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Tóm tắt: 

Đối với các hệ thống thông tin hiện nay, sóng điện từ (Radio Frequency - RF) luôn được sử dụng 

để truyền thông tin từ máy phát đến máy thu. Mỗi hệ thống khác nhau sẽ sử dụng sóng điện từ 

trong một dải tần số khác nhau để phù hợp với khoảng cách truyền hay mức độ suy hao…Tuy 

nhiên, khi số lượng dịch vụ viễn thông ngày càng tăng, các hệ thống thông tin ngày càng được 

mở rộng nhưng tài nguyên về tần số thì không đổi, khiến cho các nhà nghiên cứu phải xem xét 

để sử dụng sóng điện từ trong miền tần số cao hơn. Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu việc 

sử dụng sóng điện từ trong vùng ánh sáng nhìn thấy với tần số cao hơn để truyền dữ liệu thay 

cho sóng điện từ hiện nay nhằm mở rộng tài nguyên tần số. 

         Từ khóa : Ánh sáng; Bước sóng; Hiệu ứng quang điện; Led; Lifi; Lượng tử; Nhiễu xạ; 

Photo Diode; Photon; Pin mặt trời; Quang học; Sóng điện từ; Tần số; Tia tử ngoại; Tín hiệu số; 
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Abstract: 

In current information systems, electromagnetic wave (Radio Frequency - RF) is always used to 

transmit information from the transmitter to the receiver. Each different system uses 

electromagnetic waves in a different frequency range to suit different transmission distances or 

attenuation levels... However, when the number of telecommunication services is increasing 

quickly, information systems are increasingly expanded but the limited frequency resource forces 

researchers to find a way to use electromagnetic waves in a higher frequency range. The objective 

of this paper is to study the posibility of using electromagnetic waves in the visible light region 

with higher frequencies to transmit data to expand the frequency resource. 
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