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Abstract: This article discusses the nature of nonlinear effects of Brillouin and Raman at all 

and particularly in optical fibers. The article is prepared for easily understanding of these 

effects from students teaching disciplines like optical communications, optical networks and 

optical networks building. This is related and with investigation in area of DS, DTS, DTSS 

system for measuring of physical quantities using optical fibers 
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Тази публикация е свързана с разработването на програма за участие в конкурс 

за разработка на проект ”Методи за измерване на физични величини с използването на 

оптични влакна”.  Друга цел на публикацията е да се улеснят студентите изучаващи 

дисциплини като „Оптични комуникации”, Телекомуникационни и оптични мрежи” и 

други, при изучаването и разбирането на нелинейните ефекти на Брилюен и Раман и 

тяхното приложение в областта на измервателната техника с помощта на оптични влакна. 

Във връзка с разработването на програмата на проекта възникна необходимостта 

от подробно запознаване с теоретичните и практическите постижения в областта на 

измерванията базирани на анализ на информацията получена от нелинейните ефекти  

при разпространение на светлината в оптичните влакна 

Подробното запознаване със същността на тези ефекти стои в основата на 

разработването и реализирането на “Методика за разпределено измерване на физични 

величини” 

Основавайки се на изложеното в статията ”Нелинейни ефекти в оптичните 

влакна и тяхното влияние върху параметрите на предаване”, докладвана на научната 

конференция с международно участие “Взаимодействието теория – практика: ключови 

проблеми и решения”, проведена на  24-25 юни 2011 г., в тази статия се разглеждат 

процесите свързани конкретно с нелинейните ефекти на Раман и Брилюен. Причината за 

това е фактът, че тези ефекти много успешно могат да бъдат комбинирани със 

спектроанализа и  рефлектометричните измервания във времевата област. 

Ефектът на Раман и Брилюен представляват нееластично разсейване на 

фотоните. Когато сноп монохроматична светлина (мода) се разпространява в едно 

оптично влакно, в следствие на спонтанното разсейване, някои от фотоните сменят 

честотата си или дължината на вълната си респективно. В зависимост от легиращите 

елементи в кварцовото влакно, обикновено отместването от основната дължина на 

вълната при Раман ефекта е между 4THz и 60 THz. За Брилюен ефекта от 20GHz до 

100GHz. 



Ефектът на Релеевото  разсейване е по-скоро еластично разсейване, при което 

разсеяните фотони имат дължина на вълната много близка до оригиналната, но са 

претърпели взаимодействие с материята на средата в която се разпространяват. 

 

-  Релеево разсейване. 

 

Ако енергията на 

излъченият фотон на фиг.1  е 

почти същата с тази на 

погълнатия фотон но честотата 

и дължината на емитирания 

фотон не са същите, като тези 

на погълнатия, говорим за 

еластично разсейване при което 

имаме запазване на енергията. 

Тогава говорим за Релеево 

разсейване, при което 

породената светлина има близка 

до пораждащата дължина на 

вълната. При въздушните 

молекули, както и в кварца, 

енергията за преминаване от основно в най-ниското възбудено състояние на електрона е 

много близка до тази на фотоните със синя светлина ( около λ = 500-550 nm). Поради 

тази причина те взаимодействат с електроните много по-често отколкото светлината с 

други дължини на вълната навлизаща в атмосферата. Това е и причината небето да има 

син цвят – най-голяма реемисия на фотони със син цвят.   (При релеевото разсейване 

посоката на разпространение на излъчената от електроните светлина може да е в 

противоречие със законите на  геометричната оптика). 

 

- Разсейване на Раман. 

 

Съществуват два основни 

режима на разсейване на Раман – 

електронен и фононен. 

 

- Електронен режим 

 

На фиг. 2 е показана 

диаграма на електронен вариант. 

В този случай имаме поглъщане 

на фотон с ъглова честота ω1 и 

излъчване на фотон с ъглова 

честота ω2. Електронът преминава 

от основно състояние с енергия lg, 

през възбудено с lе, и се връща в 

друго състояние lf.   Съгласно 

закона за пълното запазване на 

енергията, честотата на излъчения 

електрон при този режим се 

получава от връзката:  
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Фиг. 2 Електронно разсейване на Раман 
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Фиг. 1   Релеево разсейване. 



(1) ω2 ~  ω1 – (ωf – ωg)  
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Фиг. 3  – Варианти на разсейване на Раман при двуфотонен процес 
 

Където: 

 

ωf – ъглова честота на трептене на електрона в след излъчването 

ωg - ъглова честота на трептене на електрона в основно състояние 

 

В частност, тази диаграма показва енергията на разсейване на Раман при Stokes 

режим ( излъченият фотон има енергия по-малка от тази на погълнатия).  

Вероятността за спонтанно излъчване и поява на електронен вариант на 

разсейване на Раман в оптичните влакна и в областта на видимия спектър практически е 

много малка. 

 

 



 

Фиг. 4. Пример за влиянието на звуковата вълна 

върху структурата на кристала в ядрото на 

оптично влакно 

 

- Фононен    режим       

 

Съществуват различни варианти фиг. 3-а,b,c,d, при които енергията на 

излъченият фотон се различава от тази на погълнатия. Всички варианти обаче включват 

взаимодействие с  енергията на фононен режим – или се създава фонон – Stokes 

разсейване, или енергията на фонон се добавя към енергията на електрона – Anti Stokes 

разсейване на Раман. 

На практика, вероятността да имаме Anti Stokes спонтанно излъчване е 

значително по-малка от тази на Stokes. Вероятноста от спонтанно излъчване на фотон с 

Stokes режим е 10
-4 

към 1 за 1 метър пробег в кварц [1]. 

До колкото Релеевото разсейване има само електронен характер, а електроните  

имат период на трептене около 1fs, то вероятността за поява на Релеево разсейване има 

при светлинни импулси с дължина приблизително равна или по-голяма от 1fs. За 

Рамановото разсейване – тази дължина на импулса е около 500fs – толкова, колкото е 

периода на групово трептене на фононите в кварца. 

 

- Разсейване на Брилюен. 

 

Когато звукова вълна се разпространява в материала, тя генерира региони на 

компресия и разреждане, като 

увеличава нееднородността на 

материала. Плътността на 

флуктоациите е свързана с честотата 

на тази вълна Ω1, нейният период и 

амплитуда. Фиг. 4 

 

От гледна точка на 

класическата теория - честотата на 

трептене на атомите се модулира с 

тази честота на звуковата вълна, 

която от своя страна се появява като 

модулираща оптичното лъчение и се 

получават две нови честоти ω ± Ω1 

отговарящи на Stokes и Anti Stokes 

Брилюеново  разсейване.  

 

На практика, процесът е 

същия както при фононният режим 

на Раманово разсейване, само че тук 

фононът се създава от звуковата 

вълна и емитираният фотон има  

отместване в дължината на вълната пропорционално на честотата на трептене на този 

фонон. В същност, това на практика са трептения с честота до 100 KHz. 

 

В оптичните влакна този ефект може да бъде много силно изразен, поради факта 

че разсеяната светлина интерферира с оригиналното лъчение, което води до директна 

пространствена амплитудна модулация на интензитета. В следствие на еласто-оптичния 

ефект  - това може да доведе до усилване на акустичната вълна, и при достатъчно мощен 

входен сигнал – до стимулирано Брилюеново разсейване. 

 

 



Изводи: 

 

Познаването на природата на тези ефекти би ни позволило да комбинираме DS , 

DTS и DSS технологиите. Използвайки приложението на OTDR технологията в DS като 

OTDR – базиран на Релеево разсейване, ROTDR – базиран на Раманово разсейване, 

BOTDR – базиран на Брилюеново разсейване и заедно или поотделно – ROTDR и 

BOTDR бихме могли да нправим анализ на множество важни параметри на отразената и 

разсеяната в следствие на тези ефекти светлина 

Едно възможно приложение на използването на тези методи, базирани на 

ефектите на Раман и Брилюен е показано на фиг. 5. дискутирано в [4]. Демодулацията на 

звуковия сигнал, модулиращ директно оптичният сигнал, или преобразуването на 

честотната девиация на Брилюеновото отместване, чрез фурие-трансформация и 

филтриране на бързите съставки би ни донесло информация за звуковия фон около 

определена точка от дължината на влакното. 

 

 
 

Анализът и правилното разбиране на същността на  нелинейните процеси на 

загуби в оптичните влакна и по-специално на Раман и Брилюен ни дава възможност да 

разработим: 

- правилна методика за разработване на практическа схема за провеждане на 

DS измервания 

- Очаквани нива на сигнали и възможности за отместване на спектралните 

ленти при различните ефекти 

- Патаметри на тестващите импулси – Брилюен и Раман 100fs, Релей – до 1fs  

- Необходимост от оптически филтри за различните експерименти 

 

Фиг. 5.  Пример за извличане на звукова вълна от определени позиции по дължината 

на оптичното влакно 

 



- Параметри на рефлектометричната апаратура 

- Параметри на спектрометрите – чувствителност и разделителна способност 

- Необходими източници на светлина 

- Бързодействие и разделителна спозобност на АЦП в приемната част  

- Определяне на необходимите параметри за правилно построяване на 

постановката за провеждане на измерванията  

 

 

Литература: 

 

1. R. Hellwarth, J. Cherlow and T.-T. Yang, `Origin and frequency dependence of 

nonlinear optical susceptibility of glasses,' Phys. Rev. B.11, 964-967 (1975). 

2. R. W. Hellwarth, `Theory of stimulated Raman scattering,' Phys. Rev.130, 1850-

1852 (1963) 

3. E. L. Buckland and R. W. Boyd, `Electrostrictive contribution to the intensity-

dependent refractive index of optical ¯bers,' Opt. Lett. 21, 1117-1119 (1996). 

4. А. Тошков, Д. Гичев, „Метод за снемане на акустични вълни, модулиращи 

оптичен сигнал в оптично влакно„ 

Петков Г., Илиев М. П., Дочев Д..Модел на оптическите квантови канали и v алгоритъм 

на приемането на сигналите в системите за предаване на дискретни съобщения. Научни 

трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" - 2003 г. том 40. серия 1.2, 87 -91. 

5. Петков Г., Илиев М. П., Дочев Д.. Статистическа оценка на устойчивостта на 

смущения при приемане на оптически сигнали в условията на квантови шумове Научни 

трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" - 2003 г. том 40. серия 1.2, 92-97. 

6. Georgiev A. Sl. and N. G. Georgieva. “Reliability Estimation of the Dopler Radar 

Made with Programmable FPGA”, 37th INTERNATIONAL Scientific CONFERENCE on 

information, communication and energy systems and technologies - Session CD 

Communication devices. “ICEST 2002”, 1-4 October 2002, Nis, Yugoslavia. Proceedings of 

Papers Volume 1, ISBN 86-80135-69-0.  рр. 338-342. 


