
 

 

 

                       Шилэн кабель 
Үндсэн хууль: 

● Гэрлийн хугарал 
Гэрлийн хугарлыг гэрэл нэгэн тунгалаг орчноос оптик нягтрал 
өөртэй өөр орчинд шилжихэд үүсэх чиглэлийнх нь өөрчлөлт 
гэж тодорхойлж болох юм. Гэрлийн ойлттой адил цацрагийн 
тусгал, тэгш хэм ба хугарсан цагираг бүгд нэгэн хавтгайд байна. 
Ялгаатай оптик орчинд гэрлийн шилжилтийн хурд ялгаатай 
байдаг. Уг орчин хэдий их нягтралтай байна гэрэл төдий удаан 
шилжинэ. Агааргүй орчин дахь гэрлийн хурдыг өөр орчин дахь 

хурдтай нь харьцуулбал уг орчны оптик 
нягтралын хэмжээ гарна. Энэхүү 
хэмжилтийг тэрхүү орчны хугарлын 
үнэмлэхүй үзүүлэлт гэдэг. Агаарын оптик 
нягтрал ерөнхийдөө ялимгүй байдаг. 

 

1-р орчин Агаар, 2-р орчин ус, альфа 
тусгалын өнцөг, бетта хугарлын 
өнцөг 

 

Гэрэл хугарах хуулийг 1620 онд Снеллиус, 1637 онд Декарт нар 
туршлагаар тодорхойлж дараах байдлаар томьёолжээ. 

1. Гэрлийн туссан ба хугарсан цацраг нь 2 орчны зааг дээрх гэрэл 
туссан цэгт босгосон перпендикуляртай нэг хавтгайд оршино. 

2. Тусгалын өнцгийн синусыг хугарлын өнцгийн синуст 
харьцуулсан харьцаа нь тухайн 2 орчинд тогтмол 
хэмжигдэхүүн байна. Үүнийг 1-р орчитой харьцуулсан 2-р 
орчны харьцангуй хугарлын илтгэгч гэнэ. 

  n=
𝒔𝒊𝒏𝜶
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Мөн харьцангуй хугарлын илтгэгчийг 𝑛 =
𝑛1

𝑛2
=

𝜐1

𝜐2
 гэж тодорхойлдог.  

n1 - 1-р орчны хугарлын абсолют илтгэгч   V1 - 1-р орчинд гэрэл 
тархах хурд. 

n2 - 2-р орчны хугарлын абсолют илтгэгч  V2 - 2-р орчинд гэрэл 
тархах хурд. 

Практикт орчны хугарлын илтгэгчийг агаартай харьцуулж авдаг. Нягт 

болон нягт багатай орчин гэж байх ба 𝑛 =
𝑛1

𝑛2
=

𝜐1

𝜐2
=

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
 байна.  

 

Фибер /Файбар/ оптик 

● Тодорхойлолт, үндсэн үүрэг 
● Ерөнхий зарчим 
● Агаарын хөлөг дэх хэрэглээ 
● Давуу тал ба сул талууд 
● Оптик детектор болон хүлээн авагч 

 
Тодорхойлолт 
Гар утас, радио, кабель, локатор болон хиймэл дагуул гэх 

шинжлэх ухаан техникүүд цахилгаан системээс тогтоно. Өнгөрсөн 30 
жилд, судлаачид зэс утсан системээс илүү хямд бөгөөд илүү хол 
алдагдалгүйгээр мэдээллийг дамжуулах боломжтой төхөөрмөжийг 
нээсэн. Үүнийг Фибер оптик буюу шилэн кабель гэнэ. 

Үүрэг: 

Шилэн кабель нь гэрлийг ашиглан мэдээлэл /дата/-г 
дамжуулдаг. Үндсэн тодорхойлолт нь: Фибер оптик нь гэрлийн 
цацрагийн хүчийг /гэрлийн энергийг/ шилэнд гэрлийн хугарлын 
хуулиар дамжуулдаг оптик /харааны/ технологийн салбар юм.  
Optic fiber буюу Шилэн кабель нь өөрийн уртын дагуу гэрлийг 
дамжуулдаг шил эсвэл хуванцар кабель юм. Шилэн кабель нь бусад 
холбооны хэрэгслүүдтэй харьцангуй хол зайнд, илүү хурдтай, 
чанарын алдагдалгүйгээр мэдээллийг дамжуулдаг учир харилцаа 
холбоонд голчлон хэрэглэгдэж байгаа юм. Төмөрлөг утасны оронд 



 

 

шилийг хэрэглэснээр дамжиж байгаа дохио нь алдагдал (өөрөөр 
хэлбэл эсэргүүцэл багатай) багатайгаар дамжихын зэрэгцээ 
цахилгаан соронзон нөлөөлөлд ордоггүй сайн талтай. Шилэн кабель 
нь мөн гэрэлтүүлэг, зургийг бага зайд тусган гаргах, физик мэдрэгчүүд 
болон шилэн лазерт хэрэглэгддэг байна.  

Шилэн кабелийн доторх гэрэл нь бүрэн дотоод ойлтын (total internal 
reflection) үр дүнд кабелийн голд "хадгалагддаг". Ийм учраас шилэн 
кабель нь долгионыг дамжуулах замын үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Олон 
тусгалт, олон замтай шилэн кабелийг Multi-mode fiber буюу Олон 
төлөвт кабель, дан ганц дохио дамжуулах чадвартайг нь Single-mode 
fiber буюу Дан төлөвт кабель гэж нэрлэдэг. Олон төлөвт кабелийг 
богино зайд, маш өндөр хүчин чадал шаардаж байгаа үед хэрэглэдэг. 
Дан төлөвт кабелийг голдуу хол зайд буюу 550 метрээс хол зайд 
хэрэглэдэг. 

Трансмиттер нь оролт дээрх цахилгаан дохиог оптик дохинд 
хувиргадаг ба мэдээлэл агуулсан гэрлийг шилэн кабелиар 
дамжуулна. Мөн хүлээн авагч нь тус ирсэн дохиог нь цахилгаан дохио 

болгон хувиргана. Энэ нь орж ирсэн цахилгаан дохио нь гаралт дээрх 
дохиотойгоо яг адилхан гэсэн үг. 

Зурагт - Нарийн нийлмэл бүтэцтэй шугам, сүлжээнд эдгээр 4 үндсэн 
хэсгээс гадна салаалагч,мультиплексор, хуваарилах төхөөрөмж зэрэг 
нэмэлт хэрэгсэлүүд ашиглагддаг. 

 
Трансмиттер нь интерфайс буюу холбоос хэлхээ болон эх үүсвэрийн 
зохицуулагч /Source dirve/ хэлхээ гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 
Зохицуулагч хэлхээ нь цахилгаан дохиог оптик болгоно. Энэ нь өөр 
өөр гүйдлийн хүчийг хоёр төрлийн гэрлийн үүсгүүрээр дамжуулна. 
Тус гэрлийн үүсгүүрүүд нь LED буюу гэрлэн диод, лазерь диод юм.  



 

 

Оптик эх үүсвэр нь оптик дохиог кабельд оруулна. Шилэн долгион 
чиглүүлэгч дотор сарнилт, тархалт, шингээлт зэрэг физик үйлдлээс 
болж оптик дохио нь аажмаар сулардаг. 

Хүлээн авагч нь оптик детектор болон signal-conditioning /дохионы 
нөхцөл сонгогч хэлхээ/ гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Оптик детектор нь 
оптик дохиог илрүүлж дохионы нөхцөл сонгогч нь анх авсан 
цахилгаан гүйдэл рүү хувиргана. Хүлээн авагч нь дохиог өсгөхөөс 
гадна оптик дохиог ямар нэгэн дууны эсвэл дохионы алдагдалгүйгээр 
үйлдлээ гүйцэтгэнэ. Дуу чимээний нөлөөлөл болон дохионы нөхцөл 
сонгогч хэлхээний хязгаараас үүдэн хүлээн авагчийн цахилгаан 
гаралтын дохион дээр алдагдал үүсдэг. 

Оптик детектор нь мөн PIN /positive intrinsic negative/ диод эсвэл 
хагасдамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.  

PIN диод нь гэрлийн долгионы урт болон эрчим хүчээр цахилгаан 
дамжуулах чанарыг өөрчилдөг.  

Фибер оптикын /шилэн кабель/ зарчим 

Шилэн кабелийн ажиллах зарчим нь 1840-өөд онд Францын 
эрдэмтэдийн нээсэн шилэн хоолойгоор гэрэл дамжуулах (refraction) 
боломжит байдалд тулгуурласан бөгөөд уян шилэн хоолойд гэрэл 
эсвэл лазераас үүсгэсэн туяаг янз бүрийн өнцгөөр мэдээлэл 
дамжуулах ба нөгөө талд нь тусах өнцгөөр нь мэдээллийг хөрвүүлэн 
хүлээн авч боловсруулдаг байна. 

Эхэн үеийн шилэн кабелиуд нь эсэргүүцэл ихтэй учир дохионы 
алдагдал ихтэй байсан бөгөөд шилэн кабелийн материал дахь 
бохирдлыг бууруулснаар (эсэргүүцэл буурсанаар) мэдээллийн 
алдагдал маш багатай шилэн кабель үйлдвэрлэж хэрэглэснээр 
интернэтийн хөгжилд сайнаар нөлөөлсөн. Энэ нь далай доогуур 
шилэн кабелиар интернэтийг тив хооронд холбож өгөх томоохон 
дэвшил гаргасан.  

Гэрлийн диод, лазер гэх мэтийн гэрэл үүсгүүрийн тусламжтай 
өгөгдлийг гэрлийн хэлбэрт дамжуулна. Шилэн кабелийн дохио 
дамжуулах орчин болох судас нь металл биш шилээр хийгддэг учир 



 

 

цахилгаан соронзон орон, хол ба ойрын төгсгөл дэх нөлөөлөлд 
өртдөггүй. Гадаад орчноос сайн хамгаалагдсан бүтэцтэй. Их 
хэмжээний мэдээллийн шилэн кабелиар алс зайд, алдагдалгүйгээр 
өндөр хурдаар гэрлийн дохионы хэлбэрт дамжуулах боломжтой тул 
орчин үеийн сүлжээний дамжуулах систем, магистраль хэлхээнд 
өргөн ашиглах болж байна. Одоогийн байдлаар шилэн кабелийн 
унтралт 0,2-0,5 дв/км хэмжээтэй гэж тодорхойлогдсон. Яг тэр сувгийн 
дамжуулах материал нь шилээс гадна пластик байж болно. Гэхдээ 
пластикаар дамжуулах нь шилээр дамжуулахаас богино зайд байна. 

Шилэн кабелийн гэрлийн дамжуулалт /Light Transmission/ 

  Хэрвээ урт шулуун хонгилд гар чийдэн тусгавал гэрлийн тусгал 
нөгөө талд хүрэх нь тодорхой. Гэтэл шулуун бус хонгилд гэрлийг нөгөө 
талд хүргэхийн тулд замд нь толь тавих хэрэгтэй болно. Гэтэл байдлыг 
бүр хүндрүүлж олон тийшээ мушгирсан хонгил гэж төсөөлье. Өнцөг 
болгонд толь тавьж байснаас ханаа толиор хийх шаардлага гарна. 
Хонгилд хичнээн ч өнцөг гарсан гэрлийн ойлт төгсгөлд хүрнэ. Тэгэхээр 

шилэн хоолой дотор гэрлийн тусгал хугарлын хуулиар хэрхэн дамжин 
очихыг ойлголоо. Энэ нь шилэн кабелийн ерөнхий зарчим юм. 

 

 

Шилэн кабель дах гэрлийн тархалт 

Шилэн кабелийн гэрлийн тархалт нь ерөнхийдөө Рэйн онол 
/RAY theory/ болон цахилгаан соронзон долгионы хууль /mode 
theory/-иар тодорхойлогдоно. Рэйн онол нь ерөнхийдөө гэрлийн төгс 



 

 

хугарлын тухай хууль ба модын хууль нь гэрлийн ерөнхий ойлголтыг 
гаргаж өгдөг.  

 

Нисэхийн салбар дах шилэн кабелийн хэрэглээ 

            Анх 1980-аад онуудад АНУ болон Европын холбооны улсуудад 
f-16 болон f-18 сөнөөгч онгоцнуудад шилэн кабелийг хэрэглэж 
эхэлжээ. Үүний дараагаар 1990-ээд оны эхээр иргэний нисэхийн 
салбарын Boeing-777 онгоцонд шилэн кабелийг амжилттай 
нэвтрүүлснээр өнөөг хүртэл сайжруулсаар байгаа юм. 

Авионикд шилэн кабелийг ARINC 629 систем дээр тулгуурлан бүхий л 
навигац комплекс болон автомат удирдлагын системүүдэд 
ашиггладаг. Сансрын хөлөг болон хиймэл дагуулуудад өндөр 
температуртай орчины гол хэрэглээнд ашиглагдаж байна. 

Оптик шилэн кабелийн ерөнхий бүтэц 

 

Шилэн кабель нь үндсэн 3 
хэсгээс бүрдэнэ:  

1. Дохионы судас /core/, 
2.  шилэн дамжуулах хоолой 

/cladding/  
3. дотоод бүрхүүл /coating or 

buffer/-ээс бүрдэх ба 
гадуураа гадаад /outer 
jacket/ болон хамгаалалтын /strength member/ бүрхүүлээр 
бүрхэгдэнэ. Эдгээр нь диэлектрик материалаар хийгдсэн байх 
багаад гэрлийн хугарал нь ерөнхийдөө цөм дотроо явагдана. 
Цөм нь нэг ёсны шилээр хийгдэх бөгөөд радиус /a/ болон 
хугарлын индэкс /n1/-ээр илэрхийлэгдэнэ.  Хэдийгээр цөм 
дотроо гэрэл нь хангалттай хугарах ч дотоод бүрхүүл буюу 
cladding нь үүнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

 

Фибер оптик буюу шилэн кабелийн систем 

 



 

 

  Холын болон ойрын зайн системүүд байдаг. Холын зайн 
системийн нэг жишээ нь телевизийн кабель юм. Зарим агаарын 
хөлгийн системүүд дээр богино зайны систем хийгддэг.  

Богино зайны болон агаарын хөлгийн системүүд нь зөвхөн олон 
моодын технологийг 
төлхүү ашигладаг. 
Богино зайн 
системийн жишээнд 
үйл явцын удирдлага 
болон ЛАН / local 
area network/ ордог. 
Богино зайны болон 
агаарын хөлгийн 
системүүдэд олон 
холболтууд байдаг. 
Том фибер цөм 
болон олон төрлийн фиберийн их фибер болох тоон апертур /ТА/ нь 
дээрх холболтууд дээрх алдагдлыг бууруулдаг.  

Фибер оптикын давуу ба сул талууд 

 

Фибер оптик систем нь цахилгаан системд хамгийн сайн хэд 
хэдэн боломжуудтай. Үүнд сайжруулсан системийн үйл ажиллагаа, 
цахилгаан дуу чимээний болон дохионы хамгаалал, сайжруулсан 
аюулгүй байдал болон цахилгаан тусгаарлалт зэрэг багтана. Бусад 
давуу талуудаас дурьдвал илүү бага хэмжээтэй, эдийн засгийн 
хэмнэлттэй, байгаль орчинд хоргүй байдаг. 

 

Ерөнхий давуу талууд: 

• Кабелийн хөндлөн огтлолын хэмжээ бага /хүний үсний 
диаметрээс бага/ 
• Асар өргөн давтамжийн зурвастай бөгөөд ихэсгэх 
боломжтой  
• Дохионы бууралт /алдагдал/ бага /0,23db/km-ээс бага/ 
• Цахилгаан соронзон нөлөөлөлд автагдахгүй 
• Шуугианы халдашгүй байдал /Цахилгаан Соронзон 



 

 

Интерфренц EMI болон Радио      Давтамжийн Интерференц 
RFI/ 
• Олон төрлийн төхөөрөмж холбох боломжтой /PDH, SDH, IP, 
ATM/ 
• Дамжуулалтын дохио алдагдалгүй /No crosstalk/ ба 
дохионы нууцлал өндөр 
• Дохионы алдагдлын хэмжээ бага 
• Шилээр хийгддэг учраас өөрөө цахилгаан тусгаарлагч ба 
газардуулга шаардлагагүй бөгөөд интерференцийн бэрхшээл 
үгүй (дохионы буюу гэрлийн сарнилт бага) 
• Богино холболт болон оч хаялт үүсэхгүй 
• Кабелийн хэмжээ, жин бага  
• Зэс утсаар дамжуулах хамгийн их мэдээлэл нь тодорхой 
түвшинд хүрээд зогсдог бол шилэн кабелиар дамжих 
мэдээллийг одоогийн байдлаар хязгааргүй гэж үздэг.  
• Бат бөх, уян чанар сайжирсан 
• Ашиглалтын хугацаа урт /25-40 жил/ 
• Шилэн кабель нь 80-1550 нанометр (0.8-1.55 мкм) 
долгионы уртад гэрлийн дохиог хамгийн бага алдагдалтайгаар 
дамжуулдаг.  
• Шилэн кабелиар цахилгаан дохиог гэрлийн дохионы 
хэлбэрт хувиргаж дамжуулдаг 
• Дахин дамжуулалтгүйгээр хол зайд ашиглана /дунджаар 
100kм/ 
• Материал нь шилэн /silica/ ба энэ нь маш элбэг бөгөөд хямд 
материал юм /түүхий эд нь элс/ 
• Хатуу ширүүн нөхцөлд мөн галд илүү тэсвэртэй 

Гэсэн хэдий ч сул тал нь – интерференцийн шинэ төхөөрөмжүүд 
(Фибер оптикын дамжуулагч /transmitter/ болон хүлээн авагч 
/receiver/) ашигладаг болохоор үнэтэй. Мөн лазерийн технологи учир 
хөдөлмөр хамгааллыг нарийн сахих шаардлагатай. 

 Давтамж болон давтамжийн зурвас (Bandwidth) 

  

   Давтамжийн зурвас гэдэг нь нэгэн зэрэг дамжуулагдаж болох 
мэдээллийн хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Давтажийн зурвасыг 



 

 

график дээр үзүүлбэл: 

Тус графикт үзүүлснээр давтамжийн зурвасын өргөн нь f1 ба f2 
давтамжийн зай болно. 

Бид өмнө нь мэдээллүүдийг ихэвчлэн морзын код эсвэл богино 
болон урт долгионыг ашиглан дамжуулдаг байсан. Дамжуулагдах 
боломжит давтамжийн зай (давтамжийн зурвасаар 
тодорхойлогдоно) нь маш бага байсан нь дамжуулалтын хурдыг 
багасгах шалтгаан болж байсан. 

Хугацааны туршид, илүү цогц 
мэдээллийг хурдтайгаар 
дамжуулахын тулд бидэнд 
илүү өргөн давтамжийн 
зурвас шаардагдана. 
Ингэснээр хэрэглэж буй 
радио долгионыхоо 
давтамжийг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай болсон. 
Давтамжийн зурвас нь 
давтамжаар хязгаарлагддаг 
бөгөөд давтамж өндөр байх тусам сайжирна. 

Үзэгдэх гэрлийг дамжуулах нь боломжтой гэдгийг нээснээр үзэгдэх 
спектор нь гэрлийн давтамжийг ашиглах хамгийн сайн арга болохыг 
тогтоосон.  

Өндөр давтамжийг ашигласнаар дамжуулалтын алдагдал нь маш 
хурдацтайгаар өсөж байгааг илрүүлсэн ба энэ нь дөрвийн зэргээр 
өсөж байв. Энэ нь хэрэв гэрлийн 2 давтамж оруулбал алдагдал нь 24 
буюу 16 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг. 

Гэрэл дээр суурилсан системийн давтамжийн зурвас нь бага 
давтамжаас (бага алдагдалтай байх боломжтой ба ингэснээр илүү 
дамжуулалтын зайтай болох боломжтой давтамж) хамааран маш 
өндөр байдаг. Тиймээс бага давтамж эсвэл үзэгдэх спекторын улаан 
төгсгөлийг олж илрүүлсэн ба бүр цаашлан багасган infrared буюу хэт 
улаан туяаг гарган авсан. Хэт улаан туяа нь долгионы уртын  өргөн 



 

 

хүрээг бүрхэх бөгөөд үүнийг одоо бид фибер оптикд ашигладаг. 
Үзэгдэх гэрэл нь ерөнхийдөө пластик фиберийг ашиглан маш богино 
зайны дамжуулганд хэрэглэгддэг.  

Нэгэн төлөвийн кабель (single-mode fiber) 

 Нэг төлөвийн судас нь 8.3–10 микроны диаметртэй, 
дамжуулалтын ганц төлөвийн шилэн кабель юм. Нэг төлөвийн шилэн 
судас нь дотуур нь зөвхөн нэг mode/төлөв тархах боломжтой, 
харьцангуй нарийхан диаметртэй байдаг ба тархдаг гэрлийн төлөв нь 
1310 эсвэл 1550 нм болно. Олон төлөвт кабелийг бодвол илүү өргөн 
мэдээллийн зурвастай боловч нарийн спектрийн гэрэл үүсгэгч 
хэрэгтэй болдог. Англи хэлээр нэг төлөвийн кабелийг нэрлэдэг 
нэрүүд: mono-mode optical fiber, single-mode fiber, single-mode optical 
waveguide, uni-mode fiber. 

Нэг төлөвийн кабелиар өндөр хурдтайгаар олон төлөвийн кабелиас 
50 дахин илүү хол зайд мэдээллийг дамжуулах боломжтой болох ба 
өртөг нь ч илүү өндөр үнэтэй байдаг. Нэг төлөвийн шилэн судас нь 
олон төлөвийн шилэн судаснаас харьцангуй илүү нарийн голтой 
байдаг. Маш нарийхан голтой кабелиар гэрлийн нэг төлөвийн 
долгионыг дамжуулснаар, хийсвэрээр тооцоход гэрлийн импульсууд 
давхцсанаас үүсэх алдагдалгүй болох ёстой бөгөөд ингэснээр ямар ч 
төрлийн кабелиар хамгийн бага алдагдалтай, өндөр хурдтайгаар 
мэдээлэл дамжуулах бололцоотой болсон. 

Нэг төлөвийн оптик шилэн судас гэдэг нь оруулсан гэрлийн зөвхөн 
доод төлөвийг нь дамжуулдаг оптик шилэн судас болно. Энэ 
дамжуулагддаг төлөв нь 1300-1320 нм хооронд байдаг. 

Шилэн кабелийн шилэн дамжуулах хоолой (cladding) болон цөм буюу 
мэдээллийн судас (core)-ын диаметрыг харьцуулалтыг зургаар 
үзүүлэв. 



 

 

Олон төлөвийн кабель  

Олон төлөвийн 
кабелийг гэрэл 
дамжуулдаг орчин нь 50-
100 микрон хүртэл 
диаметртэй (ихэнхдээ 
62,5) шилэн судасаар 
хийдэг. POF – пластик 
оптик судас гэдэг нь 
шинээр пластик 
материал дээр 
үндэслэгдэж хийгдсэн 
кабель юм. Их богино 
зайд шинж чанар нь шилэн кабельтай ижилхэн байдаг. Олон 
төлөвийн кабелиар дунд зэргийн хол зайд өргөн зурвасаар, өндөр 
хурдтайгаар мэдээлэл дамжуулах боломжтой юм. Кабель дотуур 
гэрэл тархахдаа шилэн судасын голоор хэд хэдэн замаар буюу 
өөрөөр хэлбэл төлөвүүдэд задарч тархдаг бөгөөд голчлон 850 эсвэл 
1300 нм байна. Олон моодын шилэн голын диаметр нь 50, 62.5, 100 
микрометр байдаг. Гэхдээ их хол зайд (3000 футаас [914.4 м] их) 
дамжуулах үед гэрлийн тархсан олон замууд хүлээн авах талын 
үзүүрт алдагдал үүсгэж үүний улмаас мэдээлэл тодорхой бус, дутуу 
дамжуулагдах нөхцөл үүсдэг.  
 
Мэдээлэл өгч буй байдлыг зургаар үзүүлбэл: 
Үүний гол аргачлал нь доорх зурагт үзүүлсэн гэрлийн дисперсийн 
үзэгдэл дээр тулгуурласан байдаг бөгөөд гэрлийн өнгө тус бүрээр 
мэдээлэл дамжуулна.  
Оптик детектор болон хүлээн авагч 

Оптик детектор 



 

 

 
Оптик детектор нь оролтоос ирэх оптик сигналыг цахилгаан 

сигнал болгодог хувиргагч /transducer/ юм. Хувиргагч нь цахилгаан 
гүйдлээр пропорционалиар оптик цацрагийн хүчдэл гарган авах 
замаар ажилладаг. Оролтын оптик цацраг болон гаралтын цахилгаан 
гүйдлийн холбоо хамаарал нь детекторын үзүүлэлтээр өгөгдөнө. 
Хүлээн авагчийн спекторын хариу үйлдэл, хүлээн авах чадвар, 
давтамжийн хариу үйлдэл болон динамик хүрээ нь ерөнхий 

системийн үйл 
ажиллагаанд 

нөлөөлдөг 
хүлээн 

авагчийн 
үзүүлэлтийн 

түлхүүр 
параметрүүд 

юм. Оптик 
детекторын 

материал 
болон бүтэц 
нь спекторын 

хариу үйлдлийг тодорхойлно. Силикон, галиум, арсенид болон 
хөнгөн цагаанаар хийгдсэн детекторууд 350nm долгионы урттай бүст 
ажилладаг хүлээн авагчид тохирно. Германи, индиум фосфид зэргээр 
хийгдсэн детектор нь 1300-1550Nm долгионы урттай хүлээн авагчтай 
ажилладаг. 



 

 

Тодорхой хүлээн авагчийн үзүүлэлтэнд тэнцэх оптик чадлын хамгийн 
бага утга нь хүлээн авагчийн хүлээн авах чадвар юм.  

Гол оптик детекторууд нь хагас дамжуулагч ПИН, фотодиод болон 
авалэнч фотодиодууд агуулдаг.  

             Фибер оптик хүлээн авагч 

Фибер оптикын хүлээн авагч нь оролтыг хувирган, цахилгаан 
сигналыг алдагдалгүйгээр өсгөх шаардлагатай. Хүлээн авагчид оптик 
детектор, өсгөгч болон  бусад хэлхээнээс бүтэх бөгөөд хүлээн 
авагчийн үйл ажиллагаа нь ямар төрлийн детектор ашиглаж 
байгаагаасаа хамаараад өөр өөр байдаг. Харин өсгөгч нь дараах хоёр 
төрөлтэй байдаг: 

Preamplifier буюу анхдагч өсгөгч болон postamplifier буюу дахин 
өсгөгчөөс бүрдэнэ. Анхдагч өсгөгч нь сул сигналыг хүлээн авах ба 
оптик детекторын анхны шатны өсгөлт юм. Дахин өсгөгч нь 
детекторын цахилгаан сигналыг процесс хийгдэж болохуйц түвшинд 
хүргэнэ.  

Хүлээн авагчийн хүлээн авах чадвар, давтамжийн зурвас болон 
динамик зай нь хүлээн авагчийг тодорхойлж өгнө.  

 

  


