супроводжує розсіювання 
потужності фотоструму на опорі навантаження. 

При проектуванні високошвидкісних оптичних систем зв'язку важливою 
характеристикою ФП є мінімальна (порогова) потужність Pmin оптичного 
сигналу, що ним реєструється. Згідно статистичної моделі фотоефекта, 
імовірність похибки ω(E) при прийманні одного імпульсного сигналу з 
енергією Е зменшується зі збільшенням числа поглинутих квантів і дорівнює 
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За визначенням, мінімальній енергії оптичного сигналу, що реєструється, 
відповідає імовірність похибки, що дорівнює 10-9. Відповідна мінімальна 
енергія випромінювання при реєстрації одного оптичного імпульсу дорівнює 
Emin=9ln10hν≈21hν. При швидкості передачі інформації, що дорівнює В 
імпульсів у секунду, мінімальна потужність сигналу, що виявляється, дорівнює 

 ,10
2
121minmin νν BhBhBEP ≈⋅≈⋅=  (4.29) 

де множник 1/2 введений з урахуванням визначення величини ширини смуги 
частот передачі сигналу В∝1/τ (τ - тривалість імпульсу) та відповідає 
двійковому дискретному кодування сигналу. 

Вираз (4.72) отриманий з урахуванням шумів лише квантової природи і 
показує пряму пропорційність величини Pmin швидкості В передачі оптичного 
сигналу по каналу зв'язку. Шуми реальних напівпровідникових ФП завжди 
перевищують квантову границю і загальна залежність Pmin від ширини смуги 
частот передачі сигналу є суттєво нелінійною (рис. 4.36). 
 



 
Рис. 4.36. Залежність мінімальної потужності оптичного сигналу, що 
реєструється, Pmin  від ширини В смуги частот передачі, P(дБм) =10lgР(мВт). 
 

Таким чином, збільшення швидкості передачі інформації по оптичному 
каналу зв'язку неминуче супроводжується зменшенням чутливості ФП. Тому у 
ВОЛЗ з високими швидкостями передачі сигналів (>10 Гбіт/с) особливо 
необхідним є компроміс при виборі швидкості передачі інформації та довжини 
регенераційної ділянки лінії передачі. 

 
 
5 ОСНОВИ ВОЛОКОННИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ 
 
5.1 Енергетичний потенціал оптичної лінії зв'язку  
Енергетичний потенціал оптичної лінії зв'язку (ЕП, LLB – link loss budget), 

що виражається у дБ, дорівнює 
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де Рвип – потужність джерела випромінювання, а Рфп – мінімальна потужність, 
що реєструється фотоприймачем (чутливість). 

Якщо потужність джерела та чутливість ФП виразити у дБм, то 
 ).дБм()дБм()дБ(ЕП фпвип РP −=  (5.2) 

ЕП зручно використовувати при розрахунках допустимих втрат у 
елементах, що складають лінію зв'язку. Наприклад, для ВОЛЗ, що наведена на 
рис. 5.1, баланс ЕП виражається рівнянням 



 ,3ЕП 321 εκηγβα +++++= nnLn  (5.3) 
де n1 – число з'єднаних відрізків кабелю довжиною L (км) та втратами α 
(дБ/км), n2 – число роз'ємних з'єднувачів з втратами β (дБ), що вносить кожен з 
них, n3 – число нероз'ємних (зварних) з'єднань з втратами на кожному γ (дБ), η 
(дБ) - втрати при введенні випромінювання джерела у лінію передачі, κ (дБ) – 
втрати при введенні випромінювання у  ФП, ε (дБ) – "енергетичний запас", 
величина якого зазвичай обирається від 6 до 15. 
 

 
Рис. 5.1. Приклад оптичної лінії зв'язку: 1 – випромінювач, 2 – роз'ємні 
з'єднувачі, 3 – волоконно-оптичний кабель, 4 – нероз'ємні з'єднувачі, 5 – 
фотоприймач. 
 

Введення "енергетичного запасу" необхідне на практиці для врахування 
дестабілізуючих факторів: старіння оптоволокна, змін робочої температури 
компонент ВОЛЗ, флуктуації потужності джерел живлення тощо. 
Типові значення ЕП складають 50÷70 дБ та суттєво залежать від швидкості 
передачі інформації. 
 

5.2 Методи ущільнення інформації у волоконно-оптичних системах 
передачі інформації. 

Основними методами збільшення пропускної здатності (швидкості предачі 
інформації) у волоконно-оптичних системах передачі інформації (ВОСПІ) є 

• часове ущільнення, 
• просторове ущільнення, 
• спектральне ущільнення  
• модове ущільнення, 
• поляризаційне ущільнення, 
• ущільнення, що засноване на використанні когерентних властивостей 

оптичного випромінювання. 
Два останні способи знаходяться у стадії лабораторного дослідження. 
Часове ущільнення (ЧУ, TDM - Time-Division Multiplexing) – полягає у 

збільшенні частоти передачі сигналів, тобто у використанні при передачі (у 
цифровому режимі кодування) імпульсних сигналів мінімальної тривалості та 
скважності. У режимі прямої модуляції струму накачування 



напівпровідникових випромінювачів досягнута найбільша швидкість 
передавання інформації ∼ 30 Гбіт/с. При використанні зовнішіх хвилеводних 
модуляторів максимальна частота модуляції оптичних сигналів сягає кількох 
сотен Гбіт/с. 

Просторове ущільнененя (ПУ) – полягає у збільшенні числа оптичних 
волокон у багатожильному волоконно-оптичному кабелі. Розроблені 
багатожильні оптичні кабелі зв'язку з числом волокон 2, 4, …, 12, 24, …,144 і т. 
д. як стрічкового так і радіально-симетричного типів.  

Спектральне ущільнення (СУ, WDM - Wavelength Division Multiplexing) – 
полягає у jодночасній передачі по одножильному оптичному кабелю кількох 
оптичних сигналів з різними довжинами хвиль несучих. У межах спектральної 
смуги прозрачності кварцового волокна можна помістити кілька інформаційних 
сигналів, збільшивши пропускну здатність ВОЛЗ (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Принцип спектрального ущільнення 
 
Принципова схема ВОСПІ з СУ наведена на рис. 5.3. 
 

 
Рис. 5.3. Волоконно-оптична система передачі інформації з спектральним 

ущільненням: MUX – мультиплексор, DEMUX – демультиплексор. 



 
У порівняно коротких, без використання оптичних підсилювачів, ВОСПІ 

принцип СУ дозволяє реалізувати дуплексний режим передачі сигналів без 
часового розділення сигналів, що передаються у зустрічному напрямку (на 
довжині хвилі λ0 , рис. 5.3). 

Ідея модового ущільнененя (МУ, МDM - Mode Division Multiplexing) 
полягає у передачі оптичних сигналів по багатомодовому оптичному волокну 
на різних оптичних модах хвилеводу. Принцип МУ пояснюється на рис. 5.4. 

 

 
Рис. 5.4. Принцип модового ущільнення каналів. 
 
Тут використовується властивість багатомодового волокна зберігати 

кутову орієнтацію роздільно збудженої групи мод. Число N таких мод 
оцінюється за формулою 

 ,
λ
θ aN c≈  (5.4) 

де θс – критичний кут введення випромінювання у ВС, а – радіус серцевини ВС, 
λ - довжина хвилі випромінювання. У видимій області спектра число робочих 
каналів при МУ може складати кілька десятків-сотень. Цей спосіб ущільнення 
придатний лише для використання у лініях передачі малої (< 200 м) довжини і 
при прівняно малих швидкостях передачі сигналів (що зумовлено великим 
значенням внутрішньомодової дисперсії волокна). Також, проблема 
ефективного введення-виведення випромінювання при МУ є досить складною.  
 

5.3 Принципи побудови волоконно-оптичних систем передачі 
інформації. 

ВОСПІ сладаються з оптичних, оптоелектронних та електронних 
компонентів. 

Сьогодні, переважно, використовуються ВОСПІ з модуляцією 
інтенсивності (МІ), тобто з АМ оптичного випромінювання. Існують також 
поодинокі випадки застосування когерентних ВОСПІ з гетеродинуванням, що 



дозволяють використовувати ЧМ та ФМ, однак, через велику складність вони 
поки не знайшли широкого застосування. 

У ВОСПІ з МІ застосовуються, переважно, ті сами принципи, що і у 
проводових мережах – використовуються методи частотного та часового 
розділення каналів (ЧРК та ЧАСРК). 

У методі ЧРК частіше застосовується аналогова форма представлення 
сигналів, а в методі ЧАСРК – цифрова форма з імпульсно-кодовою модуляцією 
(ІКМ). У всіх випадках ВОСПІ електричний сформований сигнал модулює 
оптичну несучу з використанням як внутрішньої модуляції (для малих 
швидкостей передачі інформації В), так і зовнішньої. 

Аналогові ВОСПІ потребують високої лінійності усього тракту, що важко 
забезпечити у оптичних мережах, а тому такий підхід реалізується у кортких 
ВОСПІ, у внутрішніх та локальних мережах. 

Найбільше поширення отримали цифрові ВОСПІ, які спочатку 
призначалися для телефонного зв'язку у проводових лініях зв'язку. 

Для одночасної передачі кількох каналів використовується цифрове 
ущільнення – часове розділення каналів чи часове 
мультиплексування/демультиплексування. За його типом цифрові ВОСПІ 
поділяються на плезіохронні, синхронні та когерентні. 

 
5.3.1 Плезіохронна цифрова ієрархія 
Плезіохронна цифрова ієрархія (ПЦІ, РDH - Plesiochronous Digital 

Hierarchy) – європейский стандарт для волоконно-оптичних мереж. Термін 
"плезіохронність" означає "майже синхронність" – частоти власних генераторів 
від яких синхронізується апаратура вузлів, з'єднаних цифровими каналами, 
мають незначні відхилення одна від одної. Для узгодження швидкостей у бітові 
потоки каналів вводяться вирівнюючі біти (justification bit). 

Основою ПЦІ є груповий (сумарний) цифровий канал, який формується 
методом часового розділення каналів. Цей метод полягає у тому, що імпульси 
основного (вихідного) цифрового каналу (ОЦК) квантуються у часі на більш 
короткі імпульси, які потім з відповідними часовими зсувами (інтервалами 
комутації чи тайм-слотами) – ∆tk розташовуються в один ряд з використанням 
електронного комутатора, утворюючи новий груповий цифровий потік. 
Частота цього часового потоку називається тактовою. Для виділення каналів 
на прийомі у кожний ОЦК додаються ідентифікаційні синхроімпульси.  

Операція утворення групового потоку з кількох ОЦК називається 
мультеплексуванням з часовим розділенням каналів. Це мультиплексування 
здійснюється методом лінійного кодування, для чого використовується низка 
двійкових кодів. 



У відповідності з стандартом ITU-T у Європі у лініях зв'язку передається 
30 ОЦК і два додаткових канала сигналізації і керування, тобто усього n=32 
каналів. Швидкість передачі групового цифрового потоку визначається як 
BГР=n⋅BОЦК=32⋅64=2048 кбіт/с, що є також тактовою частотою. Груповий 
цифровий канал з вказаною швидкістю називається первинним цифровим 
каналом (ПЦК, DSI - digital signal interpolation). 

При цьому тривалість імпульсу комутації (тайм-слота) складає 
∆tk=T0/n=125/32≈4 мкс, а один цикл дискретизації  (кадр чи фрейм) складається 
з 32 тайм-слотів (рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5. Часове розділення каналів.  
 
У США та Канаді ПЦК має швидкість предачі BГР=1544 кбіт/с при 24 

тайм-слотах у фреймі. 
Подальше ущільнення відбувається аналогічним чином з тактовою 

частотою, що збільшується у 4 рази і таким чином утворюються цифрові 
ієрархії (ЦІ). При цьому вводяться додаткові біти для ідентифікації. Остаточно 
утворюються наступні ЦІ з відповідними позначеннями: 

Е1 – первинна (BГР=2048 кбіт/с, n=3+2), 
Е2 – вторинна (BГР=8448 кбіт/с, n=120+8), 
Е3 – третинна (BГР=34368 кбіт/с, n≈480), 
Е4 – четвіркова (BГР=139264 кбіт/с, n≈1920), 
Е5 – п'ятіркова (BГР=564992 кбіт/с, n=7680). 
У перерахованих ЦІ тактові частоти сусудніх, а тим більше віддалених 

рівнів не обов'язково повинні бути синхронізованими, тобто відбувається 
асинхронне об'єднання потоків, але вони близькі за значенням та можуть 
входити у смугу захоплення каналу синхронізації за допомогою так званої 
стафінгової синхронізації, тобто вони майже синхронні. Тому такі системи і 
отримали назву плезіохронні цифрові системи передачі, а цифрові ієрархія – 
плезіохронною цифровою ієрархією. 

Для ВОЛЗ Е1, Е2 забезпечують довжину ділянки регенерації Lрег=200 км, 
Е3, Е4 –  Lрег≥100 км. 



Для кодування сигналів застосовуються кілька основних форматів 
лінійних кодів (кодів з лінійним перетворенням даних). Для передачі по ВОЛЗ 
використовується лише модуляція інтенсивності, тобто уніполярні варіанти 
лінійних кодів, наприклад, NRZ (Non Return to Zero – без повернення до нуля) 
та RZ (Return to Zero – з поверненням до нуля) – рис. 5.6. 

Перевагою NRZ є вдвічі менша смуга частоти у порівнянні з RZ, а 
недоліком – постійна складова, що змінюється, яка відіграє роль фонового 
засвічення, що погіршує умови приймання і відновлення сигналу синхронізації. 

У коді RZ цей недолік проявляється менше, але потрібна більша смуга 
частот. 

 

 
Рис. 5.6. Базові лінійні коди. 
 
Ці недоліки усувається у спеціальних кодах, або застосуванням 

спеціального шифрування сигналу (скремблюванням), що не змінює смугу 
частот. Для ієрархій Е1, Е2, Е3 застосовується 3-рівневий код HDB-3 (High 
Density Bipolar code) – рис. 5.7. 

 

 
Рис. 5.7. Реалізація коду HDB-3. 
 



У випадку електричного сигналу код HDB-3 не має постійної складової І0 
(рис. 5.7, а). Реалізація цього коду у оптичному тракті з постійною складовою І0 
(рис. 5.7, б) не застосовується через збільшення шумів, залежності І0 від складу 
повідомлення (сигналу) та неефективності використання джерела оптичного 
випромінювання. Ці недоліки усуваються при використанні різних оптичних 
довжин хвиль λ1 та λ2 для передавання різнополярних імпульсів (рис. 5.7, в). 

Реально у ВОЛЗ для ПЦІ Е1, Е2, Е3 використовуються перетворення коду 
HDB-3 у інший лінійний код – СМІ (Coded Mark Inversion) з подвійним 
збільшенням тактової частоти. У більш швидкісних системах Е4, Е5 
використовуються коди 5В6В, 10BIPIR тощо.  

На рис. 5.8 наведена узагальнена структурна схема однопрогонової ВОЛЗ. 
 

 
Рис. 5.8. Узагальнена структурна однопрогонової ВОЛЗ з ієрархією Е2. 1,9 

– електронні мультиплексори/демультиплексори для об'єднання/роз'єднання 
кількох ОЦК у ПЦК. 2, 10 - електронні мультиплексори/демультиплексори для 
об'єднання/роз'єднання 4-х каналів ПЦК з Е1 у Е2 та перетворення коду HDB-3 
у код СМІ. 3 – блок узгодження та накачування випромінювача 4. 5 – блок 
стабілізації вихідної оптичної потужності і стабілізації температури 
випромінювача 4 (3, 4, 5 входять у передавальний оптичний модуль - ПОМ). 6 – 
ФП. 7 – джерело живлення для ПРОМ (приймальний оптичний модуль). 8 – 
електронний підсилювач. 11 – оптичні роз'єми. 12 – оптичний кабель. 

 
5.3.2 Системи синхронної цифрової ієрархії 
Необхідність створення систем синхронної цифрової ієрархії (СЦІ, SDN – 

Synchronous Digital Network) виникла при реалізації глобальної інформаційної 
інтегральної мережі, що неможливо у плезіохронних системах. Міжнародна 
угода про створення СЦІ була підписана у Сеулі у 1988 р. на засіданні комісії 
Міжнародного консультативного комітету по телегграфії та телефонії (МККТ, 
CCITT – Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony). 



МККТ – попередня назва (до 1993 р.) Міжнародного союзу електрозв'язку 
(МСЕ, ITU –  International Telecommunication Union, ITU-T – International 
Telecommunications Union-Telecommunications). 

На основі СЦІ у різних країнах створені системи: 
SONET (Synchronous Optical Network) – США, Канада, Японія, 
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – Европа. 
Ці системи є сумісними з ПЦІ-Е4 (140 мбіт/с). Для цього у Е4 введена 

надлишковість у вигляді додаткових біт, унаслідок чого швидкість зросла до 
155,52 Мбіт/с. Ця швидкість є основною, а формат отримав назву синхронний 
транспортний модуль STM-1 (СТМ, Synchronous Transport Module level 1; 
цифра вказує на частоту базового сигналу SDH). У США такощ змінили ПЦІ з 
44,736 до 51,84 Мбіт/с (51,84⋅3=155,52 Мбіт/с) для узгодження систем 
SONET/SDH. Таким чином отримана наступна градація швидкостей потоків 
СЦІ (трибів СЦІ): 

STM-1     B=155,520 Мбіт/с, 
STM-4     B=622,08 Мбіт/с, 
STM-16     B=2,488 Гбіт/с, 
STM-64     B=9,953 Гбіт/с, 
STM-256     B≈40 Гбіт/с. 
У СЦІ використовується центральний опорний генератор синхрочастоти 

(таймер), через що середня частота усіх місцевих задаючих генераторів 
синхронізована з точністю 10-9. Це дозволяе ввести ідентифікаційні біти, що 
дозволяють отримати низку переваг СЦІ: 

- можливість виділення з загального потоку СЦІ потоків більш низького 
рівня без повного демультиплексування (чи введення такого потоку); 

- спрощення загальної структури обладнання СЦІ, оскільки усі функції 
введення-виведення виконує один мультиплексор; 

- можливість виділення цифрових потоків довільного рівня, що робить 
мережі більш гнучкими; 

- швидкість передачі групових сигналів на стиках вузлових пристроїв 
співпадає в системах СЦІ з лінійними швидкостями – не потрібні 
перетворювачі стикового коду у лінійний; 

- можлива автоматична комутація та дистанційне комп'ютерне керування 
мережею з одного центру; реконфігурація мережі займає лічені секунди. 

Згідно рекомендаціям стандартів G.957, G.691 у апаратурі СЦІ 
регламентуються оптичні та електричні інтерфейси (стики) на наступні 
параметри ВОЛЗ: 

• діапазон λ, 
• ширина спектральної лінії джерела випромінювання ∆λ, 



• потужність випромінювання РΦ, 
• коефіцієнт екстінції (модуляції), 
• порогова чутливість  ФПУ Φпор, 
• відносний рівень похибок по бітам (BER) тощо. 
Параметри ОВС регламентуються рекомендаціями G.652, G.653, G.655 в 

залежності від потрібних швидкості В та довжини ВОЛЗ  Lмакс. Якщо ЕП ВОЛЗ 
не вистачає, то використовуються оптичні підсилювачі – рекомендація G.691. 
Стандартизованими є усі оптичні роз'єми внутрішні шнури, тип та габарити 
плат, елементів, габарити блоків та стійок, потужність, шо споживається, та 
напруга живлення. 

Структурно апаратура СЦІ складається з наступних блоків: 
• обладнання зовнішнього доступу, 
• синхронний лінійний регенератор, 
• синхронні розгалужувальні мультиплексори, 
• система керування та контролю, 
• блоки аварійної та передаварійної сихналізації з автоматичним 

вимкненням випромінювачів, 
• блоки живлення, 
• блоки захисту від перенавантажень тощо. 
Інформація від зовнішніх датчиків зводиться на ПЕОМ. На дисплей 

виводиться значення усіх оптичних та електричних параметрів усієї ділянки 
мережі. Передбачена можливість керування конфігурацією мережі. 

Системи з СЦІ для передачі на малі відстані (L<60 км) використовують 
діапазон "О" (λ=1260÷1360 нм), а для L=60÷100 км – діапазон "С" 
(λ=1530÷1565 нм). 

Викоритовується оптичне мультиплексування WDM та DWDM при яких 
можливо передавати 8, 16, 32, 40, 80, 160, 320 оптичних несучих на один ОВС. 
У перспективі можливо передавати 40 Гбіт/с на одну несучу, тобто через один 
ОВС  
40⋅160=6400 Гбіт/с=6,4 Тбіт/с. Найбільші труднощі при передачі таких потоків 
виникають у регенераторах, якщо не використовуються оптичні підсилювачі. 

Сьогодні обладнання для СЦІ виробляють компанії: 
LUSENT TECHNOLOGIES (США), ALKATEL TELECOM (Німеччина, 

СЩА), SIEMENS (Німеччина), NEC (Японія). 
На основі СЦІ розроблені асинхронні режими передачі повідомлень (АТМ 

– Аsynchronous Тransfer Мode), мережі Еthernet для корпоративного 
комп'ютерного зв'язку та весвітня мережа Internet.  

 



 
5.3.3 Метод частотного ущільнення 
Метод частотного ущільнення (ЧУ, FDM - Frequency Division Multiplexing) 

використовується як для цифрових сигналів, так і для аналогових. Оптична 
несуча модулюється по інтенсивнсті груповим інформаційним сигналом, спектр 
якого складається з ряду частот піднесучих fпн кількість яких дорівнює 
кількості компонентних інформаційних потоків. При цьому повинні 
виконуватися умови 
 ,   ;10 ВЧПпнВЧПпн ffff ≥∆≥   
де fВЧП – верхня частота спектра інформаційного потоку, ∆fпн – частотний 
інтервал між піднесучими. 

Для зменшення перехресних завад при модуляції оптисного 
випромінювання передаточна характеристика електронного пристрою 
частотного ущільнення та ват-амперна характеристика випромінювача повинні 
мати підвищену лінійність у широкому діапазоні рівнів. Тому коефіцієнт 
модуляції (екстинції) оптичного випромінювання залежить від кількості каналів 
і, зазвичай, не перевищує 10 %. На приймальному кінці лінії піднесуча 
виділяється вузькосмуговими фільтрами. 

FDM застосовується, наприклад, у кабельному телебаченні, де для цієї цілі 
виділений діапазон частот 47÷862 МГц, тобто метровий та дециметровий 
діапазони телебачення (з 1 по 69 канали при смузі 6-8 МГц на канал). При 
цьому частіше всього оптичний зв'язок здійснюється між головним цнетром і 
кількома районними центрами, а від них до абонентів іде коаксиальний кабель. 

 
5.4 Особливості монтажу та вимірювань у волоконно-оптичних 

лініях зв'язку 
Особливості та організація побудови ВОЛЗ регламентується відповідними 

директивами МСЕ-Т (ITU-T). ВОЛЗ мають найбільш низькі граничні механічні 
навантаження з усих систем зв'язку, особливо при перегинах та розтягненнях,а 
тому висуваються підвищенні вимоги до цих аспектів при їх проектуванні та 
монтажі. 

У залежності від траси існує кілька способів прокладання ОК. 
1. У населених пунктах прокладання відбувається у трубах кабельної 

каналізації. Для цього застосовуються спеціальні захисні пластмасові труби, у 
які попередньо протягується сталевий дріт діаметром 3 мм. Зусилля, що 
прикладається до ОК, неперервно контролюється. 

2. Магістральні ОК закладаються у грунт кабелеукладачем, зверху 
закладається маркерна стрічка чи електронні маркери у вигляді колевальних 



контурів, які виявляються локатором маркерів. ОК можуть також укладатися по 
дну водойм. 

3. Підвіска ОК на опорах лінії електропередачі (як самонесучих ОК, так і 
на тросах). 

Звичайна будівельна довжина ОК складає 4÷6 км. 
Для стиків залишається 8-10 м з кожного кінця стиковки, яка відбувається 

у сеціальній астомашині. Для стикування ВС використовуються спеціальні 
зварювальні апарати з автоматичним стикуванням та контролем у процесі 
зварювання.  

Існують дві системи контролю юстування ВС (рис. 5.9, 5.10): LID (Local 
light Injection and. Detection) та PAS (Рrofile Аlignment System). 

У системі LID використовується порушення умови ПВВ у ВС при згині 
його з радіусом R>Rкр. Для цього ВС локально згинається циліндром з радіусом 
R. У ВС1 вводиться випромінювання, а вихідне випромінювання з ВС2 
реєструється фотоприймачем. Спеціальний юстувальний пристрій контролює і 
підтримує таке положення кінців ВС при зварювання, щоб сигнал у 
фотоприймачі був макимальний у процесі стикування. 

Найбільше поширення отримала система PAS. У системі ній відбувається 
поперечне засвічення ВС паралельним пучком світла. При цьому ВС діє як 
циліндрична лінза – формується зображення, у якому видно границі оболонки 
та серцевини ВС і, таким чином, міститься інформація про ексцентриситет ВС, 
що з'єднуються. Зображення фіксується відеокамерою та обробляється 
програмним забезпеченням, що дозволяє розшифрувати отримане зображення, 
змоделювати (з врахуванням типу ВС) процес зварювання ВС та розрахувати 
відстань, на яку потрібно попередньо розвести їх серцевини так, щоб сили 
поверхневого натягу сумістили волокна при зварюванні. 

Після зварювання на стик ВС надівається термоусадочна гільза, а стик ОК 
закривається спеціальною муфтою. 

Для лінійних регенераторів та підсилювачів, що не обслуговуються, 
призначені контейнери, що являють собою металеву цистерну з надбудовою, 
яка закопується у землю. 

 



 
Рис. 5.9. LID-система контролю стикування волокон у зварювальному 

апараті. 
 

 
Рис. 5.10. PAS-система контролю стикування волокон у зварювальному 

апараті. 
 
Комплекс засобів вимірювання у ВОЛЗ відноситься до засобів 

вимірювання у електрозв'язку. Використовуватися можуть лише 
стандартизовані та сертифіковані прилади. До них належать: 

- оптичні вимірювачі затухання (тестери, мультіметри), що мають джерело 
випромінювання та вимірювач потужності; 

- оптичні рефлектометри; 
- оптичні генератори, вимірювачі потужності, атенюатори, вимірювачі 

дисперсії (у тому числі і поляризаційної) тощо. 
Найбільш поширеними серед таких приладів є іпмпульсні оптичні 

рефлектометри (ІОР, OTDR-Optical Time Domain Reflectometr), які дозволяють 
вимірювати відстань до неоднорідності, затухання, втрати на стиках ВС. Вони 
поставляються у вигляді базової платформи з вставними модулями для різних 
режимів. Принцип дії ІОР заснований на вимірюванні потужності оптичного 
випромінювання, що розсіюється або відбивається від різних ділянок ВОЛЗ при 
поширенні уздовж неї короткого зондуючого світлового імпульсу. 

Параметри ІОР: 



 - роздільна здатність при визначенні місця дефекту визначається 
тривалістю імпульсу τ та при τ≈1 нс складає ∆ℓ=0,01 м; 

- різниця інтенсивностей, що реєструється, дорівнює ∆І=0,001 дБ; 
- робочі довжини хвиль 0,635, 0,85, 1,3, 1,626 мкм; 
- мертва зона 1÷8 м; 
- максимальна відстань 80÷360 км. 
Основою ІОР (рис. 5.11) є ВВ, що виділяє падаючу та відбиту енергію 

імпульсу у великому динамічному діапазоні. На рис. 5.12 наведений приклад 
зображення на моніторі ІОР, де можна ідентифікувати різні види дефектів та 
неоднорідностей. 

 

 
Рис. 5.11. Структур-на схема ІОР.  
 

 
Рис. 5.12. Зображення на екрані ІОР.  
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