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Πρόλογος 

 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τα 

φαινόµενα διάδοσης µέσα στην οπτική ίνα, το πως αυτά υποβαθµίζουν την 

ποιότητα του σήµατος αλλά και το πως και σε τι βαθµό αυτά µπορούν να 

αντισταθµιστούν. Σε πρώτο βήµα, µελετήσαµε εκτενώς τον τρόπο επιρροής 

αυτών στο σήµα µας τόσο όταν επιδρούν ξεχωριστά το καθένα, όσο και σε 

συνδυασµό µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, στην εργασία µας ασχολούµαστε 

κυρίως  µε το φαινόµενο της διασποράς και τη δυνατότητα αντιστάθµισής 

της σε ένα οπτικό δίκτυο. Αν σε ένα σύστηµα η συνολική διασπορά ξεπερνά 

τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της ανοχής η διεύρυνση του παλµού και η 

διασυµβολική παρεµβολή δεν επιτρέπουν στο σύστηµα µας να λειτουργήσει 

σωστά. Το όριο της επιτρεπόµενης διασποράς είναι αντιστρόφως ανάλογο µε 

το τετράγωνο του ρυθµού µετάδοσης. Έτσι καθώς αυξάνουµε το ρυθµό 

µετάδοσης ενός δικτύου η ανοχή της διασποράς µειώνεται δραστικά. Είναι, 

λοιπόν, προφανές ότι η διασπορά δεν οριοθετεί µόνο την απόσταση 

µετάδοσης µιας οπτικής ζεύξης αλλά οριοθετεί ταυτόχρονα και το ρυθµό 

µετάδοσης που µπορεί να λειτουργήσει το σύστηµα µας. Για το λόγο αυτό, 

τοποθετούµε κατά µήκος του δικτύου µας και σε διαφορετικά σηµεία αυτού, 

στοιχεία που να αντισταθµίζουν τη διασπορά.  

Γενικότερα, η αντιστάθµιση της διασποράς για οπτικά δίκτυα 

µετάδοσης µεγάλης διαδροµής (long-haul) σε ρυθµούς 10Gb/s και πάνω, 

αποτελεί επί της ουσίας ένα από τα βασικότερα σχεδιαστικά θέµατα. Η 

λογική της διαχείρισης της διασποράς για long-haul δίκτυα βασίζεται στην 

αναγκαιότητα να ελεγχθούν τα µη γραµµικά φαινόµενα της ίνας 

προσαρµόζοντας κατάλληλα τη συνολική διασπορά, ώστε ο βαθµός 

αλληλεπίδρασης των δύο φαινοµένων να είναι µικρός αλλά ταυτόχρονα και 

η τιµή της διασποράς να διατηρείται σε χαµηλές σχετικά τιµές. 

Η αναλυτικότερη µελέτη των φαινοµένων διάδοσης µας οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι η αποδοτικότερη λύση για την αντιστάθµιση της διασποράς 

δεν είναι η πλήρης αντιστάθµισή της µε στατικό τρόπο αλλά η αντιστάθµιση 

του κάθε καναλιού του συστήµατός µας ξεχωριστά. Για το σκοπό αυτό 

πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σε σύστηµα το οποίο έφερε οπτικό κόµβο, ο 

οποίος είχε τη δυνατότητα να αντισταθµίζει χωριστά τη διασπορά για κάθε 

κανάλι, αφού σε ένα πραγµατικό σύστηµα δεν είναι γνωστές εκ των 

προτέρων ούτε οι συνθήκες µετάδοσης αλλά ούτε και τα µονοπάτια που θα 

ακολουθηθούν. 
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1. Περιοριστικά Φαινόµενα Για Τη Μετάδοση Σε Οπτική Ίνα 
 Στο παρακάτω απόσπασµα περιγράφουµε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση των οπτικών ινών ως µέσο µετάδοσης. Τα 

χαρακτηριστικά µετάδοσης αυτά αποκτούν µέγιστη σηµασία όταν διερευνά 

κανείς την καταλληλότητα των οπτικών ινών για τηλεπικοινωνιακούς 

σκοπούς.  

 Η εξασθένηση ή αλλιώς οι απώλειες µετάδοσης των οπτικών ινών 

αποδείχτηκε ότι είναι µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους που έκαναν 

τις οπτικές ίνες τόσο ευρέως αποδεκτές στις τηλεπικοινωνίες.  Η οπτική 

απώλεια στην ίνα µειώνει στην ουσία τη µέση ισχύ που φτάνει στο δέκτη. 

Από τη στιγµή που οι οπτικοί δέκτες χρειάζονται µια συγκεκριµένη ελάχιστη 

ποσότητα ισχύος για να ανακτήσουν σωστά το σήµα, η απόσταση µετάδοσης 

περιορίζεται εγγενώς από την απώλεια της ίνας. Έτσι, εφόσον η εξασθένηση 

του καναλιού καθόρισε σε µεγάλο βαθµό τη µέγιστη αποδεκτή απόσταση 

µετάδοσης χωρίς παραµόρφωση σήµατος, οι οπτικές επικοινωνίες 

αποτέλεσαν µια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για µετάδοση, κυρίως δε όταν οι 

απώλειες µετάδοσης τους µειώθηκαν σε σχέση µε την αντίστοιχη 

ανταγωνιστική λύση των µεταλλικών αγωγών (metallic conductors)(κάτω 

από τα 5 dB/km). 

 Το άλλο χαρακτηριστικό που αποτελεί υψηλής σηµασίας είναι το 

εύρος ζώνης  της ίνας, το οποίο περιορίζεται  από τη διασπορά του σήµατος 

µέσα στην ίνα, που ουσιαστικά καθορίζει και τον αριθµό των bit 

πληροφορίας που µπορούν να µεταδοθούν σε µια δεδοµένη περίοδο χρόνου. 

Έτσι, αφού η εξασθένηση µειώθηκε σε αποδεκτά επίπεδα το ενδιαφέρον 

στράφηκε στη βελτίωση των ιδιοτήτων διασποράς της ίνας. 

1.1. Attenuation (Εξασθένηση) 
 Η εξασθένηση εξαιτίας της οπτικής ίνας εκφράζεται τις περισσότερες 

φορές µε τη βοήθεια της λογαριθµικής µονάδας decibel (dB), όπως ακριβώς 

αυτό συµβαίνει και στους µεταλλικούς αγωγούς. Πιο συγκεκριµένα το 

decibel χρησιµοποιείται ως µέτρο σύγκρισης δύο επιπέδων ισχύος. Η 

εξασθένηση (απώλεια) στην ίνα αποτελεί έναν βασικό περιοριστικό 

παράγοντα, αφού µειώνει τη µέση ισχύ που φτάνει στο δέκτη. Θεωρώντας, 

λοιπόν, Pi την ισχύ εισόδου στην ίνα και Po την ισχύ εξόδου µετά τη 

µετάδοση της πληροφορίας µέσα στην ίνα, θα έχουµε:  

 

Εξ. 1.1 

 Κάτω από αρκετά γενικές συνθήκες, η εξασθένηση της ισχύος στο 

εσωτερικό µιας οπτικής ίνας διέπεται από την εξίσωση 1.2: 
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dP dz aP= −  

Εξ. 1.2 

 όπου α είναι ο συντελεστής εξασθένισης και P η οπτική ισχύς. Αν P 

είναι η ισχύς που εισάγεται στην είσοδο µιας οπτικής ίνας µήκους L, η ισχύς 

εξόδου Pout δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:  

exp( )out inP P aL= −  

Εξ. 1.3 

 

Σχ. 1.1 Εξασθένηση Ισχύος  

 Η απώλεια της ίνας εξαρτάται από το µήκος κύµατος του 

µεταδιδόµενου φωτός. Στο σχήµα 1.2 παρουσιάζεται το φάσµα απώλειας 

α(λ) µιας µονότροπης οπτικής ίνας µε διάµετρο πυρήνα 9.4µm, µε την 

κλασµατική µεταβολή του δείκτη διάθλασης στην επαφή επιφάνειας πυρήνα-

περιβλήµατος /=1.9*10-3 και µήκος αποκοπής 1.1µm. H οπτική ίνα αυτή 

παρουσιάζει απώλεια της τάξης µόλις των 0.2 dB/km σε µήκος κύµατος 

γύρω στα 1.55µm, η ελάχιστη τιµή που επιτεύχθηκε το 1979. Η τιµή αυτή 

πλησιάζει κατά πολύ το βασικό όριο των περίπου 0.15dB/km για τις οπτικές 

ίνες πυριτίου. Το φάσµα απώλειας που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζει µια έντονη κορυφή στα 1.39 µm καθώς και µια σειρά άλλων 

µικρότερων. Οι κυριότεροι λόγοι που το προφίλ της φασµατικής απώλειας 

για µια µονότροπη ίνα έχει αυτή τη µορφή είναι η απορρόφηση υλικού  και ο 

τρόπος κατασκευής τους. Ακόµη, βρέθηκε, ότι ένα δευτερεύον ελάχιστο 

εµφανίστηκε στο 1.3µm, όπου η απώλεια της ίνας είναι µικρότερη από 0.5 

dB/km. Αφού και η διασπορά της ίνας (θα περιγραφεί σε παρακάτω 

κεφάλαιο) είναι επίσης ελάχιστη στα 1.3µm, αυτό το παράθυρο χαµηλής 

απώλειας χρησιµοποιείται συχνά στα οπτικά συστήµατα επικοινωνίας. Η 

απώλεια είναι αρκετά µεγαλύτερη σε µικρότερα µήκη κύµατος και 

υπερβαίνει τα 5dB/km στην περιοχή ορατού φωτός του οπτικού φάσµατος.  
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Σχ. 1.2 Προφίλ φασματικής απώλειας μονότροπης ίνας 

 Υπάρχει ένας αριθµός µηχανισµών που ευθύνεται για  την εξασθένηση 

του σήµατος µέσα στην οπτική ίνα. Οι µηχανισµοί αυτοί µπορούν να 

διαχωριστούν σε µεγάλες κατηγορίες, οι οποίες περιλαµβάνουν την 

απορρόφηση υλικού, τη σκέδαση του υλικού και τις ατέλειες κυµατοδηγού. 

Οι δύο πιο σηµαντικοί από τους παράγοντες αυτούς είναι η απορρόφηση 

υλικού και η σκέδαση Rayleigh. Αυτοί σχολιάζονται εκτενέστερα στις 

παρακάτω υποενότητες. 

 Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι υπάρχουν επίσης απώλειες 

που οφείλονται στις συνδέσεις και στις συνενώσεις, αλλά προς το παρόν δε 

θα αναφερθούµε διεξοδικά σε αυτές. 

1.1.1. Απορρόφηση Υλικού  (Material Absorption) 

 Οι οπτικές ίνες κατασκευάζονται από τηγµένο πυρίτιο. H απορρόφηση 

υλικού αποτελεί ένα µηχανισµό απωλειών που σχετίζεται µε τη σύνθεση του 

υλικού και τη διαδικασία παραγωγής της οπτικής ίνας, ενώ ουσιαστικά 

οδηγεί σε κατανάλωση κάποιου ποσοστού της µεταδιδόµενης οπτικής ισχύος 

στον κυµατοδηγό, µε τη µορφή θερµότητας. Η απορρόφηση του φωτός 

µπορεί να είναι είτε ενδογενής (να οφείλεται στην απώλεια που προκαλείται 

από το καθαρό πυρίτιο), είτε εξωγενής (να οφείλεται δηλαδή στις προσµίξεις 

του γυαλιού). Όλα τα υλικά παρουσιάζουν απορρόφηση σε συγκεκριµένα 

µήκη κύµατος, που αντιστοιχούν στους ηλεκτρονικούς και δονητικούς 

συντονισµούς, που σχετίζονται µε τα µόρια.  

1.1.2. Απώλειες Λόγω Σκέδασης (Scattering Losses) 

1.1.2.1. Γραµµική Σκέδαση 

 Οι µηχανισµοί που σχετίζονται µε τη γραµµική σκέδαση µπορούν να 

προκαλέσουν τη γραµµική µεταφορά (δηλ. µε αναλογικό τρόπο σε σχέση µε 

την οπτική ισχύ) κάποιου ποσοστού ή ολόκληρης της οπτικής ισχύος από 

έναν τρόπο µετάδοσης σε κάποιον άλλον τρόπο. Πρέπει να σηµειωθεί σε 
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αυτό το σηµείο ότι όπως και σε όλες τις υπόλοιπες γραµµικές διαδικασίες  

δεν παρατηρείται αλλαγή στη συχνότητα κατά τη σκέδαση. 

 Το φαινόµενο της γραµµικής σκέδασης µπορεί να διαιρεθεί σε δύο 

κατηγορίες, τη σκέδαση Rayleigh και τη σκέδαση Mie.  

1.1.2.2. Σκέδαση Rayleigh 

 Η σκέδαση Rayleigh αποτελεί έναν βασικό µηχανισµό απώλειας, ο 

οποίος προκαλείται από κατά τόπους µικροσκοπικές διακυµάνσεις της 

πυκνότητας. Τα µόρια πυριτίου κινούνται τυχαία  σε κατάσταση τήξης  και 

σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής της οπτικής ίνας. Οι 

διακυµάνσεις  της πυκνότητας οδηγούν σε τυχαία διακύµανση του δείκτη 

διάθλασης, σε κλίµακα µικρότερη του οπτικού µήκους κύµατος λ. Η σκέδαση 

του φωτός  σε ένα τέτοιο µέσο είναι γνωστή ως σκέδαση Rayleigh. Η 

ενεργός διατοµή της σκέδασης µεταβάλλεται συναρτήσει του λ-4. Έτσι , η 

εγγενής απώλεια της οπτικής ίνας πυριτίου λόγω της σκέδασης Rayleigh 

µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 

Εξ. 1.4 

 Η συνεισφορά της σκέδασης Rayleigh µπορεί να µειωθεί σε επίπεδο 

κάτω από 0.01 db/km για µήκος κύµατος µεγαλύτερο των 3µm. Οι οπτικές 

ίνες πυριτίου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτήν την περιοχή µήκους 

κύµατος, αφού πάνω από τα 1.6µm η οπτική απώλεια αρχίζει να 

χαρακτηρίζεται από υπέρυθρη απορρόφηση. Έχει καταβληθεί µεγάλη 

προσπάθεια [54]-[57] για την ανεύρεση άλλων κατάλληλων  υλικών  µε 

χαµηλό επίπεδο απορρόφησης πέρα από τα 2µm. Οι οπτικές ίνες φθορίου-

ζιρκονίου(ZrF4) έχουν εγγενή απορρόφηση υλικού της τάξης των 0.01 dB/km 

στα 2.55µm και έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν απώλεια πολύ 

µικρότερη από εκείνη των οπτικών ινών πυριτίου. Ωστόσο, οι εξελιγµένες 

οπτικές ίνες φθορίου παρουσιάζουν απώλεια της τάξης του 1dB/km εξαιτίας 

της εξωγενούς απώλειας. 

1.1.2.3. Σκέδαση Mie 

 Μια ιδανική µονότροπη ίνα µε τέλεια κυλινδρική συµµετρία οδηγεί τον 
οπτικό τρόπο µετάδοσης χωρίς καµία διαρροή ενέργειας στο στρώµα 
περιβλήµατος. Στην πράξη, οι ατέλειες στην περιοχή της ένωσης του πυρήνα 
και του στρώµατος περιβλήµατος µπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον 
απώλεια, που συνεισφέρει στην ολική απώλεια της καθαρής οπτικής ίνας. Η 
φυσική διαδικασία πίσω από απώλειες τέτοιου είδους είναι η σκέδαση Mie, 
που εµφανίζεται εξαιτίας των ανοµοιογενειών του δείκτη διάθλασης σε 
κλίµακα µεγαλύτερη από εκείνη του οπτικού µήκους κύµατος. Στη σκέδαση 
Mie σηµαντικό ρόλο παίζει το µέγεθος του σκεδάζοντος σωµατιδίου σε σχέση 
µε το µήκος κύµατος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, καθώς επίσης και 
οι οπτικές ιδιότητες των σωµατιδίων που σχετίζονται µε τον δείκτη 
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διάθλασής τους: m= n+ik (n και k είναι το πραγµατικό και το φανταστικό 
µέρος, αντίστοιχα, του δείκτη διάθλασης ο οποίος είναι συνάρτηση του 
µήκους κύµατος). Ο δείκτης n καταδεικνύει την ταχύτητα του φωτός στο 
υλικό µέσο, ενώ ο δείκτης k είναι ένδειξη της απορροφητικότητας του 
υλικού του σωµατιδίου αυτού. 

1.1.2.4. Μη γραµµική σκέδαση 

 Οι οπτικοί κυµατοδηγοί δε συµπεριφέρονται πάντα ως πλήρως 

γραµµικά κανάλια των οποίων η αύξηση της οπτικής ισχύος εξόδου είναι 

ανάλογη µε την αντίστοιχη οπτική ισχύ εισόδου. Στην πραγµατικότητα 

συµβαίνουν διάφορα µη γραµµικά φαινόµενα, τα οποία όπως στην 

περίπτωση της σκέδασης οδηγούν σε µη αναλογική εξασθένιση, συνήθως για 

υψηλά επίπεδα ισχύος. Γενικότερα, η απόκριση οποιουδήποτε διηλεκτρικού 

υλικού στο φως γίνεται µη γραµµική στα έντονα ηλεκτροµαγνητικά πεδία και 

οι οπτικές ίνες δεν αποτελούν εξαίρεση αυτού του γεγονότος. Αυτή η µη 

γραµµική σκέδαση οδηγεί στη µεταφορά της οπτικής ισχύος από έναν τρόπο 

µετάδοσης σε κάποιον, διαφορετική συχνότητας. Παρόλο που το πυρίτιο δεν 

αποτελεί ένα εγγενώς πολύ γραµµικό υλικό, η γεωµετρία της 

κυµατοδήγησης, που περιορίζει το φως σε µικρή διατοµή σε µεγάλα µήκη 

ίνας, κάνει τα µη γραµµικά φαινόµενα πολύ σηµαντικά στο σχεδιασµό 

µοντέρνων οπτικών συστηµάτων. 

 Η µη γραµµική αυτή συµπεριφορά, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

την πυκνότητα της οπτικής ισχύος µέσα στην ίνα και εξαιτίας της εξάρτησης 

της αυτής, αποκτά σηµαντική επίδραση για τιµές ισχύος πάνω από κάποια 

επίπεδα κατωφλίου. Οι δύο σπουδαιότεροι τύποι µη γραµµικής σκέδασης 

που συµβαίνουν στις οπτικές ίνες είναι η διεγειρόµενη σκέδαση Raman 

(Stimulated Raman Scattering) και η διεγειρόµενη σκέδαση Brillouin 

(Stimulated Brillouin Scattering), οι οποίες παρατηρούνται µόνο για υψηλές 

πυκνότητες οπτικής ισχύος  και για µεγάλες αποστάσεις µετάδοσης σε 

οπτικές ίνες.  Η σκέδαση Rayleigh που περιγράφηκε παραπάνω αποτελεί 

παράδειγµα ελαστικής σκέδασης, στην οποία η συχνότητα (ή αλλιώς η 

ενέργεια φωτονίου) του σκεδαζόµενου φωτός παραµένει αµετάβλητη. 

Αντίθετα, κατά την ανελαστική σκέδαση η συχνότητα του σκεδαζόµενου 

φωτός µεταβάλλεται. Παραδείγµατα τέτοιου είδους σκέδασης είναι και η 

σκέδαση Raman και Brillouin. Και οι δύο µπορούν να γίνουν  κατανοητές ως 

σκέδαση ενός φωτονίου σε ένα φωτόνιο χαµηλότερης ενέργειας, ώστε η 

διαφορά ενέργειας να εµφανίζεται µε το σχηµατισµό ενός φωνονίου. Η 

βασική διαφορά µεταξύ τους είναι ότι στη σκέδαση Raman συµµετέχουν 

οπτικά φωνόνια, ενώ στη σκέδαση Brillouin συµµετέχουν ακουστικά 

φωνόνια. Και οι δύο διαδικασίες σκέδασης έχουν ως αποτέλεσµα την 

απώλεια ισχύος στην προσπίπτουσα συχνότητα κι αποτελούν µηχανισµό 

απωλειών των οπτικών ινών. Ωστόσο, η ενεργός διατοµή  σκέδασης είναι 

αρκετά µικρή, ώστε η απώλεια να είναι αµελητέα σε επίπεδα χαµηλής 

ισχύος. 
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                   Σχ. 1.3 Σκέδαση Brillouin                                                                   Σχ. 1.4 Σκέδαση Raman 

                                          

 Σε επίπεδα υψηλής ισχύος τα µη-γραµµικά φαινόµενα διεγερµένης 

σκέδασης Raman (SRS) και διεγερµένης σκέδασης Brillouin (SBS) µπορούν να 

προκαλέσουν σηµαντική απώλεια. Η ένταση του σκεδαζόµενου φωτός και 

στις δύο περιπτώσεις αυξάνεται εκθετικά, µόλις η προσπίπτουσα ισχύς 

υπερβεί την τιµή κατωφλίου. Ακόµη κι αν οι SRS και SBS µοιάζουν κατά πολύ 

λόγω της προέλευσης τους, οι διαφορετικές σχέσεις διασποράς για τα 

ακουστικά και τα οπτικά φωνόνια δηµιουργούν βασικές διαφορές µεταξύ 

των δύο. Μια βασική διαφορά είναι ότι η SBS στις µονότροπες οπτικές ίνες 

εµφανίζεται µόνο στην επιστροφή, ενώ η SRS κυριαρχεί στην ορθή 

κατεύθυνση. 

1.2. +ιασπορά 
 Η διασπορά  της ίνας προκαλεί παραµόρφωση τόσο για ψηφιακή όσο 

και για αναλογική µετάδοση κατά µήκος µιας οπτικής ίνας. Ο µηχανισµός της 

διασποράς µέσα στην ίνα προκαλεί διεύρυνση των παλµών του 

µεταδιδόµενου φωτός, καθώς αυτοί µεταδίδονται κατά µήκος του καναλιού.  

 

Σχ. 1.5 Απεικόνιση Μηχανισμού Διασποράς 

 Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήµα, όπου 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι κάθε παλµός εξαπλώνεται και 

επικαλύπτεται µε τους γειτονικούς παλµούς του, µέχρις ότου να είναι 

αδύνατο να τον ξεχωρίσει κανείς από αυτούς στην είσοδο του δέκτη. Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι γνωστό και ως διασυµβολική παρεµβολή (Intersymbol 
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Interference - ISI). Καταυτόν τον τρόπο όσο αυξάνεται η ISI τόσο αυξάνεται 

και ο αριθµός των λαθών. 

 

Σχ. 1.6 Διασυμβολική Παρεμβολή εξαιτίας Διασποράς 

 Το ποσοστό που θα απλωθεί ο παλµός εξαρτάται άµεσα από την 

απόσταση που θα ταξιδέψει µέσα στην ίνα και όπως είναι προφανές για 

δεδοµένο µήκος ίνας, ο περιορισµός του εύρους ζώνης που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί  υπαγορεύεται από την απόσταση µεταξύ των αναγεννητικών 

επαναληπτών (δηλ., από την απόσταση που ταξιδεύει ο οπτικός παλµός πριν 

χρειαστεί να ανασυνθεθεί). Κατά συνέπεια, λοιπόν, η µέτρηση των ιδιοτήτων 

της διασποράς µιας συγκεκριµένης ίνας εκφράζεται ως η χρονική διεύρυνση 

του παλµού ανά µονάδα µήκους της ίνας. 

 Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η γραµµική φύση του φαινοµένου 

της διασποράς δεν εξαρτάται από την ισχύ του σήµατος, ενώ παράλληλα δεν 

επιφέρει καµία αλλαγή στη φασµατική κατανοµή του. 

 

Σχ. 1.7 Επιδράσεις Διασποράς σε παλμό στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων 

 Για να κατανοήσει κανείς ευκολότερα τις αιτίες για το διαφορετικό 

άπλωµα των παλµών ανάλογα µε τον τύπο της ίνας θα αναφερθούµε στους 

µηχανισµούς που διέπουν τη διασπορά. Οι µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν:  

τη διασπορά υλικού (material dispersion), τη διασπορά κυµατοδήγησης 
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(waveguide dispersion), και τη διασπορά πόλωσης-τρόπου µετάδοσης 

(polarized mode dispersion). 

1.2.1. Ενδοτροπική 3ιασπορά    

 Το βασικό πλεονέκτηµα των µονότροπων ινών είναι ότι δεν 

παρουσιάζουν διασπορά λόγω εσωτερικών τρόπων µετάδοσης, απλώς 

επειδή η ενέργεια του εκπεµπόµενου παλµού µεταφέρεται µέσω ενός και 

µόνο τρόπου µετάδοσης. Ωστόσο, η παλµική διεύρυνση δεν εξαφανίζεται 

εντελώς. Η ταχύτητα οµάδας που σχετίζεται µε το βασικό τρόπο µετάδοσης, 

εξαρτάται από τη συχνότητα εξαιτίας της χρωµατικής διασποράς. Ως 

αποτέλεσµα, οι διαφορετικές φασµατικές συνιστώσες του παλµού 

µεταδίδονται µε ελαφρώς διαφορετικές ταχύτητες οµάδας, φαινόµενο που 

ονοµάζεται διασπορά ταχύτητας οµάδας (GVD, Group Velocity Dispersion), 

ενδοτροπική διασπορά, ή απλώς διασπορά στην ίνα.  Η ενδοτροπική ή 

χρωµατική διασπορά συµβαίνει σε όλους τους τύπους οπτικής ίνας και είναι 

αποτέλεσµα του πεπερασµένου φασµατικού linewidth της οπτικής πηγής. 

Αφού, λοιπόν, οι οπτικές πηγές δεν εκπέµπουν µόνο µια συχνότητα αλλά ένα 

εύρος συχνοτήτων οι καθυστερήσεις διάδοσης  για κάθε φασµατική 

συνιστώσα του µεταδιδόµενου σήµατος, θα είναι διαφορετικές. Το γεγονός 

αυτό προκαλεί διεύρυνση του κάθε τρόπου και συνεπώς ενδοτροπική 

διασπορά. Οι διαφορές στις καθυστερήσεις αυτές µπορεί να οφείλονται  στις 

ιδιότητες διασποράς που φέρει το υλικό (διασπορά υλικού) και στις  

επιπτώσεις της καθοδήγησης µέσα στην ίνα (διασπορά κυµατοδήγησης) –

αναλύονται διεξοδικά σε παρακάτω υποενότητες- . 

1.2.2.  3ιασπορά Ταχύτητας Οµάδας (GVD) 

  Ας πάρουµε µια µονότροπη ίνα µήκος L. Στην έξοδο της ίνας θα 

φτάσει µια συγκεκριµένη φασµατική συνιστώσα µε συχνότητα ω µετά από 

χρονική καθυστέρηση  gT L u= , όπου gu  είναι η ταχύτητα οµάδας, που 

ορίζεται ως εξής:  

 ( )
1

gu d dβ ω
−

=  

Εξ. 1.5 

 

       Χρησιµοποιώντας 0nk n cβ ω= = στην παραπάνω εξίσωση µπορούµε να 

αποδείξουµε ότι g gu c n= , όπου gn είναι ο δείκτης διάθλασης οµάδας, που 

δίνεται από την ( )gn n dn dω ω= + . 

 Η εξάρτηση της ταχύτητας οµάδας από τη συχνότητα οδηγεί σε 

παλµική διεύρυνση απλώς επειδή οι διαφορετικές φασµατικές συνιστώσες 

του παλµού διασκορπίζονται κατά τη διάρκεια της µετάδοσης κ δε φτάνουν 

ταυτόχρονα στην έξοδο της ίνας. Αν /ω είναι το φασµατικό εύρος του 

παλµού, η έκταση της διεύρυνσης του παλµού για µια ίνα µήκους L διέπεται 

από τη σχέση: 
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2

22
g

d d L d
L L

d d u d

β
ω ω ω β ω

ω ω ω

 Τ
∆Τ = ∆ = ∆ = ∆ = ∆  

 
 

Εξ. 1.6 

 Η παράµετρος 2β =
2

2

d

d

β

ω
 είναι γνωστή και ως παράµετρος GVD. Αυτή 

καθορίζει το πόσο θα διευρυνθεί ένας οπτικός παλµός κατά τη µετάδοση του 

µέσα στην ίνα. 

 Σε µερικά οπτικά συστήµατα επικοινωνιών, η εξάπλωση συχνότητας 

/ω καθορίζεται από την περιοχή των µηκών κύµατος /λ, που εκπέµπονται 

από µια οπτική πηγή. Συνήθως χρησιµοποιούµε /λ αντί του /ω. Αν 

2 cω π λ= και ( )22 cω π λ λ∆ = − ∆ , η παραπάνω εξίσωση γίνεται: 

g

d L
DL

d u
λ λ

λ

 
∆Τ = ∆ = ∆  

 
 

Εξ. 1.7 

όπου  

22

1 2

g

d c
D

d u

π
β

λ λ

 
= = −  

 
 

Εξ. 1.8 

µε D να ονοµάζουµε την παράµετρο διασποράς και να εκφράζεται σε 

µονάδες *ps nm km . 

 Η παράµετρος διασποράς D µπορεί να µεταβάλλεται σηµαντικά όταν 

το µήκος κύµατος λειτουργίας µεταβληθεί από τα 1.3µm. Η εξάρτηση αυτή 

της D από το µήκος κύµατος ρυθµίζεται από την εξάρτηση του δείκτη τρόπου 

µετάδοσης n από τη συχνότητα. Η D , βάσει των παραπάνω σχέσεων, µπορεί 

να γραφεί ως εξής: 

2

2 2 2

2 1 2
2

g

c d dn d n
D

d u d d

π π
ω

λ ω λ ω ω

   
= = − +       

 

Εξ. 1.9 

 Αντικαθιστώντας το n η D µπορεί να γραφεί ως άθροισµα δύο όρων: 

WD D D
Μ

= +  

Εξ. 1.10 

όπου η διασπορά υλικού D
Μ

 και η διασπορά κυµατοδήγησης WD δίνονται 

από τις παρακάτω σχέσεις: 
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( ) ( )

2 2

2

2 2
2 2

2 2
2

2 1

2

g g

g g
W

dn dn
D

d c d

n dnVd Vb d Vb
D

n dV d dV

π

λ ω λ

π

λ ω ω

Μ
= − =

 ∆
= − + 

  

 

Εξ. 1.11 

  
Εδώ, 2gn είναι ο δείκτης διάθλασης οµάδας του υλικού του περιβλήµατος.  

  

1.2.2.1.  �ιασπορά Υλικού 

 Η διασπορά υλικού εµφανίζεται επειδή ο δείκτης διάθλασης του 

πυριτίου, υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της ίνας, 

µεταβάλλεται µε την οπτική συχνότητα ω. Σε βασικό επίπεδο, η προέλευση 

της διασποράς υλικού σχετίζεται µε τις χαρακτηριστικές συχνότητες 

συντονισµού, στις οποίες το υλικό απορροφά την ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία. 

 Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η γραµµική φύση του φαινοµένου 

της διασποράς δεν εξαρτάται από την ισχύ του σήµατος, ενώ παράλληλα δεν 

επιφέρει καµία αλλαγή στη φασµατική κατανοµή του. 

1.2.2.2.  �ιασπορά Κυµατοδήγησης 

 Η κυµατοδήγηση µέσα στην ίνα µπορεί επίσης να προκαλέσει 

ενδοτροπική διασπορά. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της µεταβολής της 

ταχύτητας οµάδας µε το µήκος κύµατος για συγκεκριµένο τρόπο. Για ένα 

συγκεκριµένο τρόπο διάδοσης, του οποίου η σταθερά διάδοσης είναι β, η ίνα 

παρουσιάζει διασπορά κυµατοδήγησης όταν 2 2 0d dβ λ ≠  . Για πολύτροπες 

ίνες όπου η πλειονότητα των τρόπων διαδίδεται µακριά από την αποκοπή 

(cutoff) η διασπορά κυµατοδήγησης θεωρείται σχεδόν αµελητέα σε σχέση µε 

τη διασπορά υλικού. 

 

1.2.3. 3ιασπορά Πόλωσης-Τρόπου Μετάδοσης(Polarized Mode Dispersion) 

  Μια δυνατή πηγή διεύρυνσης παλµού σχετίζεται µε τη 

διπλοθλαστικότητα της ίνας. Οι µικρές αποκλίσεις απο την τέλεια κυλινδρική 

συµµετρία οδηγούν σε διπλοθλαστικότητα, εξαιτίας του διαφορετικού δείκτη 

τρόπου µετάδοσης, ο οποίος σχετίζεται µε τις ορθογώνια πολωµένες 

συνιστώσες του βασικού τρόπου µετάδοσης στην ίνα. Αν ο παλµός εισόδου 

διεγείρει και τις δύο συνιστώσες πόλωσης, αυτός διευρύνεται στην έξοδο, 

αφού οι δύο αυτές συνιστώσες διασκορπίζονται κατά µήκος της ίνας, 

εξαιτίας της διαφορετικής ταχύτητας οµάδας που διαθέτει η καθεµία. Το 

φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως διασπορά πόλωσης- τρόπου µετάδοσης 

(PMD). 
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 H PMD δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί για τις συνηθισµένες οπτικές 

ίνες, που εφαρµόζονται στα συστήµατα επικοινωνίας µε τη βοήθεια µόνο 

µιας εξίσωσης. Αυτό συµβαίνει λόγω της τυχαίας ζεύξης µεταξύ των δύο 

τρόπων µετάδοσης, οι οποίοι επάγονται λόγω των τυχαίων διαταραχών της 

διπλοθλαστικότητας, που εµφανίζεται κατά µήκος της ίνας. Η παράµετρος 

PMD φέρει τυπικές τιµές της κλίµακας 0.1 1pD ps km= − . Λόγω της 

εξάρτησης της από την L , η διεύρυνση του επαγόµενου παλµού PMD είναι 

σχετικά µικρή σε σχέση µε την επίδραση της GVD. Ωστόσο, η PMD µπορεί να 

µεταβληθεί σε περιοριστικό παράγοντα για τα συστήµατα τηλεπικοινωνίας 

οπτικών ινών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε µεγάλες 

αποστάσεις γύρω στο µήκος µηδενικής διασποράς. 

1.3. Μη γραµµικά φαινόµενα (Non-Linearities) 
 Τα µη γραµµικά φαινόµενα µπορούν να παίξουν χρήσιµο και 

σηµαντικό ρόλο για να αναβαθµίσουν την επίδοση της οπτικής ίνας αλλά και 

για να βοηθήσουν στη δηµιουργία νέων λειτουργιών. Παρόλα αυτά 

παρακάτω θα αναλύσουµε τον καταστρεπτικό τους ρόλο που επηρεάζει σε 

σηµαντικό βαθµό την επίδοση των οπτικών συστηµάτων. 

 Τα µη γραµµικά φαινόµενα στην οπτική ίνα συµβαίνουν είτε εξαιτίας 

της εξάρτησης της έντασης από τον δείκτη διάθλασης του µέσου είτε εξαιτίας 

φαινοµένων ανελαστικής σκέδασης. 

 

Σχ. 1.8 Γραμμικά και Μη Γραμμικά Φαινόμενα  

 Με τους όρους γραµµικό και µη γραµµικό  εννοούµε φαινόµενα 

ανεξάρτητα από την ένταση και εξαρτώµενα από αυτή αντίστοιχα. Η 

εξάρτηση της ισχύος από τον δείκτη διάθλασης είναι υπεύθυνη για το 

φαινόµενο Kerr. Ανάλογα µε τον τύπο του σήµατος εισόδου η µη 

γραµµικότητα Kerr εκδηλώνεται µε τρία διαφορετικά φαινόµενα όπως η 

Αυτο-/ιαµόρφωση Φάσης (SPM), /ιασταυρούµενη /ιαµόρφωση Φάσης (CPM) 

και η Μείξη Τεσσάρων Κυµάτων (FWM). 
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 Σε υψηλά επίπεδα ισχύος τα φαινόµενα ανελαστικής σκέδασης µπορεί 

να διεγείρουν νέα φαινόµενα όπως η Stimulated-Brillouin-Scattering(SBS) 

και η Stimulated-Raman-Scattering(SRS) (αναφέρθηκαν και περιγράφηκαν 

παραπάνω). 

 

Σχ. 1.9 Κατηγοριοποίηση Μη Γραμμικών Φαινομένων  

 

 Εκτός από την SPM και την CPM όλα τα υπόλοιπα µη γραµµικά 

φαινόµενα παρέχουν κέρδος σε κάποια κανάλια µε αντίκτυπο τη µείωση της 

ισχύος σε άλλα κανάλια. Η SPM και η CPM επηρεάζουν µόνο τη φάση των 

σηµάτων και προκαλούν διεύρυνση φάσµατος και συνεπώς αυξηµένη 

διασπορά. 

 Για έντονα ηλεκτροµαγνητικά πεδία κάθε διηλεκτρικό µέσο 

συµπεριφέρεται ως µη γραµµικό µέσο. Βασικά, η προέλευση της µη 

γραµµικότητας αυτής  προέρχεται από τη µη αρµονική κίνηση που 

εµφανίζουν τα δέσµια ηλεκτρόνια κάτω από την επίδραση ενός 

εφαρµοζόµενου πεδίου. 

1.3.1. Αυτοδιαµόρφωση Φάσης (Self-Phase Modulation - SPM) 

 Τα τµήµατα του παλµού που φέρουν υψηλότερη ένταση 

αντιµετωπίζουν υψηλότερο δείκτη διάθλασης σε σχέση µε τα τµήµατα του 

παλµού που φέρουν χαµηλότερη ένταση και αντιλαµβάνονται χαµηλότερο 

δείκτη διάθλασης καθώς µεταδίδονται µέσα στην ίνα. Στην πραγµατικότητα η 

ένταση µεταβάλλεται µε το χρόνο και µε τη σειρά της προκαλεί µεταβολή 

στον χρόνο και του δείκτη διάθλασης. 

 Η οπτική φάση αλλάζει µε το χρόνο ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που 

αλλάζει και το οπτικό σήµα. Αφού λοιπόν αυτή η µη γραµµική διαµόρφωση 

της φάσης είναι αυτοεπαγόµενη, ονοµάζεται αυτοδιαµόρφωση φάσης (SPM). 

 /ιαφορετικά τµήµατα του παλµού υποβάλλονται σε διαφορετικές 

µετατοπίσεις φάσης εξαιτίας της εξάρτησης της έντασης από τις  
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διακυµάνσεις της φάσης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τετέρισµα 

συχνότητας(chirp). Ως εκ τούτου η βασική επίδραση της SPM είναι να 

διευρύνει το φάσµα του παλµού διατηρώντας το χρονικό του σχήµα 

αµετάβλητο. Οι επιδράσεις της SPM είναι εντονότερες σε συστήµατα µε 

υψηλή µεταδιδόµενη ισχύ αφού το φαινόµενο του chirp είναι ανάλογο µε την 

µεταδιδόµενη ισχύ του σήµατος. 

 

Σχ. 10 Επίδραση της Αυτοδιαμόρφωσης Φάσης στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων 

 Στην περίπτωση της αυτοδιαµόρφωσης φάσης όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω έχω διεύρυνση του φάσµατος χωρίς καµία αλλαγή στην χρονική 

κατανοµή. Αντίθετα στην περίπτωση της διασποράς, διευρύνεται ο παλµός 

στο πεδίο του χρόνου ενώ το φασµατικό περιεχόµενο του παραµένει 

αµετάβλητο. Με άλλα λόγια η SPM από µόνη της οδηγεί µόνο σε chirping. Η 

διασπορά είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διεύρυνση παλµού. Το chirp 

που επάγεται από την SPM τροποποιεί τη διεύρυνση του παλµού εξαιτίας της 

διασποράς. Στην ουσία, ο συνδυασµός των δύο παραπάνω φαινοµένων µας 

ενδιαφέρει περισσότερο στη µελέτη της µετάδοσης του παλµού στην οπτική 

ίνα.    
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Σχ. 1.11 Επίδραση Διασποράς, Αυτοδιαμόρφωσης Φάσης και συνδυασμός των δύο φαινομένων στο πεδίο του 

χρόνου και στο πεδίο των συχνοτήτων 

 Σε γενικές γραµµές όλα τα µη γραµµικά φαινόµενα είναι αδύναµα και  

για να ενισχυθούν χρειάζονται µεγάλο µήκος αλληλεπίδρασης. Έτσι κάθε 

µηχανισµός που µειώνει το µήκος αλληλεπίδρασης δύναται να µειώσει και τα 

αποτελέσµατα της µη γραµµικότητας. 

1.3.2. Ετεροδιαµόρφωση Φάσης (Cross Phase Modulation - CPM) 

 Η SPM είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για ένα µονοκαναλικό 

σύστηµα. Ωστόσο, η εξάρτηση της έντασης του οπτικού πεδίου  από το 

δείκτη διάθλασης οδηγεί επίσης και σε ένα άλλο µη γραµµικό φαινόµενο που 

ονοµάζεται Ετεροδιαµόρφωση Φάσης. Όταν δύο ή περισσότεροι οπτικοί 

παλµοί µεταδίδονται ταυτόχρονα, η CPM συνοδεύεται πάντα και από την SPM 

και συµβαίνει γιατί ο δείκτης διάθλασης που «αντιλαµβάνεται» µια οπτική 

δέσµη δεν εξαρτάται µόνο από την ένταση της ίδιας της δέσµης αλλά και από 

την ένταση των υπολοίπων δεσµών που «συµµεταδίδονται» µαζί µε αυτή.  

 Για την ακρίβεια η CPM µετατρέπει τις διακυµάνσεις της ισχύος ενός 

καναλιού σε διακυµάνσεις φάσης σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια που 

µεταδίδονται ταυτόχρονα. Το αποτέλεσµα της CPM µπορεί να είναι 

ασύµµετρη φασµατική διεύρυνση και παραµόρφωση του σχήµατος του 

παλµού. 

 Η CPM επιβραδύνει την επίδοση του συστήµατος µέσω του ίδιου 

τρόπου µε την SPM: τετέρισµα συχνότητας και χρωµατική διασπορά. Παρόλα 

αυτά η CPM µπορεί να έχει περισσότερο καταστρεπτικές συνέπειες στο 

σύστηµα από την SPM. Πιο συγκεκριµένα η CPM επηρεάζει το σύστηµα πολύ 

σοβαρότερα όταν ο αριθµός των καναλιών είναι µεγάλος.  
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Σχ. 1.12 Μηχανισμός Ετεροδιαμόρφωσης Φάσης 

 H oολίσθηση φάσης που επάγεται από την CPM µπορεί να συµβεί µόνο 

όταν δύο παλµοί επικαλύπτονται χρονικά. Εξαιτίας αυτής της επικάλυψης η 

ολίσθηση φάσης που εξαρτάται από τη φάση, καθώς επίσης και το 

συνεπακόλουθο chirping ενισχύονται. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και η 

διεύρυνση του παλµού και έτσι περιορίζεται η επίδοση του συστήµατος.  

 Οι συνέπειες της CPM µπορούν να µειωθούν αν αυξήσουµε την 

απόσταση των µηκών κύµατος ανάµεσα στα διαφορετικά κανάλια. Με την 

αύξηση αυτή, ο παλµός επικαλύπτεται για τόσο µικρό χρονικό διάστηµα που 

οι επιδράσεις της CPM µπορούν σχεδόν να αγνοηθούν. Στην πραγµατικότητα 

εξαιτίας της διασποράς της ίνας, οι σταθερές διάδοσης των καναλιών 

διαφοροποιούνται τόσο πολύ που οι παλµοί που αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά κανάλια αποµακρύνονται µεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού του 

φαινοµένου οι παλµοί που αρχικά συνέπιπταν χρονικά παύουν να 

συµπίπτουν µετά από κάποια απόσταση και δεν µπορούν πλέον να 

αλληλεπιδράσουν. Έτσι µειώνονται οι συνέπειες της CPM. 

 Όπως και η SPM, η CPM εξαρτάται και από το µήκος αλληλεπίδρασης 

της ίνας. Όσο µεγαλύτερο το µήκος τόσο ευκολότερα ενισχύεται το 

φαινόµενο και τόσο εντονότερες γίνονται οι συνέπειες της. Κρατώντας 

συνεπώς µικρό το µήκος αλληλεπίδρασης µπορούµε να µειώσουµε και αυτού 

του είδους τη µη γραµµικότητα.  

1.3.3. Μείξη τεσσάρων Κυµάτων (Four Wave Mixing -FWM) 

 Η προέλευση της FWM διαδικασίας εντοπίζεται στη µη γραµµική 

απόκριση των δέσµιων ηλεκτρονίων κατά την εφαρµογή ενός οπτικού 

πεδίου. Πιο συγκεκριµένα η πόλωση που επάγεται στο µέσο δεν περιέχει 

µόνο γραµµικούς αλλά και µη γραµµικούς όρους. Το µέτρο αυτών των όρων 

εξαρτάται από τις µη γραµµικές επιδεκτικότητες (susceptibilities) 

διαφορετικών τάξεων. H FWM οφείλεται στην µη γραµµική επιδεκτικότητα 

τρίτου βαθµού (χ(3)).  

Αν τρία οπτικά πεδία µε φέρουσες συχνότητες ω1 , ω2 και ω3 

µεταδίδονται ταυτόχρονα µέσω µιας οπτική ίνας, η χ(3) δηµιουργεί ένα 

τέταρτο πεδίο του οποίου η συχνότητα ω4 σχετίζεται µε τις άλλες συχνότητες 

µέσω της σχέσης ω4 = ω1 ± ω2 ± ω3. 
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Σχ. 1.13 Μηχανισμός Μίξης Τεσσάρων Κυμάτων 

 Οι επιπτώσεις των SPM και CPM φαινόµενων είναι σηµαντικές κυρίως 

για συστήµατα υψηλού ρυθµού µετάδοσης. Από την άλλη πλευρά, η FWM 

είναι ανεξάρτητη από το ρυθµό µετάδοσης αλλά εξαρτάται σηµαντικά από 

την απόσταση µεταξύ των καναλιών και από τη διασπορά της ίνας. H FWM 

δε δηµιουργεί προβλήµατα στα µονοκάναλα οπτικά συστήµατα, αλλά 

αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τα πολυκάναλα συστήµατα που 

χρησιµοποιούν πολυπλεξία διαίρεσης µήκους κύµατος. Μια σηµαντική 

ποσότητα ισχύος του καναλιού µπορεί να µεταφερθεί σε γειτονικά κανάλια 

µέσω της FWM. Μια τέτοια µεταφορά ενέργειας, όχι µόνο έχει ως 

αποτέλεσµα απώλεια ισχύος για ένα συγκεκριµένο κανάλι αλλά επίσης 

οδηγεί και σε ενδοκαναλική διαφωνία (διαφωνία µεταξύ των καναλιών) 

γεγονός που οδηγεί σε υποβιβασµό της απόδοσης του συστήµατος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε συνοπτικότερα όλα τα 

χαρακτηριστικά των µη γραµµικών φαινοµένων. 

 

Πίνακας  1.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας των χαρακτηριστικών που φέρουν τα μη γραμμικά φαινόμενα 

2. Αντιστάθµιση διασποράς  
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2.1. 3ιαχείριση διασποράς Σε οπτικά δίκτυα 

Τα συστήµατα που λειτουργούν σε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης των 
40 Gb/s και παραπάνω παρουσιάζουν µεγάλη ευαισθησία σε δυναµικές 
µεταβολές όπως για παράδειγµα αποκλίσεις στην µέγιστη ισχύ του καναλιού, 
επαναδιάρθρωση (reconfiguration) του δικτύου καθώς επίσης και σε 
αλλαγές θερµοκρασίας της οπτικής ίνας. H διασπορά στην ίνα έχει 
σηµαντικές επιδράσεις στη µετάδοσης οπτικών παλµών µικρής διάρκειας. 
 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα οι διαφορετικές φασµατικές 
συνιστώσες ενός παλµού µεταδίδονται µε διαφορετικές ταχύτητες και έτσι 
φτάνουν σε ελαφρώς διαφορετικές χρονικές στιγµές στο  δέκτη. Συνέπεια 
αυτού του γεγονότος είναι  η διαπλάτυνση του παλµού. Ο διευρυµένος 
παλµός εξαιτίας της διασποράς είναι περισσότερο επιζήµιος σε συστήµατα 
επικοινωνιών υψηλού ρυθµού µετάδοσης. Για παράδειγµα, η ανοχή σε 
διασπορά για µια µετάδοση στα 40 Gb/s είναι 16 φορές µικρότερη σε σχέση 
µε την αντίστοιχη ανοχή για µετάδοση στα 10Gb/s και 256 φορές µικρότερη 
από αυτή των 2.5Gb/s. Τα προβλήµατα αυτά µπορεί να επιδεινωθούν από 
µια πιθανή ατελή αντιστάθµιση της κλίσης της διασποράς ή ακόµη και από 
διάφορες αβεβαιότητες στην πραγµατική διασπορά των οπτικών ινών. Έτσι, 
ως αποτέλεσµα, η ακριβής συντονίσιµη αντιστάθµιση διασποράς γίνεται ένα 
απαραίτητο κοµµάτι του σχεδιασµού συστηµάτων υψηλού ρυθµού 
µετάδοσης. 

 
Σχ. 2.1 Σχηματική παρουσίαση διαχείρισης της διασποράς σε ένα WDM σύστημα N καναλιών 

 Η διαχείριση της διασποράς, λοιπόν, σε συστήµατα υψηλού ρυθµού 
µετάδοσης και υψηλής χωρητικότητας γίνεται ένα από τα σηµαντικότερα 
κοµµάτια του σχεδιασµού τους. Στο παραπάνω σχήµα απεικονίζεται ένα 
τυπικό WDM σύστηµα µετάδοσης.  Οι συσκευές που κάνουν fixed 
αντιστάθµιση της διασποράς συνήθως τοποθετούνται στο µέσο δυο οπτικών 
ενισχυτών. Σε γενικές γραµµές αυτού του τύπου η αντιστάθµιση της 
διασποράς επιτυγχάνεται µε την περιοδική χρήση ινών αντίστροφης 
διασποράς (DCF) κατά µήκος του δικτύου. Η DCF εξυπηρετεί καθώς 
αναστρέφει κάποιες από τις επιδράσεις της διασποράς της ίνας κατά τη 
µετάδοση. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αντισταθµίσει την αθροιστική διασπορά 
µε ακριβή τρόπο για όλα τα WDM κανάλια εξαιτίας του mismatch που 
δηµιουργεί η κλίση της διασποράς. Για να ξεπεραστεί αυτό το φαινόµενο 
µπορεί κανείς να κάνει χρήση µια εξελιγµένου τύπου DCF, παρόλο που κ σε 
αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη µια επιπρόσθετη προσαρµοστική 
αντιστάθµιση για κάθε κανάλι σε συστήµατα υψηλών ταχυτήτων. Η 
αθροιστική παραµένουσα κλίση εξαιτίας πολλαπλών spans µετάδοσης µπορεί 
να αντισταθµιστεί από ένα αντισταθµιστή ευρείας ζώνης, ο οποίος συνήθως 
εισάγεται µετά τον πολυπλέκτη ή πριν τον αποπολυπλέκτη (pre ή post-
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compensation). Ωστόσο, οι ευρυζωνικοί fixed αντισταθµιστές διασποράς δεν 
µπορούν να αντισταθµίσουν δυναµικές µεταβολές της διασποράς και 
συνεπώς η συνολική αθροιστική διασπορά µπορεί να ξεπερνά την ανοχή σε 
διασπορά που έχει ο δέκτης. Αυτή η επιπρόσθετη διασπορά µπορεί να 
αντισταθµιστεί µε τη χρήση TDCs. Αυτές οι συσκευές τοποθετούνται συνήθως 
πριν τον δέκτη και µετά τον αποπολυπλέκτη και συµπληρώνουν την 
λειτουργία των ευρυζωνικών fixed DC στοιχείων. Επιπροσθέτως, η 
επαναδροµολόγηση καναλιών σε οπτικά δίκτυα µπορεί να προκαλέσει 
µεταβολές στην συνολική-αθροιστική διασπορά διαφόρων καναλιών, 
ανάλογα µε τη διαδροµή που θα ακολουθήσει το κάθε κανάλι. 
 Για αυτούς τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω είναι 
προφανής η ανάγκη για συντονίσιµη αντιστάθµιση διασποράς στα σηµερινά 
οπτικά συστήµατα επικοινωνιών. 
  

2.2. Τεχνικές Αντιστάθµισης 3ιασποράς 

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί η διασπορά είναι ένα γραµµικό φαινόµενο 
και έτσι µπορεί αντισταθµιστεί σε κάθε σηµείο της γραµµής µετάδοσης. 
Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές για αντιστάθµιση διασποράς. Αυτές 
περιλαµβάνουν και τα τρία υποσυστήµατα που είναι παρόντα στο 
ενδοδιάστηµα µεταξύ των οπτικών αναγεννητών: ο ποµπός, η ίνα και ο 
λήπτης.  
 
 

2.2.1. 3ιαµόρφωση φάσµατος στον ποµπό  

Οι περισσότερες τεχνικές εκποµπής τροποποιούν συχνά το φάσµα της 
ροής δεδοµένων µε την τεχνική 'prechirping'. Το τετέρισµα, που είναι η 
µεταβολή της συχνότητας µέσα στον παλµό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την εξοµάλυνση της χρωµατικής διασποράς. Το τετέρισµα δηµιουργείται µε 
διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγµα µε την εισαγωγή µεγάλης ισχύος 
µέσα στην οπτική ίνα και τη δηµιουργία αυτοδιαµόρφωσης φάσης. Ένας 
παλµός προκαλεί τη φάση να διαµορφωθεί σύµφωνα µε την εξίσωση 

2
eff

P
n L PL

A
ϕ β γ= = . H µεταβολή της συχνότητας δίνεται από τον τύπο: 

    d dP
f L

dt dt

ϕ
γ∆ = − = −  

Εξ. 2.1 

 
         Αυτό προκαλεί στο µέτωπο (leading edge) του παλµού (µε θετικό 
dP/dt) να έχει µικρότερη συχνότητα σε σύγκριση µε την ουραία παρυφή 
(trailing edge) του παλµού (µε αρνητική dP/dt). Όταν υπάρχει χρωµατική 
διασπορά µε D>0, το αποτέλεσµα είναι ότι προκαλείται συµπίεση του παλµού 
όσο το µέτωπο του παλµού κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση µε 
αυτή της ουραίας παρυφής του παλµού όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχ. 2.2 Διαπλάτυνση παλμού σε σχέση με την απόσταση για διαφορετικές περιπτώσεις παλμών 

         Αυτό το φαινόµενο είναι η βάση λειτουργίας των συστηµάτων µε 
σολιτόνια (solitons). Σε έναν κυµατοδηγό χωρίς απώλειες, το τετέρισµα θα 
µπορούσε να καθοριστεί έτσι ώστε να ακυρώνει τελείως τη χρωµατική 
διασπορά επιτρέποντας απεριόριστη απόσταση µετάδοσης. Στην πράξη, 
εξαιτίας της εξασθένησης της ίνας, το σήµα πρέπει να ενισχυθεί σε 
συµµετρικά διαστήµατα για την διατήρηση των επιπέδων ισχύος. Αυτό 
περιορίζει τη χρήση 10 Gb/s σολιτονίων µε αποδεκτό διάστηµα µεταξύ των 
οπτικών ενισχυτών στα 200 χµ SSMF αν και αποστάσεις µεγαλύτερες των 
2000 χµ είναι πιθανές για NZ-DSF ή µε διαχείριση της διασποράς (dispersion 
management) [1].  
 
Μερικοί τρόποι που έχουν προταθεί είναι:  
 
• Προσθήκη διαµόρφωσης φάσης µέσω της χρήσης ενός ασύµµετρου 

διαµορφωτή πλάτους Mach-Zehnder. Αυτή η τεχνική έχει επιδείξει 
αξιοπρεπή αντιστάθµιση διασποράς.  

 
• /ιαµορφώνοντας συνοδικά (FM) το Gb παρέχεται Gb στο οπτικό σήµα που 

µπαίνει σε έναν εξωτερικό διαµορφωτή.  
 
  Θα µπορούσε να αναφερθεί ότι η εισαγωγή τερετίσµατος στις 
οπτικές επικοινωνίες αποτελεί µία χρήσιµη τεχνική. Ωστόσο, χωρίς τη χρήση 
άλλων τεχνικών εξάλειψης της διασποράς, το τερέτισµα εµποδίζει τη 
µετάδοση σήµατος σε µεγάλες αποστάσεις κατά µήκος SSMF. 
 

2.2.2. Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στο 3έκτη  

Σε αντίθεση µε τις τεχνικές ποµπού ενός α οι τεχνικές για 
αντιστάθµιση διασποράς που βασίζονται στον δέκτη µπορούν να 
αντισταθµίσουν πολλά µήκη διασποράς της ίνας. Αυτό είναι αποτέλεσµα της 
διαθεσιµότητας πολλών σχισµών dt) του σήµατος που λαµβάνεται για 
επεξεργασία. Τα µειονεκτήµατα τέτοιων προσεγγίσεων είναι: 1) απαιτήσεις 
για λογική λειτουργία στο βαθµό α 2) η πολυπλοκότητα της λογικής 

αυξάνεται µε ρυθµό 2
N 

όπου N είναι ο αριθµός των dt) στα οποία ένας 
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παλµός έχει διευρυνθεί και 3) ο απαιτούµενος λόγος σήµατος προς θόρυβο 
είναι ανάλογος του Ν.  

H εξοµάλυνση γραµµικών ή µη γραµµικών παραµορφώσεων µπορεί να 
επιτευχθεί χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα στα τερµατικά (στο ποµπό ή 
στο δέκτη), λύση που είναι ιδιαίτερα ελκυστική στις µέρες µας. Στην 
απλούστερη µορφή της, καµία αλλαγή δεν απαιτείται ούτε στο οπτικό 
κοµµάτι του ποµπού ούτε του δέκτη, ενώ ταυτόχρονα δεν προστίθενται ούτε 
και οπτικές απώλειες. 
 Στοιχεία υψηλών οπτικών απωλειών όπως η DCF ίνα µπορούν να 
αποµακρυνθούν από το δίαυλο επικοινωνίας κάτι το οποίο βελτιώνει το 
OSNR στο δέκτη. Ο ηλεκτρονικός αντισταθµιστής µπορεί εύκολα να 
σχεδιαστεί να είναι προσαρµοστικός, προσθέτοντας αλλαγές στην 
εγκατάσταση και στο δίκτυο. Επίσης η εξοµάλυνση της διασποράς µε 
ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα µεγάλο εύρος µηκών 
κύµατος, χωρίς να επηρεάζεται από την κλίση της χρωµατικής διασποράς. 
Αντίθετα η DCF ίνα µπορεί να απαλείψει την διασπορά µόνο σε ένα 
συγκεκριµένο εύρος ζώνης µετάδοσης όπου η κλίσης της είναι αντίστροφη 
της SSMF. Ο ηλεκτρονικός αντισταθµιστής µπορεί να ενσωµατωθεί µε άλλες 
τερµατικές λειτουργίες προσθέτοντας ελάχιστο επιπρόσθετο κόστος και 
µέγεθος στο σύστηµα. Πέρα ωστόσο από αυτά τα πλεονεκτήµατα, η 
ηλεκτρονική εξοµάλυνση έχει πρόσφατα τραβήξει το ενδιαφέρον και η 
βασική αιτία είναι ότι οι ρυθµοί µετάδοσης στις οπτικές επικοινωνίες 
ιστορικά πάντα προσελκύουν τον τοµέα της ηλεκτρονικής έτσι ώστε η 
απόδοση των ηλεκτρονικών να φτάνει στα όρια τους. Έτσι το γεγονός ότι 
επιτεύχθηκαν ηλεκτρονικά στοιχεία µε επαρκή εύρος ζώνης ώστε να 
µπορούν να επεξεργαστούν τα οπτικά σήµατα αποτέλεσε µια ιδιαίτερη 
πρόκληση τα τελευταία χρόνια. 
 Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη στον τοµέα των αναλογικών και 
ψηφιακών ηλεκτρονικών είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη συστηµάτων µε 
συνδυασµό αναλογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων κάτι που έδωσε ώθηση 
στην υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων για εφαρµογές σε υψηλές 
συχνότητες. 
 Προσαρµοστικά αναλογικά φίλτρα µπορούν να κατασκευαστούν 
αποτελεσµατικά χρησιµοποιώντας τεχνολογία Edge για 10 Gb/s [2], ενώ 
πρόσφατα κατασκευάστηκαν και στα 40 Gb/s [3]. Ο βασικός, ωστόσο, 
περιοριστικός παράγοντας για ψηφιακή επεξεργασία σήµατος είναι ο 
µετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό σήµα (digital to analog converter 
(DAC)).  Ενσωµατωµένα κυκλώµατα που περιλαµβάνουν µετατροπείς 
αναλογικού σε ψηφιακό σήµα (analog to digital converter (ADC)) και 
αντίστροφα έχουν παρουσιαστεί µε ταχύτητες µετατροπής στα 20 και στα 40 
Gsa/s [4], [5], [6]. O τελευταίος πραγµατικός παλµογράφος έχει ADC 
χαρακτηριστικά µε ακόµα µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης (µέχρι 50 
Gsa/s). Στην πράξη, η επίτευξη της καλύτερης απόδοσης του συστήµατος 
χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα, όπως ηλεκτρονικούς εξισωτές, απαιτεί 
την τροποποίηση του οπτικού συστήµατος. 

Τα οπτικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από γραµµικές και µη γραµµικές 

αλλοιώσεις και θόρυβο. Οι αλλοιώσεις αυτές  έχουν σαν συνέπεια την 

υποβάθµιση της απόδοσης του συστήµατος. Η υποβάθµιση αυτή µεγαλώνει 



 
26 

όσο µεγαλώνει και ο ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων του συστήµατος (π.χ. για 

ρυθµούς µετάδοσης πάνω από 10Gb/s). 

Το βασικό µοντέλο για τη µελέτη της οπτικής ζεύξης παρουσιάζεται 

στο ακόλουθο σχήµα. 

 

Σχ. 2.3 To βασικό μοντέλο οπτικής ζεύξης με ηλεκτρονικό αντισταθμιστή 

Τα εκπεµπόµενα σύµβολα  I(n)  διαµορφώνονται από την πηγή  laser 

και στη συνέχεια διέρχονται µέσα από την µονότροπη οπτική ίνα και 

ενισχύονται από τον οπτικό ενισχυτή. Κατά τη διέλευσή τους από την ίνα, οι 

εκπεµπόµενοι παλµοί αλλοιώνονται και επηρεάζουν γειτονικούς παλµούς, µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση αλληλοπαρεµβολής Συµβόλων (Inter-Symbol 

Interference, ISI).  Το σήµα αλλοιώνεται και από τον οπτικό θόρυβο 

(spontaneous emission noise) που δηµιουργείται από τον οπτικό ενισχυτή. 

Στο δέκτη, το οπτικό σήµα µετατρέπεται σε ηλεκτρικό, µέσω µιας 

φωτοδιόδου. Στο σηµείο αυτό εισέρχεται επιπλέον θόρυβος, που οφείλεται 

στη λειτουργία της φωτοδιόδου. Στη συνέχεια, το ηλεκτρικό σήµα 

δειγµατοληπτείται και ψηφιοποιείται και εισέρχεται στο σύστηµα 

ηλεκτρονικής αντιστάθµισης (equalizer)  µε στόχο την καταστολή της ISI και 

την εκτίµηση των εκπεµπόµενων συµβόλων.  

Αν και στο σχήµα φαίνεται ένα µόνο ζεύγος οπτικής ίνας και οπτικού 

ενισχυτή, στην πράξη µπορεί να υπάρχουν περισσότερα τέτοια στοιχεία, 

ανάλογα µε την τοπολογία του οπτικού δικτύου.  

Τα είδη της παραµόρφωσης του οπτικού παλµού, καθώς αυτός 

διέρχεται µέσα από την οπτική ίνα, ποικίλουν. /ύο βασικά είδη γραµµικής 

παραµόρφωσης είναι α) η χρωµατική διασπορά (CD) και η διασπορά τρόπου 

πόλωσης (PMD). Παρουσιάζονται επίσης και προβλήµατα µη γραµµικής 

παραµόρφωσης, όπως α) η ενδοφασική διαµόρφωση (self phase modulation, 

SMP)  και η ετεροφασική διαµόρφωση (cross phase modulation, XPM), και β) 

η τετρακυµατική ανάµιξη (four wave mixing, FWM) που παρουσιάζεται στα 

συστήµατα WDM.  

Βέβαια, η προφανέστερη αιτία µη γραµµικής παραµόρφωσης 

εισέρχεται στο δέκτη  από σύστηµα µετατροπής του οπτικού σήµατος σε 

ηλεκτρικό, δηλ. τη φωτοδίοδο. Ως γνωστό, η φωτοδίοδος λειτουργεί ως 

φωρατής νόµου του τετραγώνου, µε αποτέλεσµα αφενός την απώλεια της 

+
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πληροφορίας φάσης, αφετέρου την εισαγωγή εξαρτηµένου από το σήµα 

θορύβου, στο λαµβανόµενο ηλεκτρικό σήµα.  

Μια σειρά από τεχνικές έχουν προταθεί µε στόχο την αντιµετώπιση 

των αλλοιώσεων του οπτικού σήµατος. Οι τεχνικές αυτές κατατάσσονται σε  

οπτικές και  οπτο-ηλεκτρονικές.  Ωστόσο, οι οπτικές λύσεις (όπως οι οπτικοί 

αναγεννητές) έχουν υψηλή πολυπλοκότητα και κόστος. Αντίθετα οι οπτο-

ηλεκτρονικές λύσεις χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική απόδοση µε χαµηλό 

κόστος.  Για το λόγο αυτό, την τελευταία δεκαετία η έρευνα στις οπτικές 

επικοινωνίες έχει στραφεί στη χρήση τεχνικών οπτο-ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας σήµατος για την επίτευξη οπτικών δικτύων  υψηλού ρυθµού 

και  χαµηλού κόστους. Η χρήση εξισωτών καναλιού στο δέκτη οπτικών 

συστηµάτων αποτελεί αντικείµενο συστηµατικής έρευνας µε στόχο τη 

βελτίωση της απόδοσης  των συστηµάτων. 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικής αντιστάθµισης (εξίσωσης) στοχεύουν 

στην εκτίµηση των δεδοµένων που στάλθηκαν  από την επεξεργασία του 

ληφθέντος ψηφιακού σήµατος. Στην περίπτωση που η περίοδος  

δειγµατοληψίας είναι ίση µε τη περίοδο του συµβόλου, το σύστηµα 

λειτουργεί σε ρυθµό συµβόλων. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η 

περίοδος  δειγµατοληψίας είναι πολλαπλάσιο της περιόδου του συµβόλου,  

το σύστηµα λειτουργεί σε κλασµατικό ρυθµό.  

Στα οπτικά συστήµατα επικοινωνιών, η ISI µπορεί να εκτείνεται σε 

αρκετά γειτονικά σύµβολα, κυρίως λόγω της χρωµατικής διασποράς. 

Επιπλέον, τα  µη γραµµικά φαινόµενα που εµφανίζονται κατά τη µετάδοση 

στην οπτική ίνα αλλοιώνουν τη µορφή των µεταδιδόµενων παλµών. Τυπικά 

παραδείγµατα φαίνονται στα ακόλουθα σχήµατα για σήµα µε ρυθµό 

µετάδοσης 10 Gb/s πού έχουν µεταδοθεί µέσα από οπτική ίνα µε 1000 ps/nm 

διασπορά (Error! Reference source not found.) και µε 4000 ps/nm διασπορά 

(Σχήµα 2.5) και OSNR 20 dB και στις 2 περιπτώσεις. 

 

Σχ. 2.4 Διάγραμμα οφθαλμού και αστερισμός μετά από μετάδοση μέσα από οπτική ίνα με 1000ps/nm διασπορά 

και OSNR=20dB 
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Σχ. 2.5 Διάγραμμα οφθαλμού και αστερισμός μετά από μετάδοσης μέσα από οπτική ίνα με 4000ps/nm 

διασπορά και OSNR=20dB 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση 

ηλεκτρονικών εξισωτών  στα οπτικά συστήµατα. Η σχεδίαση και η απόδοση 

των εξισωτών οπτικών συστηµάτων διαφοροποιούνται από άλλα συστήµατα 

τηλεπικοινωνιών. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:  

• το σήµα θορύβου που προστίθεται  στα οπτικά σήµατα ακολουθεί µη 
κεντρική χι τετραγωνική (chi - square) κατανοµή και όχι Gaussian 
όπως στα περισσότερα  άλλα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. 

• το οπτικό κανάλι χαρακτηρίζεται από µη γραµµική παραµόρφωση 
• οι ταχύτητες λειτουργίας είναι πολύ υψηλές (>1Gbits/s) 
 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικής εξίσωσης στοχεύουν στην εκτίµηση των 

εκπεµπόµενων συµβόλων από την επεξεργασία των λαµβανοµένων 

ψηφιακών δεδοµένων. Η σχεδίαση ψηφιακών εξισωτών είναι ένα ώριµο 

επιστηµονικό πεδίο, µε εφαρµογές κυρίως στα ενσύρµατα και ασύρµατα 

ηλεκτρικά συστήµατα επικοινωνιών. Οι προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες που   

παρουσιάζονται στα οπτικά συστήµατα επικοινωνιών καθιστούν  επιτακτική 

ανάγκη τον επαναπροσδιορισµό της σχεδιαστικής διαδικασίας των 

συστηµάτων ηλεκτρονικής εξίσωσης όχι µόνο σε αλγοριθµικό επίπεδο αλλά 

και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και υλοποίησης. 

O σχεδιασµός των συστηµάτων ηλεκτρονικής αντιστάθµισης (εξίσωσης) 

βασίζεται κυρίως στις ακόλουθες προσεγγίσεις : 

α) σχεδιασµός µε επίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, ο δέκτης λαµβάνει ένα 

πακέτο γνωστών συµβόλων τα οποία χρησιµοποιούνται για την εκµάθηση 

των χαρακτηριστικών του συστήµατος και τη σχεδίαση του αλγόριθµου 

εκτίµησης των εκπεµπόµενων συµβόλων, σύµφωνα µε κάποιον αλγόριθµο 

εκµάθησης. Η εκποµπή ακολουθίας εκµάθησης δε φαίνεται να αποτελεί 

σηµαντικό πρόβληµα στα οπτικά συστήµατα επικοινωνιών που εξετάζουµε, 

και δύναται να ενσωµατωθεί στη διαδικασία αρχικοποίησης της οπτικής 

ζεύξης, µε αµελητέα επιβάρυνση στη χωρητικότητα της ζεύξης.  
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β) σχεδιασµός δίχως επίβλεψη. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη 

περίπτωση, η σχεδίαση του ηλεκτρονικού συστήµατος αντιστάθµισης γίνεται 

δίχως τη χρήση κάποιας γνωστής ακολουθίας δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή 

µπορεί επιπλέον να χρησιµοποιηθεί και για την περιοδική προσαρµογή των 

παραµέτρων του αλγόριθµου αντιστάθµισης κατά την περίοδο λήψης 

δεδοµένων. 

2.2.2.1 Εξισωτές συµβόλων γραµµικής παραµετροποίησης 

Οι εξισωτές συµβόλων που επιδέχονται γραµµική παραµετροποίηση 

στοχεύουν στην εκτίµηση εκπεµπόµενων συµβόλων από την επεξεργασία 

των λαµβανοµένων ψηφιακών δεδοµένων. Περιγράφονται από συστήµατα 

διακριτού χρόνου, πολλαπλών εισόδων 

Το µοντέλο εξισωτή γραµµικής παραµετροποίησης είναι αρκετά 

γενικό. Περιλαµβάνει τους γνωστούς τύπους εξισωτών, όπως 

• Γραµµικοί εγκάρσιοι εξισωτές ( Linear Transversal Equalizers, LTE) 
• Εξισωτές ανάδρασης απόφασης (Decision Feedback Equalizers, DFE) 
• Εξισωτές κλασµατικής απόστασης (Fractionally Spaced Equalizers, FS-

LTE, FS-DFE) 
• Μη γραµµικοί εγκάρσιοι εξισωτές τύπου Volterra (Nonlinear Volterra 

Transversal Equalizers, V-NTE) 
• Μη γραµµικοί εξισωτές ανάδρασης τύπου Volterra (Nonlinear Volterra 

Decision Feedback Equalizers, V-NDFE) 
• Μη γραµµικοί εξισωτές κλασµατικής απόστασης (FS-V-NTE, FS-V-

NDFE) 
Η σχεδίαση βέλτιστων εξισωτών ανάγεται στην εκτίµηση των 

παραµέτρων των εξισωτών  (διάνυσµα C),   

• είτε άµεσα από τα λαµβανόµενα δεδοµένα,  
• είτε έµµεσα από την εκτίµηση των παραµέτρων του καναλιού και της 

ισχύος του θορύβου.  
Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός των συντελεστών του εξισωτή ή 

του καναλιού γίνεται µε τη βελτιστοποίηση κατάλληλης συνάρτησης 

κόστους.  Το πλέον συνηθισµένο κριτήριο είναι το µέσο τετραγωνικό σφάλµα 

µεταξύ του εκπεµπόµενου συµβόλου και του εκτιµώµενου συµβόλου. Η 

βελτιστοποίηση της συνάρτησης κόστους γίνεται µε τη χρήση 

προσαρµοστικών αλγορίθµων, όπως ο LMS και ο RLS και τα παράγωγά τους. 

 

2.2.2.2 Εξισωτής Ακολουθίας Μέγιστης Πιθανοφάνειας   

Οι  προαναφερθέντες εξισωτές ανήκουν στην κατηγορία των  

εξισωτών απόφασης ανά σύµβολο, όπου η απόφαση λαµβάνεται κάθε φορά 

για ένα σύµβολο. Ένα άλλο είδος εξισωτών είναι οι εξισωτές απόφασης 

ακολουθίας, όπου ο µηχανισµός λήψης αποφάσεων στηρίζεται σε ολόκληρη 

την ακολουθία  των ληφθέντων δειγµάτων. Τέτοιοι είναι οι εξισωτές τύπου 

MLSE (Maximum Likelihood Sequence Equalizers).  
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Οι εξισωτές MLSE υλοποιούνται αποτελεσµατικά από τον αλγόριθµο 

Viterbi. O αλγόριθµος Viterbi χρησιµοποιεί κατάλληλες µετρικές αποστάσεις 

για να σταθµίσει τα εισερχόµενα αλλοιωµένα δεδοµένα. Ο υπολογισµός των 

µετρικών αποστάσεων απαιτεί   την εκτίµηση του καναλιού. Στην περίπτωση 

γραµµικών καναλιών και Gaussian θορύβου η εκτίµηση του καναλιού είναι 

απλή και οι µετρικές υπολογίζονται εύκολα µε τη βοήθεια Ευκλείδειων 

αποστάσεων. Ωστόσο, τα οπτικά κανάλια χαρακτηρίζονται από µη 

γραµµικότητα και θόρυβο συσχετισµένο µε το σήµα. Στην περίπτωση αυτή η 

ακριβής εκτίµηση του καναλιού είναι ιδιαίτερα δυσχερής και οδηγεί σε 

πολύπλοκες µεθόδους εκτίµησης.  

2.2.2.3 Eξισωτής ακολουθίας  βασισµένος  στην οµαδοποίηση   

Οι  εξισωτές ακολουθίας βασισµένοι στην οµαδοποίηση (Clustering 

Based Sequence Equalizers) παρουσιάζουν  ιδιαίτερα εύρωστη συµπεριφορά, 

παρουσία µη γραµµικοτήτων και αλληλοπαρεµβολής συµβόλων. Η 

αποτελεσµατικότητα αυτή οφείλεται στο ότι σε αντίθεση µε τους κλασικούς 

εξισωτές ακολουθίας, ο συγκεκριµένος εξισωτής αποφεύγει τη 

µοντελοποίηση και την εκτίµηση του καναλιού η οποία µπορεί ν’ αποδειχθεί 

εξαιρετικά δύσκολη σε µη γραµµικό περιβάλλον.  

Η βασική µεθοδολογία βασίζεται σε τεχνικές αναγνώρισης προτύπων 

και οµαδοποίησης (clustering). Η µεθοδολογία εκµεταλλεύεται το γεγονός 

ότι συνδυάζοντας l διαδοχικές παρατηρήσεις του  λαµβανοµένου σήµατος, 

αυτές οµαδοποιούνται σε συγκεκριµένα σηµεία στον l-διάστατο χώρο.  Ο 

αριθµός και το σχήµα των  οµάδων (clusters)  που σχηµατίζονται  στον l-

διάστατο χώρο από  τα λαµβανόµενα δεδοµένα  σχετίζεται µε τις 

ενυπάρχουσες αλλοιώσεις του σήµατος.  Το πρόβληµα εποµένως του 

σχεδιασµού µετατοπίζεται στην εύρεση αυτών των σηµείων – οµάδων  και 

στις µεταξύ τους µεταβάσεις, υιοθετώντας Viterbi τεχνικές. Με αυτόν τον 

τρόπο, αποφεύγεται η µοντελοποίηση του καναλιού, και καθίσταται 

ευκολότερη η αντιµετώπιση µη γραµµικοτήτων αλλά και µη λευκών 

παρεµβολών.  

2.2.3. Οπτικό σύστηµα/Ίνα 

Σε αντίθεση µε την ηλεκτρική επεξεργασία που χρησιµοποιείται στις 
τεχνικές αντιστάθµισης που βασίζονται στον ποµπό και στο λήπτη, αυτές που 
χρησιµοποιούνται στο µήκος της ίνας χρησιµοποιούν οπτική επεξεργασία. 
Ποικίλες µέθοδοι αυτού του είδους έχουν παρουσιαστεί.  
 

2.2.3.1. Ίνα αρνητικής διασποράς 

Αυτή είναι η τεχνική που προτιµάται στο παρόν και γενικά αναφέρεται 
ως ίνα αντιστάθµισης διασποράς (dispersion-compensating fiber (DCF)). Σε 
αυτές τις ίνες η κλίση της εξάρτησης του µήκους κύµατος από τη διασπορά 
έχει το ίδιο ίχνος µε αυτήν της συµβατικής ίνας (θετικής), έτσι οι ίνες 
ακυρώνουν εντελώς τη διασπορά µόνο σε ένα µήκος κύµατος. 
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Η ίνα απαλοιφής της διασποράς (dispersion compensating fiber (DCF)) 
χρησιµοποιείται στα περισσότερα µητροπολιτικά δίκτυα και συστήµατα 
οπτικών επικοινωνιών µεγάλων αποστάσεων µετάδοσης. Τα  χαρακτηριστικά 
της διασποράς της οπτικής ίνας µπορούν να τροποποιηθούν µε προσεχτικό 
σχεδιασµό του πυρήνα της οπτικής ίνας. Η DCF σχεδιάζεται να έχει µεγάλη 
αρνητική τιµή χρωµατικής διασποράς. Τυπικά γύρω στα -100 ps/nm/χµ 
συγκρινόµενη µε τα +17 ps/nm/χµ της SSMF. Για αυτόν το λόγο, λίγα 
χιλιόµετρα DCF ίνας απαιτούνται για να απαλείψουν τη χρωµατική διασπορά 
ενός τυπικού µήκους οπτικής ίνας. Ωστόσο, αυτή η υψηλή τιµή της 
χρωµατικής διασποράς µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε κόστος υψηλής 
εξασθένισης (γύρω στα 0.5 dB/χµ συγκρινόµενη µε τα 0.2 dB/χµ της SSMF) 
και µη γραµµική παράµετρο 2.3 συγκρινόµενη µε τα 1.22 W-1χµ-1) [7]. Σε 
ένα δίαυλο οπτικών επικοινωνιών, η DCF µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα 
κοµµάτι του συστήµατος µετάδοσης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις 
που υπάρχει η ανάγκη για την αναβάθµιση ενός ήδη εγκατεστηµένου 
δίαυλου επικοινωνίας σε µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης, για παράδειγµα 
στα 10 Gb/s ή παραπάνω, η DCF τοποθετείται σε συνδυασµό µε οπτικούς 
ενισχυτές κατά µήκος του διαύλου επικοινωνίας. Αυτά τα καρούλια οπτικής 
ίνας έχουν σηµαντικό κόστος και βέβαια φυσικό µέγεθος. Επίσης, 
επιπρόσθετη ενίσχυση απαιτείται για να υπερνικήσει τις σηµαντικές 
επιπρόσθετες απώλειες λόγω της DCF. Αυτό το φαινόµενο κατά το οποίο 
χρησιµοποιούνται οπτικοί ενισχυτές προκαλεί µείωση του OSNR στο δέκτη. 
 H DCF επιτρέπει το σχεδιασµό DWDM συστηµάτων, µεγάλων 
αποστάσεων χρησιµοποιώντας τη τεχνική διαχείρισης της διασποράς 
(dispersion management) (η οποία κάποιες φορές ονοµάζεται και απεικόνιση 
της διασποράς (dispersion mapping) κατά την οποία η διασπορά κατά µήκος 
του διαύλου επικοινωνίας καθορίζεται έτσι ώστε ταυτόχρονα να απαλείφει 
τη χρωµατική διασπορά και να καταστέλλει τις µη γραµµικές 
παραµορφώσεις [8]. Η DCF µπορεί να απαλείψει τη χρωµατική διασπορά 
ενός µόνο µήκους κύµατος, ωστόσο για µεγάλα DWDM συστήµατα πρέπει να 
χρησιµοποιείται DCF µε µία κλίση της διασποράς που να αντιστοιχεί στο 
συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Αυτό είναι δύσκολο για SSMF και για 
παλαιότερες εκδόσεις της ίνας της µορφής NZ-DSF οι οποίες έχουν σηµαντική 
κλίση. Για αυτό συχνά επιπρόσθετη απαλοιφή της χρωµατικής διασποράς 
απαιτείται για ένα µήκος κύµατος ή για ένα σύνολο µηκών κύµατος 
προσθέτοντας βέβαια πολυπλοκότητα στο σύστηµα. Ένα ακόµη µειονέκτηµα 
της χρήσης DCF έγκειται στο γεγονός ότι η DCF προσφέρει προκαθορισµένη 
απαλοιφή της χρωµατικής διασποράς. Για αυτό η τιµή της χρωµατικής 
διασποράς της DCF ίνας πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στο µήκος του 
δίαυλου επικοινωνίας. Αν το µήκος του δίαυλου επικοινωνίας αλλάξει, η 
διαδικασία αλλαγής της DCF είναι µία δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. 
 Σε αυτήν την παράγραφο περιγράφτηκαν τα µειονεκτήµατα της 
χρήσης DCF. Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστό ότι η DCF προσφέρει υψηλής 
ποιότητα απαλοιφή της χρωµατικής διασποράς, ενώ έχει και ικανότητα να 
διαχειρίζεται την διασπορά περιοδικά κατά µήκος του διαύλου (και όχι στα 
τερµατικά),γεγονός το οποίο βοηθάει επίσης στην εξάλειψη των µη 
γραµµικών παραµορφώσεων. 
 Ένα σύµβολο που χρησιµοποιείται συχνά για να δείξει την αξία της 
αντιστάθµισης ινών (FOM) είναι η απόλυτη τιµή της διασποράς διαιρεµένη µε 
την εξασθένηση η οποία συνήθως εκφράζεται σε µονάδες ps/nm/dB. Η 



 
32 

επιπρόσθετη απώλεια που προκύπτει από τη DCF µειώνει το SNR του 
συστήµατος και η µη γραµµικότητα της DCF αυξάνει την παραµόρφωση του 
σήµατος.  
 

2.2.3.2. Συµβολόµετρα 

 Τα συµβολόµετρα αντισταθµίζουν τη διασπορά παρέχοντας 
µονοπάτια, που εξαρτώνται από το µήκος κύµατος, διαφόρων µηκών για 
διαφορετικές φασµατικές συνιστώσες του σήµατος.  

2.2.3.2.1. Gires-Tournois (GT) 

 
Σχ. 2.6 Συμβολόμετρο Gires-Tournois 

 
 Το συµβολόµετρο Gires-Tournois (GT) είναι ένα etalon φίλτρο στο 
οποίο ο πρώτος καθρέφτης είναι µερικώς ανακλαστικός και ο δεύτερος 
καθρέφτης είναι ανακλαστικός 100%. Έτσι όλο το επικείµενο φως ανακλάται 
αλλά υπάρχει ένα διαφορικό σύνολο που εξαρτάται από το µήκος κύµατος 
που καθυστερεί κοντά στην κοιλότητα συντονισµού. Η διάταξη των 
καθρεφτών µπορεί να κανονιστεί ώστε να ρυθµίζει το συντονισµό στο µήκος 
κύµατος του σήµατος και το σήµα στο οποίο έχει γίνει διασπορά ανακτάται 
µέσω ενός οπτικού συνδέσµου ή κυκλοφορητή. Η διασπορά ενός GT 
συµβολόµετρου είναι περιοδική. Έτσι ταιριάζοντας την περιοδικότητα µε τη 
διάταξη του καναλιού σε ένα WDM σύστηµα όλα τα κανάλια θα µπορούσαν 
να αντισταθµιστούν ταυτόχρονα. Άλλες οπτικές τεχνικές µπορούν να 
απαλείψουν τη χρωµατική διασπορά για πολύ περισσότερα κανάλια και να 
προσφέρουν µεγαλύτερη περιοχή συντονισµού της διασποράς (dispersion 
tuning range). /ιάφορες δοµές έταλον έχουν προταθεί και παρουσιαστεί. Στο 
[9], χρησιµοποιήθηκαν δύο έταλον Gires-Tournois λεπτών υµενίων 
ελευθέρου χώρου για να µεταβάλλουν τη διασπορά σε τάξεις των ± 800 
ps/nm για πολλαπλά κανάλια σε ένα πλέγµα των 50 GHz µεταβάλλοντας την 
θερµοκρασία. Το χρησιµοποιούµενο εύρος ζώνης του κάθε καναλιού ήταν 25 
GHz, επιτρέποντας λειτουργία στα 10Gb/s. Οι εισαγόµενες απώλειες ήταν 
4.4 dB [10]. 
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2.2.3.2.2. Διαδοχικά Mach-Zehnder 

 
Σχ. 2.7 Διαδοχικά Mach-Zehnder 

 
 Μια άλλη συµβολοµετρική συσκευή είναι ένα επίπεδο κύκλωµα 
διοξειδίου του πυριτίου σε πυρίτιο που περιέχει διαδοχικά συµβολόµετρα 
Mach-Zehnder. Σε ένα συµβολόµετρο Mach-Zehnder το φως διαιρείται σε 2 
γενικά άνισου µήκους µονοπάτια και µετά ανασυνδυάζεται σε αυτήν την 
περίπτωση από έναν συζεύκτη 2×2. Τα µήκη των µονοπατιών διατάσσονται 
έτσι ώστε το µπλε φως να ταξιδεύει κυρίως στους µακρύτερους βραχίονες 
ενώ το κόκκινο να ταξιδεύει περισσότερο στους πιο κοντούς βραχίονες. Η 
συσκευή εξαρτάται από την πόλωση και υποφέρει από το µειονέκτηµα ενός 
περιορισµένου εύρους ζώνης λειτουργίας και µιας σχετικά περιορισµένης 
δυνατότητας αντιστάθµισης. Επιπρόσθετα η περιοδικότητα της συσκευής των 
διαδοχικών Mach-Zehnder µπορεί να επιτρέψει σε όλα τα κανάλια σε ένα 
WDM σύστηµα να αντισταθµίζονται ταυτόχρονα.  

2.2.3.2.3. Chirped Fiber Bragg Grating 

 Η βασική αρχή πίσω από σχεδόν όλους τους αντισταθµιστές τύπου 
fiber grating είναι η ανάκλαση bragg σε ένα fiber grating. Αυτοί οι fiber 
gratings (τύπου bragg ) ανακλούν φως µικρής κλίµακας µήκους κύµατος που 
καθορίζεται από την περίοδο βάσει της οποίας είναι κατασκευασµένοι. Αυτοί 
οι ανακλαστήρες έχουν χρησιµοποιηθεί ως κάτοπτρα laser και στενής ζώνης 
φίλτρα WDM για add/drop καναλιών. 

 
Σχ. 2.8 Chirped Fiber Grating 
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 Μια σηµαντική προσέγγιση της fiber grating τεχνολογίας είναι ότι το 
προφίλ διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης κατά µήκος της ίνας µπορεί να 
ελεγχθεί σε µεγάλο βαθµό µέσω µιας ποικιλίας από τεχνικές παραγωγής 
grating.  

Η συµβολοµετρική συσκευή που επί του παρόντος ελκύει την 
περισσότερη προσοχή είναι η chirped fiber Bragg grating. Σε έναν 
αντισταθµιστή διασποράς η περίοδος του πλέγµατος µειώνεται γραµµικά 
κατά το µήκος της συσκευής. Εποµένως το µπλε φως ανακλάται σε ένα 
σηµείο πιο µέσα στη συσκευή από το κόκκινο φως και έτσι καθυστερείται σε 
σχέση µε το κόκκινο φως. Αυτές οι συσκευές µπορούν να είναι συµπαγείς. 
Τα πλέγµατα προσφέρουν χαµηλή απώλεια στο µη συντονισµένο φως που 
περνά από µέσα τους έτσι η λειτουργία του πολλαπλού µήκους κύµατος 
µπορεί να ληφθεί βάζοντας διάφορα πλέγµατα σε σειρές κατά την ίνα κάθε 
ένα επικεντρωµένο σε διαφορετικό µήκος κύµατος. Έχουν ακόµα 
περιορισµένο εύρος ζώνης λειτουργίας και αντίθετα µε άλλες 
συµβολοµετρικές συσκευές η διασπορά δεν έχει µια χρήσιµη περιοδικότητα. 
Πολλοί τύποι οπτικών προσαρµοστικών αντισταθµιστών έχουν παρουσιαστεί. 
Ίσως ο πιο διαδεδοµένος από αυτούς είναι οι συστοιχίες φραγµάτων 
περίθλασης Bragg (chirped fibre bragg grating (CFBG)). Tα FBG είναι 
τµήµατα SSMF µε περιοδικό διαµορφωµένο δείκτη διάθλασης του πυρήνα. 
Ένα Bragg grating έχει µέγιστη ανάκλαση όταν η περίοδος περίθλασης 
ισούται µε το µισό του µήκους κύµατος. Έτσι ένα Bragg grating µε 
διαφορετική περίοδο περίθλασης κατά το µήκος του, όπως παρουσιάζεται 
στο σχήµα, ανακλά µεγαλύτερα µήκη κύµατος πριν από τα µικρότερα µήκη 
κύµατος δηµιουργώντας αντίθετη χρωµατική διασπορά από ότι η SSMF έχει.  

 
Σχ. 2.9 Βασική Αρχή Λειτουργίας Fiber Bragg Grating  

  H τιµή της διασποράς µπορεί να συντονιστεί µεταβάλλοντας είτε το 
µήκος της ίνας, είτε την θερµοκρασία, είτε επιφέροντας µηχανικές 
καταπονήσεις όπως θα αναλυθεί πιο κάτω. Ωστόσο, όσο η διασπορά 
συντονίζεται, αλλάζει το κεντρικό µήκος κύµατος της απόκρισης. Πολύπλοκα 
σχέδια, που περιλαµβάνουν τη χρήση θερµοκρασίας και µηχανικές 
καταπονήσεις, απαιτούνται για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο [11].Τα 
περισσότερα CFBG είναι για απαλοιφή της διασποράς ενός µήκους κύµατος. 
Ταυτόχρονη απαλοιφή πολλών διαφορετικών µηκών κύµατος θα ήταν ένα 
πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα. Για την επίτευξη υψηλής περιοχής 
συντονισµού (tuning range) και λειτουργία σε πολλαπλά µήκη κύµατος, 
απαιτούνται σχέδια πολλαπλών CFBG. Στο [12], τέσσερα σήµατα των 40 
Gb/s απαλείφτηκαν µε µία περιοχή συντονισµού της τάξης των +- 300 
ps/nm. 



 
35 

2.2.3.2.4. Imaged Phased Array 

 Η imaged phased array είναι µία άλλη τεχνική για πολλαπλά κανάλια 
χρησιµοποιώντας οπτική ελεύθερου χώρου [13]. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ένα υπό γωνία έταλον διαχωρίζει τα προσπίπτοντα µήκη κύµατος. Κάθε 
µήκος κύµατος παίρνει ένα διαφορετικό µονοπάτι, δηµιουργώντας 
διασπορά. Μία διακύµανση της διασποράς της τάξης των ± 2000 ps/nm 
µετρήθηκε για 60 κανάλια σε ένα πλέγµα των 100 GHz. Ένα πείραµα 
µετάδοσης στα 10 Gb/s πάνω από 110 χµ έδειξε ότι το διάγραµµα µατιού 
µπορούσε να παραµείνει ανοιχτό αν και δεν ελήφθησαν µετρήσεις ούτε για 
BER αλλά ούτε και για πέναλτι του διαγράµµατος µατιού (eye opening 
penalty (EOP)). 

2.2.3.2.5. Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης 

 Οπτικά φίλτρα πεπερασµένης κρουστικής απόκρισης (finite impulse 
response (FIR)) µπορούν να κατασκευαστούν σαν επίπεδα κυκλώµατα 
κυµατοδηγών [14], [15]. Στο [14], ένα FIR φίλτρο έκτης τάξεως µε ελεύθερη 
φασµατική περιοχή 100 GHz, κατάλληλο για λειτουργία στα 40 Gb/s 
κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας κυµατοδηγούς SiON σε διοξείδιο 
πυριτίου. Το κύκλωµα ήταν 16 x 12 mm. Μετρήθηκε µία διακύµανση της 
διασποράς της τάξης των ± 100 ps/nm. Όσο τα χαρακτηριστικά του φίλτρου 
είναι περιοδικά, είναι δυνατή η λειτουργία πολλαπλών καναλιών. Οι 
προσαρµοστικοί οπτικοί αντισταθµιστές που συζητήθηκαν παραπάνω έχουν 
µία περιορισµένη περιοχή συντονισµού λίγων εκατοστών ps/nm. Θα 
απαιτούνταν ένας µεγάλος αριθµός τέτοιων στοιχείων για µετάδοση σε 
µεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, πέρα από µικρού µήκους διαύλους, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί επιπρόσθετα µε τη DCF και όχι αντί αυτής. Ακόµα, είναι 
περισσότερο κατάλληλα για συνολική εξάλειψη της διασποράς για ατοµικά 
µήκη κύµατος ή για ένα σύνολο µηκών κύµατος µέσα σε ένα DWDM σύστηµα 
απεικόνισης της διασποράς. Επιπρόσθετα, οι προσαρµοστικοί οπτικοί 
αντισταθµιστές τείνουν να έχουν τα ίδια µειονεκτήµατα όπως και η DCF σε 
σχέση µε το κόστος, το φυσικό τους µέγεθος και τις οπτικές απώλειές τους. 

2.2.3.2.6. Φασματική αντιστροφή 

 Το σήµα είναι διεσπαρµένο στο πρώτο µισό του διαστήµατος διάδοσης 
οδηγώντας σε παραµορφωµένους παλµούς µε το µπλε φως να οδηγεί το 
κόκκινο. Στη συνέχεια, σε αυτό το διεσπαρµένο σήµα γίνεται σύζευξη 
φάσης. Η σύζευξη φάσης αντιστρέφει το οπτικό φάσµα του σήµατος έτσι 
ώστε το κόκκινο φως γίνεται µπλε και το µπλε κόκκινο. Το σχήµα του 
παλµού παραµένει το ίδιο αλλά τώρα το προπορευόµενο τµήµα είναι κόκκινο 
και η ουρά µπλε. Τώρα η διασπορά στο δεύτερο µισό του διαστήµατος 
ανασχηµατίζει τον παλµό έτσι ώστε αν η διασπορά πριν τη σύζευξη φάσης 
ταιριάζει µε τη διασπορά µετά από αυτήν τότε το αρχικό σχήµα του παλµού 
θα επιστρέψει στο τέλος του διαστήµατος. Η σύζευξη φάσης είναι µια 
διαδικασία στη οποία ένα διαµορφωµένο σήµα της µορφής:  

( )( , , , ) ( , , , ) j z tE x y z t E x y z t e βω ω−
=  

Εξ. 2.2 

 
µετατρέπεται σε  
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[ ](2 ) (2 )' ( , , , ) ( , , , ) j z tE x y z t E x y z t e β ω ω ω ω′ ′− − −∗
=  

Εξ. 2.3 

 
 
 Παρόλο που αυτή η τεχνική της mid-span phase conjugation έχει 
µεγάλη ιστορία, προτάθηκε πρώτα το 1979 [16] και παρουσιάστηκε το 1993 
[17] δεν έχει ποτέ τεθεί σε εµπορική εφαρµογή. Μολονότι µέσω αυτής της 
τεχνικής µπορεί να επιτευχθεί µετάδοση σε µεγάλες αποστάσεις µε ένα µόνο 
στοιχείο εξάλειψης της διασποράς που περιγράφτηκε παραπάνω, η ανάγκη 
τοποθέτησης του αντισταθµιστή σε ακριβή θέση κατά µήκος του διαύλου 
είναι δύσκολο να επιτευχτεί στην πράξη. Επίσης, ξεχωριστά µήκη κύµατος 
δεν µπορούν εύκολα να προστεθούν ή να αφαιρεθούν σε ενδιάµεσα σηµεία 
κατά µήκος του διαύλου επικοινωνίας. H τεχνική µεσο-τµηµατικής σύζευξη 
φάσης (ή αλλιώς µεσο-τµηµατική αναστροφή του φάσµατος) µε απλά λόγια 
χρησιµοποιεί ένα απλό µη γραµµικό οπτικό στοιχείο που αντιστρέφει το 
φάσµα του σήµατος στη µέση του διαύλου επικοινωνίας. Έτσι, η χρωµατική 
διασπορά του δεύτερου µισού του διαύλου αντιστρέφει το αποτέλεσµα του 
πρώτου µισού. Για παράδειγµα, σε αυτό το σηµείο µπορεί κανείς να 
αναφέρει ότι και τα προϊόντα του FWM είναι φασµατικά ανεστραµµένα σε 
σχέση µε τα αρχικά σήµατα. 
 

3.Tunable Dispersion Compensation 
  
 Η λογική της συντονίσιµης αντιστάθµισης διασποράς (Tunable 
Dispersion Compensation - TDC) αναφέρεται σε µια γκάµα οπτικών 
τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν µόνο σε µια ελεγχόµενη ποσότητα 
χρωµατικής διασποράς να προστίθεται σε ένα σήµα συγκεκριµένου εύρους 
ζώνης. Η συντονίσιµη αυτή αντιστάθµιση διασποράς µπορεί να διαχωριστεί 
από την ρυθµίσιµη (adjustable) αντιστάθµιση, η οποία απαιτεί µεταγωγή και 
συνεπώς απώλεια δεδοµένων κατά τη διάρκεια της αλλαγής στη διασπορά. 
Η έννοια συντονίσιµη υπονοεί ότι είναι δυνατόν να εφαρµοστεί µια συνεχώς 
µεταβαλλόµενη αντιστάθµιση διασποράς σε βρόχους µε σκοπό να 
σταθεροποιηθούν κανάλια υψηλού ρυθµού δεδοµένων ή για να ξεπεραστεί  
µια επαναδιάρθρωση (re-configuration) ενός δικτύου. Αυτή η τεχνολογία 
αναγνωρίζεται ως απαραίτητη για την ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων για ρυθµούς δεδοµένων από 40 Gbps και πάνω. Σε αυτούς τους 
υψηλούς ρυθµούς δεδοµένων, η ευαισθησία της διασποράς είναι από µερικές 
δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες ps/nm. Σε χαµηλότερους ρυθµούς 
δεδοµένων η tunable αντιστάθµιση διασποράς απαιτείται µόνο για στατική 
µικρορύθµιση (static trimming) του συστήµατος ώστε να αντισταθµιστεί το 
“mismatch” (κακή προσαρµογή) της κλίσης της διασποράς ή ακόµη και για 
reconfiguration του συστήµατος. Ωστόσο, εξαιτίας τις υψηλότερης ανοχής σε 
διασπορά, η χρήσιµη κλίµακα συντονισµού είναι από µερικές εκατοντάδες 
µέχρι µερικές χιλιάδες ps/nm. Η διασπορά αυτού του µεγέθους είναι 
δυσκολότερο να µπορέσει να επιτευχθεί µε τη χρήση µιας και µόνο διακριτής 
συσκευής, σε αντίθεση µε αυτό που µπορεί να συµβεί για συστήµατα  
υψηλών ρυθµών µετάδοσης. 



 
37 

  Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η tunable αντιστάθµιση διασποράς 
φέρεται να βρίσκει ισχυρότερο πεδίο δράσης στα 40 Gb/s, όπου το κόστος 
ανά εύρος ζώνης είναι ευνοϊκότερο, η κλίµακα διασποράς είναι εφικτότερη 
ενώ και οι ηλεκτρονικοί ισοσταθµιστές αποτελούν µια λιγότερο πρακτική 
λύση. 
 Η tunable αντιστάθµιση διασποράς έχει εφαρµοστεί σε διάφορες 
τεχνολογικές πλατφόρµες, συµπεριλαµβανοµένων των fiber gratings, των 
επίπεδων κυµατοδηγών (planar waveguides), λεπτών etalon εµενίου αλλά 
και άλλων. Εµείς θα επικεντρωθούµε κυρίως στην αντιστάθµιση διασποράς 
µέσω fiber grating καθώς επί του παρόντος φαίνεται να είναι µια από τις 
καλύτερα ανεπτυγµένες TDC τεχνολογίες.  

Στα επόµενα δύο κοµµάτια που ακολουθούν θα εξηγήσουµε, σε 
γενικές γραµµές, την επίδραση της διασποράς και της κλίσης της διασποράς 
σε ένα σύστηµα καθώς, επίσης και την ανάγκη για συντονίσιµη αντιστάθµιση 
διασποράς. 
 

3.1. Επισκόπηση της Fiber Grating TDC Τεχνολογίας 

Σε πρώτη φάση θα αναλύσουµε τη βασική λογική πίσω από την 
αντιστάθµιση της διασποράς µέσω fiber gratings και θα δώσουµε απλούς 
σχεδιαστικούς κανόνες που τη διέπουν. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε 
µεθόδους που κάνουν τα fiber gratings tunable και θα αναφέρουµε 
διαφορετικούς σχεδιασµούς TDC µε fiber gratings. Τέλος, θα συγκρίνουµε τα 
fiber gratings µε άλλες TDC τεχνολογίες που επίσης είναι αρκετά 
ανεπτυγµένες.  
  

3.1.1. Tunable Linearly Chirped Fiber Grating αντισταθµιστές διασποράς  

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε στα γραµµικώς chirped fiber 
gratings, αφού µέχρι στιγµής πρόκειται για τα πιο επιτυχηµένη grating TDC 
τεχνολογία. Ο συντονισµός της αντιστάθµισης σε γραµµικώς chirped FBGs 
επιτυγχάνεται είτε µέσω παραµόρφωσης (strain) είτε µέσω θερµοκρασιακών 
µεταβολών στις ιδιότητες της ίνας. Όπως είναι γνωστό ο ενεργός δείκτης 
διάθλασης είναι εξαρτώµενος από τη θερµοκρασία. Θα ασχοληθούµε κυρίως 
µε το tunability που επάγεται από αλλαγές στη θερµοκρασία. Οι µέθοδοι 
αυτές άλλωστε αποτελούν το ασφαλέστερο µονοπάτι για να γίνει εµπορικά 
συµφέρουσα η TDC τεχνολογία, εξαιτίας τις υψηλής αξιοπιστίας τους και του 
χαµηλού τους PMD. Έτσι, όπως είναι προφανές η κατανόηση του θερµικού 
συντονισµού µπορεί να εξηγήσει εύκολα και τις µεθόδους συντονισµού µέσω 
strain. 
 

3.1.2. Θερµικώς Συντονίσιµα TDC 

 Για να ελεγχθεί η χρωµατική διασπορά µπορεί να εφαρµοστεί µια 
µεταβλητή θερµοβαθµίδα (temperature gradient) στο fiber grating. 
Αλλάζοντας το µέτρο της βαθµίδας, µεταβάλλεται και ο ρυθµός του grating 
µε άµεση συνέπεια τη µεταβολή και της διασποράς. Για το σκοπό αυτό, στην 
περίπτωση της θερµικής βαθµίδας (thermal gradient) στις πρώτες επιδείξεις 
χρησιµοποιήθηκε απλά µια ψύκτρα σε κάθε άκρη του grating [18]. Αυτή η 
σχεδίαση έχει το µειονέκτηµα του µεγάλου µεγέθους, του αργού χρόνου 
απόκρισης και της µη αποδοτικής χρήσης ισχύος.  Μια άλλη προσέγγιση 
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είναι η εφαρµογή ανοµοιόµορφων λεπτών ψυκτρών υµενίου.To παρακάτω 
σχήµα απεικονίζει ένα τυπικό προφίλ υµενίου. Όπου το στρώµα υµενίου 
είναι παχύτερο, η θερµοκρασία που θα δίνεται θα είναι µικρότερη. Η σχέση 
ανάµεσα στο πάχος του υµενίου και τη θερµοκρασία, ωστόσο είναι λίγο πιο 
πολύπλοκη, εξαιτίας την εξάρτησης της αντίστασης του υµενίου από τη 
θερµοκρασία αλλά και το ίδιος του το πάχους της. 

 Ένα σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει να ξεπεραστεί για να έχουµε 
επιτυχηµένη TDC είναι ότι το κεντρικό µήκος κύµατος της συσκευής δεν 
πρέπει να ολισθαίνει. Για το λόγο αυτό, η θερµική βαθµίδα δεν πρέπει να 
έχει πόλωση που να προκαλεί τη µεταβολή όλου του φάσµατος του grating 
µε τη θερµοκρασία. Πρακτικά, κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
διασφαλίζοντας ότι η µια άκρη της λεπτής ψύκτρας υµενίου είναι επαρκούς 
πάχους ώστε οι αλλαγές της θερµοκρασίας εκεί να είναι µικρές. Κάτι τέτοιο 
βέβαια, δύναται να επιτευχθεί µε τη βοήθεια της χρήσης µιας επιπρόσθετης 
οµοιόµορφης ψύκτρας ώστε να διατηρηθεί µια σταθερή ελάχιστη 
θερµοκρασία. 

 

3.2. Σύγκριση µε άλλες TDC τεχνολογίες 

  Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί και παραπάνω έχουν αναπτυχθεί 
και άλλες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για tunable dispersion 
compensation. Προεξέχουσα θέση ανάµεσα σε αυτές είναι οι συσκευές 
βασισµένες σε συντονιστές (resonator) [19]. Σε τέτοιου τύπου συσκευές, η 
διασπορά µιας η περισσοτέρων κοιλοτήτων συντονισµού συναθροίζεται και 
παράγει µια συνολική χρωµατική διασπορά. Αλλάζοντας τη σύζευξη αυτών 
των κοιλοτήτων όπως και των µετατοπίσεων φάσης µεταξύ τους, η διασπορά 
µπορεί να συντονιστεί. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό των 
αντισταθµιστών διασποράς µε συντονιστές είναι ότι η απόκριση συντονισµού 
είναι περιοδική στη συχνότητα. Οι δύο συνηθέστερες υλοποιήσεις tunable 
αντισταθµιστών διασποράς µε resonator (συντονιστές) είναι οι συντονιστές 
δακτυλίου (waveguide ring resonators ) και το Gire-Tournois εταλον.  

 
Σχ. 3.1 (α) Συντονιστές Δακτυλίου, (β) Gires-Tournois Etalon 
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 Το σχήµα 3.1 απεικονίζει τις δύο πιο κυρίαρχες συσκευές 
συντονιστών. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι συντονιστές 
δακτυλίου, σε αντίθεση µε τα GTE, είναι συσκευές µετάδοσης οι οποίες δεν 
απαιτούν κυκλοφορητή (circulator) για τη λειτουργία τους.  

Το βασικό πλεονέκτηµα της TDC τεχνολογίας µέσω συντονιστών είναι 
ότι είναι ενδογενώς «colorless» ή αλλιώς µια ενδογενώς πολυκάναλη 
τεχνολογία. H έννοια colorless έγκειται στο γεγονός ότι κάθε κανάλι του 
WDM συστήµατος µπορεί να αντισταθµιστεί µε τη χρήση µίας κ µόνο 
συσκευή. Αυτό, πρακτικά σηµαίνει ότι µια συσκευή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για µια ολόκληρη µπάντα µηκών κύµατος. Τα fiber gratings 
από την άλλη πλευρά, απαιτούν διαφορετική περίοδο grating για κάθε 
κανάλι χωριστά. Αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να ξεπεραστεί σε κάποιο 
βαθµό µε τη χρήση δειγµατοληπτούµενων fiber gratings (sampled fiber 
gratings) τα οποία, ωστόσο, θα επιφέρουν υψηλότερες απώλειες και 
υψηλότερα penalty στο σύστηµα µας. Εφόσον, λοιπόν τα chirped fiber 
gratings απαιτούν πρόσθετο εύρος ζώνης για tunability,στην πολυκάναλη 
λειτουργία  είτε πρέπει να αυξηθεί η απόσταση µεταξύ των καναλιών είτε να 
µειωθεί η κλίµακα που µπορεί να γίνει το tuning.  

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό είναι που κάνει αυτές τις συσκευές 
αποδοτικότερες για πολυκάναλη λειτουργία µε κανάλια των οποίων η µεταξύ 
τους συχνοτική απόσταση είναι µικρή. Τέλος, η TDC µέσω resonator φέρει 
συµµετρική κλίµακα tuning της διασποράς γύρω από τα 0 ps/nm , ενώ τα 
fiber gratings έχουν µια µετατοπισµένη τιµή διασποράς εκτός κ αν η χρήση 
τους γίνεται σε ζεύγη.  
 Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των resonant συσκευών είναι ο 
περιορισµός τους στο πόσο µεγάλο µπορεί να είναι το FSR. Εφόσον το FSR 
είναι αυτό που ελέγχει τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ο περιορισµός 
αυτός οριοθετεί και τις ίδιες τις επιδόσεις της συσκευής. Το εύρος ζώνης 
λειτουργίας είναι πάντα ένα κλάσµα του FSR και η κλίµακα του tuning 
µεταβάλλεται ως προς 1/FSR2. Το FSR εξαρτάται από την κοιλότητα 
συντονισµού και αυτή η κοιλότητα πρέπει να είναι πολύ µικρή ώστε να 
επιτύχουµε µεγάλα εύρη ζώνης. Πρακτικά, λοιπόν, ο αριθµός των 
κοιλοτήτων αυξάνεται για να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε περισσότερο 
εύρος ζώνης, αυξάνοντας όµως µε αυτό τον τρόπο και την πολυπλοκότητα 
του συστήµατος µας. Ένα µειονέκτηµα ακόµα για τους tunable 
αντισταθµιστές διασποράς resonant τύπου είναι ότι και το γεγονός ότι είναι 
κατά µέσο όρο µεγαλύτερου µεγέθους από τα Bragg gratings. 

 
Πίνακας  3.1 Σύγκριση Απόδοσης Βασικών Τεχνολογιών για Tunable Dispersion Compensation 
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Τέλος, οι resonant συσκευές συνήθως απαιτούν περισσότερους από 
έναν ελέγχους ισχύος, αφού χρειάζονται αρκετοί resonators για να 
σχηµατιστεί µια συγκεκριµένη απόκριση στη διασπορά. Αντίθετα, τα fiber 
gratings τυπικά χρειάζονται έναν έλεγχο ισχύος και µόνο, αφού µια κ µόνο 
ψύκτρα µπορεί να παράσχει την απαιτούµενη αλλαγή στη βαθµίδα 
(gradient). Το γεγονός αυτό δίνει πλεονέκτηµα στους fiber grating 
αντισταθµιστές σε εφαρµογές που απαιτούν feedback, αφού απλοποιούνται 
οι αλγόριθµοι ελέγχου. 
 Ο πίνακας 3.1 συγκρίνει τις τρεις πιο ανεπτυγµένες τεχνολογίες 
tunable αντιστάθµισης της διασποράς: θερµικώς συντονίσιµα chirped fiber 
gratings, resonant συσκευές λεπτού υµενίου και resonant συσκευές 
δακτυλίου. Τα fiber gratings καθώς  και τα έταλον λεπτού υµενίου είναι αυτή 
τη στιγµή διαθέσιµα ως εµπορικά προϊόντα. Ο πίνακας επικεντρώνεται σε 
συστήµατα που λειτουργούν στα 40Gb/s, αφού αυτά είναι και πιθανότερο να 
χρειαστούν αντιστάθµιση διασποράς. Οι αριθµοί έχουν εξαχθεί από 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα στη βιβλιογραφία. Η στήλη “system 
penalty” µας δίνει τα λαµβανόµενα power penalties για ΒΕR 10-9.  

Σε γενικές γραµµές το ενδιαφέρον για τις resonator και fiber grating 
τεχνολογίες είναι κατά κάποιο τρόπο συµπληρωµατικό. Οι resonator 
συσκευές φαίνεται να είναι αποδοτικότερες για πολυκάναλες εφαρµογές. Οι 
τεχνολογίες βασισµένες σε λεπτό υµένιο και κυµατοδηγούς είναι επίσης 
αρκετά ανεπτυγµένες και µπορούν επί της αρχής να παρέχουν λιγότερο 
κόστος ανά κανάλι. Tα fiber gratings από την άλλη πλευρά είναι σαφώς 
χρησιµότερα για µονοκαναλικές εφαρµογές, καθώς πολλά από τα 
χαρακτηριστικά τους (µέγεθος, απώλειες, OSNR, penalty, εύρος ζώνης) είναι 
ανώτερα. Ωστόσο, το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι δεν µπορούν να 
κλιµακωθούν (scale) εύκολα για εφαρµογές µε πολλά κανάλια χωρίς να 
επισύρουν τα ίδια penalties που φέρουν οι resonant τεχνολογίες , ενώ για 
τον ίδιο αριθµό καναλιών (4-8) γίνονται λιγότερο αποδοτικά (σε σχέση µε τα 
resonant). Επειδή τα FBGs έχουν πολύ µεγάλο εύρος ζώνης µπορούν να 
εφαρµοστούν σε συστήµατα πολύ υψηλού ρυθµού. Πιο συγκεκριµένα, 
gratings µε εύρος ζώνης που ξεπερνά τα 300GHz και γκάµα tuning στα 
50ps/nm έχουν χρησιµοποιηθεί σε RZ συστήµατα στα 160 Gb/s. [20]  

Έχουν προταθεί επίσης πολλές διαφορετικές τεχνολογίες για οπτικό 
TDC. Αυτά τα φίλτρα µπορεί ευρέως να κατηγοριοποιηθούν ως φίλτρα µε 
απόκριση πεπερασµένου παλµού (finite impulse response) και φίλτρα 
απόκρισης µη πεπερασµένου παλµού (infinite impulse response). Σε γενικές 
γραµµές µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι όλες οι resonant TDC συσκευές µε 
οπτικά feedback µονοπάτια, όπως για παράδειγµα τα έταλον, οι resonators 
δακτυλίου και τα Bragg gratings µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως IIR. Από 
την άλλη πλευρά, µεταδόσιµες TDC συσκευές που δε διαθέτουν µονοπάτια 
feedback σήµατος, όπως οι δοµές Mach-Zehnder [21],[22], fiber gratings µε 
µεγάλη περίοδο [23] κ.α. µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως FIR. Εµείς 
ωστόσο θα περιορίσαµε την αναφορά µας στις τεχνολογίες που έχουν 
αναπτυχθεί επαρκώς µέχρι σήµερα  και έχουν δοκιµαστεί σε συστήµατα των 
εµπορικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σύγκριση τους µε την πιο 
επιτυχηµένη µέχρι στιγµής τεχνολογία ,δηλαδή αυτή των τεχνολογιών που 
βασίζονται στην ίνα. H έρευνα στην οπτική TDC συνεχίζεται και το 
πιθανότερο είναι ότι πολύ βελτιωµένες λύσεις θα αποτελέσουν την 
πραγµατικότητα στο µέλλον. 
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Τέλος, το πρόβληµα της συντονίσιµης αντιστάθµισης διασποράς είναι 
µέρος ενός µεγαλύτερου προβλήµατος οπτικής και ηλεκτρονικής 
ισοστάθµισης σε έναν δέκτη. Πολλές µέθοδοι υπάρχουν ήδη για την 
αντιστάθµιση των διάφορων υποβαθµίσεων του σήµατος σε ηλεκτρονική 
βάση. Αυτού του τύπου οι προσεγγίσεις µπορούν να εφαρµοστούν και στον 
οπτικό τοµέα µε ακόµα µεγαλύτερο έλεγχο των παραµορφώσεων του 
σήµατος. Τέτοιου τύπου τεχνικές µπορούν να αντισταθµίσουν κάθε 
παραµόρφωση που µπορεί να συµβεί στο σήµα, ακόµη και την διασπορά 
µεταξύ διαφορετικών τρόπων µετάδοσης σε πολύτροπες ίνες, τη διασπορά 
πόλωσης-τρόπου µετάδοσης (polarization mode dispersion-PMD) και τα 
διάφορα µη γραµµικά φαινόµενα. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό αυτές οι 
τεχνικές απαιτούν την εφαρµογή γρήγορης επεξεργασίας στο δέκτη. Η 
πρόκληση αυτή έχει ήδη ξεπεραστεί για συστήµατα από 10Gb/s και κάτω, 
όπως έχουν δείξει οι διάφορες δοκιµές [24],[25]. Ακόµη, διάφορες 
ηλεκτρονικές µέθοδοι προ-αντιστάθµισης (precompensation) έχουν 
εφαρµοστεί σε µονοκάναλα πειράµατα στα 10Gb/s. Τέτοιου τύπου 
ηλεκτρονικές precompensation τεχνικές έχουν επιτρέψει τη µετάδοση σε 
απόσταση 5120Km ίνας βηµατικού δείκτη διάθλασης χωρίς τη βοήθεια καµία 
οπτικής αντιστάθµισης της χρωµατικής διασποράς. 

Για τα 40Gb/s και πάνω, ωστόσο, τα ηλεκτρονικά των δεκτών είναι 
ακόµα πολύ αργής ταχύτητας επεξεργασίας για την εφαρµογή ηλεκτρικής 
αντιστάθµισης και για αυτό το λόγο η οπτική TDC είναι µέχρι σήµερα η 
µοναδική βιώσιµη και αποδοτική µέθοδος για την ισοστάθµιση σηµάτων µε 
χρωµατική διασπορά. Επίσης, επειδή ενεργούν στον οπτικό τοµέα της 
µετάδοσης, τα TDCs µπορούν να ανακτήσουν σήµατα µε πολλές περιόδους 
bit χρωµατικής διασποράς, γεγονός που είναι πολύ δύσκολο να 
πραγµατοποιηθεί µε τις περισσότερες µεθόδους ηλεκτρονικής τεχνικής. 
 

4.  Μελέτη Συστηµάτων Μετάδοσης µε Αντιστάθµιση 6ιασποράς  
 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα περιγράψουµε αναλυτικά τις 

προσοµοιώσεις και τα συστήµατα που υλοποιήσαµε κατά τη διάρκεια της 

διπλωµατικής εργασίας, καθώς επίσης και τα συµπεράσµατα στα οποία 

οδηγηθήκαµε. Για τη µελέτη και τη σύγκριση των αποδόσεων µεταξύ των 

συστηµάτων έχουµε χρησιµοποιήσει τη µετρική Power Penalty ανάµεσα σε 

ένα σύστηµα και στο αντίστοιχο Back To Back του. Η µετρική αυτή µας δίνει 

σε γενικές γραµµές µια ένδειξη για το µέτρο της επίδοσης ενός δικτύου αλλά 

και µια δυνατότητα σύγκρισης ανάµεσα στις επιδόσεις δύο διαφορετικών 

συστηµάτων, καθώς συσχετίζει την απαραίτητη οπτική ισχύ που πρέπει να 

φτάνει στο δέκτη, καθώς επί της ουσίας συσχετίζει την απαραίτητη 

λαµβανόµενη οπτική ισχύ που πρέπει να φτάνει στο δέκτη, ώστε να 

µπορούµε να επιτύχουµε BER της τάξης του 10-9. 

Πιο συγκεκριµένα στη µέθοδο που ακολουθήσαµε, φροντίσαµε  να 

υπολογίσουµε την καµπύλη BER σε σχέση µε την λαµβανόµενη οπτική 

ισχύ(ROP) για το κάθε σύστηµα και να τη συγκρίνουµε µε αυτή που θα έδινε 



 
42 

το αντίστοιχο Back To Back σύστηµα. Για την σύγκριση αυτή χρησιµοποιούµε 

ως µέτρο την ισχύ που απαιτείται από το σύστηµα για την επίτευξη BER της 

τάξης του 10-9. Όπως είναι προφανές το πρώτο βήµα για αυτή τη µέθοδο 

ήταν η κατασκευή ενός back to back συστήµατος, το οποίο  αποτέλεσε και τη 

βάση όλων των µετρήσεων και συγκρίσεων που πραγµατοποιήσαµε.

 Σκοπός µας είναι να αποδείξουµε ότι σε ένα πολυκάναλο σύστηµα η 

αντιστάθµιση της διασποράς µε στατικό τρόπο (χρησιµοποιώντας δηλαδή µια 

οπτική ίνα αντιστάθµισης διασποράς µε συγκεκριµένες τιµές παράγοντα 

διασποράς και κλίσης διασποράς) για όλα τα κανάλια δεν είναι αρκετή για 

να αντισταθµιστεί πλήρως η διασπορά για όλα τα κανάλια. Πιο 

συγκεκριµένα, ακόµα και όταν έχουµε υπολογίσει το µήκος της DCF µέσω 

της εξίσωσης * * 0SMF SMF DCF DCFD L D L+ =  , έτσι ώστε να αντισταθµίζεται 

πλήρως η διασπορά, αυτή αντισταθµίζεται πλήρως µόνο για ένα µήκος 

κύµατος και συνεπώς µόνο για ένα κανάλι. Για να φτάσουµε όµως σε αυτό 

το συµπέρασµα µελετάµε πρώτα τα ίδια τα φαινόµενα που επιδρούν κατά τη 

διάδοση στην ίνα. Σε πρώτη φάση µελετήσαµε την επίδραση των 

φαινοµένων διάδοσης που συµβαίνουν στην ίνα χωριστά ώστε να έχουµε µια 

γενική εικόνα για το είδος της υποβάθµισης που αυτά προκαλούν στη 

µετάδοση του σήµατος µας. Πιο συγκεκριµένα, µελετήσαµε συστήµατα στα 

οποία οι οπτικές ίνες που χρησιµοποιήσαµε για µετάδοση αρχικά 

υποβαθµίζουν το σήµα µας µόνο εξαιτίας διασποράς. Στη συνέχεια 

µελετήσαµε την επίδραση των µη γραµµικών φαινοµένων χρησιµοποιώντας 

ίνα µετάδοσης στην οποία επιδρούν µόνο οι µη γραµµικότητες (χωρίς την 

ύπαρξη διασποράς). Εφόσον, µελετήσαµε τα δύο αυτά φαινόµενα χωριστά 

στην συνέχεια µελετήσαµε ένα σύστηµα µε την ταυτόχρονη επίδραση και των 

δύο φαινοµένων (διασπορά και µη γραµµικότητες) µε σκοπό να 

αντιληφθούµε τη συνεισφορά που έχει το ένα φαινόµενο  στο άλλο. 

Πραγµατοποιώντας τα πρώτα αυτά βήµατα για µονοκάναλο σύστηµα  

βγάλαµε κάποια συµπεράσµατα για τα ίδια τα φαινόµενα και ως επόµενο 

βήµα αναλύσαµε την επίδραση τους σε πολυκάναλα συστήµατα (για 4 και 

για 8 κανάλια). Στο επόµενο βήµα µελετήσαµε συστήµατα µε τη χρήση 

αντιστάθµισης διασποράς µέσω DCF µε σκοπό να γίνει περισσότερο 

κατανοητή η επίδραση που έχει η χρήση της ίνας αντιστάθµισης διασποράς 

στην απόδοση του συστήµατος µας.  

Πριν αναφερθούµε συγκεκριµένα στα συστήµατα και στα φαινόµενα 

που µελετήσαµε θα κάνουµε µια απλή αναφορά στο back to back σύστηµα 

στο οποίο στηριχτήκαµε κάθε φορά.  

Στο back to back αυτό σύστηµα, το οποίο απεικονίζεται και στο σχήµα 

που ακολουθεί, έχουµε ένα ποµπό Laser µε εξωτερική διαµόρφωση και 

Ptrans=10-4 Watt. Από την πλευρά του δέκτη έχουµε µια απλή φωτοδίοδο PIN, 

η οποία φέρει θερµικό θόρυβο σthermal=10*10-12A/(Hz)1/2. Μετά τη φωτοδίοδο 

αυτή χρησιµοποιούµε ένα ηλεκτρικό φίλτρο εύρους ζώνης Be=0,7* 

BitRateDefault. (Η αιτία εξηγείται και αποδεικνύεται στο παράρτηµα Α). Η 
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έξοδος από το ηλεκτρικό φίλτρο εισέρχεται σε ένα ρολόι συγχρονισµού και 

στη συνέχεια µε τη βοήθεια ενός BER estimator υπολογίζουµε το ΒΕR του 

σήµατος που φτάνει στο δέκτη µας. Η χρήση του στοιχείου Swept Attenuator 

που παρεµβάλλεται ανάµεσα σε ποµπό και δέκτη, αλλά και του στοιχείου 

Powermeter, το οποίο υπολογίζει την οπτική ισχύ που φτάνει σε κάθε βήµα 

στο δέκτη, µας βοηθούν στη δηµιουργία ενός γραφήµατος που συνδέει το 

BER προς τη λαµβανόµενη οπτική ισχύ. Φροντίζουµε να αποθηκεύουµε όλες 

αυτές οι µετρικές (Received Optical Power, ΒΕR, κ.α.) µέσω της βοήθειας 

του στοιχείου ViText, ώστε να έχουµε τον πλήρη έλεγχο του συστήµατος 

µας.  

Όνοµα Module Περιγραφή Απεικόνιση Module 

ΤχΕχtModLaser 

Laser εξωτερικής 

διαµόρφωσης που 

χρησιµοποιείται 

χρησιµοποιείται ως 

ποµπός 
 

SweptAttenuator 
Εξασθενητής οπτικού 

σήµατος 

 

PowerMeter Μετρητής οπτικής ισχύος 

 

Photodiode 
Φωτοδίοδος PIN που 

χρησιµοποιείται ως δέκτης 

 

Filter_El Ηλεκτρικό Φίλτρο 

 

ClockRecoveryIdeal 

Ρολόι που χρησιµοποιείται 

για την αποκατάσταση 

χρονισµού στο σήµα 
 

BER_Stochastic_NoRef Εκτιµητής Bit Error Rate 
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ViScope Φασµατογράφος 

 

ViText 
Παρουσιάζει τα δεδοµένα 

σε πίνακα 

 

NumericalAnalyzer2D 
Χρησιµοποιείται για τον 

σχεδιασµό διαγραµµάτων 

 

Πίνακας 4.1 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις μας 

 

 

Σχ. 4.1 Απεικόνιση Back To Back Συστήµατος 

 

4.1. Μελέτη Υποβαθµίσεων εξαιτίας των φαινοµένων διάδοσης στην Ίνα

  

4.1.1.  Μονοκάναλο Σύστηµα 

 Στο παρακάτω απόσπασµα, θα περιγράψουµε το µονοκάναλο σύστηµα 

που αρχικά εξετάσαµε, κυρίως µε σκοπό την πλήρη αναγνώριση των 

επιδράσεων που επιφέρουν τα φαινόµενα που συµβαίνουν µέσα στην ίνα, 

τόσο στο ίδιο το σήµα µας, όσο και στην επίδοση του συστήµατος µας. Για το 

σκοπό αυτό, οι µετρήσεις που έχουµε πάρει έχουν γίνει για ένα σύστηµα στο 

οποίο επιδρά µόνο η διασπορά, για ένα σύστηµα στο οποίο επιδρούν τα µη 

γραµµικά φαινόµενα, αλλά και για ένα σύστηµα στο οποίο επιδρούν και τα 

δύο συνδυαστικά. /ιαχωρίζοντας, λοιπόν, τα φαινόµενα µεταξύ τους είναι 

πιο εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις επιδράσεις από το καθένα χωριστά, 

αλλά και την ανάγκη που προκύπτει για την αντιστάθµιση τους. 



 

Σχ. 

 Στο σύστηµα αυτό, το ρόλο του ποµπού παίζει ένα 

διαµόρφωση σε συχνότητ

χρησιµοποιούµε µια οπτική ίνα, η οποία οδηγεί σε έναν 

εξασθενεί την ισχύ κατά 1dB τη φορά υλοποιώντας ουσιαστικά 10 βήµατα. H 

έξοδος του attenuator 

από µια φωτοδίοδο PIN

BitrateDefault (για λόγους που αποδεικνύονται στο παράρτηµα Α

ρολόι το οποίο χρησιµοποιο

το δέκτη εισέρχεται σε έναν 

υπολογίζουµε και κρατάµε τις τιµές 

(από τη δεύτερη έξοδο). Με τη βοήθεια ενός µετρητή οπτικής ισχύος(

oποίος µετράει την ισχύ σε 

εµφανίζουµε  τη γραφική παράσταση 

στο σηµείο αυτό ότι µε τη βοήθεια του 

factor και ROP.  

4.1.1.1.  Σύστηµα Με Επίδραση Μόνο �ιασποράς

 Στο back to back

προσθέτουµε ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη 

µετάδοση στην οποία έχουµε υποβάθµιση του σήµατος µας µόνο εξαιτίας της 

διασποράς. Πιο συγκεκριµένα οι παράµετ

 Το διάγραµµα που ακολουθεί συγκρίνει την απόδοση αυτού του 

συστήµατος  µε το αντίστοιχο 

Σχ. 4.2  Απεικόνιση Μονοκάναλου Συστήµατος 

Στο σύστηµα αυτό, το ρόλο του ποµπού παίζει ένα Laser

διαµόρφωση σε συχνότητα fLASER= 193.1Thz. Ως µέσο µετάδοσης 

χρησιµοποιούµε µια οπτική ίνα, η οποία οδηγεί σε έναν attenuator

εξασθενεί την ισχύ κατά 1dB τη φορά υλοποιώντας ουσιαστικά 10 βήµατα. H 

 οδηγεί  στον οπτικό δέκτη µας, ο οποίος αποτελείται 

PIN, ένα ηλεκτρικό φίλτρο Bessel µε εύρος ζώνης  0,7* 

για λόγους που αποδεικνύονται στο παράρτηµα Α

το οποίο χρησιµοποιούµε για συγχρονισµό του σήµατος . 

το δέκτη εισέρχεται σε έναν Bit Error Rate Estimator, από τον οποίον 

υπολογίζουµε και κρατάµε τις τιµές BER (από την πρώτη έξοδο) και 

(από τη δεύτερη έξοδο). Με τη βοήθεια ενός µετρητή οπτικής ισχύος(

ποίος µετράει την ισχύ σε dBm) και της µέτρησης BER υπολογίζ

τη γραφική παράσταση BER σε σχέση µε τη ROP. Να σηµειωθεί 

στο σηµείο αυτό ότι µε τη βοήθεια του ViText κρατάµε τις τιµές των 

Επίδραση Μόνο �ιασποράς 

back σύστηµα το οποίο ήδη έχουµε µελετήσει 

προσθέτουµε ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη 40km οπτικής 

µετάδοση στην οποία έχουµε υποβάθµιση του σήµατος µας µόνο εξαιτίας της 

διασποράς. Πιο συγκεκριµένα οι παράµετροι της ίνας είναι:  
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Το διάγραµµα που ακολουθεί συγκρίνει την απόδοση αυτού του 

συστήµατος  µε το αντίστοιχο Back To Back που έχει περιγραφεί παραπάνω
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Laser µε εξωτερική 

. Ως µέσο µετάδοσης 

attenuator ο οποίος 

εξασθενεί την ισχύ κατά 1dB τη φορά υλοποιώντας ουσιαστικά 10 βήµατα. H 

οδηγεί  στον οπτικό δέκτη µας, ο οποίος αποτελείται 

µε εύρος ζώνης  0,7* 

για λόγους που αποδεικνύονται στο παράρτηµα Α) και  ένα 

. To σήµα µετά 

, από τον οποίον 

(από την πρώτη έξοδο) και Q-factor 

(από τη δεύτερη έξοδο). Με τη βοήθεια ενός µετρητή οπτικής ισχύος(o 

υπολογίζουµε και 

. Να σηµειωθεί 

κρατάµε τις τιµές των BER,Q-

σύστηµα το οποίο ήδη έχουµε µελετήσει 

οπτικής ίνας για 

µετάδοση στην οποία έχουµε υποβάθµιση του σήµατος µας µόνο εξαιτίας της 

Το διάγραµµα που ακολουθεί συγκρίνει την απόδοση αυτού του 

που έχει περιγραφεί παραπάνω. 
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 Το power penalty των δύο συστηµάτων φαίνεται να είναι της τάξης 

των 0.5 dBm. Η διαφορά αυτή είναι αναµενόµενη, καθώς τα φαινόµενα της 

διασποράς υποβαθµίζουν την ποιότητα του σήµατος και άρα και το BER. Έτσι 

για την επίτευξη του BER=10-9 είναι προφανές ότι στην περίπτωση του 

συστήµατος µε διασπορά θα απαιτείται µεγαλύτερη λαµβανόµενη οπτική 

ισχύς. 

 

4.1.1.2. Σύστηµα Με Επίδραση Μόνο Φαινοµένων Μη Γραµµικότητας 

 Στο σύστηµα που περιγράφηκε παραπάνω αλλάζουµε τις 

παραµέτρους της οπτικής ίνας που έχουµε εισάγει, οι οποίες ακολουθούν 

στον παρακάτω πίνακα: 

2

3

21 2

0

0

0

26*10

Attenuation dB m

Dispersion s m

DispersionSlope s m

NonLinearIndex m W−

=

=

=

=

 

 Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται η σύγκριση της απόδοσης 

αυτού του συστήµατος σε σχέση πάντα µε το αντίστοιχο back to back. 
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 Είναι προφανές ότι τα δύο συστήµατα δεν έχουν σηµαντικές διαφορές 

στις αντίστοιχες καµπύλες BER~ROP. Αυτό φυσικά συµβαίνει αφενός γιατί το 

µήκος της ίνας δεν είναι τόσο µεγάλο ώστε να ενισχύει τα φαινόµενα των µη 

γραµµικοτήτων, αλλά κυρίως γιατί εφόσον έχουµε µονοκάναλο σύστηµα, το 

µόνο φαινόµενο που επηρεάζει την απόδοση του συστήµατος µας είναι η 

SPM(καθώς XPM και FWM επηρεάζουν πολυκάναλα συστήµατα). 

4.1.1.3. Σύστηµα Με Επίδραση Tιασποράς & Μη Γραµµικοτήτων 

 Στο ίδιο σύστηµα αλλάζω στην οπτική ίνα τις παραµέτρους και πιο 

συγκεκριµένα έχω: 

6 2

3

21 2

0

16*10

80

26*10

Attenuation dB m

Dispersion s m

DispersionSlope s m

NonLinearIndex m W

−

−

=

=

=

=
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 Παρατηρώ ότι η µέτρηση του power penalty είναι περίπου γύρω στα 

0.5dBm, όπως και στην αντίστοιχη µέτρηση για το σύστηµα µε µόνο 

διασπορά. Αυτό φαίνεται να είναι λογικό καθώς όπως φάνηκε και στο 

διάγραµµα του συστήµατος µε επίδραση µόνο των µη γραµµικοτήτων, οι µη 

γραµµικότητες δεν υποβαθµίζουν ιδιαίτερα το σήµα στο παρόν σύστηµα. 

4.1.2.  Σύστηµα µε τέσσερα κανάλια (4 WDM) 

 Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η προσοµοίωση του συστήµατος 

µε 4 κανάλια. Η υλοποίηση του είναι αντίστοιχη µε αυτή που περιγράφηκε 

για το µονοκάναλο σύστηµα, παραπάνω. Η διαφορά τους έγκειται στη χρήση 

των πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών µετά τους ποµπούς και  πριν τους 

δέκτες αντίστοιχα. Τα τέσσερα Laser εκπέµπουν σε διαφορετικές συχνότητες 

µε channel spacing ανάµεσα τους 100GHz. Τα τέσσερα laser που 

χρησιµοποιούµε ως ποµπούς έχουν µοιραστεί σε αντίστοιχες συχνότητες 

γύρω από µια κεντρική συχνότητα fc µε 12193.1*10cf Hz= . Συνοπτικά 

παραθέτουµε τις συχνότητες των ποµπών: 

9 12 12 12
1

9 12 12 12
2

9 12 12 12
3

9 12 12
4

150*10 193.1*10 0.15*10 192.95*10

50*10 193.1*10 0.05*10 193.05*10

50*10 193.1*10 0.05*10 193.15*10

150*10 193.1*10 0.15*10 193

LASER c

LASER c

LASER c

LASER c

f f Hz

f f Hz

f f Hz

f f

= − = − =

= − = − =

= + = + =

= + = + =
12.25*10 Hz

 

 Μια ακόµη ουσιώδης διαφορά εντοπίζεται στην εισαγωγή των οπτικών 

φίλτρων πριν το δέκτη, όπου το καθένα λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως 

επιλογέας µήκους κύµατος. Αυτό επιτυγχάνεται αναθέτοντας στην ουσία, 

µέσω των κεντρικών συχνοτήτων των οπτικών φίλτρων, ένα κανάλι (δηλ. 

µια συχνότητα laser).  
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Σχ. 4.3 Απεικόνιση Συστήματος Τεσσάρων Καναλιών 

 Στο σύστηµα αυτό οι power penalty µετρήσεις υλοποιούνται για κάθε 

κανάλι χωριστά και οι συγκρίσεις τους γίνονται µε αντίστοιχα Back To Back 

συστήµατα που έχουν ως ποµπό Laser της ίδιας συχνότητας µε αυτό του 

καναλιού που µετράµε.  

Παρατήρηση! Τα back to back συστήµατα παρά τη µεταβολή της συχνότητας εκποµπής του Laser δεν 

παρουσιάζουν καµία διαφορά. (Αποδεικνύεται στο παράρτηµα Β)  

 Στο παρακάτω κοµµάτι θα παρουσιάσουµε τις γραφικές παραστάσεις 

του BER σε σχέση µε τη λαµβανόµενη οπτική ισχύ επιλεγµένων καναλιών και 

όχι όλων των καναλιών, κυρίως για λόγους συντοµίας και παρουσίασης. 

Παρόλα αυτά, για να έχουµε µια εικόνα για τις διαφορές που προκύπτουν 

ανάµεσα σε διαφορετικά κανάλια, θα παρουσιάσουµε κ ένα συνοπτικό σχήµα 

που θα εµφανίζει τις καµπύλες αυτές για κάθε µήκος κύµατος. 

4.2.1.1. Σύστηµα µε Επίδραση Μόνο �ιασποράς 

 Στο σύστηµα προσοµοίωσης που φαίνεται παραπάνω χρησιµοποιώ 

µόνο τις παραµέτρους διασποράς και µηδενίζω τις υπόλοιπες. Επιλέγουµε να 

παρουσιάσουµε την καµπύλη που µας δίνει το κανάλι µε συχνότητα 

fchannel=193.1ΤHz+150GHz = 193.25ΤHz. 
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 Η µέτρηση power penalty φαίνεται να είναι της τάξης του 0.9dBm, 

κάτι που είναι λογικό και οφείλεται στην υποβάθµιση της ποιότητας του 

σήµατος λόγω ISI, η οποία δηµιουργείται εξαιτίας της διασποράς.  

Παρακάτω ακολουθεί µια γραφική παράσταση που συγκρίνει τις 

καµπύλες BER~ROP για όλα τα µήκη κύµατος (κανάλια) που υπάρχουν στο 

σύστηµα. 

 

 Παρατηρούµε ότι οι καµπύλες για BER~ROP διαφέρουν για κάθε 

διαφορετικό κανάλι. Όπως είναι προφανές και από το παραπάνω κάθε 

κανάλι διαφορετικής συχνότητας υπόκειται σε διαφορετική διασπορά. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην dispersion slope που φέρει η οπτική 

ίνα. Σε κάθε διαφορετικό µήκος κύµατος επιδρά διαφορετικό ποσοστό της 

συνολικής διασποράς, ποσοστό που εξαρτάται από την κλίση που φέρει η 

καµπύλη διασποράς σε σχέση µε τα µήκη κύµατος.  

Είναι προφανές λοιπόν ότι ακόµα και σε ένα σύστηµα που δεν έχει 

υποστεί επαναδιάρθρωση και η πορεία που ακολουθούν τα µήκη κύµατος 

µέσα στο δίκτυο είναι προκαθορισµένη, η αντιστάθµιση που κάνουµε µε τη 

χρήση της DCF δε δύναται να είναι πλήρης για όλα τα µήκη κύµατος. 

Αντίθετα, ένα µόνο µήκος κύµατος αντισταθµίζεται πλήρως, ενώ η διασπορά 

σε όλα τα υπόλοιπα µήκη κύµατος αντισταθµίζεται κατά ένα ποσοστό, εκτός 

και αν η ίνα που έχει χρησιµοποιηθεί για αντιστάθµιση της διασποράς έχει 

ακριβώς το ίδιο προφίλ διασποράς µε την ίνα που χρησιµοποιούµε για 

µετάδοση. 

4.2.1.2. Σύστηµα Με Επιδράσεις Μόνο Μη-Γραµµικοτήτων 

 Στο ίδιο σύστηµα µηδενίζω όλες τις παραµέτρους που σχετίζονται µε 

τα άλλα φαινόµενα στην οπτική ίνα και αφήνω µη µηδενική µόνο την 

παράµετρο των µη γραµµικοτήτων. Αντίστοιχα, παρουσιάζουµε την καµπύλη 

για το κανάλι µε συχνότητα fchannel=193.1ΤHz+150GHz. 
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 Το power penalty της περίπτωσης αυτής είναι της τάξης των 0.55dBm. 

Παρατηρούµε  ότι στην περίπτωση του συστήµατος µε τέσσερα κανάλια και 

επίδραση µόνο µη γραµµικών φαινοµένων έχω υποβάθµιση του σήµατος, σε 

αντίθεση µε την περίπτωση του µονοκάναλου, όπου είδαµε ότι οι δύο 

γραφικές ταυτίζονταν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 

περισσότερων του ενός καναλιών και συνεπώς στη συνεισφορά κι άλλων µη 

γραµµικών φαινοµένων πέραν  της SPM που είχαµε στο µονοκάναλο. Πιο 

συγκεκριµένα, στην περίπτωση αυτή έχουµε υποβάθµιση της ποιότητας του 

σήµατος και εξαιτίας των XPM και FWM. 

Παρακάτω ακολουθεί µια συγκριτική γραφική αναπαράσταση του BER 

σε σχέση µε τη λαµβανόµενη οπτική ισχύ και για τα τέσσερα κανάλια. 

 

4.2.1.3. Σύστηµα Με Επίδραση Tιασποράς & Μη Γραµµικοτήτων 

 Στο σύστηµα µε τα τέσσερα κανάλια που έχει αναπτυχθεί παραπάνω 

αλλάζω τις παραµέτρους  διασποράς και µη γραµµικοτήτων ως εξής: 

Dispersion=16*10-6, Dispersion Slope=80 και Νοn Linear Index=26*10-21. 
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 Συγκεντρωτικά για όλα τα κανάλια οι καµπύλες BER~ROP φαίνονται 

στο παρακάτω σχήµα: 

 

4.1.3.  Σύστηµα µε οκτώ κανάλια (8 WDM) 

 Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η προσοµοίωση του συστήµατος 

οκτώ καναλιών. Η υλοποίηση έχει γίνει µε την ίδια λογική που περιγράφηκε 

παραπάνω για το σύστηµα των 4 καναλιών. Να σηµειωθεί ότι η διαδικασία 

µέτρησης του power penalty  έχει υπολογιστεί και για τα οκτώ διαφορετικά 

κανάλια, αλλά όπως και προηγουµένως για λόγους παρουσίασης έχει 

επιλεχθεί ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος για το οποίο θα παρουσιαστούν 

οι καµπύλες του BER σε σχέση µε τη λαµβανόµενη οπτική ισχύ. Επειδή τα 

συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από αυτό το σύστηµα έχουν ήδη 

εξηγηθεί εκτενώς για το σύστηµα των 4 καναλιών, η παρουσίαση των 

γραφηµάτων γίνεται χωρίς περαιτέρω σχολιασµό. 
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Σχ. 4.4 Σύστηµα Με Οκτώ Κανάλια 

 

 

 

  

 

Σύστημα με επίδραση 

διασποράς 

Σύστημα με επίδραση 

μη γραμμικοτήτων 

Σύστημα με επίδραση 

μη γραμμικοτήτων και 

διασποράς 
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4.2.  Υλοποίηση συστήµατος µε αντιστάθµιση διασποράς µέσω DCF 

 Το επόµενο βήµα της µελέτης µας ήταν η υλοποίηση και µελέτη ενός 

συστήµατος στο οποίο πραγµατοποιούµε αντιστάθµιση της διασποράς µε τη 

χρήση µιας DCF. Για το σκοπό αυτό έχουµε παραθέσει τα αποτελέσµατα και 

έχουµε πραγµατοποιήσει µετρήσεις µε τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε και 

στο προηγούµενο βήµα µας. Η µόνη διαφορά είναι ότι σε αυτό το βήµα δεν  

πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις για σύστηµα στο οποίο επιδρούν µόνο τα µη 

γραµµικά φαινόµενα. Ο λόγος για τον οποίο προτιµήσαµε να µην 

πραγµατοποιήσουµε τέτοιες µετρήσεις είναι το γεγονός ότι η χρήση της DCF 

δεν επηρεάζει το βαθµό υποβάθµισης του σήµατος εξαιτίας των µη 

γραµµικών φαινοµένων. Έτσι, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στο παρακάτω κεφάλαιο αφορούν δύο ειδών συστήµατα. Το 

πρώτο σύστηµα επηρεάζεται µόνο από τα φαινόµενα διασποράς ενώ το 

δεύτερο επηρεάζεται τόσο από τη διασπορά όσο και από τα µη γραµµικά 

φαινόµενα. Σκοπός αυτής της προσοµοίωσης είναι να µελετήσουµε την 

επιρροή που επιφέρει στα φαινόµενα αλλά και στην ίδια την ποιότητα του 

σήµατος µας, η χρήση της DCF ίνας. 

4.2.1. Μονοκάναλο Σύστηµα  

 Η υλοποίηση που έχουµε πραγµατοποιήσει έχει τις εξής διαφορές σε 

σχέση µε τις προηγούµενες. Μετά την SMF έχουµε εισάγει έναν ενισχυτή ο 

οποίος αντισταθµίζει τις απώλειες εξαιτίας της κανονικής µας ίνας. Στη 

συνέχεια, πραγµατοποιούµε πλήρη αντιστάθµιση διασποράς µε τη βοήθεια 

µιας DCF. H DCF έχει απώλειες 0.5dB/km, και για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιούµε έναν ακόµα ενισχυτή ο οποίος αντισταθµίζει τις απώλειες 

εξαιτίας αυτής. Ο τρόπος υπολογισµού και µετρήσεων του power penalty 

παραµένει ίδιος, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούµενα κεφάλαια. 

 

 Το µήκος της ίνας που χρησιµοποιήθηκε για την πλήρη αντιστάθµιση 

υπολογίστηκε µε τη βοήθεια του τύπου: 

*
* * 0 * * 8SMF SMF

SMF SMF DCF DCF SMF SMF DCF DCF DCF
DCF

D L
D L D L D L D L L km

D
+ = ⇔ = − ⇔ = − =  

Εξ. 4.1 

 Αφού υπολογίσαµε το µήκος της DCF που είναι απαραίτητο για να 

αντισταθµιστεί πλήρως η διασπορά που υποβαθµίζει το σήµα µετά από 40km 

µετάδοσης του, είναι απαραίτητο να υπολογίσουµε και τις απώλειες που έχει 

υποστεί το σήµα µας εξαιτίας τόσο της SMF όσο και της DCF.Οι απώλειες 

εξαιτίας της SMF υπολογίζονται ως εξής: 

* 40*0.23 9.2SMF SMF SMFLoss L dBα= = =  

Εξ. 4.2 



 
55 

Αντίστοιχα, οι απώλειες λόγω της χρήσης DCF είναι: 

* 8*0.5 4DCF DCF DCFLoss L dBα= = =  

Εξ. 4.3 

 

 

 Όπως έχουµε ήδη περιγράψει οι ενισχυτές που έχουµε χρησιµοποιήσει 

αντισταθµίζουν πλήρως τις απώλειες και συνεπώς το κέρδος τους για να 

συµβεί αυτό πρέπει να είναι: 

 1 9.2SMFG Loss dB= =

                  2 4DCFG Loss dB= =  

Εξ. 4.4                                                                      Εξ. 4.5    

 

            
 

 Συνοπτικά οι βασικότερες παράµετροι του συστήµατος µας είναι οι 

εξής:    

1 2 4NoiseFigure NoiseFigure dB= =  

Εξ. 4.6 

2

2

20 2

40

0.23

17

0.058

80

2.6*10

SMF

SMF

SMF

SMF

SMF

SMF

Length km

Attenuation dB km

Dispersion ps nm km

DispersionSlope ps nm km

EffectiveArea m

NonLinearIndex m W

µ

−

=

=

=

=

=

=

     2

2

20 2

8

0.5

85

0.32

20

2.6*10

DCF

DCF

DCF

DCF

DCF

DCF

Length km

Attenuation dB km

Dispersion ps nm km

DispersionSlope ps nm km

EffectiveArea m

NonLinearIndex m W

µ

−

=

=

= −

= −

=

=

 

Το σύστηµα απεικονίζεται αναλυτικότερα παρακάτω: 

 

Σχ. 4.5 Υλοποίηση Μονοκάναλου Συστήματος Με Αντιστάθμιση Διασποράς 
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4.2.1.1.Σύστηµα µε επίδραση µόνο διασποράς(Dispersion Only) 

 Στο σύστηµα που περιγράφηκε ήδη παραπάνω, αλλάζω τις 

παραµέτρους της ίνας, έτσι ώστε το σήµα να δέχεται µόνο υποβάθµιση 

εξαιτίας της διασποράς κατά τη µετάδοση του. Συνοπτικότερα, οι 

παράµετροι της ίνας είναι οι εξής: 

6 2

3

2

0

16*10

80

0

Attenuation dB m

Dispersion s m

DispersionSlope s m

NonLinearIndex m W

−

=

=

=

=

 

 

 Παρατηρώ ότι το power penalty είναι της τάξης του 0.01dBm. Αυτό 

φαίνεται ένα λογικό αποτέλεσµα καθώς µε την προσθήκη της DCF 

αντισταθµίζονται και σχεδόν µηδενίζονται οι επιδράσεις της χρωµατικής 

διασποράς. Η µικρή διαφορά που έχουν οι δύο καµπύλες οφείλεται κυρίως 

στο θόρυβο των δύο ενισχυτών που έχουµε στο σύστηµα µας. 

4.2.1.2.Σύστηµα µε επίδραση διασποράς και µη Γραµµικοτήτων 

 Στο µονοκάναλο σύστηµα που περιγράφηκε παραπάνω εισάγω τις 

αντίστοιχες τιµές που έχουν αναφερθεί συνοπτικά στον πίνακα, τόσο στις 

παραµέτρους που σχετίζονται µε τη διασπορά, όσο και σε αυτές που 

σχετίζονται µε τις µη γραµµικότητες. 
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 Και εδώ το power penalty των δύο συστηµάτων φαίνεται να είναι 

αρκετά µικρό και πιο συγκεκριµένα της τάξης των 0.05dB. Παρατηρώ ότι 

είναι κάπως µεγαλύτερο από αυτό της περίπτωσης όπου υπάρχουν µόνο οι 

επιδράσεις της διασποράς. Αυτό συµβαίνει γιατί µε την DCF δεν καταφέρνω 

να εξαλείψω πλήρως τα αποτελέσµατα του φαινοµένου της διασποράς και 

έτσι οι µη γραµµικότητες διαµορφώνονται µε τη βοήθεια της διασποράς που 

δεν έχω καταφέρει να αντισταθµίσω.  

4.2.2. Σύστηµα µε 4 κανάλια 

 Με βάση την ίδια λογική που χρησιµοποιήσαµε για να υλοποιήσουµε 

το µονοκάναλο σύστηµα, υλοποιούµε και το σύστηµα µε τα 4 κανάλια. Πιο 

συγκεκριµένα έχουµε πάλι εισάγει µια DCF µε τις ίδιες παραµέτρους όπως 

στο µονοκάναλο σύστηµα µε σκοπό την αντιστάθµιση της διασποράς και δύο 

ενισχυτές για να αντισταθµίζουν τις απώλειες των δύο ινών. Οι παράµετροι 

του συστήµατος είναι οι εξής:  

2

2

20 2

8

0.5

85

0.32

20

2.6*10

DCF

DCF

DCF

DCF

DCF

DCF

Length km

Attenuation dB km

Dispersion ps nm km

DispersionSlope ps nm km

EffectiveArea m

NonLinearIndex m W

µ

−

=

=

= −

= −

=

=
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Σχ. 4.6 Υλοποίηση Συστήματος 4-WDM με αντιστάθμιση διασποράς  

 Για λόγους παρουσίασης αλλά και για λόγους σύγκρισης θα 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που δίνουν δύο από τα τέσσερα διαθέσιµα 

κανάλια. Πιο συγκεκριµένα τα δύο κανάλια που θα παρουσιάσουµε είναι ένα 

από τα δύο κεντρικά µας αλλά και το αντίστοιχο γειτονικό του ακραίο 

(fchannel1= fc-150*109 = 193.1*1012-150*109=192.95 THz και fchannel2=193.05 THz 

). Ο σκοπός της επιλογής µας αυτής είναι να δείξουµε τη διαφορετική 

επιρροή που έχει χρήση της DCF σε καθένα από τα δύο αυτά κανάλια. Είναι 

λοιπόν προφανές ότι σε περίπτωση που επιθυµούµε να αντισταθµίσουµε τη 

διασπορά µε τη χρήση DCF, απαιτείται χρήση διαφορετικής DCF για κάθε 

διαφορετικό κανάλι έτσι ώστε να έχουµε σχεδόν πλήρη αντιστάθµιση για 

κάθε κανάλι. 

 

4.2.2.1.Σύστηµα µε επίδραση µόνο διασποράς(Dispersion Only) 

 Επιτρέποντας µόνο στη διασπορά να επιδράσει στο σήµα µας θα 

έχουµε αντίστοιχα για το κάθε κανάλι: 

  

 Η διαφορά αυτή ανάµεσα στα δύο κανάλια προέρχεται από το γεγονός 

ότι η DCF ίνα δεν µπορεί να αντισταθµίσει πλήρως την διασπορά για πολλά 

διαφορετικά κανάλια. Έτσι, το ποσοστό της διασποράς που αντισταθµίζεται 

Power Penalty = 0.65dΒ Power Penalty = 0.45dΒ 
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για κάθε κανάλι είναι διαφορετικό και συνεπώς το power penalty που 

έχουµε υπολογίσει είναι διαφορετικό για κάθε κανάλι. 

 

4.2.2.2.Σύστηµα µε επίδραση διασποράς και µη Γραµµικοτήτων 

 Για το ίδιο σύστηµα επιτρέποντας τις επιδράσεις τόσο της διασποράς, 

όσο και των µη γραµµικοτήτων οι αντίστοιχες power penalty µετρήσεις 

έχουν ως εξής: 

 

 Για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν πιο πάνω παρατηρώ ότι και 

στο σύστηµα που επηρεάζεται τόσο από διασπορά όσο και από µη γραµµικά 

φαινόµενα, εµφανίζονται διαφορετικές τιµές power penalty για το κάθε 

κανάλι.  

 

4.2.3. Σύστηµα µε 8 κανάλια 

  To σχήµα που απεικονίζεται παρακάτω αντιστοιχεί σε ένα 

σύστηµα µε 8 κανάλια και ακολουθεί την ίδια λογική όπως και τα παραπάνω 

συστήµατα. Οι διαφορές για τα power penalty των διαφορετικών καναλιών 

συνεχίζουν να ισχύουν κ για τα συστήµατα µε 8 κανάλια. Τα αποτελέσµατα 

των αντίστοιχων µετρήσεων παρουσιάζονται συνοπτικότερα στο απόσπασµα 

που ακολουθεί. Οι συχνότητες των καναλιών είναι οι εξής: 

9 12 12 12
1

9 12 12 12
2

9 12 12 12
3

9 12 12
4

350*10 193.1*10 0.35*10 192.75*10

250*10 193.1*10 0.25*10 192.85*10

150*10 193.1*10 0.15*10 192.95*10

50*10 193.1*10 0.05*10 19

LASER c

LASER c

LASER c

LASER c

f f Hz

f f Hz

f f Hz

f f

= − = − =

= − = − =

= − = − =

= − = − =
12

9 12 12 12
5

9 12 12 12
6

9 12 12 12
7

9 12
8

3.05*10

50*10 193.1*10 0.05*10 193.15*10

150*10 193.1*10 0.15*10 193.25*10

250*10 193.1*10 0.25*10 193.35*10

350*10 193.1*10 0

LASER c

LASER c

LASER c

LASER c

Hz

f f Hz

f f Hz

f f Hz

f f

= + = + =

= + = + =

= + = + =

= + = +
12 12.35*10 193.45*10 Hz=

 

Power Penalty = 0.65dΒ Power Penalty = 0.45dΒ 
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Σχ. 4.7 Υλοποίηση Συστήματος 8-WDM με αντιστάθμιση Διασποράς 

 

4.2.3.1.Σύστηµα µε επίδραση µόνο διασποράς(Dispersion Only) 

  

 Για τα οκτώ κανάλια µε channel spacing 100GHz οι power penalty 

µετρήσεις θα είναι οι ακόλουθες: 

 

4.2.3.2.Σύστηµα µε επίδραση διασποράς και µη Γραµµικοτήτων 

 Συνοπτικά για σύστηµα που επιδρούν τόσο οι µη γραµµικότητες της 

ίνας όσο και η διασπορά θα έχουµε: 

Power Penalty = 0.8dΒ Power Penalty = 0.4dΒ 
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 Η µελέτη των φαινοµένων αλλά και του συστήµατος µε χρήση DCF µας 

οδήγησε στην εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων που αφορούν τόσο τη 

συµπεριφορά των ίδιων των φαινοµένων κατά τη διάρκεια µετάδοσης του 

σήµατος, όσο και την επίδραση που έχει η DCF στο σήµα µας, ανάλογα 

βέβαια πάντα και µε το είδος του συστήµατος στο οποίο έχουµε κάνει τις 

µετρήσεις µας. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσε κανείς να πει ότι σε ένα 

µονοκάναλο σύστηµα η πλήρης αντιστάθµιση της διασποράς µπορεί να γίνει 

ευκολότερα και µε απλούστερο τρόπο, αφού µια DCF µε κατάλληλο µήκος 

µπορεί να αντισταθµίσει τη διασπορά που επιδέχεται ένα κανάλι πλήρως. 

Ωστόσο, η DCF από κατασκευής της δύναται να αντισταθµίσει πλήρως µόνο 

τη διασπορά που υπάρχει σε ένα κανάλι.  Αντίθετα όταν το σύστηµα που 

µελετάµε είναι πολυκάναλο, εξαιτίας της κλίσης της διασποράς που κάθε ίνα 

φέρει, η DCF αντισταθµίζει τη διασπορά του κάθε καναλίου κατά 

διαφορετικό ποσοστό. Άλλα κανάλια, λοιπόν, φτάνουν στον δέκτη µε σχεδόν 

µηδενική διασπορά καθώς εξαιτίας του προφίλ της DCF έχουν υποστεί 

αντιστάθµιση διασποράς κατά ποσοστό 100%, ενώ άλλα κανάλια φτάνουν 

στο δέκτη έχοντας ακόµα κάποιο ποσοστό διασποράς που δεν έχει 

αντισταθµιστεί πλήρως. Είναι προφανές λοιπόν ότι αν επιθυµούµε κάθε 

κανάλι να αντισταθµίζεται πλήρως ως προς τη διασπορά του στην 

περίπτωση του πολυκάναλου συστήµατος πρέπει να χειριστούµε την 

αντιστάθµιση του κάθε καναλιού χωριστά. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να 

σηµειωθεί ότι κλίση διασποράς διαθέτει και η SMF µε αποτέλεσµα σε ένα 

πολυκάναλο σύστηµα, κάθε κανάλι να υπόκειται σε διαφορετικά επίπεδα 

διασποράς ανάλογα µε τη συχνότητα του και το προφίλ διασποράς της ίνας 

στην οποία µεταδίδεται το σήµα µας. 

 

4.3.  Μελέτη WDM Συστηµάτων Μετάδοσης Με Και Χωρίς Αντιστάθµιση  

3ιασποράς  

 Με την υλοποίηση των παραπάνω προσοµοιώσεων µελετήσαµε τα 
φαινόµενα που συµβαίνουν κατά τη µετάδοση του σήµατος µέσα στην ίνα. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η υλοποίηση δύο ρεαλιστικότερων συστηµάτων µε 
σκοπό τη µελέτη των ίδιων φαινοµένων σε συστήµατα που ανταποκρίνονται 
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περισσότερο στη πραγµατικότητα.[26] Στα συστήµατα αυτά θα 
πραγµατοποιηθούν µετρήσεις απόδοσης πάλι βάσει του κριτηρίου του power 
penalty και θα συγκριθούν µεταξύ τους. Και τα δύο συστήµατα έχουν 
συνολικό µήκος µετάδοσης 160 km, ενώ φέρουν 32 κανάλια µε συχνοτική 
απόσταση µεταξύ τους 50GHz και ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s µε διαµόρφωση 
non-return-to zero (NRZ). Οι παράµετροι των ινών τόσο των SMF, όσο και 
των DCF που έχουν χρησιµοποιηθεί φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 

 

Πίνακας 4.2 Παράμετροι Ινών SMF και DCF 

 Τα δύο συστήµατα αυτά έχουν επιλεχθεί ως εναλλακτικοί τρόποι 

µετάδοσης µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν την απόσταση 

που συνδέει δύο διαδοχικούς ενισχυτές. 

4.3.1.Σύστηµα Α:  

 Μελετάµε το πρώτο σύστηµα για συνολικό µήκος µετάδοσης των 160 

km ίνας χρησιµοποιώντας 4 span των 40 km ίνας. Το σύστηµα αυτό 

αποτελείται από 32 κανάλια όπου το καθένα από αυτά εκπέµπει µε ισχύ 

Pch=2mW. Η απουσία ίνας αντιστάθµισης διασποράς από αυτό το σύστηµα 

είναι ένα επιθυµητό αποτέλεσµα αφού: (α) µετριάζεται µε αυτό τον τρόπο το 

συνολικό κόστος εξαιτίας ενός δαπανηρού στοιχείου (β) καθιστά περιττή υη 

χρήση ενισχυτών υψηλού κέρδους ώστε να αντισταθµιστούν οι απώλειες 

εξαιτίας της DCF ίνας. H ζεύξη αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα που 

ακολουθεί. Κάθε span ίνας ακολουθείται από έναν EDFA ενισχυτή, ο οποίος 

αντισταθµίζει πλήρως τις απώλειες της ζεύξης. 

 
Σχ. 4.8 Σχηματική απεικόνιση Συστήματος Α 

  Αναλυτικότερα, το σύστηµα το οποίο υλοποιήσαµε απεικονίζεται στο 
επόµενο σχήµα. Έχουµε χρησιµοποιήσει τον τρόπο σχεδιασµού που 
περιγράφηκε παραπάνω µόνο που αξίζει να σηµειώσουµε ότι το κέρδος του 
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ενισχυτή που απαιτείται για να αντισταθµίζονται πλήρως οι απώλειες αυτής 
της ζεύξης είναι 9.2dB , ενώ το Noise Figure του ενισχυτή έχει τιµή NF=5 dB. 
 H περιγραφή των υπολοίπων στοιχείων του συστήµατος έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενα κεφάλαια. 
 

 

Σχ. 4.9 Υλοποίηση Συστήματος 32-WDM (Σύστημα Α) 

 

 Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι µετά τη χρήση του ενισχυτή έχουµε 

χρησιµοποιήσει ένα Optical Spectrum Analyzer,ώστε να βλέπουµε το φάσµα 

του σήµατος πριν αυτό εισέλθει στον αποπολυπλέκτη µας. Το φάσµα του 

σήµατος µας είναι της παρακάτω µορφής. 

 

Σχ. 4.10 Οπτικό Φάσμα Μετά τον Ενισχυτή 



 

 Ακολουθούν, τα διαγράµµατα 

κανάλια από τα συνολικά 32 που έχει το σύστηµα µας. Τα κανάλια των 

οποίων τα διαγράµµατα παρουσιάζουµε ωστόσο δεν είναι τυχαία. Πιο 

συγκεκριµένα, κρατάµε τα δύο κεντρικ

αντίστοιχα ενδιάµεσα µοιράζουµε τα υπόλοιπα τέσσερα κανάλια σε ίσες 

αποστάσεις ανάµεσα σε ακραία και ενδιάµεσα κανάλια. 

κανάλια που επιλέγουµε να παρουσιάσουµε τα δεδοµένα τους έχουν 

συχνότητες: 

9 12 9 12
1

2

3

775*10 193.1*10 0.775*10 192.325*10 192.325

575*10 193.1*10 0.575*10 192.525*10 192.525

275*10 193.1*10 0.275*10 192.825*10 192.825

CHANNEL c

CHANNEL c

CHANNEL c

CHAN

f f THz

f f THz

f f THz

f

= − = − = =

= − = − = =

= − = − = =

9 12 9 12
4

9 12 9 12
5

6

7

25*10 193.1*10 0.025*10 193.075*10 193.075

25*10 193.1*10 0.025*10 193.125*10 193.125

275*10 193.1*10 0.275*10 193.375*10 193.375

NEL c

CHANNEL c

CHANNEL c

CHANNEL c

f THz

f f THz

f f THz

f f

= − = − = =

= + = + = =

= + = + = =

=

8

575*10 193.1*10 0.575*10 193.675*10 193.675

775*10 193.1*10 0.775*10 193.875*10 193.875CHANNEL cf f THz

+ = + = =

= + = + = =

 

 Οι µετρήσεις ωστόσο έχουν ληφθεί για όλα τα κανάλια αλλά 

προτιµήσαµε να  παρουσιάσουµε

δειγµατοληπτική λογική, η οποία ωστόσο

να µας δίνει µια ικανοποιητι

στη διάθεση µας.  

ν, τα διαγράµµατα power penalty για 8 επιλεγµένα 

κανάλια από τα συνολικά 32 που έχει το σύστηµα µας. Τα κανάλια των 

οποίων τα διαγράµµατα παρουσιάζουµε ωστόσο δεν είναι τυχαία. Πιο 

συγκεκριµένα, κρατάµε τα δύο κεντρικά, τα δύο ακραία κανάλια και 

αντίστοιχα ενδιάµεσα µοιράζουµε τα υπόλοιπα τέσσερα κανάλια σε ίσες 

αποστάσεις ανάµεσα σε ακραία και ενδιάµεσα κανάλια.  Αναλυτικά, 

κανάλια που επιλέγουµε να παρουσιάσουµε τα δεδοµένα τους έχουν 

9 12 9 12

9 12 9 12

9 12 9 12

775*10 193.1*10 0.775*10 192.325*10 192.325

575*10 193.1*10 0.575*10 192.525*10 192.525

275*10 193.1*10 0.275*10 192.825*10 192.825

f f THz

f f THz

f f THz

= − = − = =

= − = − = =

= − = − = =

9 12 9 12

9 12 9 12

9 12 9 12

25*10 193.1*10 0.025*10 193.075*10 193.075

25*10 193.1*10 0.025*10 193.125*10 193.125

275*10 193.1*10 0.275*10 193.375*10 193.375

f THz

f f THz

f f THz

= − = − = =

= + = + = =
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9 12 9 12

9 12 9 12

575*10 193.1*10 0.575*10 193.675*10 193.675

775*10 193.1*10 0.775*10 193.875*10 193.875f f THz

+ = + = =

= + = + = =

Οι µετρήσεις ωστόσο έχουν ληφθεί για όλα τα κανάλια αλλά 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατά µας ακολουθώντας 

δειγµατοληπτική λογική, η οποία ωστόσο έχει επιλεχθεί να είναι τέτοια ώστε 

µας δίνει µια ικανοποιητική εικόνα σχεδόν για όλα τα κανάλια που έχουµε 
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για 8 επιλεγµένα 

κανάλια από τα συνολικά 32 που έχει το σύστηµα µας. Τα κανάλια των 

οποίων τα διαγράµµατα παρουσιάζουµε ωστόσο δεν είναι τυχαία. Πιο 

ά, τα δύο ακραία κανάλια και 

αντίστοιχα ενδιάµεσα µοιράζουµε τα υπόλοιπα τέσσερα κανάλια σε ίσες 

Αναλυτικά, τα 

κανάλια που επιλέγουµε να παρουσιάσουµε τα δεδοµένα τους έχουν 

775*10 193.1*10 0.775*10 192.325*10 192.325

575*10 193.1*10 0.575*10 192.525*10 192.525

275*10 193.1*10 0.275*10 192.825*10 192.825

f f THz

f f THz

f f THz

= − = − = =

= − = − = =

= − = − = =

25*10 193.1*10 0.025*10 193.075*10 193.075

25*10 193.1*10 0.025*10 193.125*10 193.125

275*10 193.1*10 0.275*10 193.375*10 193.375

f THz

f f THz

f f THz

= − = − = =

= + = + = =

= + = + = =

575*10 193.1*10 0.575*10 193.675*10 193.675

775*10 193.1*10 0.775*10 193.875*10 193.875

THz

f f THz

+ = + = =

= + = + = =

 

Οι µετρήσεις ωστόσο έχουν ληφθεί για όλα τα κανάλια αλλά 

µας ακολουθώντας  µια 

έχει επιλεχθεί να είναι τέτοια ώστε 

κή εικόνα σχεδόν για όλα τα κανάλια που έχουµε 

 



 

 Όπως είναι εµφανές από τα παραπάνω διαγράµµατα το 

για κάθε διαφορετικό κανάλι είναι διαφορετικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στα φαινόµενα διασποράς και των µη γραµµικοτήτων. Κάθε κανάλι 

διαφορετικού µήκους κύµατος υπόκειται σε διαφορετική επίδραση της 

διασποράς εξαιτίας του παράγοντα 

οπτική ίνα από κατασκευής της. Αν σε αυτό προσθέσει κανείς και τη 

συνεισφορά των µη γραµµικών φαινοµένων και κυρίως των 

αντιλαµβάνεται µε ευκολία τους λόγους για τους οποίους το κάθε κανάλι 

εµφανίζει διαφορετικό power

Όπως είναι εµφανές από τα παραπάνω διαγράµµατα το power

για κάθε διαφορετικό κανάλι είναι διαφορετικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στα φαινόµενα διασποράς και των µη γραµµικοτήτων. Κάθε κανάλι 

διαφορετικού µήκους κύµατος υπόκειται σε διαφορετική επίδραση της 

διασποράς εξαιτίας του παράγοντα dispersion slope που διαθέτει κάθε 

οπτική ίνα από κατασκευής της. Αν σε αυτό προσθέσει κανείς και τη 

συνεισφορά των µη γραµµικών φαινοµένων και κυρίως των 

αντιλαµβάνεται µε ευκολία τους λόγους για τους οποίους το κάθε κανάλι 

power penalty. 
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power penalty 

για κάθε διαφορετικό κανάλι είναι διαφορετικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στα φαινόµενα διασποράς και των µη γραµµικοτήτων. Κάθε κανάλι 

διαφορετικού µήκους κύµατος υπόκειται σε διαφορετική επίδραση της 

που διαθέτει κάθε 

οπτική ίνα από κατασκευής της. Αν σε αυτό προσθέσει κανείς και τη 

συνεισφορά των µη γραµµικών φαινοµένων και κυρίως των XMP και FWM 

αντιλαµβάνεται µε ευκολία τους λόγους για τους οποίους το κάθε κανάλι 
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  Συνοπτικά, τα power penalty που έχουν µετρηθεί για τα 

συγκεκριµένα κανάλια, τα διαγράµµατα των οποίων παρουσιάσαµε, 

ακολουθούν στοn παρακάτω πίνακα. 

      

  Wavelength(nm) Power Penalty(dB)  

  1559 4,7   

  1558 5,3   

  1555 5,0   

  1553,8 4,6   

  1553,3 4,7   

  1551 4,8   

  1549 4,3   

  1547 4,8   

        

 

4.3.2.Σύστηµα Β: 

 Στο δεύτερο υπό µελέτη σύστηµα έχουµε ένα συνολικό µήκος 

µετάδοσης των 160km χρησιµοποιώντας όµως αυτή τη φορά 2 span µε 80km 

ίνας µετάδοσης στο κάθε span. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από 32 

κανάλια, όπου το καθένα από αυτά εκπέµπει σε ισχύ Pch=5mW. Η υψηλή 

αυτή ισχύς, όπως είναι προφανές καθιστά την επίδραση των µη-γραµµικών 

φαινοµένων αρκετά σηµαντική. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε αυτό το σύστηµα 

έχουµε εισάγει µια DCF µετά την SMF σε κάθε span µετάδοσης. Το σύστηµα 

αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά στο σχήµα που ακολουθεί.[26] 

 

 

Σχ. 4.11 Σχηματική Απεικόνιση Συστήματος Β 
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 Με την ίδια λογική που περιγράφηκε για το σύστηµα Α έχουµε 

υλοποιήσει και το σύστηµα Β που απεικονίζεται αναλυτικότερα παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση του ενισχυτή αντισταθµίζει πλήρως τις 

απώλειες τόσο της SMF όσο και της DCF. Η ίνα αντιστάθµισης της διασποράς 

που έχουµε χρησιµοποιήσει αντισταθµίζει πλήρως (τουλάχιστον για την 

κεντρική συχνότητα λειτουργίας της ίνας fc=193,1THz) τη διασπορά στην 

οποία υπόκειται το σήµα µας εξαιτίας της µετάδοσης µέσω 80km SMF ίνας. 

Για το λόγο αυτό, το µήκος της ίνας DCF υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι ίσο 

µε: 
( )80 *17

16
85

SMF SMF
DCF

DCF

D L
L km

D

− −−

= = = . 

 Ωστόσο, πρέπει να υπολογιστεί ξανά το κέρδος του ενισχυτή ώστε να 

αντισταθµιστούν πλήρως και οι απώλειες τις οποίες έχει υποστεί το σήµα 

µας. Για να υπολογίσουµε το κέρδος του ενισχυτή αρκεί να βρούµε τις 

συνολικές απώλειες τις οποίες έχει επιφέρει τόσο η µετάδοση στην SMF, όσο 

και στην DCF. Οι απώλειες εξαιτίας της SMF είναι 

80 *0.23 18,4SMFa km dB km dB= = . Αντίστοιχα, οι απώλειες εξαιτίας της DCF 

είναι 16 *0.5 8DCFa km dB km dB= = . Έτσι, οι συνολικές απώλειες είναι 

18.4 8 26.4total DCF SMFa a a dB dB dB= + = + = . Προφανώς, λοιπόν, το κέρδος του 

ενισχυτή, έτσι ώστε ο ενισχυτής να εξισορροπεί πλήρως τις απώλειες, 

πρέπει να είναι 26.4EDFA totalG a dB= = .  

 

Σχ. 4.12 Υλοποίηση Συστήματος 32-WDM με αντιστάθμιση διασποράς (Σύστημα Β) 
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αυτό εισέλθει στο δέκτη. Έτσι, το φάσµα των 32 πολυπλεγµένων καναλιών 

µας είναι: 

 Ακολουθώντας και πάλι τη δειγµ

έχουµε λειτουργήσει ως τώρα για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας, 
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καναλιών µας. 

spectrum analyzer, ο οποίος βρίσκεται λίγο πριν τον 

αποπολυπλέκτη, µας διευκολύνει ώστε να βλέπουµε το σήµα µας λίγο πριν 

αυτό εισέλθει στο δέκτη. Έτσι, το φάσµα των 32 πολυπλεγµένων καναλιών 

 

Σχ. 4.13 Οπτικό Φάσμα Μετά τον Ενισχυτή 

 

Ακολουθώντας και πάλι τη δειγµατοληπτική λογική µε την οποία 

έχουµε λειτουργήσει ως τώρα για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας, 

παρακάτω παραθέτουµε τα power penalty διαγράµµατα των 8 επιλεγµένων 
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αυτό εισέλθει στο δέκτη. Έτσι, το φάσµα των 32 πολυπλεγµένων καναλιών 

ατοληπτική λογική µε την οποία 

έχουµε λειτουργήσει ως τώρα για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας, 

διαγράµµατα των 8 επιλεγµένων 
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αντιστάθµιση διασποράς µέσω της DCF, από κανάλι σε κανάλι. Πιο 
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Από τα διαγράµµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι προφανές 

για κάθε κανάλι διαφορετικής συχνότητας είναι 

διαφορετικό. Ο λόγος που αυτό συµβαίνει είναι η διαφορά στην 
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κεκριµένα, σχεδιάζοντας το σύστηµα µας υπολογίσαµε το µήκος της DCF 

), έτσι ώστε να αντισταθµίζεται 
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πλήρως η διασπορά. Ωστόσο, η πλήρης αντιστάθµιση αυτή δεν µπορεί να 

επιτευχθεί για κάθε µήκος κύµατος (δηλαδή για όλα τα κανάλια) εξαιτίας 

των ιδιοτήτων της DCF (οι οποίες περιγράφηκαν εκτενώς σε προηγούµενο 

κεφάλαιο). Έτσι, λοιπόν, για κάθε διαφορετικό µήκος κύµατος-κανάλι που 

διέρχεται µέσω της DCF επιτυγχάνεται διαφορετικό ποσοστό αντιστάθµισης 

της διασποράς, εξαιτίας του mismatch που προκαλεί η κλίση της διασποράς. 

Το διαφορετικό ποσοστό αυτό είναι προφανές ότι διαφοροποιεί την επίδοση 

του κάθε καναλιού σε σχέση µε τα υπόλοιπα, γεγονός που φυσικά 

διαφοροποιεί και τα αντίστοιχα power penalty για το κάθε κανάλι. 

  Frequency Power Penalty(dB)    

  1559 5,6   

  1558 5,4   

  1555 5,7   

  1553,8 5,6   

  1553,3 5,3   

  1551 5,6   

  1549 5,6   

  1547 5,4   

        

  

Για να παρουσιάσουµε αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα του power 

penalty για το κάθε κανάλι παρακάτω παραθέτουµε ένα σχήµα που 

εµφανίζει αναλυτικά τα power penalty σε σχέση µε τον αύξοντα αριθµό του 

καναλιού. Στον οριζόντιο άξονα εµφανίζεται ο αριθµός του καναλιού ενώ 

στον κάθετο άξονα τα αποτελέσµατα του power penalty σε dB. 

 

Σχ. 4.14 Διάγραμμα τιμών Q-factor για το κάθε κανάλι του συστήματος Β 
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 Για να έχουµε µια πλήρη εικόνα για τα αποτελέσµατα που πήραµε, 

παρουσιάζουµε παρακάνω ένα διάγραµµα που δείχνει πως εξελίσσεται το Q-

factor σε σχέση µε τον αύξοντα αριθµό του καναλιού που εξετάζουµε. 

Αντίστοιχα, το διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζει το Power Penalty σε 

σχέση µε τον αύξοντα αριθµό του καναλιού. 

 

Σχ. 4.15 Διάγραμμα τιμών Power Penalty για το κάθε κανάλι του συστήματος Β 

Στα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων δεν είναι εµφανής κάποια 

συγκεκριµένη τάση της γραφικής παράστασης των Q-factor και Power 

Penalty σε σχέση µε τη συχνότητα του καναλιού. Παρόλα αυτά γνωρίζουµε 

ότι το Q-factor των ακραίων καναλιών είναι υψηλότερο από ότι αυτό στα 

κεντρικά, ενώ αντίθετα το Power Penalty των ακραίων καναλιών είναι 

χαµηλότερο σε σχέση µε τα κεντρικά κανάλια. Αυτό συµβαίνει γιατί η 

διασπορά για τα κεντρικά κανάλια αντισταθµίζεται σχεδόν ακριβώς, το 

φαινόµενο walk-off δεν είναι αρκετά ισχυρό και τα FWM και XPM γίνονται 

αρκετά ισχυρά για αυτά τα κανάλια.[27] 

 Το διάγραµµα που ακολουθεί εµφανίζει την τιµή του Q-factor σε 

σχέση µε τον αύξοντα αριθµό καναλιού για ένα σύστηµα συνολικού µήκους 

200km µε την απόσταση µεταξύ των καναλιών να είναι /λ=0.4nm για ρυθµό 

δεδοµένων στα 2.5Gb/s και ισχύ εισόδου Pinput=0dBm. Στο διάγραµµα αυτό 

φαίνονται τα αποτελέσµατα τόσο της προσοµοίωσης όσο και του αναλυτικού 

µοντέλου. [27] 
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Σχ. 4.16 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Αναλυτικού και Προσομοιωτικού Μοντέλου [27] 
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5. Μελέτη Οπτικού �ικτύου µε Οπτικό κόµβο µε δυνατότητα 

αντιστάθµισης διασποράς 
 Σε point-to-point ζεύξεις η διαχείριση της διασποράς 
πραγµατοποιείται είτε στο άκρο της εκποµπής είτε στο άκρο του δέκτη µέσω 
συσκευών που δεν µετατρέπουν το σήµα από οπτικό σε ηλεκτρικό(π.χ. Fiber 
Bragg Gratings), µέσω ηλεκτρονικών συσκευών ή µέσω συγκεκριµένων 
τρόπων διαµόρφωσης. Ωστόσο, αυτές οι τεχνικές δεν γίνεται να 
εφαρµοστούν µε την ίδια επιτυχία και για πολυαλµατικά (multi-hop) και 
πολυζευκτικά(multilink) δίκτυα, καθώς η συνολική διασπορά διαφέρει από 
ζεύξη σε ζεύξη η ακόµα και από σήµα σε σήµα. 
 Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε έναν οπτικό cross connect ο οποίος 
προτείνεται στο [26]. Αυτός ο µεταγωγέας δεν µετάγει απλώς τα κανάλια 
αλλά έχει και τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες ρυθµίσεις 
µε σκοπό να µειωθεί η υποβάθµιση εξαιτίας των µη γραµµικών φαινοµένων 
σε πολυαλµατικές ζεύξεις. Αυτό επιτρέπει στο σύστηµα µας να λειτουργεί µε 
υψηλότερη ισχύ ανά κανάλι, γεγονός που βελτιώνει την επίδοση τέτοιων 
συστηµάτων αφού βελτιώνει και το OSNR του σήµατος µας. 
 Οι ρυθµίσεις διασποράς γίνονται χωριστά για κάθε κανάλι, έτσι ώστε 
να µπορούν να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες µετάδοσης που 
κάθε σήµα-κανάλι θα έχει αντιµετωπίσει. Η δυνατότητα να ρυθµίζουµε κάθε 
κανάλι χωριστά είναι εξαιρετικής σηµασίας, καθώς δεν γνωρίζουµε εκ των 
προτέρων ούτε το µονοπάτι που έχει ακολουθήσει το σήµα µέχρι να φτάσει 
στον κόµβο, αλλά ούτε και τις πραγµατικές συνθήκες µετάδοσης. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της επιρροής των ιδιοτήτων µετάδοσης για 
κάθε κανάλι ξεχωριστά, µια αρχιτεκτονική είναι αυτή που προτείνεται στο 
[26] και εµφανίζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Η αρχιτεκτονική αυτή 
αποτελείται από Ν ίνες εισόδου και Ν ίνες εξόδου, καθεµία από τις οποίες 
µεταφέρει Μ µήκη κύµατος. Σε κάθε κόµβο εισόδου µετά την ενίσχυση µε τη 
χρήση ενός ενισχυτή EDFA, χρησιµοποιείται ένας διαχωριστής ισχύος για να 
παράγει πολλαπλά αντίγραφα των καναλιών που εισέρχονται στον κόµβο 
από αυτή την είσοδο. Ο συζεύκτης ισχύος πρέπει να έχει N εξόδους για να 
µπορεί να προωθήσει την πληροφορία σε Ν ίνες εξόδου. Τα Ν αντίγραφα 
όλων των σηµάτων από κάθε ίνα εισόδου οδηγούνται σε µια οµάδα 
επιλογέων µήκους κύµατος (wavelength selector-WS). Κάθε επιλογέας από 
αυτούς αποτελείται από δυο grating περίθλασης που διαχωρίζονται µεταξύ 
τους µέσω M οπτικών συσκευών, οι οποίες µπορεί να λειτουργήσουν ως 
“shutter”. Στην έξοδο, οι επιλογείς αυτοί διασυνδέονται µέσω ενός 
συνδυαστή ισχύος (power combiner) µε τέτοιο τρόπο ώστε µόνο ένας 
επιλογέας µήκους κύµατος από την ίδια οπτική ίνα να µπορεί να συζευκτεί 
στον ίδιο συνδιαστή ισχύος. Η διαφορετική ρύθµιση της διασποράς για κάθε 
κανάλι επιτυγχάνεται επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη συσκευή 
µεταγωγής (“shutter”). Η επιλογή της συσκευής αυτή είναι µια σχεδιαστική 
επιλογή που εξαρτάται από την απαιτούµενη απόδοση και όχι από κάποιο 
αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό. 
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Σχ. 5.1  Δομή ενός OXC που συνδέει Ν ίνες εισόδου με Ν ίνες εξόδου, κάθε μια από τις οποίες μεταφέρει M 

μήκη κύματος. Ο επιλογέας κύματος (Wavelength Selector-WS) χρησιμοποιείται για την tunable αντιστάθμιση 

της διασποράς [26] 

 Μια υποψήφια τέτοια συσκευή, η οποία δύναται να αλλάζει την 
επίδοση της µετάδοσης ενός καναλιού είναι ένας συντονιζόµενος 
αντισταθµιστής διασποράς(Tunable Dispersion Compensator-TDC). Έχουν 
προταθεί διάφορες τεχνολογίες TDC συµπεριλαµβανοµένου 
µικροηλεκτροµηχανικών συστηµάτων (MEMS)[28] και συντονιζόµενων Fiber 
Bragg Gratings(TFBG)[29]. 
 Ενδεικτικά θα αναφέρουµε δύο υποψήφιες τεχνολογίες. Μια από 
αυτές είναι ένα FBG µε διπλές ψύκτρες[30]. Σε αυτή την περίπτωση, το 
Bragg grating περικλείεται µέσα σε δύο λεπτά µεταλλικά επίπεδα, εκ των 
οποίων το εσωτερικό επίπεδο φέρει σταθερό πάχος ενώ στο εξωτερικό το 
πάχος αυξάνεται από τη µια πλευρά έως την άλλη όπως φαίνεται στο σχήµα 
5.2. 

Όταν αυτά τα µεταλλικά περιβλήµατα χρησιµοποιούνται ως ψύκτρες, 
το εσωτερικό δίνει µια οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας κατά µήκος της 
ίνας, ενώ το εξωτερικό  παρέχει µια ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας, 
η οποία ωστόσο έχει µια σταθερή κλίση. Οι δύο ψύκτρες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν συνδεδεµένες µε σκοπό να παρέχουν στο µέσο του grating 
συνεχή θέρµανση µε µεταβλητή κλίση. Οι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 
εµφανίζονται στο παρακάτω σχήµα. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα FBG µε 
διαφορετικές κλίσεις διασποράς για διαφορετικές ρυθµίσεις των ψυκτρών, ή 
ακόµα και ένας blocking µεταγωγέας, όταν οι ψύκτρες δε λειτουργούν. 
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Σχ. 5.2 FBG με διπλή δομή ψυκτρών, απόκριση συχνότητας και tuning διασποράς  

 

 Άλλη µια υποψήφια συσκευή είναι το FBG µε chirp τρίτης τάξης [32]. 
Σε αυτή την περίπτωση η διασπορά είναι ανοµοιόµορφη για τη ζώνη 
διέλευσης του φίλτρου και ρυθµίζοντας διαφορετικές κεντρικές συχνότητες 
στο φίλτρο, επιτυγχάνουµε διαφορετικά ποσοστά αντιστάθµισης της 
διασποράς.  
 

 
Σχ. 5.3 Λειτουργία ενός FBG με χρήση chirp τρίτης τάξης 

 Στην δική µας περίπτωση ωστόσο εµείς θα κάνουµε χρήση ενός 

απλούστερου κόµβου µε σκοπό να µελετήσουµε αν είναι αποδοτικότερη η 

ξεχωριστή διαχείριση της διασποράς κάθε καναλιού.  

Έτσι, ως τελευταίο βήµα επιχειρήσαµε να εφαρµόσουµε συνδυαστικά 

δύο διαφορετικά είδη αντιστάθµισης της διασποράς. Πιο συγκεκριµένα, 

αντισταθµίζουµε το σήµα τόσο κατά τη διάρκεια της µετάδοσης του στην ίνα, 

όσο και µέσα στον ίδιο τον οπτικό κόµβο. Για το σκοπό αυτό έχουµε εισάγει 

έναν κόµβο στο σύστηµα µας. Ο κόµβος αυτός εµφανίζεται στο σχήµα που 

ακολουθεί και αποτελείται από έναν αποπολυπλέκτη, 32 οπτικά φίλτρα που 
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στην ουσία λειτουργούν ως επιλογείς µήκους κύµατος και 32 οπτικές ίνες 

αντιστάθµισης διασποράς. Τέλος, εφόσον αντισταθµίσουµε κάθε µήκος 

κύµατος ξεχωριστά πολυπλέκουµε το σήµα µας ξανά µε τη βοήθεια ενός 

πολυπλέκτη. 

 

Σχ. 5.4 Οπτικός Κόμβος 

 Γενικότερα αν εξαιρέσει κανείς την ύπαρξη του κόµβου το υπόλοιπο 

σύστηµα µας παραµένει το ίδιο και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Σχ. 5.5 Υλοποίηση 32-WDM με τη χρήση οπτικού κόμβου στον οποίο γίνεται αντιστάθμιση της διασποράς για 

κάθε μήκος κύματος 
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 Στις υλοποιήσεις που θα πραγµατοποιήσουµε παρακάτω θα 

προσπαθήσουµε να καλύψουµε ένα ικανό δείγµα των ποσοστών στα οποία 

µπορεί να γίνει η αντιστάθµιση της διασποράς. Για λόγους κατανόησης από 

το σηµείο αυτό και για τη συνέχεια θα χρησιµοποιήσουµε δύο ορισµούς για 

τους δύο διαφορετικούς τρόπους αντιστάθµισης που χρησιµοποιούµε. 

Συγκεκριµένα, την αντιστάθµιση της διασποράς κατά τη διάρκεια της 

µετάδοσης στην ίνα θα την αναφέρουµε ως Line Dispersion 

Compensation,ενώ την αντιστάθµιση της διασποράς στον οπτικό κόµβο θα 

την αναφέρουµε ως Node Dispersion Compensation. Οι διαφορετικές 

υλοποιήσεις που θα ακολουθήσουν διαφέρουν µεταξύ τους µόνο ως προς τα 

ποσοστά αντιστάθµισης της διασποράς (τόσο στο Line Dispersion 

Compensation, όσο και στο Node Dispersion Compensation). 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

υπολογίσαµε τα αντίστοιχα µήκη της οπτικής ίνας αντιστάθµισης διασποράς, 

τόσο για την αντιστάθµιση κατά τη διάρκεια της µετάδοσης, όσο και για την 

αντιστάθµιση στον κόµβο.  

 Για να υπολογίσουµε το µήκος της DCF στις προηγούµενες 

περιπτώσεις χρησιµοποιήσαµε την παραδοχή: 

*
* * 0 SMF SMF

SMF SMF DCF DCF DCF
DCF

D L
D L D L L

D
+ = ⇔ = −  

Εξ. 5.1 

 Ωστόσο, αυτή ισχύει για την περίπτωση που επιθυµούµε να 

επιτύχουµε πλήρη αντιστάθµιση της διασποράς. Όταν επιθυµούµε όµως 

αντιστάθµιση της διασποράς κατά ένα ποσοστό επί της συνολικής πρέπει να 

συµπεριλάβουµε στον παραπάνω τύπο και το ίδιο το ποσοστό αυτό. Έτσι αν 

θεωρήσω ότι CR (Compensation Ratio) είναι το ποσοστό της διασποράς που 

θέλω να αντισταθµίσω η παραπάνω εξίσωση θα διαφοροποιείται ως εξής:  

 

  
* *

* *
100 100*

SMF SMF
SMF SMF DCF DCF DCF

DCF

CR D LCR
D L D L L

D
= − ⇔ = −  

Εξ. 5.2 

      
 
       Η µόνη διαφορά στον υπολογισµό των µηκών τηs DCF για το Line 
Compensation και τον Node Compensation έγκειται στο διαφορετικό µήκος 

160SMFL km= SMFL που χρησιµοποιώ κάθε φορά. Πιο συγκεκριµένα, κατά τον 

υπολογισµό του µήκους της DCF για Line Compensation θεωρώ 80SMFL km=  

,καθώς η αντιστάθµιση της διασποράς γίνεται ανά span. Αντίθετα, όταν 

υπολογίζω το µήκος της DCF για Νode Compensation θεωρώ 160SMFL km=  , 

αφού στην ουσία αντισταθµίζω τη συνολική διασπορά και όχι τη διασπορά 
που προέρχεται από κάθε ίνα χωριστά όπως στην περίπτωση της 
αντιστάθµισης µέσα σε κάθε span. 
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Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας που περιέχει τα µήκη της DCF ίνας 

ανάλογα µε την περίπτωση που έχουµε υπολογίσει: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράµµατα της οπτικής ισχύος για 2 από 

τα 32 κανάλια για τα 40% ποσοστό αντιστάθµισης διασποράς κατά τη 

µετάδοση στην ίνα (LCR) και για διάφορες τιµές ποσοστών αντιστάθµισης 

διασποράς στον κόµβο (NCR).   

 
 

 Line 

Compensation 

Fiber Length 

 

Node 

Compensation 

Fiber Length 

 40% Line 

Dispersion 

Compensation 

 

40% LDC & 20% NDC 6.4km 6.4km 

40% LDC & 40% NDC 6.4km 12.8km 

40% LDC & 50% NDC 6.4km 16km 

40% LDC & 60% NDC 6.4km 19.2km 

 60% Line 

Dispersion 

Compensation 

 

60% LDC & 20% NDC 9.6km 3.2km 

60% LDC & 40% NDC 9.6km 6.4km 

60% LDC & 50% NDC 9.6km 9.6km 

60% LDC & 60% NDC 9.6km 12.8km 

 80% Line 

Dispersion 

Compensation 

 

80% LDC & 10% NDC 12.8km 3.2km 

80% LDC & 20% NDC 12.8km 6.4km 

   

Πίνακας 5.1 Μήκη DCF ίνας για κάθε περίπτωση Αντιστάθμισης Διασποράς 

40 % LCR  & 20% NCR 
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 Ενδεικτικά παραθέτουµε το Power Penalty για τα δύο µεσαία και δύο 
ακραία κανάλια (4 από τα 32), όπως επίσης και τα dispersion maps για τις 
αντίστοιχες περιπτώσεις: Οι χάρτες διασποράς (dispersion maps) είναι 
δυσδιάστατα διαγράµµατα που απεικονίζουν τη συνολική διασπορά σε σχέση 
µε την απόσταση µετάδοσης. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα διαγράµµατα που 
βοηθούν τους σχεδιαστές των συστηµάτων να αποφασίσουν για το σηµείο 
στο οποίο θα τοποθετήσουν τους αντισταθµιστές της διασποράς σε ένα 
δίκτυο. Η συνολική διασπορά υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το µήκος της 
ίνας µε την παράµετρο διασποράς D της ίνας. Για παράδειγµα, µια τυπική 
παράµετρος διασποράς D για µια SMF είναι 16ps/nm/km. Με την τιµή αυτή 
εννοούµε ότι για κάθε χιλιόµετρο ίνας που µεταδίδεται ο παλµός  ένας 

40 % LCR  & 40% NCR 

40 % LCR  & 50% NCR 

40 % LCR  & 60% NCR 
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παλµός στα 10Gb/s «απλώνει» περίπου 16ps. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το 
σηµείο ότι σχεδιάζοντας ένα σύστηµα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας ότι 
η συνολική διασπορά που φέρει το σύστηµα µας δεν πρέπει να ξεπερνά το 
µέγιστο επιτρεπόµενο όριο της διασποράς (για ένα σήµα 10Gb/s το όριο 
διασποράς είναι περίπου 1600ps/nm/km). 

Από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές ότι ένα σήµα µπορεί να 
ταξιδέψει σε µέγιστη απόσταση 1600km για µια SMF µε έναν ρυθµό 
δεδοµένων της τάξης των 10Gb/s. Είναι σηµαντικό να τονίσει κανείς ότι όσο 
το σήµα ταξιδεύει σε µεγαλύτερη απόσταση, αυξάνει και η συνολική 
διασπορά. Για την υλοποίηση των παρακάτω διαγραµµάτων έγινε χρήση 
συγκεκριµένων module τα οποία τοποθετήθηκαν στην αρχή και στο τέλος 
κάθε module που θα µπορούσε να εισάγει διασπορά στο σήµα µας, δηλαδή 
οπτική ίνα, ενισχυτές κ.ο.κ. Ακολουθεί ένας πίνακας που περιέχει συνοπτικά 
τα νέα στοιχεία που έχουµε εισάγει µε σκοπό τον υπολογισµό του dispersion 
map, καθώς και ένα σχήµα που εµφανίζει λεπτοµερειακά την υλοποίηση που 
έχουµε πραγµατοποιήσει για την εµφάνιση των διαγραµµάτων dispersion 
map.  

Όνοµα Module Περιγραφή Απεικόνιση Module 

ProbeDispersion 

Υπολογίζει τη συνολική 

διασπορά για δεδοµένα 

συχνοτικά κανάλια WDM 

και αποθηκεύει τις τιµές 

της σε αρχείο 
 

ViDispersion 

)ιαβάζει τα δεδοµένα του 

αρχείου που παράγει το 

ProbeDispersion και 

σχεδιάζει τις τιµές της 

διασποράς σε σχέση µε 

την απόσταση για κάθε 

κανάλι χωριστά 

 

Πίνακας 5.2 Νέα Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Dispersion Map 

 Αφού αναφέραµε και κάναµε µια σύντοµη περιγραφή των νέων 

module που χρησιµοποιήσαµε στο σύστηµα µας για να υπολογίσουµε το 

dispersion map παραθέτουµε στο παρακάτω σχήµα την υλοποίηση που 

έχουµε πραγµατoποιήσει. Πιο συγκεκριµένα, όπως ήδη έχουµε αναφέρει 

εισάγουµε ένα ProbeDispersion πριν και µετά από κάθε στοιχείο του 

συστήµατος που µπορεί να προκαλέσει διασπορά στο σήµα µας. Μέσα σε 

αυτά τα στοιχεία, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα είναι η SMF ίνα 

που χρησιµοποιούµε για τη µετάδοση µας, η DCF ίνα που χρησιµοποιούµε για 

να αντισταθµίσουµε τη συνολική διασπορά που έχει επιδράσει στον παλµό 

µας µετά από τη µετάδοση στην SMF ίνα, αλλά και οι ενισχυτές του 

συστήµατος (παρόλο που στην περίπτωση µας  αυτοί δεν προσδίδουν 

περαιτέρω διασπορά στον παλµό). Στο τελευταίο στοιχείο που θα 

τοποθετήσουµε το ProbeDispersion, τοποθετούµε και το ViDispersion το 
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οποίο διαβάζει όλα τα δεδοµένα που έχουν κρατηθεί στο αρχείο που 

παράχθηκε από τα ProbeDispersion και σχεδιάζει το dispersion map του 

συστήµατος µας. 

 

Σχ. 5.6 Τρόπος Υπολογισμού του Dispersion Map 

 

 

 

 

 

 

40 % LCR & 20% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 4,5 

fc-25 4,2 

fc+25 3,9 

 fc+755 3,1 

40 % LCR & 40% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 3,5 

fc-25 4,1 

fc+25 4,2 

fc+755 3,0 

40 % LCR & 50% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 2,7 

fc-25 4,9 

fc+25 4,5 

fc+755 3,6 
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 Παρατηρώντας κανείς τους πίνακες που εµφανίζουν τα power penalty 

για κάθε ένα από τα επιλεγµένα κανάλια για την περίπτωση της 

αντιστάθµισης διασποράς σε ποσοστό 40% κατά τη µετάδοση µπορεί να 

εντοπίσει ότι δεν υπάρχει κάποια περίπτωση αντιστάθµισης που να αποτελεί 

την καλυτερη λύση για όλα τα κανάλια που µελετάµε. Αυτό βέβαια 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι κατά την αντιστάθµιση της διασποράς η 

αποδοτικότερη λύση είναι η αντιµετώπιση και η αντιστάθµιση του κάθε 

καναλιού ξεχωριστά. Αξίζει κανείς να παρουσιάζει µια λεπτοµερέστερη 

εικόνα του dispersion map για να αναδείξει το πώς κάθε κανάλι 

επηρρεάζεται σε διαφορετικό βαθµό από τη διασπορά και τελικά κάθε 

κανάλι φέρει διαφορετική τιµή συνολικής διασποράς όταν φτάνει στο δέκτη. 

Παρουσιάζουµε ενδεικτικά ένα διάγραµµα dispersion map για να 

αναδείξουµε τη διαφορά στην συνολική διασπορά του κάθε καναλιού παρά 

το γεγονός οτι εν τέλει το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται σε όλα τα 

συστήµατα. 

 

Σχ. 5.7 Διαφορά Διασποράς κάθε Καναλιού του 32-WDM 

 

40 % LCR & 60% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 3,9 
fc-25 5,1 
fc+25 5,0 

fc+755 3,2 
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  Παρακάτω ακολουθούν  τα διαγράµµατα της οπτικής ισχύος για 2 από 

τα 32 κανάλια για τα 60% ποσοστό Line Compensation.   

 

 

 

 

 

   

 Ακολουθούν τα dispersion map και τα power penalty για τα 4 κανάλια 

που έχουµε επιλέξει να παρουσιάσουµε ενδεικτικά: 

60 % LCR  & 10% NCR 

60 % LCR  & 20% NCR 

60 % LCR  & 30% NCR 
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60 % LCR & 10% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 4,6 

fc-25 4,5 

fc+25 3,9 

fc+755 2,6 

60 % LCR & 20% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 5,5 

fc-25 5,2 

fc+25 6,6 

fc+755 4,3 

60 % LCR & 30% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 3,4 

fc-25 3,9 

fc+25 4,9 

fc+755 3,0 

60 % LCR  & 40% NCR 
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 Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της πλήρους αντιστάθµισης της 

διασποράς θα περίµενε κανείς να δει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Ωστόσο, 

όπως φαίνεται κάτι τέτοιο δεν ισχύει.Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο 

“walk-off” φαινόµενο. Καθώς η διασπορά του παλµού είναι σχεδόν 

µηδενική, τα µη γραµµικά φαινόµενα(όπως το FWM και το XPM) γίνονται 

εντονότερα, αφού παλµοί διαφορετικών καναλιών επικαλύπτονται για 

περισσότερη ώρα. Όταν η διασπορά δεν φέρει µηδενική τιµή οι παλµοί 

διαφορετικών καναλιών ταξιδεύουν µέσα στην ίνα µε διαφορετικές 

ταχύτητες και συνεπώς οι παλµοί δεν επικαλύπτονται για αρκετά µεγάλο 

χρονικό διάστηµα.Αυτή η ιδιότητα των µη γραµµικών φαινοµένων µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα, ότι ναι µεν επιθυµούµε να αντισταθµίσουµε την διασπορά 

αλλά η αντιστάθµιση αυτή θα ήταν καλύτερο να µην είναι πλήρης καθώς τα 

µη γραµµικά φαινόµενα γίνονται εντονότερα όταν η διασπορά είναι σχεδόν 

µηδενική. 

 Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράµµατα της οπτικής ισχύος για 2 από 

τα 32 κανάλια για τα 80% ποσοστό Line Compensation.   

 

60 % LCR & 40% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 4,5 

fc-25 4,5 

fc+25 5,2 

fc+755 3,3 

80 % LCR  & 10% NDR 
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 Ακολουθούν αντίστοιχα τα dispersion map και τα power penalty για 

ποσοστό αντιστάθµισης της διασποράς 80%: 

 

 

  

 Ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράµµατα power penalty σε µια 

σύγκριση µεταξύ τους.  

80 % LCR & 10% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 3,4 

fc-25 3,9 

fc+25 4,9 

fc+755 3,0 

80 % LCR & 10% NCR  

Channel Frequency Power Penalty (dB) 

fc-755 4,1 

fc-25 4,2 

fc+25 4,9 

fc+755 2,8 

80 % LCR  & 20% NDR 
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Σχ. 5.8 Power Penalty Καναλιών για 40% Ποσοστό Αντιστάθμισης Διασποράς κατά τη μετάδοση 

 

 

Σχ. 5.9 Power Penalty Καναλιών για 60% Ποσοστό Αντιστάθμισης Διασποράς κατά τη μετάδοση 

 

 

Σχ. 5.10 Power Penalty Καναλιών για 80% Ποσοστό Αντιστάθμισης Διασποράς κατά τη μετάδοση 
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Όπως είναι εµφανές από όλα τα παραπάνω διαγράµµατα στην 

πραγµατικότητα δεν µπορεί κανείς να εξάγει συνολικά συµπεράσµατα για το 

κάθε διαφορετικό ποσοστό αντιστάθµισης αφού κάθε κανάλι φαίνεται να 

έχει καλύτερο Power Penalty για διαφορετικό συνδυασµό αντιστάθµισης 

διασποράς. Το γεγονός αυτό ακριβώς αναδεικνύει για µια ακόµη φορά ότι η 

διαχειρίση της διασποράς για ένα WDM σύστηµα είναι αποδοτικότερο να 

συµβαίνει για το κάθε κανάλι χωριστά.  

 Στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζουµε τη σύγκριση ανάµεσα 

στους πιθανούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να πετύχουµε τα 

αντίστοιχα συνολικά ποσοστά αντιστάθµισης της διασποράς. Από αυτά τα 

διαγράµµατα θα συµπεράνουµε ποιος πιθανός συνδυασµός µας δίνει 

καλύτερη απόδοση βάσει του power penalty για τα συστήµατα που 

µελετάµε. 

 
Σχ. 5.11 Power Penalty Καναλιών για 100% Συνολικό Ποσοστό Αντιστάθμισης Διασποράς 

 Από το παραπάνω σχήµα είναι προφανές ότι για να επιτύχουµε πλήρη 

αντιστάθµιση διασποράς καλύτερη λύση είναι η χρήση 80% ποσοστού 

αντιστάθµισης κατά τη µετάδοση στην ίνα και 20% ποσοστού αντιστάθµισης 

στον κόµβο. Το γεγονός αυτό είναι λογικό καθώς όσο µεγαλύτερο ποσοστό 

αντιστάθµισης έχουµε στον κόµβο τόσο µεγαλύτερο είναι το µήκος της DCF 

και συνεπώς τόσο µεγαλύτερες είναι οι απώλειες που δεν αντισταθµίζονται 

από τον ενισχυτή µας. Με τον τρόπο αυτό το OSNR στις περιπτώσεις όπου το 

µεγαλύτερο ποσοστό αντιστάθµισης γίνεται µέσα στον κόµβο είναι προφανές 

ότι θα είναι χαµηλότερο από αυτό της περίπτωσης όπου το µεγαλύτερο 

ποσοστό αντιστάθµισης επιτυγχάνεται κατά τη µετάδοση του σήµατος στην 

ίνα. 

Αντίστοιχα, για συνολικό ποσοστό αντιστάθµισης στο 90% είναι 

προφανές από το παρακάτω διάγραµµα ότι και πάλι δεν υπάρχει προφανής 

βέλτιστος συνδυασµός ποσοστών αντιστάθµισης που να δίνει το καλύτερο 

power penalty συνολικά για όλα τα κανάλια.  
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Σχ. 5.12 Power Penalty Καναλιών για 90% Συνολικό Ποσοστό Αντιστάθμισης Διασποράς 

Ως επόµενο βήµα αποφασίσαµε να αναβαθµίσουµε το σύστηµα µας 

στα 20Gb/s και επαναλαµβάνοντας τη µέθοδο που έχουµε ήδη 

χρησιµοποιήσει να υπολογίσουµε τα power penalty για τα κανάλια που µας 

ενδιαφέρουν. Πριν παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα αξίζει να υπολογίσουµε 

ποιο είναι το ποσοστό ανοχής της διασποράς που µπορεί να επιδράσει στο 

σύστηµα µας χρησιµοποιώντας την εξίσωση 1BL D λ∆ < . 

8
9 6 11

2 12 2 2

3*10 3 3
*10*10 *10 8*10 0.08

(193.1*10 ) (193.1) 37287.6

c
f nm

f
λ

− −

∆ = ∆ = = = =≃  

         Στο σηµείο αυτό θα υπολογίσουµε το µέγιστο µήκος οπτικής ίνας που 
µπορεί να φέρει το σύστηµα µας, το οποίο να παραµένει χωρίς αντιστάθµιση 
διασποράς:  
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Αυτό το µήκος Lmax που υπολογίσαµε ουσιαστικά θα σηµαίνει συνολική 

εξάπλωση του παλµού µας κατά: 

73.5*17 1249.5LD ps nm= =  

Η παραπάνω ανάλυση αφορά ένα σύστηµα που λειτουργεί µε ρυθµό 

µετάδοσης B=10Gb/s. Όπως όµως είναι γνωστό, για την περίπτωση των 

20Gb/s η ανοχή στη διασπορά υποτετραπλασιάζεται και γίνεται: 
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Η συνολική εξάπλωση λόγω διασποράς που θα µπορούσε να έχει το 

δικό µας σύστηµα(µε 160km ίνας µετάδοσης) είναι:  

160*17 2720totalD ps nm= =  

Άρα αν ονοµάσουµε Χ το ποσοστό της διασποράς που δύναται να 

παραµείνει χωρίς αντιστάθµιση θα έχουµε: 

312.375
*2720 312.375 0.1149*100% 11.49%

2720
X X X= ⇔ = ⇔ =≃  

Είναι λογικό, λοιπόν, ότι για ένα σύστηµα των 20Gb/s το ελάχιστο 

ποσοστό διασποράς που πρέπει να αντισταθµίζεται είναι: 

min 100% 11.49% 88.51%DispersionRatio = − =  

Αξίζει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι η παραπάνω ανάλυση 

αφορά παλµό στον οποίο επιδρά µόνο η διασπορά, αλλά σε γενικότερες 

γραµµές µας δίνει µια γενική αίσθηση για το ελάχιστο ποσοστό που πρέπει 

να αντισταθµίζουµε κάθε φορά. Έτσι, στην περίπτωση µας για τα 

διαγράµµατα που θα παρουσιάσουµε παρακάτω είναι πλέον προφανής ο 

λόγος για τον οποίο έχουµε επιλέξει να κάνουµε αντιστάθµιση στη γραµµή 

κατά 90% (>88.51%). Για µικρότερα ποσοστά άλλωστε δεν θα είχε κάποια 

αξία καθώς η ανοχή στη διασπορά είναι αυτή που µας καθορίζει το όριο. Η 

µόνη διαφορά, στις µετρήσεις µας είναι ότι αυτή τη φορά πήραµε πολλές 

διαφορετικές τιµές για node compensation ratio µε σκοπό να έχουµε ένα 

ικανότερο δείγµα γραφικών παραστάσεων για να συγκρίνουµε.  

 

 

Σχ. 5.13 Power Penalty Καναλιών για 90% Ποσοστό Αντιστάθμισης Διασποράς κατά τη μετάδοση στα 20Gb/s 
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 Για µια ακόµη φορά παρατηρούµε από το διάγραµµα µας ότι δεν είναι 

δυνατόν να εξάγουµε κάποιο συµπέρασµα για το βέλτιστο ποσοστό 

αντιστάθµισης διασποράς. Πιο συγκεκριµένα, το βέλτιστο power penalty για 

κάθε κανάλι επιτυγχάνεται µε κάποια διαφορετική περίπτωση αντιστάθµισης 

της διασποράς. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι στην περίπτωση των WDM 

συστηµάτων η διαχείριση της διασποράς είναι προτιµότερο να γίνεται 

ξεχωριστά για κάθε µήκος κύµατος. Αυτή του τύπου η διαχείριση διασποράς 

µπορεί εύκολα να γίνει στον οπτικό κόµβο, αφού έτσι και αλλιώς σε αυτό το 

σηµείο διαχωρίζουµε τα µήκη κύµατος των καναλιών. 

6. Συµπεράσµατα 
Σκοπός της εργασίας µας ήταν να αποδείξουµε ότι η χρήση της 

αντιστάθµισης της διασποράς χωριστά για κάθε κανάλι είναι απαραίτητη. 

Πριν ασχοληθούµε µε την αντιστάθµιση της διασποράς επιλέξαµε να 

µελετήσουµε τα ίδια τα φαινόµενα που επιδρούν στην ποιότητα του σήµατος 

µας. Μελετώντας τα φαινόµενα της διασποράς και των µη γραµµικοτήτων 

χωριστά αλλά και του ταυτόχρονου συνδυασµού τους κατανοήσαµε 

καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας και τη φύση τους. Η διασπορά εξαιτίας της 

γραµµικής της φύσης αποτελεί ένα φαινόµενο που θεωρητικά 

αντισταθµίζεται µε εύκολο τρόπο. Ωστόσο, για ένα πολυκάναλο σύστηµα η 

πλήρης αντιστάθµιση της δεν εξαρτάται µόνο από την παράµετρο διασποράς 

D και το µήκος της ίνας µέσω του οποίου έχει µεταδοθεί ο παλµός µας αλλά 

και από τη κλίση της διασποράς που η ίνα διαθέτει. Το χαρακτηριστικό αυτό 

της ίνας οδηγεί στην πραγµατικότητα σε διαφορετικά ποσοστά 

αντιστάθµισης της διασποράς για κάθε κανάλι. Η ρύθµιση της διασποράς 

όµως µπορεί να γίνει και ξεχωριστά για κάθε κανάλι µε σκοπό να ληφθούν 

υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες µετάδοσης που το σήµα συναντά κατά τη 

µετάδοση του µέσα από διαφορετικά µονοπάτια ενός αµιγώς οπτικού 

δικτύου. Αυτή η δυνατότητα της διαφορετικής αντιστάθµισης κάθε καναλιού 

είναι σηµαντική, καθώς ούτε τα µονοπάτια κατά µήκος του δικτύου αλλά 

ούτε και οι πραγµατικές συνθήκες µετάδοσης είναι γνωστές εκ των 

προτέρων. Ειδικότερα δε, φαντάζει σχεδόν απαραίτητη, αν αναλογιστεί 

κανείς τα µονοπάτια προστασίας που φέρει κάθε οπτικό δίκτυο αλλά και την 

πιθανότητα να µην έχει κάθε κόµβος τη δικτύου αυτή τη δυνατότητα (της 

ξεχωριστής αντιστάθµισης της διασποράς για κάθε κανάλι). Με τη βοήθεια 

προσοµοιώσεων αποδείξαµε ότι στην πραγµατικότητα ο συνδυασµός της 

ρυθµιζόµενης αντιστάθµισης της διασποράς στον οπτικό κόµβο και της 

στατικής αντιστάθµισης κατά τη µετάδοση αποτελούν τη βέλτιστη λύση. Πιο 

συγκεκριµένα, αντισταθµίζοντας το µεγαλύτερο ποσοστό της διασποράς 

κατά τη διάρκεια της µετάδοσης (µε χρήση DCF) και κάποιο µικρό ποσοστό 

ξεχωριστά για κάθε µήκος κύµατος (στον οπτικό κόµβο) παρατηρήσαµε ότι η 

ποιότητα του σήµατος που φτάνει στο δέκτη είναι πολύ ανώτερη σε σχέση µε 
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αυτή που θα έφτανε αν κάναµε αντιστάθµιση του ίδιου συνολικού ποσοστού 

µόνο κατά τη µετάδοση. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α): 

 Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις του 

BER σε σχέση µε το ROP για διαφορετικές τιµές εύρους ζώνης του 

ηλεκτρικού φίλτρου. 

 

 Είναι προφανές από τη γραφική παράσταση ότι µε εύρος ζώνης στο 

0.7*BitRateDefault για το ηλεκτρικό φίλτρο του δέκτη και απαιτούµενο 

BER=10-9 απαιτείται πολύ χαµηλότερη λαµβανόµενη οπτική ισχύς. Για το 

λόγο αυτό επιλέγουµε να χρησιµοποιούµε φίλτρο µε αυτό το εύρος ζώνης σε 

όλα µας τα συστήµατα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β): 

 Για την απόδειξη του γεγονότος ότι στο back to back σύστηµα οι 

γραφικές παραστάσεις µένουν ίδιες ακόµα και όταν αλλάξουµε τη συχνότητα 

εκποµπής του LASER, αρκεί να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα µε 

συγκεκριµένο attenuation στην ίνα(στην περίπτωση µας 2*10-4). Στη 

συνέχεια µε ένα sweep στη συχνότητα εκποµπής του laser για διάφορες τιµές 

θα πάρουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
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Sweep Frequency Testing Attenuation 

Received Power(dBm) BER Q-factor 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

-21,02726378 1,02E-09 5,995184261 

  

Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα back to back σύστηµα 

δεν επιδρά κανένα φαινόµενο που σχετίζεται µε το µήκος κύµατος 

λειτουργίας. Η εξασθένιση, ο θερµικός θόρυβος και ο θόρυβος βολής δεν 

σχετίζονται µε τα µήκη κύµατος και έτσι η υποβάθµιση της ποιότητας του 

σήµατος παραµένει σταθερή όσο κι αν αλλάξω την συχνότητα εκποµπής του 

laser. 

EXTRA: 

 

                                                  

 Το φιλτράρισµα 
προκάλεσε υποβάθµιση της 
ποιότητας του σήµατος, 
πράγµα που είναι 
οφθαλµοφανές αν προσέξει 
κανείς την παλµοσειρά. 
Φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί 
κυρίως η µετάβαση από την 
µια στάθµη στην άλλη, 
καθώς έχει εµφανιστεί 
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µεγάλη διαφορά στις “γωνίες” (στα σηµεία ασυνέχειας) του παλµού. Αν 
προσέξουµε λίγο καλύτερα την παλµοσειρά θα δούµε ότι οι γωνίες έχουν 
πλέον πάρει µια ηµιτονοειδή µορφή. 

 
 Πρόκειται για το φαινόµενο Gibbs, που έχει ονοµαστεί έτσι από τον 
Willard Gibbs ο οποίος και το περιέγραψε. Σύµφωνα µε τον Gibbs, όταν 
προσεγγίζεται ένα περιοδικό σήµα µε το µερικό άθροισµα της αντίστοιχης 
σειράς Fourier, τότε στα σηµεία ασυνέχειας του σήµατος εµφανίζονται 
αποσβένουσες ταλαντώσεις, όπως φαίνεται στο σχήµα. Μάλιστα ο Gibbs 
απέδειξε ότι οι ταλαντώσεις αυτές εµφανίζουν σταθερό πλάτος, ανεξάρτητα 
του πλήθους των όρων του µερικού αθροίσµατος, καθώς το πλήθος 
επηρεάζει µόνο τη συχνότητα των ταλαντώσεων. 
 Στην περίπτωση µας το µερικό άθροισµα οφείλεται στο φιλτράρισµα 
τις NRZ παλµοσειράς, µε το οποίο αποκόπηκαν οι υψηλότερες φασµατικές 
συνιστώσες. Έτσι η NRZ παλµοσειρά πλέον προσεγγίζεται από το µερικό 
άθροισµα της σειράς Fourier, που περιέχει αρµονικές συνιστώσες έως τη 
συχνότητα του ενός περίπου GHz. Υπενθυµίζουµε ότι η PRBS δίνει µια 
περιοδική παλµοσειρά αφού πρόκειται για ντετερµινιστική ακολουθία 
δυαδικών ψηφίων, και εποµένως το φαινόµενο Gibbs εφαρµόζεται όπως 
περιγράφεται. Η περίοδος της υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
όπου R ο ρυθµός µετάδοσης (BitRate) και k η τάξη της PRBS. 
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