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"Κόσµε χρυσέ, κόσµε αργυρέ - κόσµε µαλαµατένιε - κόσµε και ποιός σε χάρηκε 
-και ποιός θα σε κερδίσει - ψεύτη κόσµε –  

-µα εγώ 'µαι που σε γλέντησα - εγώ θα σε κερδίσω - ψεύτη κόσµε –  
πεζός περπάτου στα βουνά - στους κάµπους καβαλάρης - ψεύτη κόσµε" 
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Περίληψη 

 

Το βασικό κίνητρο της παρούσας διατριβής, ήταν η ανάπτυξη τεχνολογίας για την εξέλιξη των 
σηµερινών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών στα επόµενης γενιάς, αµιγώς οπτικά δίκτυα 
µεταγωγής πακέτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, µελετάται η αρχιτεκτονική του οπτικού 
κόµβου µεταγωγής πακέτων και εντοπίζονται τα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει στον τοµέα 
υλοποίησης, µε έµφαση στην υλοποίηση των λειτουργιών σχετικά µε το συγχρονισµό του 
κόµβου, την επεξεργασία της επικεφαλίδας και την αναγέννηση. Παράλληλα µελετώνται οι 
οπτικοί διακόπτες ως βασικά δοµικά στοιχεία για την υλοποίηση οπτικών ψηφιακών 
κυκλωµάτων, προσβλέποντας στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και οπτικής 
ολοκλήρωσης κλίµακας. Σε αυτό το πλαίσιο δοµούνται στη συνέχεια οι πρωτότυπες προτάσεις 
της παρούσης διατριβής για την προσέγγιση και την επίλυση αυτών των προβληµάτων.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η παρούσα διατριβή περιγράφει τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τον 
πειραµατικό χαρακτηρισµό µίας σειράς πρωτότυπων αµιγώς οπτικών ψηφιακών κυκλωµάτων 
χρησιµοποιώντας αρχικά τον οπτικό συµβολοµετρικό διακόπτη Μη Γραµµικό Συµβολόµετρο 
Υπερυψηλών Ταχυτήτων (UNI) και κατόπιν τον ολοκληρωµένο, οπτικό συµβολοµετρικό 
διακόπτη Mach-Zehnder (ΜΖΙ). Και οι δύο διακόπτες, είναι οπτικά ελεγχόµενοι, ενώ οπτικοί 
ενισχυτές ηµιαγωγού χρησιµοποιούνται ως τα ενεργά στοιχεία των συµβολοµέτρων. Οι 
διακόπτες UNI, κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας διακριτά οπτικά στοιχεία και 
προσαρτηµένη οπτική ίνα και χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση των κυκλωµάτων 
ανίχνευσης πακέτων και αντικατάστασης/αφαίρεσης ετικέτας για έναν οπτικό κόµβο 
δροµολόγησης πακέτων. Και τα δύο κυκλώµατα υλοποιήθηκαν επιτυχώς µε σήµα εισόδου 
οπτικά πακέτα δεδοµένων µεταβλητού µεγέθους σε ταχύτητα µετάδοσης 10 Gb/s. Στη 
συνέχεια της διατριβής χρησιµοποιήθηκαν ολοκληρωµένοι οπτικοί διακόπτες ΜΖΙ τελευταίας 
τεχνολογίας για το σχεδιασµό και την υλοποίηση αµιγώς οπτικών αναγεννητικών διατάξεων σε 
ταχύτητες λειτουργίας 10 Gb/s και 40 Gb/s. Αρχικά, διασυνδέοντας δύο διακόπτες ΜΖΙ, 
υλοποιήθηκε επιτυχώς το κύκλωµα του 3R αναγεννητή για ασύγχρονα πακέτα µεταβλητού 
µήκους µε δεδοµένα στα 10 Gb/s. Πειραµατικά αποτελέσµατα του παραπάνω κυκλώµατος, 
περιλαµβάνουν µείωση ολίσθησης φάσης από 1,5 ps στο σήµα εισόδου, σε 900 fs στο 
αναγεννηµένο σήµα, λήψη δεδοµένων χωρίς σφάλµατα και βελτίωση της καµπύλης BER µεταξύ 
των παραπάνω σηµάτων κατά 0,2 dB. Έπειτα, διασυνδέθηκαν τρεις διακόπτες ΜΖΙ για την 
υλοποίηση του κυκλώµατος του 3R αναγεννητή για σύγχρονα πακέτα µεταβλητού µήκους µε 
δεδοµένα στα 40 Gb/s. Πειραµατικά αποτελέσµατα αυτού του κυκλώµατος, περιλαµβάνουν 
µείωση ολίσθησης φάσης από 4 ps στο σήµα εισόδου, σε 950 fs στο αναγεννηµένο σήµα, λήψη 
δεδοµένων χωρίς σφάλµατα και βελτίωση της καµπύλης BER µεταξύ των παραπάνω σηµάτων 
κατά 2,5 dB. 
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Τα κυκλώµατα που υλοποιήθηκαν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως η διαφάνεια της 
λειτουργίας τους στο είδος των εισερχόµενων δεδοµένων, η δυνατότητά τους να χειρίζονται 
πακέτα δεδοµένων µικρού µεγέθους αλλά και τα υψηλά ποσοστά εκµετάλλευσης του διαθέσιµου 
εύρους ζώνης. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, τα προτεινόµενα κυκλώµατα αποδεικνύεται 
ότι µπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη και αποδοτική λύση για την υλοποίηση ζωτικών 
λειτουργικών διεργασιών στα οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Επιπλέον, αναπτύσσεται η 
µεθοδολογία στην οποία θα πρέπει να βασιστεί η σχεδίαση οπτικών ψηφιακών κυκλωµάτων έτσι 
ώστε να αναπτυχθούν τελικά οπτικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα και έτοιµες αποδοτικές λύσεις 
για την οπτική µεταγωγή πακέτων στα µελλοντικά οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.    

Η διατριβή ολοκληρώνεται κάνοντας µία σύνοψη των αποτελεσµάτων της και προτείνοντας 
συγκεκριµένα βήµατα για την περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια η οποία αφορά αφενός την 
ανάπτυξη περισσότερο σύνθετων οπτικών κυκλωµάτων για οπτικά δίκτυα επόµενης γενιάς, και 
αφετέρου την ανάπτυξη φωτονικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και οπτικής ολοκλήρωσης 
κλίµακας µε διακόπτες ΜΖΙ. 
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Abstract 

 
The fundamental motive of this doctorate thesis has been the evolution of currently installed 
optical fibre telecommunication networks, to next generation all-optical packet switched 
networks. To that end, the architecture of an optical packet switching node is studied in 
order to address the functional problems that it comes across, in terms of optical 
implementation. Emphasis is given on the optical implementation of node synchronization, 
header processing and regeneration operations. In parallel, optical switching elements are 
studied when treated as fundamental building blocks for the design and the realization of 
digital optical circuits, towards the development of photonic integrated circuits and optical 
scale integration technology. Based on the above frame, the current thesis proposes novel 
systems and circuits that have been developed in order to address the above critical issues.     

Based on the scheme described above, this thesis, describes the design, the implementation 
and the experimental evaluation of novel all-optical digital circuits, by using initially the 
Ultrafast Non-Linear Interferometer (UNI) switch, and then the Mach-Zehnder 
Interferometer (MZI) switch. Both switches are optically controlled and make use of the 
semiconductor optical amplifier as the active component of the interferometer. The UNI 
switches have been developed by using discrete optical elements and optical fibre spools, and 
they have been used for the design and the implementation of the packet detection and the 
header replacement/extraction circuits for application in a high-rate optical packet routing 
node. The operation of both circuits has been demonstrated with 10 Gb/s optical data 
packets with different durations. The remaining part of this research work, involves the 
study of state-of-the-art integrated MZI switches and their use for the design and the 
implementation of all-optical regeneration circuits at 10 Gb/s and 40 Gb/s rates of 
operation. At first, a 3R regeneration circuit has been implemented by interconnecting two 
single MZI switches. The circuit demonstrated successful operation for both continuous 
traffic and asynchronous different-length data packets at 10 Gb/s. Experimental results, 
include amongst other, phase noise reduction from 1.5 ps at the incoming signal to 900 fs at 
the regenerated signal, error-free reception and 0.2 dB power penalty improvement on the 
measured Bit-Error-Ratio (BER) curves.  Additionally, a 3R regeneration circuit operating at 
40 Gb/s has been implemented, by interconnecting three single MZI switches. The circuit 
demonstrated successful operation for both continuous traffic and synchronous different-
length data packets at 40 Gb/s. Experimental results, include amongst other, phase noise 
reduction from 4 ps at the incoming signal to 950 fs at the regenerated signal, error-free 
reception and 2.5 dB power penalty improvement on the measured Bit-Error-Ratio (BER) 
curves.  
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The optical circuits that have been developed display valuable characteristics, such as 
incoming data format transparency, ability to handle short variable length data packets and 
high bandwidth utilization. According to these features, the proposed circuits constitute a set 
of trustful as well as effective solutions for next generation optical packet switched networks,   
and they may well find application in high-speed optical routing nodes. In addition, within 
this thesis, the essential methodology for optical circuit design is introduced, in view of the 
development of photonic integrated circuits and turn-key, all-optical packet switching 
solutions for future optical networks.  

The last section of the thesis provides a synopsis of the doctorate research activities with the 
respective results and suggestions for further research, including the implementation of more 
complex optical circuits for all-optical networks as well as the evolution of the fabrication 
technology that will be required for the realization of photonic integrated circuits and optical 
scale integration of MZI switches. 
 
 

 
 

Keywords 
 
 
Optical fibre networks, optical packet-switched networks, all-optical signal processing, clock 
recovery, synchronization, header processing, 3R regeneration, digital optical switch, 
semiconductor optical amplifier - SOA, ultra-fast non-linear interferometer - UNI, integrated 
Mach-Zehnder interferometer – MZI, photonic integrated circuits – PIC, optical scale 
integration 
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Πρόλογος 

 
 
Η εκπόνηση της παρούσης διατριβής έλαβε χώρα κατά την περίοδο 2002-2007 στο 
Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών (ΕΦΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή 
Καθηγητή και ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου κ. Ηρακλή Αβραµόπουλου. 
 
Σαν πρώτο βήµα στην παρουσίαση της διατριβής µου, θα ήθελα να καταθέσω ένα µέρος της 
ψυχής µου και των εµπειριών µου όπως αυτά διαµορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αναφέροµαι 
στο πρώτο βήµα της παρουσίασης της διατριβής, θεωρώντας πως ότι συνέλλεξα κατά τη 
διάρκεια της διατριβής, επιστηµονικό ή µη, είναι σαφώς αναπόσπαστο µέρος αυτής. Την 
παραµονή µου στο ΕΦΕ θα τη χαρακτήριζα σηµαντικό κεφάλαιο στη ζωή µου για διάφορους 
λόγους.  Καταρχάς το εργαστήριο αυτό αποτέλεσε για µένα, µια συνεχή και καθηµερινή πηγή 
νέων και σηµαντικών, για τη µετέπειτα πορεία µου, εµπειριών, τόσο σε επαγγελµατικό-
ερευνητικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων είχα την τύχη να δραστηριοποιηθώ 
ενεργά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, µέσα από τα οποία αφενός γνώρισα και 
συνεργάστηκα στενά µε σηµαντικούς επιστήµονες από διάφορες χώρες και αφετέρου διεύρυνα 
σηµαντικά τις επιστηµονικές και εργασιακές µου γνώσεις. Επιπλέον είχα την τύχη να επισκεφθώ 
διάφορα ευρωπαϊκά ιδρύµατα αλλά και να εργαστώ για σύντοµο αλλά περιεκτικό χρονικό 
διάστηµα στην εταιρεία Centre for Integrated Photonics (CIP) της Μεγάλης Βρετανίας. Σε 
αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωπαίους συνεργάτες µου µε τους 
οποίους εργαστήκαµε µαζί από την αρχή µέχρι και λίγο πριν από το τέλος του ερευνητικού 
έργου IST-MUFINS. Τις θερµές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους συνεργάτες µου στη 
CIP Graeme Maxwell και Alistair Poustie, τόσο για τη φιλοξενία που απλόχερα µου 
προσέφεραν, όσο και για τις αµέτρητες στιγµές χιούµορ και διασκέδασης όπως µόνο αυτοί 
ξέρουν να παρέχουν. Η συνεργασία µαζί τους ήταν πραγµατικά …εµπειρία. Όλες οι παραπάνω 
εµπειρίες αλλά και πολλές άλλες καθιστούν αναµφισβήτητα εφόδια που µε βοήθησαν να 
διευρύνω τους ορίζοντές µου σε όλα τα επίπεδα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να 
αποµυθοποιήσω… 
 
Όµως, το ποιο σηµαντικό όφελος που είχα στα περίπου πέντε χρόνια παρουσίας µου στο ΕΦΕ 
είναι η συναναστροφή µου µε τους ανθρώπους οι οποίοι το στελέχωσαν, στους οποίους θα 
ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα πριν προχωρήσω στην παρουσίαση της διατριβής. 
 
Πρώτα πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου στον ιδρυτή του 
εργαστηρίου και επιβλέπων της διατριβής µου Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραµόπουλο. Τον 
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ευχαριστώ θερµά για την καθοδήγησή του όλα αυτά τα χρόνια αλλά και για την ευκαιρία που 
µου έδωσε να γίνω µέλος του ΕΦΕ. Σε αυτό το σηµείο, δράττοµαι της ευκαιρίας να του 
εκφράσω τα συγχαρητήριά µου γιατί, κατά την ταπεινή µου άποψη κατάφερε να δηµιουργήσει 
και να διατηρήσει για πολλά χρόνια ένα ερευνητικό-εκπαιδευτικό εργαστήριο “στολίδι” για τα 
ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδοµένα αλλά και παγκοσµίως γνωστό για τα επιτεύγµατά του. Θα 
χαρακτήριζα το δηµιούργηµά του …“Ferrari” στο χώρο της έρευνας και της οµαδικής 
δουλειάς, χαίροµαι ιδιαίτερα που ταξίδεψα και εγώ µε αυτό, και εύχοµαι ειλικρινά να συνεχίσει 
να ταξιδεύει αδιάλειπτα.  
 
Σηµαντική συνεισφορά στο εργαστήριο αλλά και στη διατριβή µου είχε και ο Καθηγητής του 
Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH-Zurich), κ. Γεώργιος Γκέκος. Τον ευχαριστώ θερµά για την 
αµέριστη ηθική και υλική βοήθεια, που προσφέρει στο Ε.Φ.Ε και στους ανθρώπους που το 
πλαισιώνουν.  
     
Στη συνέχεια, ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε όλους τους ανθρώπους που περνάγαµε 
ατέλειωτες ώρες µαζί µέσα στο εργαστήριο. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί συνεργάτες και ο κάθε 
ένας από την πλευρά του µε βοήθησε να εξελιχθώ και να διαµορφωθώ, τόσο ως ερευνητής όσο 
και ως άνθρωπος.   
 
Θα ξεκινήσω από τον ∆ρ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος µε τον 
οποίο συνεργάστηκα στο ΕΦΕ στα πρώτα βήµατα του διδακτορικού µου. Νιώθω πολύ τυχερός 
για αυτό, αφού δεν πιστεύω πως θα µπορούσε κάποιος άλλος (από τους τότε παλιούς του 
εργαστηρίου) να µε εντάξει στο ΕΦΕ µε καλύτερο τρόπο. Γι’ αυτό έπαιξαν σηµαντικό ρόλο, οι 
τεράστιες επιστηµονικές γνώσεις του, ο χρυσός χαρακτήρας του, η αξιοζήλευτη υποµονή του, η 
µεταδοτικότητά του, αλλά και το αστείρευτο χιούµορ του. Με λίγα λόγια ο Κώστας, µου 
φτιάχνει τη µέρα.  
 
Στη συνέχεια, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες µου σε όλους τους υποψήφιους διδάκτορες 
του ΕΦΕ που ξεκίνησαν και ολοκληρώνουν µαζί µου τη διδακτορική τους διατριβή. Αυτοί είναι 
ο Κώστας Βυρσωκινός, ο Γιώργος Κανέλλος ο Στράτος Κεχαγιάς και φυσικά ο Λεόντης 
Σταµπουλίδης. Ο τελευταίος είµαι πεπεισµένος ότι, είναι εξωγήινος. Ένας εξωγήινος που 
αγαπάω πολύ.  Οι στιγµές, που περάσαµε µαζί µε όλα τα παιδιά, είναι πραγµατικά ατελείωτες 
και ανεκτίµητης αξίας. Αδυνατώντας να ξεχωρίσω κάποιες από αυτές, θα αρκεστώ να πω, ότι 
υπήρξαν όλοι τους συνοδοιπόροι και σύντροφοι στη δύσκολη προσπάθεια όλων αυτών των 
χρόνων. Ήταν τιµή µου που υπήρξα µέλος µίας οµάδας “winner” και εκ των πραγµάτων, µίας 
από τις ποιο επιτυχηµένες “φουρνιές”, υποψηφίων διδακτόρων που βγήκε ποτέ από το ΕΦΕ. 
Εύχοµαι σε κάθε έναν ξεχωριστά, καλή συνέχεια.  
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Ένα άλλο πολύ σηµαντικό µέλος του εργαστηρίου στον οποίο δε θα µπορούσα να µην 
αναφερθώ, είναι ο Παρασκευάς Μπακόπουλος. Αποχωρώντας  από το εργαστήριο, εάν 
βρισκόταν κάποιος να µε ρωτήσει ποιος ήταν ο lab-partner µου στο εργαστήριο θα απαντούσα 
χωρίς δισταγµό ο Παρασκευάς. Ο Παρασκευάς είναι ο άνθρωπος που µε “ανέχτηκε” 
περισσότερο από κάθε άλλον στο εργαστήριο και ήταν πάντα ο ακούραστος συνεργάτης µου. 
Μαζί περάσαµε πολύ δύσκολες στιγµές πάνω από τους εργαστηριακούς πάγκους, αλλά και 
πολλές καλές στιγµές. Αποκορύφωση της συνεργασία µας θα χαρακτήριζα τις τρεις βδοµάδες 
συγκατοίκησης µας στο Ipswich της Μεγάλης Βρετανίας όπου εργαστήκαµε στην εταιρεία CIP 
µε σκοπό το χαρακτηρισµό µίας αρκετά σύνθετης διάταξης σε φιλικό µεν, αλλά άγνωστο δε 
εργαστήριο. Χωρίς τη συµβολή του, είµαι σίγουρος ότι το πείραµα δε θα ολοκληρωνόταν µε 
επιτυχία. Οι στιγµές όµως πίεσης και άγχους που βιώναµε τότε µέσα στο εργαστήριο, έσβηναν 
από τις στιγµές γέλιου και καλής παρέας που ακολουθούσαν έξω από αυτό (όταν καταφέρναµε 
να βγούµε από το κτίριο…!). Τον ευχαριστώ πολύ για όλα, τον ευχαριστώ όµως περισσότερο 
για την παρουσία του σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστηµα µοναξιάς, το οποίο διένυσα µέσα στο 
εργαστήριο. Είµαι σίγουρος ότι, η εργατικότητά του, το έξυπνο µυαλό του και το ήθος του θα 
του εξασφαλίσουν ένα λαµπρό µέλλον.                
 
Επιπλέον θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους ερευνητές του εργαστηρίου ∆ρ. 
Χρήστο Μπίντζα και ∆ρ. Γεώργιο Θεοφιλόπουλο για τη πολύχρονη και καλή συνεργασία µας 
αλλά φυσικά και για την πολύτιµη βοήθειά τους κατά τη συγγραφή της διατριβής αυτής.   
 
Περνώντας στις επόµενες γενιές του εργαστηρίου, ευχαριστώ ολόψυχα τους υποψήφιους 
διδάκτορες ∆ηµήτρη Αποστολόπουλο (ή Πρόεδρος), Όλγα Ζουραράκη, Πάνο Ζακυνθινό και 
∆ηµήτρη Πετραντωνάκη για την πολύ ευχάριστη συνεργασία που είχα µαζί τους. Όλα τα παιδιά 
αυτά µε κάνουν να απορώ πως γίνεται συνεχώς το ΕΦΕ να προσελκύει τόσο καλούς 
χαρακτήρες ανθρώπων. Επιπλέον ευχαριστώ το φίλο Κώστα Χριστοδουλόπουλο για τις 
ευχάριστες στιγµές και τις πολύτιµες συζητήσεις µας στο ταξίδι µας στην Αµερική, ο οποίος αν 
και µέλος του Πανεπιστηµίου Πατρών, πάντα ένιωθα ότι είναι µέλος του ΕΦΕ. Εύχοµαι σε 
όλους καλή συνέχεια µε την έρευνά τους και καλές επιτυχίες.   
 
Πριν ολοκληρώσω τις αναφορές µου στους ανθρώπους του εργαστηρίου, θα ήθελα να αφιερώσω 
µερικές σειρές κειµένου σε δύο πολύ σηµαντικά πρόσωπα τα οποία έχουν αναµφισβήτητα 
κερδίσει ένα σηµαντικό µέρος της καρδιάς µου και της εκτίµησής µου. Πρώτα θα ήθελα να 
αναφερθώ στον ∆ρ. Γιώργο Θεοφιλόπουλο ο οποίος ήταν ο κυριότερος συνεργάτης µου τα 
τελευταία τρία χρόνια της διατριβής µου. Η συνεργασία µου µε τον Γιώργο ήταν πραγµατικά 
άψογη. Η συνεργασία µας ήταν το εργαλείο µε το οποίο καταφέρναµε να ξεπερνάµε στιγµές 
άγχους και πίεσης και να φέρνουµε εις πέρας µε επιτυχία δύσκολες αποστολές. Βέβαια, το 
γεγονός ότι η συνεργασία µου µε τον Γιώργο ήταν απόλυτα αποδοτική, ίσως να οφείλεται στο 
ότι, όπως λένε οι περισσότεροι, έχουµε ανατριχιαστικές οµοιότητες. (ποτέ µου δεν το κατάλαβα 
αυτό, καθώς είµαι σαφώς ποιο έξυπνος και ποιο ωραίος!). Ευχαριστώ θερµά τον Γιώργο για την 
υπέροχη και καθόλα ευχάριστη συνεργασία µας, αλλά και για τις όµορφες στιγµές που 
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περάσαµε µαζί, µέσα και πέρα από τον εργασιακό χώρο. Έναν τόσο ενθουσιώδη, 
καλοπροαίρετο, δυναµικό άνθρωπο αλλά και πραγµατικό µηχανικό, δε θα µπορούσα παρά να 
ευχηθώ να τον έχω παντοτινό φίλο και µελλοντικά ξανά συνεργάτη. Του εύχοµαι καλή 
σταδιοδροµία και πάνω απ’ όλα ευτυχία στη ζωή του.  
 
Ο τελευταίος άνθρωπος από το εργαστήριο που θέλω να αναφερθώ είναι ο ∆ρ. Νικός Πλέρος ο 
οποίος έχει τη χάρη να είναι ένας εξαιρετικός επιστήµονας και παράλληλα ένας σπάνιος 
άνθρωπος. Παρόλο ότι µοιράστηκε µαζί µου και τις δύο αρετές του και τον ευχαριστώ 
απεριόριστα γι’ αυτό, εδώ θέλω να αναφερθώ εκτενέστερα στη δεύτερη. Σε µία από τις πρώτες 
µου γνωριµίες µε το εργαστήριο, µεταξύ άλλων, είδα έναν αξύριστο άνθρωπο µε µακριά µαλλιά 
να εργάζεται πυρετωδώς σε ένα υπολογιστή. Μέχρι που έφυγα, δεν πρέπει να ανταλλάξαµε ούτε 
κουβέντα. Τότε µου φάνηκε περίεργος και αντιπαθητικός τύπος. Πόσο λάθος εντύπωση µπορεί 
να λάβει κανείς σε µία πρώτη επαφή µε έναν άνθρωπο…? Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας 
του Νίκου είναι αυτά που µε “ανέστησαν” σε περίοδο ψυχολογικής πτώσης. Είναι ο άνθρωπος 
που µε ένιωσε, ο άνθρωπος που µε στήριξε, ο άνθρωπος δώρο. ∆ώρο που περιέχει ροµαντισµό, 
εµπιστοσύνη, ανιδιοτέλεια. Κατά µία έννοια την ολοκλήρωση της διατριβής µου την οφείλω και 
σε αυτόν. Για να ερµηνέυσω το ρόλο του Νίκου στην εξέλιξή µου θα δανειστώ µία κουβέντα του 
νοµπελίστα Albert Schweitzer, “In everyone's life, at some time, our inner fire goes out.  It is then burst 
into flame by an encounter with another human being.  We should all be thankful for those people who 
rekindle the inner spirit”. Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να του µεταφέρω τα συγχαρητήριά µου 
για την εκλογή του στη θέση του Λέκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Επίσης µιας και ανέβηκε µόλις πρόσφατα τα σκαλιά της εκκλησίας, του εύχοµαι ολόψυχα και 
ειλικρινά να ζήσει για πάντα ευτυχισµένα µε την αξιαγάπητη σύζυγό του Μαρία. Νοµίζω ότι 
µέχρι στιγµής έχει κατακτήσει αρκετά, τόσα δηλαδή, όσα του αξίζουν. Ήταν χαρά µου να 
εργαστώ δίπλα του, αλλά ήταν τιµή µου να τον έχω φίλο. Ελπίζω να µην χαθούµε ποτέ, έτσι 
ώστε να µπορέσω να τον ξεπληρώσω µε τη βοήθεια µου όποτε αυτός τη χρειάζεται. Ο Νίκος θα 
είναι πάντα φίλος, αδερφός. Να είναι πάντα καλά.              
 
Από τον εξωεργαστηριακό κύκλο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τις κοπέλες από τη 
γραµµατεία µεταπτυχιακών στης σχολής ΗΜΜΥ, για τη συνεχή βοήθεια τους. Η παρουσία 
τους συνιστά όαση ευγένειας και εργατικότητας στον γραµµατειακό χώρο των ελληνικών 
πανεπιστηµίων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα Τσανάκα από την οικονοµική 
υπηρεσία της ΣΗΜΜΥ, η οποία µου παρείχε απλόχερα τη βοήθειά της σε οποιοδήποτε µη-
ερευνητικό ζήτηµα που προέκυπτε. Επιπλέον εκφράζω τα πολλά ευχαριστώ µου στους 
πραγµατικούς µου, κάθε είδους, φίλους και φίλες, οι οποίοι µε στήριξαν και συνεχίζουν να µε 
στηρίζουν ο καθένας µε το δικό του τρόπο, και για τις ξένοιαστες στιγµές, που περάσαµε µαζί 
όλα αυτά τα χρόνια.   
 
Για το τέλος άφησα τους αγαπηµένους µου γονείς Ελευθερία και Νίκο, την αδερφή µου Μαρία 
ή οποία ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό µε φρόντιζε ανελλιπώς στο σπίτι µας, αλλά και την 
πολυαγαπηµένη µου γιαγιά και δεύτερη µητέρα, Μαρία Τζιράκη την οποία έχασα πρόσφατα. 
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Όλοι µε στηρίξανε σηµαντικά σε αυτήν την προσπάθεια και είναι µέρος της καρδιάς µου και της 
ψυχής µου. Το ευχαριστώ όµως που θέλω να πω στη λατρεµένη µου µητέρα είναι πολύ λίγο για 
να εκφράσει την αγάπη µου, την ευγνωµοσύνη µου,  όσα νιώθω για όσα έχει κάνει για µένα αλλά 
κυρίως, για όσα έχει κάνει γενικότερα. Φοβάµαι πως δεν ξέρω πώς να το αποδώσω. Ελπίζω να 
φανώ σοφός και να της το αποδίδω µε τις πράξεις µου για πάντα. 
 
 
 
 
Με τιµή,  
 
 
 
 
∆ηµήτρης Τσιώκος    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ::          ΗΗ  ∆∆ΙΙΕΕΙΙΣΣ∆∆ΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΦΦΩΩΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  

ΕΕΝΝΣΣΥΥΡΡΜΜΑΑΤΤΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ              
 
 
 
 
 

1.1 Εισαγωγή   

 Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, έχει αναµφισβήτητα 
αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. Η άµεση και εύκολη πρόσβαση σε 
κάθε µορφής πληροφορία, συνιστά πλέον ένα πολύτιµο αγαθό για τον σύγχρονο άνθρωπο, το 
οποίο προσφέρεται για διασκέδαση, ψυχαγωγία, εκµάθηση, εµπόριο, κοινωνικές υπηρεσίες και 
συνεχή επικοινωνία µε όλη την υφήλιο. Ο λόγος για τον οποίο η σηµερινή εποχή έχει 
χαρακτηριστεί και ως “Κοινωνία της Πληροφορίας”, εντοπίζεται στη χρήση των πληροφοριών 
από τους πολίτες αφενός για την διευκόλυνση του καθηµερινού τους βίου και αφετέρου για την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη της ευρύτερης κοινωνίας όπως µεταξύ άλλων την παιδεία, την υγεία, 
την επιστήµη και τη δηµόσια διοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι η 
παροχή πληροφορίας σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή οργανισµό, θα είναι σύντοµα είδος πρώτης 
ανάγκης παράλληλα µε το ηλεκτρικό ρεύµα.  

Βασικό συστατικό για την δηµιουργία του παγκόσµιου ψηφιακού χάρτη και την ευρεία 
παροχή πληροφοριών σε υψηλές ταχύτητες, είναι τα ενσύρµατα οπτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
µε τα οποία διασυνδέεται το σύνολο του πλανήτη. Τα οπτικά δίκτυα αποτελούν την 
αποδοτικότερη επιλογή για την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων κορµού, καθώς 
παρουσιάζουν µοναδικά χαρακτηριστικά µετάδοσης πληροφορίας. Συγκεκριµένα τα δίκτυα 
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οπτικών ινών, εµφανίζουν τεράστιο διαθέσιµο εύρος ζώνης αλλά και υψηλή αξιοπιστία, 
επιτυγχάνοντας συνολική χωρητικότητα της τάξης των δεκάδων Tbps µε χαµηλούς ρυθµούς 
σφαλµάτων. Επιπλέον οι χαµηλές απώλειες µετάδοσης που εισάγει το οπτικό µέσο µετάδοσης 
καθιστούν δυνατή τη µετάδοση του οπτικού σήµατος σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιοµέτρων, µε 
αποτέλεσµα την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών που καλύπτουν τεράστιες γεωγραφικές 
περιοχές. Και από οικονοµική πλευράς, τα οπτικά δίκτυα υπερτερούν των υπολοίπων 
ενσύρµατων δικτύων, καθώς λόγω της χαµηλής εξασθένησης και διασποράς των οπτικών ινών, 
ελαχιστοποιείται ο απαιτούµενος αριθµός ενισχυτών και αναµεταδοτών. Κατά συνέπεια τα 
οπτικά δίκτυα πληρούν τις προϋποθέσεις για χαµηλό κόστος, υψηλή αξιοπιστία, ευρυζωνικότητα 
και εκτεταµένη γεωγραφική κάλυψη. Τα πλεονεκτήµατα βέβαια των οπτικών δικτύων, είναι και η 
αιτία για την ευρύτατη εγκατάστασή ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών, η οποία άρχισε την 
προηγούµενη δεκαετία και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα µε αυξηµένους ρυθµούς.  

Βέβαια η διασύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχει 
υλοποιηθεί εδώ και σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες. Παρόλα αυτά, το ζητούµενο που οδήγησε 
µέχρι σήµερα και θα εξακολουθεί να οδηγεί την εξέλιξη της τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες, 
είναι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες σε χαµηλό κόστος, µε σκοπό τη διείσδυση της πληροφορίας σε 
αποµακρυσµένες και ενδεχοµένως χαµηλού οικονοµικού δυναµικού περιοχές. Ήδη, 
προσφέρονται ευρυζωνικές συνδέσεις στους τελικούς χρήστες σε ικανοποιητικό κόστος, µε 
συνδέσεις DSL ή και ασύρµατα συστήµατα πρόσβασης. Αναµφισβήτητα, η µείωση του κόστους 
πρόσβασης του τελικού χρήστη, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα τωρινά οπτικά δίκτυα, ενώ η 
ελαχιστοποίηση αυτού του κόστους θα είναι το βασικό αίτιο για την ανάπτυξη µελλοντικών 
οπτικών δικτύων µε υψηλότερη χωρητικότητα, δεδοµένου ότι όσο µειώνεται το κόστος 
πρόσβασης, τόσο θα αυξάνεται ο αριθµός των τελικών χρηστών που χρησιµοποιούν τους 
πόρους του δικτύου. Φυσικά δεν είναι µόνο ο αριθµός των χρηστών που θα καθορίσει την 
αύξηση χωρητικότητας των δικτύων, αλλά και ο τρόπος χρήσης των πόρων αυτών. Για 
παράδειγµα, οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν µικρή µέση διάρκεια, µερικά λεπτά ενώ 
καταλαµβάνουν εύρος ζώνης ίσο µε 64 Κbps. Αντίθετα, η πλοήγηση των χρηστών στο 
διαδίκτυο διαρκεί πολύ περισσότερο, δεκάδες λεπτά ή και ώρες, ενώ απαιτεί κυµαινόµενο εύρος 
ζώνης ανάλογα µε τη δραστηριότητα που πραγµατοποιείται. Πέραν όµως των παραδοσιακών 
υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, αναδυόµενες υπηρεσίες όπως ψηφιακή τηλεόραση υψηλής 
ευκρίνειας, video on demand, και µελλοντικές υπηρεσίες όπως τηλε-ιατρική, τηλε-συνδιάσκεψη 
και κάθε τύπου τηλε-εργασία πραγµατικού χρόνου και υψηλής ποιότητας, αναµένεται να 
ενισχύσουν σηµαντικά την ανάγκη για δίκτυα αυξηµένης χωρητικότητας.  

Όλες οι παραπάνω τωρινές και µελλοντικές διαδικτυακές υπηρεσίες, αναµένεται ότι θα 
προκαλέσουν σηµαντική αύξηση της κυκλοφορίας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Τα µελλοντικά 
δίκτυα όµως, πέραν της αυξηµένης χωρητικότητας που θα είναι επιθυµητό να παρέχουν, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν αποδοτικά τη µετάδοση αλλά και την µεταγωγή της 
πληροφορίας σε υψηλές ταχύτητες, ενώ παράλληλα να αποδίδουν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες 
σε χαµηλό κόστος. Η ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις αποτελεί σηµαντικό πεδίο έρευνας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Σε 
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αυτό το πλαίσιο, το τρέχων κεφάλαιο επιχειρεί να αποδώσει, την πραγµατικότητα των δικτύων 
οπτικών ινών όπως τα γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, την επιθυµητή εικόνα και τις ζητούµενες 
δυνατότητες των µελλοντικών οπτικών δικτύων όπως προκύπτουν από τις τελευταίες ερευνητικές 
µελέτες, αλλά και τη συνεισφορά της παρούσας διατριβής προς την ανάπτυξη οπτικών δικτύων 
επόµενης γενιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενότητα 1.2 περιγράφει την σηµερινή κατάσταση στα 
εγκατεστηµένα δικτύων οπτικών ινών, ενώ η ενότητα 1.3 εστιάζεται στα οπτικά δίκτυα επόµενης 
γενιάς, και πως αυτά θα υλοποιηθούν µε την φωτονική επιστήµη. Τέλος η ενότητα 1.4, 
περιγράφει το πεδίο δραστηριοτήτων και τη συνεισφορά της παρούσας διατριβής προς την 
ανάπτυξη αµιγώς οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και µε βάση αυτών, την εξέλιξη και τη 
δοµή της διατριβής. 

1.2 ∆ίκτυα οπτικών ινών –  Η κατάσταση σήµερα 

Τα δίκτυα οπτικών ινών όπως υλοποιούνται σήµερα, µπορούν να διαχωριστούν σε 
πολλές κατηγορίες και είδη, ανάλογα µε την αρχιτεκτονική τους, τη δοµή τους και τη χρήση 
τους. Παρόλα αυτά, το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τύπων µεταξύ των σηµερινών δικτύων 
οπτικών ινών, αφορά στην εφαρµογή της οπτικής τεχνολογίας αποκλειστικά για µετάδοση 
πληροφορίας. Συγκεκριµένα οι οπτικές ίνες αντικαθιστούν σταδιακά τα καλώδια χαλκού για 
αύξηση της χωρητικότητας των ζεύξεων, ενώ σε κάθε κοµβικό σηµείο του δικτύου το οπτικό 
σήµα µετατρέπεται σε ηλεκτρικό για την επεξεργασία και τη δροµολόγησή του από 
ηλεκτρονικά κυκλώµατα µεταγωγής. Μοναδική ίσως εξαίρεση αποτελούν τα διηπειρωτικά και 
µεγάλων αποστάσεων δίκτυα στα οποία πραγµατοποιείται στατική οπτική µεταγωγή µεγάλων 
όγκων δεδοµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα ενότητα, περιγράφει αναλυτικά τις 
τεχνολογίες και τις τεχνικές υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών οι οποίες είναι διαθέσιµες µέχρι 
σήµερα.        

1.2.1 Κατηγορίες δικτύων 

Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζονται τα είδη των δικτύων όπως τα γνωρίζουµε σήµερα, και 
σε τι βαθµό αυτά υλοποιούνται µε οπτικές ίνες. Τα τηλεπικοινωνιακά ενσύρµατα δίκτυα 
χωρίζονται στις εξής τρεις βασικές κατηγορίες [1.1]-[1.3]: στα δίκτυα πρόσβασης (Access 
Networks), στα µητροπολιτικά δίκτυα (Metropolitan Area Networks - MANs), και στα δίκτυα 
ευρείας περιοχής (Wide-Area Networks - WANs) ή αλλιώς, δίκτυα µεγάλων αποστάσεων 
(Long-Haul Networks). 

 ∆ίκτυα πρόσβασης (Access Networks): µε τον όρο αυτό αναφερόµαστε στα δίκτυα, 
στα οποία έχει άµεση πρόσβαση ο χρήστης, και τα οποία, κατά συνέπεια, είναι το 
τελευταίο στάδιο ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου πριν η πληροφορία φτάσει τελικά 
στο χρήστη. Στα δίκτυα πρόσβασης συµπεριλαµβάνονται και τα τοπικά δίκτυα (Local-
Area Networks - LANs). Η συνολική τους έκταση δεν υπερβαίνει τα µερικά 
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χιλιόµετρα. Για τοπικά δίκτυα που δεν απαιτείται να έχουν µεγάλη χωρητικότητα, 
εφόσον απευθύνονται στο σχετικά χαµηλών απαιτήσεων σε εύρος ζώνης τελικό χρήστη 
(συνηθέστερη περίπτωση), η διασύνδεση υλοποιείται µε καλώδια χαλκού. Σε αντίθετη 
περίπτωση η διασύνδεση χρηστών σε τοπικά δίκτυα γίνεται και µε οπτική ίνα. Η 
τελευταία περίπτωση αφορά µόνο δίκτυα LAN και κυρίως καλωδίωση εταιριών και 
οργανισµών όπου υπάρχει ανάγκη για άµεση πρόσβαση σε µεγάλους όγκους 
δεδοµένων αλλά και για τη µεταφορά αυτών µέσα στο δίκτυο.   

 Μητροπολιτικά δίκτυα (Metropolitan Area Networks - MANs): τα δίκτυα αυτά 
αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση πολλαπλών δικτύων πρόσβασης και στην  εξυπηρέτηση 
χρηστών µε υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, όπως είναι, για παράδειγµα, οι 
οργανισµοί παροχής υπηρεσιών Internet. Η συνολική τους έκταση καλύπτει µερικές 
δεκάδες χιλιόµετρα και χρησιµοποιούνται, κυρίως, για την εσωτερική δικτύωση των 
πόλεων, στο οποίο οφείλουν, άλλωστε, και την ονοµασία τους ως µητροπολιτικά. 
Επίσης, είναι σηµαντικό για τα µητροπολιτικά δίκτυα να είναι εύκολα επεκτάσιµα, 
καθώς το µέγεθός τους αυξάνει πολύ γρήγορα. Τα τελευταία χρόνια, ο αυξηµένος 
ανταγωνισµός στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, οδήγησε στη ανάπτυξη µητροπολιτικών 
δικτύων µε τη χρήση οπτικών ινών -κυρίως µε ιδιωτική πρωτοβουλία, µε σκοπό τη 
διάθεση περισσότερου εύρους ζώνης στα επιµέρους δίκτυα πρόσβασης και κατά 
συνέπεια στον τελικό χρήστη.    

 ∆ίκτυα ευρείας περιοχής (Wide-Area Networks - WANs): Η έκταση αυτών των 
δικτύων καλύπτει εκατοντάδες ή ακόµα και χιλιάδες χιλιόµετρα, και χρησιµοποιούνται 
για τη διασύνδεση µεταξύ των µητροπολιτικών κέντρων (πόλεων, περιφερειών, χωρών). 
Στα δίκτυα αυτά η τηλεπικοινωνιακή κίνηση συναθροίζεται σε µεγάλου µεγέθους 
οντότητες δεδοµένων και είναι περισσότερο στατική και περισσότερο προβλέψιµη 
συγκριτικά µε την κίνηση των µητροπολιτικών δικτύων. Τα δίκτυα ευρείας περιοχής 
είναι απαραίτητο να έχουν υψηλή χωρητικότητα και συνήθως χρησιµοποιούν στατικές 
ευρυζωνικές συνδέσεις. Η υλοποίηση δικτύων WAN γίνεται µε υπόγειες αλλά και 
υποβρύχιες καλωδιώσεις οπτικών ινών, ενώ περιλαµβάνουν πέρα από τις οπτικές 
ζεύξεις, και στατική οπτική µεταγωγή µε διακόπτες µεταγωγής µήκους κύµατος 
(optical add-drop multiplexers – OADM). Στα πρότυπα των δικτύων WAN, έχουν 
αναπτυχθεί και τα εθνικά ερευνητικά δίκτυα τα οποία διασυνδέουν πανεπιστήµια, 
ερευνητικά ινστιτούτα και εκπαιδευτικούς οργανισµούς, σε υψηλές ταχύτητες. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, είναι το ελληνικό εθνικό δίκτυο έρευνας και 
τεχνολογίας (GRNET) [1.4], αλλά και το ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο GEANT το 
οποίο διασυνδέει 26 αντίστοιχα ευρωπαϊκά εθνικά δίκτυα [1.5], συµπεριλαµβανοµένου 
και του ελληνικού.    
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Σχήµα 1.1. Κατηγορίες και δόµηση ενσύρµατων δικτύων και ενδεικτικοί χρήστες αυτών. 

 
Η παραπάνω κατηγορίες δικτύων, απεικονίζονται σε ένα ενδεικτικό διάγραµµα στο Σχήµα 

1.1. Όπως λοιπόν προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή, η οπτική τεχνολογία έχει 
εισχωρήσει σηµαντικά στα ενσύρµατα δίκτυα και συγκεκριµένα στο τµήµα αυτών που αφορά 
στη µετάδοση της πληροφορίας. Πλέον όλες οι καινούργιες υποδοµές δικτύων υλοποιούνται µε 
καλωδίωση οπτικών ινών όσο αφορά τα δίκτυα ευρείας περιοχής αλλά και τα µητροπολιτικά 
δίκτυα. Η χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης είναι ακόµη περιορισµένη κυρίως λόγω 
κόστους. Παρόλα αυτά αναπτύσσονται σηµαντικά τα τοπικά δίκτυα οπτικών ινών (LAN), τα 
οποία χρησιµοποιούνται για εσωτερική διασύνδεση εταιριών και οργανισµών.   

1.2.2 Τεχνικές µεταγωγής και εφαρµογές 

Πέραν της τοπολογίας των δικτύων όπως περιγράφηκαν παραπάνω, υπάρχουν σε 
λειτουργικό επίπεδο, δύο βασικοί τύποι υποδοµών εγκατεστηµένων δικτύων, ανάλογα µε τον 
τρόπο µεταγωγής της κίνησης σε αυτά: τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος (circuit switched 
networks) και τα δίκτυα µεταγωγής πακέτου (packet switched networks).  

Η µεταγωγή κυκλώµατος προϋποθέτει την κατανοµή εγγυηµένου µεγέθους εύρους 
ζώνης σε κάθε σύνδεση. Το εύρος ζώνης είναι διαθέσιµο σε όλη τη διάρκεια της σύνδεσης από 
τη στιγµή που αυτή ξεκινάει, και κατά συνέπεια η σύνδεση παραµένει στατική µετά την 
εδραίωσή της. Το συνολικό εύρος ζώνης της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης καθορίζεται ως το άνω 
όριο του αθροίσµατος όλων των επιµέρους ευρών ζώνης, που αντιστοιχούν σε κάθε κύκλωµα ή 
σύνδεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα δικτύου µεταγωγής κυκλώµατος είναι το 
τηλεφωνικό δίκτυο. Στο δίκτυο αυτό παρέχεται σταθερά εύρος ζώνης ~ 4 KHz µε κάθε 
σύνδεση.  

Τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος είναι ιδανικά για συνεχή τηλεπικοινωνιακή κίνηση 
από την στιγµή, που θα ξεκινήσει µία σύνδεση. Στην περίπτωση, όµως, που η τηλεπικοινωνιακή 
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κίνηση χαρακτηρίζεται από “εκρηκτικότητα” (burstiness), η χρήση της µεταγωγής 
κυκλώµατος καθίσταται αναποτελεσµατική. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πλοήγηση 
στο ∆ιαδίκτυο, κατά την οποία κάποιος χρήστης “κατεβάζει” συνεχώς σελίδες. Το χρονικό 
διάστηµα, κατά το οποίο ο χρήστης “διαβάζει” µία σελίδα, είναι, στην ουσία, ανενεργός. Με 
τυχαίο τρόπο, όµως, µπορεί κάποια στιγµή να επιθυµήσει το “άνοιγµα” µιας νέας σελίδας όσο 
το δυνατό πιο γρήγορα, οπότε και αυτόµατα γίνεται ενεργός. Συνεπώς, µια “εκρηκτική” κίνηση 
απαιτεί διαφορετικό εύρος ζώνης, ανάλογα µε τον είναι ενεργοποιηµένη ή όχι. 
Τηλεπικοινωνιακές κινήσεις αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από µια µέση τιµή εύρους 
ζώνης (average bandwidth) και µία αντίστοιχη µέγιστη τιµή (peak bandwidth). Καθεµία από 
αυτές τις τιµές αντιστοιχεί στον µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο ρυθµό “εκρηκτικότητας” 
της πληροφορίας. Η αναποτελεσµατικότητα της τεχνικής µεταγωγής κυκλώµατος για τέτοιου 
είδους κινήσεις δεδοµένων έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται δέσµευση εύρους ζώνης στο 
δίκτυο για την διαχείριση της απαιτούµενης µέγιστης τιµής εύρους ζώνης της κίνησης. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος δεν µπορούν να χειριστούν οντότητες 
δεδοµένων µικρού µεγέθους σε εύρος ζώνης, και ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
(απαιτούµενο εύρος ζώνης µικρότερο της µέγιστης τιµής) το δεσµευµένο εύρος ζώνης 
παραµένει ανεκµετάλλευτο.  

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού και για την 
αποδοτικότερη εκµετάλλευση του εύρους ζώνης µίας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης υιοθετήθηκε η 
τεχνική της µεταγωγής πακέτου. Στην τεχνική µεταγωγής πακέτων οι ροές δεδοµένων 
χωρίζονται σε µικρά πακέτα δεδοµένων, τα οποία πολυπλέκονται µε άλλα πακέτα, που 
προέρχονται από άλλες ζεύξεις µέσα στο δίκτυο. Κατόπιν, τα πακέτα µετάγονται ως 
αυτοδύναµες οντότητες στους κόµβους του δικτύου ανάλογα µε τον προορισµό τους. Η 
πληροφορία του προορισµού κάθε πακέτου βρίσκεται στο πεδίο της επικεφαλίδας (header) 
του, το οποίο και προσκολλάται στο φορτίο-περιεχόµενό του (payload). Οι ενδιάµεσοι κόµβοι 
του δικτύου αναγνωρίζουν τις επικεφαλίδες των πακέτων και τα δροµολογούν/µετάγουν 
ανάλογα µε τον προορισµό, που επιθυµούν, µέσω ορισµένων πολύπλοκων διαδικασιών. Η 
επανασύνδεση των πακέτων στην αρχική µορφή της ροής δεδοµένων γίνεται µόλις αυτά 
φτάσουν, τελικά, στην επιθυµητή διεύθυνση. Οι εφαρµογές ∆ιαδικτύου είναι οι κυριότερες, 
ίσως, εφαρµογές, οι οποίες χρησιµοποιούν δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Στις εφαρµογές αυτές 
χρησιµοποιείται για την µεταγωγή και τη δροµολόγηση κάθε πακέτου στον επιθυµητό 
προορισµό του το πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου ή Internet protocol (IP)] [1.6], [1.7]. Τα τελευταία 
χρόνια αναπτύσσονται µέσω του πρωτοκόλλου IP, οι ενωµένες υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας 
(voice over IP – VoIP) και ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες προσφέρονται µέσω του 
διαδικτύου κάνοντας χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων DSL (digital subscriber line). 
(Αναλυτικότερα η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δίδεται στην υπό-ενότητα 1.1.4.). 
Η µεταγωγή πακέτου βρίσκει εφαρµογή κυρίως στα µητροπολιτικά δίκτυα ενώ υλοποιείται 
εξολοκλήρου από ηλεκτρονικούς επεξεργαστές και δροµολογητές. Ως εκ τούτου, προς το 
παρών η χρήση ηλεκτρονικών µέσων µέσα στο δίκτυο εµφανίζεται ως ένα πολύ βασικό εµπόδιο 
προς την σηµαντική αναβάθµιση των δικτύων σχετικά µε την ταχύτητα λειτουργίας τους.   
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1.2.3 Πολυπλεξία σε ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών 

Για την αξιοποίηση της τεράστιας χωρητικότητας των οπτικών ινών και τη βέλτιστη 
εκµετάλλευση αυτής χρησιµοποιούνται τυπικές τεχνικές οπτικής πολυπλεξίας σε πλήρη αναλογία 
µε τις τεχνικές ηλεκτρονικής πολυπλεξίας. Η ανάγκη για πολυπλεξία γεννήθηκε από το γεγονός 
ότι είναι πολύ πιο οικονοµική η µετάδοση δεδοµένων µε υψηλότερο ρυθµό µέσα από µία και 
µόνο ίνα, από το να χρησιµοποιούνται πολλές ίνες µεταφέροντας δεδοµένα σε χαµηλούς 
ρυθµούς. Οι βασικοί τρόποι πολυπλεξίας µέσα σε µία οπτική ίνα είναι η πολυπλεξία κατά µήκος 
κύµατος (Wavelength Division Multiplexing-WDM) [1.8]-[1.11]και η οπτική πολυπλεξία 
δεδοµένων στο πεδίο του χρόνου (Optical Time Division Multiplexing-OTDM) [1.8]-[1.13]. 
Η πρώτη τεχνική είναι και αυτή που χρησιµοποιείται ευρέως στα εγκατεστηµένα δίκτυα οπτικών 
ινών, ενώ η δεύτερη αναπτύσσεται κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο για µελλοντικές υψίρρυθµες 
εφαρµογές.  

Η τεχνική πολυπλεξίας WDM χρησιµοποιείται στα οπτικά δίκτυα σε πλήρη 
αντιστοιχία µε την πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (Frequency Division Multiplexing-FDM) 
στα δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών. Σύµφωνα µε την τεχνική WDM η µετάδοση των δεδοµένων 
γίνεται µε ταυτόχρονη µετάδοση πολλών µηκών κύµατος µέσα από την ίδια ίνα, όπου το κάθε 
µήκος κύµατος φέρει ένα ποσοστό του συνολικού όγκου των δεδοµένων.  

Η συνολική χωρητικότητα και η απόδοση ενός WDM συστήµατος εξαρτάται από τον 
αριθµό των χρησιµοποιούµενων µηκών κύµατος (καναλιών), από τη φασµατική τους απόσταση, 
από το ρυθµό µετάδοσης κάθε καναλιού, από τον τύπο της χρησιµοποιούµενης οπτικής ίνας, 
από την ισχύ κάθε καναλιού και από το αποδοτικό φάσµα ενίσχυσης των οπτικών ενισχυτών της 
ζεύξης. Τα εµπορικά διαθέσιµα WDM δίκτυα, που έχουν ανακοινωθεί από µεγάλες 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, περιλαµβάνουν ως και 160 κανάλια σε ρυθµό µετάδοσης 2.5–10 
Gb/s το καθένα ή 80 κανάλια µε ρυθµό µετάδοσης 40 Gb/s ανά κανάλι [1.14]. Σε 
εργαστηριακό/ερευνητικό επίπεδο οι επιδόσεις των WDM συστηµάτων µετάδοσης είναι πολύ 
ποιο εντυπωσιακές, υποδεικνύοντας πειράµατα που έχουν επιδείξει επιτυχή µετάδοση συνολικής 
διέλευσης µεγαλύτερη των 10 Tb/s [1.15]. 

Ο συνδυασµός µεταγωγής κυκλώµατος και πολυπλεξίας WDM, βρίσκει σηµαντική 
εφαρµογή στα µεγάλης έκτασης δίκτυα ευρείας περιοχής (WDM-WANs). Με βάση τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αλλά και τα χαρακτηριστικά της µεταγωγής κυκλώµατος, 
προκύπτει αναµφισβήτητα το συµπέρασµα, ότι τα δίκτυα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα για 
ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας δεδοµένων και µεγάλης χρονικής διάρκειας, καθώς 
και τη δυνατότητα για αποδοτική διαχείριση ενός τεράστιου όγκου δεδοµένων απευθείας στο 
οπτικό επίπεδο. Η διασύνδεση ενός τέτοιου δικτύου στο οπτικό επίπεδο, επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση υψηλής χωρητικότητας στατικών συνδέσεων µήκους κύµατος [1.3], [1.8]. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά για τα δίκτυα WAN, στα οποία η 
τηλεπικοινωνιακή κίνηση συναθροίζεται σε οντότητες δεδοµένων µεγάλου µεγέθους και είναι 
επιθυµητή η δέσµευση υψηλής χωρητικότητας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα δίκτυα WAN 
µε τη χρήση WDM, είναι γνωστά και ως οπτικά δίκτυα δεύτερης γενιάς αφού ακολούθησαν τα 
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οπτικά δίκτυα πρώτης γενιάς, τα οποία έκαναν χρήση οπτικών ινών για βασική διασύνδεση 
σηµείου προς σηµείου (point to point) [1.16].  

Η τεχνική πολυπλεξίας OTDM εφαρµόζεται στα οπτικά συστήµατα σε πλήρη 
αντιστοιχία µε την ηλεκτρονική πολυπλεξία στο πεδίο του χρόνου (Electronic Time Division 
Multiplexing-ETDM), που χρησιµοποιείται στα ηλεκτρονικά δίκτυα, µε µόνη διαφορά ότι στην 
OTDM πολυπλεξία οι ρυθµοί µετάδοσης είναι πολύ υψηλότεροι. Στην τεχνική OTDM τα 
δεδοµένα µεταδίδονται σε ένα και µόνο κανάλι (φέρουσα συχνότητα) παρεµβάλλοντας µε 
οπτικό τρόπο τα bit πολλών ροών δεδοµένων χαµηλής ταχύτητας σε µία µοναδική ροή 
δεδοµένων υψηλού ρυθµού µετάδοσης. Οι βασικότεροι παράγοντες για την επίδοση των 
OTDM συστηµάτων είναι ο ακριβής χρονισµός των οπτικών σηµάτων και το χρονικό εύρος 
των οπτικών παλµών για την αποφυγή φαινοµένων διασυµβολικής παρεµβολής (intersymbol 
interference) στο πολυπλεγµένο κανάλι [1.8], [1.17]. Για το χρονικό εύρος των παλµών έχει 
υπολογιστεί ότι θα πρέπει να είναι τυπικά µικρότερο ή ίσο µε το ένα τρίτο του ρυθµού 
επανάληψης της πολυπλεγµένης ροής δεδοµένων [1.12].  

OTDM συστήµατα µετάδοσης δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή ως εµπορικά διαθέσιµα 
προϊόντα, καθώς η OTDM πολυπλεξία δεν θεωρείται ακόµα αρκετά πρακτική τεχνική 
µετάδοσης. Σε ερευνητικό επίπεδο, όµως, έχουν να παρουσιάσουν αξιοζήλευτες επιδόσεις, 
όπως, για παράδειγµα, την επιτυχή µετάδοση ενός καναλιού µε συνολικό ρυθµό µετάδοσης 1.28 
Tb/s σε απόσταση 70 Km [1.18]. 

Προφανώς οι τεχνικές πολυπλεξίας OTDM και WDM δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά 
είναι πολύ περισσότερο συµπληρωµατικές και µπορούν να συνδυαστούν για την περαιτέρω 
αύξηση της χωρητικότητας στα οπτικά δίκτυα. Ο συνδυασµός αυτών συνιστά την υβριδική 
πολυπλεξία OTDM/WDM. 

1.2.4 Υπηρεσίες και αναδυόµενες ανάγκες  

Ενώ η αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό (WWW) ήταν η κυρίαρχη δικτυακή εφαρµογή 
κατά τη δεκαετία του 1990, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στη δεκαετία που 
διανύουµε έφερε πολλές νέες εφαρµογές διαθέσιµες στα χέρια των χρηστών µία εκ των οποίων 
είναι και η λειτουργία Peer to Peer προγραµµάτων. Έτσι σήµερα µε τα προγράµµατα αυτά 
µπορεί να γίνει πολύ εύκολα η διακίνηση µεγάλων αρχείων µεταξύ των χρηστών όπως είναι π.χ. 
µουσική, εικόνες και video. Κάτι τέτοιο γίνεται εύκολα εφικτό µε τις συνδέσεις xDSL, η 
τεχνολογία των οποίων συνεχώς αναπτύσσεται, προσφέροντας πλέον συνδέσεις σε τυπικές  
ταχύτητες 1 Mb/s – 4 Mb/s ανά χρήστη.  

Mια καινούργια υπηρεσία που έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται και αναµένεται να 
αποτελέσει πηγή µεγάλης κίνησης δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο στο άµεσο µέλλον, είναι η 
υπηρεσία Triple Play (3P). Μέσω της υπηρεσίας αυτής και µε βάση το πρωτόκολλο IP, είναι 
δυνατή η παροχή φωνής (voice over IP – VoIP), δεδοµένων και ψηφιακού βίντεο, σε κάθε σπίτι 
µε µία µόνο ευρυζωνική σύνδεση. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στους συνδροµητές  
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Σχήµα 1.2. Πυραµίδα ευρυζωνικών υπηρεσιών και αντίστοιχου απαιτούµενου εύρους ζώνης. 

παράλληλα µε την τηλεφωνία και τη συνεχή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, η δυνατότητα να 
παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράµµατα κατά απαίτηση (video on demand - VOD). 
Επιπλέον, η ζήτηση για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (High Definition TV - HDTV), µέσω 
των συνδέσεων Triple Play, θα αυξήσει ακόµη περισσότερο τις ανάγκες για εύρος ζώνης καθώς 
είναι µία ιδιαίτερα απαιτητική υπηρεσία. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 1.2, µια τέτοια 
υπηρεσία απαιτεί εύρος ζώνης που ξεπερνάει τα 20 Mb/s. Παράλληλα, στο Σχήµα 1.2 
παρουσιάζονται βασικές κατηγορίες τωρινών και µελλοντικών υπηρεσιών αλλά και το τυπικό, 
απαιτούµενο εύρος ζώνης από κάθε µία από αυτές. Σύµφωνα µε τα παραπάνω εκτιµάται ότι, στο 
σύντοµο µέλλον η απαίτηση για εύρος ζώνης ανά νοικοκυριό αναµένεται να είναι ~100 Mb/s 
[1.19] (λαµβάνοντας υπόψιν ότι κάθε σπίτι θα έχει κατά µέσο όρο δύο δέκτες HDTV). Τέτοιο 
εύρος ζώνης δεν µπορεί να προσφερθεί από την τεχνολογία xDSL και για το λόγο αυτό 
διεισδύει µε µεγάλο ρυθµό η τεχνολογία FTTH στην Ιαπωνία. Τα χαρακτηριστικά αυτά ως 
προς το απαιτούµενο εύρος ζώνης/σύνδεση αναµένεται να µεταφερθούν και στον υπόλοιπο 
κόσµο στο απώτερο µέλλον. Είδη έχουν αναπτυχθεί πολλά οπτικά µητροπολιτικά δίκτυα τόσο 
στην Ευρώπη όσο και την Αµερική, στα οποία η οπτική ίνα φτάνει µέχρι και τον δίκτυο 
πρόσβασης (Fiber to the Premises - FTTP).  

Από την άλλη πλευρά η εταιρική χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων όπως Εικονικά 
Ιδιωτικά ∆ίκτυα (Virtual Private Networks-VPN) και Εικονικά Τοπικά ∆ίκτυα (Virtual Local 
Area Networks-VLAN) αυξάνεται µε διψήφια ποσοστά τα τελευταία χρόνια. Επίσης σηµαντική 
αύξηση παρουσιάζουν και οι εφαρµογές που στηρίζονται στο ∆ιαδίκτυο για την αποθήκευση 
πληροφοριών και τη µεταφορά τους µέσα από δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Network-
WAN). Εποµένως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι όπως και µε τους απλούς χρήστες, η 
απαίτηση από τους εταιρικούς για µεγαλύτερο εύρος ζώνης είναι ένας καθοριστικός παράγοντας 
που συµβάλει στην αύξηση της κίνησης δεδοµένων στο δίκτυο συνολικά.  

Η µεγάλη ζήτηση για εύρος ζώνης, όπως αυτή παραθέτεται παραπάνω, µαρτυρά την 
ανάγκη για ταχύτερα και αποδοτικότερα οπτικά δίκτυα τα οποία θα προσφέρουν σταθερό εύρος 
ζώνης µεγαλύτερο των 100 Mb/s στον κάθε χρήστη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
απαιτείται αφενός η εγκατάσταση οπτικών ινών σε όλο το εύρος των ενσύρµατων δικτύων 
φτάνοντας µέχρι και τον τελικό χρήστη (Fiber to the home – FTTH) και αφετέρου η 
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αντικατάσταση των ηλεκτρονικών µέσων επεξεργασίας και δροµολόγησης πακέτων δεδοµένων 
στους ενδιάµεσους κόµβους, από οµόλογα οπτικά, ή αλλιώς φωτονικά, κυκλώµατα και 
συστήµατα µεταγωγής πακέτων. Σε µία τέτοια περίπτωση η διαδιδόµενη πληροφορία, θα 
παραµένει αποκλειστικά στο οπτικό επίπεδο σε όλα τα στάδια του δικτύου, αποφεύγοντας τις 
οπτικό-ηλεκτρό-οπτικές (optical-electrical-optical, O/E/O) µετατροπές σε κάθε κόµβο. Αυτά 
τα δίκτυα ονοµάζονται αµιγώς οπτικά δίκτυα (all-optical networks) και αποτελούν τα οπτικά 
δίκτυα επόµενης γενιάς. Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται µία περιγραφή των αµιγώς 
οπτικών δικτύων και πως συνεισφέρει η παρούσα διατριβή στην εξέλιξη αυτών.      
 

1.3 Αµιγώς οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων – Η επόµενη γενιά  

Ο βασικός στόχος των µελλοντικών οπτικών δικτύων είναι η αποδοτική εκµετάλλευση 
του διαθέσιµου εύρους ζώνης, υπό την έννοια της παροχής συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας 
µόνο κατά το χρονικό διάστηµα, για το οποίο οι συνδέσεις αυτές είναι ενεργές. Για την επίτευξη 
της παροχής µεγάλου εύρους ζώνης κατ’ απαίτηση πρέπει να υιοθετηθεί η τεχνική µεταγωγής 
πακέτου που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτελεσµατικά µε τους ηλεκτρονικούς ΙΡ 
δροµολογητές, αλλά αντικαθιστώντας τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε οπτικά ώστε να επιτευχθεί 
βέλτιστη εκµετάλλευση του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Τα αµιγώς οπτικά δίκτυα µεταγωγής 
πακέτου (optical packet switching – OPS) ονοµάζονται και οπτικά δίκτυα τρίτης γενιάς. Στα 
αµιγώς οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων η πληροφορία αποστέλλεται µε τη µορφή οπτικών 
πακέτων δεδοµένων και όχι µε τη µορφή µεγάλου µεγέθους συνεχών ροών δεδοµένων. Σε 
αυτήν την περίπτωση το κάθε πακέτο δεδοµένων αποτελείται από: 

 Το πεδίο της επικεφαλίδας (header), του οποίου το περιεχόµενο καθορίζει τον 
προορισµό του πακέτου µέσα στο δίκτυο, ενώ επίσης µπορεί να εµπεριέχει και άλλες 
πληροφορίες όπως π.χ. την ποιότητα υπηρεσίας (QoS) που πρέπει να έχει το πακέτο 
ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας που µεταφέρει (φωνή, video ή απλώς 
δεδοµένα) 

 Το πεδίο του φορτίου (payload), το περιεχόµενο του οποίου είναι τα χρήσιµα 
δεδοµένα προς µετάδοση, δηλαδή τα δεδοµένα που στέλνει ένας χρήστης του 
δικτύου σε έναν άλλο και 

 Την προστατευτική ζώνη bits (guardbands), η οποία περιέχει τον απαραίτητο 
αριθµό βοηθητικών bits για την υποστήριξη των διαφόρων λειτουργικών διαδικασιών 
του δικτύου. 

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν ένα οπτικό δίκτυο µεταγωγής πακέτων είναι [1.8], 
[1.3]: 
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 Η µεταγωγή και η δροµολόγηση των δεδοµένων επιτελούνται απευθείας στο οπτικό 
επίπεδο χωρίς την µετατροπή του οπτικού σήµατος σε ηλεκτρικό και αντίστροφα. Η 
αµιγώς οπτική µεταγωγή εγγυάται επεξεργασία των δεδοµένων σε µεγαλύτερες 
ταχύτητες, οπότε και µεγαλύτερο συνολικό ρυθµό διέλευσης δεδοµένων, όπως επίσης 
και µικρότερη κατανάλωση ισχύος.. 

 Η µεταγωγή γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένου πακέτου και κάθε πακέτο 
επεξεργάζεται ως ξεχωριστή οντότητα. Αυτή είναι και η βασική διαφορά ενός 
οπτικού µεταγωγέα πακέτων από τα οπτικά στοιχεία διασύνδεσης (optical cross 
connect - OXCs), που χρησιµοποιούνται στα οπτικά δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος. 
Ο οπτικός µεταγωγέας πακέτων µπορεί, βέβαια, θεωρητικά να λειτουργεί και σε 
επίπεδο µήκους κύµατος, όπως οι OXCs, χωρίς να ισχύει, όµως, το αντίστροφο. 

 
Για την υλοποίηση των οπτικών δικτύων µεταγωγής πακέτων υπάρχουν, όµως, ορισµένοι 

σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες, οι οποίοι συνιστούν βασικούς περιορισµούς. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι [1.3]: 

 Η δροµολόγηση των πακέτων µε βάση τον τελικό τους προορισµό µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται πίνακες δροµολόγησης (routing look-up tables) υπερβολικά µεγάλου 
µεγέθους, ιδιαίτερα στα IP δίκτυα, και να αυξάνει δραµατικά η πολυπλοκότητα της 
δροµολόγησης. 

 H µέχρι στιγµής αδυναµία των οπτικών κυκλωµάτων να παρέχουν αξιόπιστη 
καταχώρηση και αποθήκευση δεδοµένων (buffering) [1.20]-[1.22], ανταγωνιστική της 
ηλεκτρονικής µνήµης τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory - RAM), ώστε 
να αποφεύγονται οι συγκρούσεις των πακέτων. 

 
Ο πρώτος από τους δύο περιορισµούς αίρεται µε την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου MPLS 

(Multi-Protocol Label Switching) [1.23], το οποίο προτείνει την προώθηση των δεδοµένων µε 
χρήση αλγορίθµων απευθείας σύγκρισης, και την υλοποίηση αντίστοιχων οπτικών δικτύων 
µεταγωγής ετικέτας (All-Optical Label Switched Networks - AOLS)1 [1.24], [1.25]. Για την 
αντιµετώπιση του δεύτερου περιοριστικού παράγοντα έχουν προταθεί τα οπτικά δίκτυα πακέτων 
εκρηκτικής ροής (Optical Burst-Switched Networks - OBS) [1.16], [1.26]-[1.28]. Στα δίκτυα 
εκρηκτικής ροής, οµαδοποιούνται πακέτα µε κοινό προορισµό σε ένα πλαίσιο δεδοµένων και 
δροµολογούνται µε µία κοινή ετικέτα. Ως εκ τούτου, σε αυτά τα δίκτυα, οι κόµβοι έχουν να 
αντιµετωπίσουν πακέτα εκρηκτικής ροής, δηλαδή πακέτα µε διαφορετικές διάρκειες αλλά και 
τυχαία φάση. 

Η υιοθέτηση της οπτικής µεταγωγής πακέτων τείνει να οδηγήσει στην απλοποίηση του 
δικτύου αφού η πληροφορία διακινείται από το αρχικό ποµπό έως τον τελικό δέκτη µε τη 
µορφή πακέτων ΙΡ όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.3. Συγκεκριµένα, τα επίπεδα  

                                                 
1 Αναλυτική περιγραφή των δικτύων AOLS, δίδεται στο Κεφάλαιο 5. 
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Σχήµα 1.3. Απλοποίηση της δοµής των οπτικών δικτύων, όπως προκύπτει από την ανάπτυξη αµιγώς 
οπτικών δικτύων µεταγωγής πακέτων. 

του δικτύου θα µειωθούν κατά πολύ, αφαιρώντας επίπεδα όπως SDH/SONET, ATM, κλπ, ενώ 
ιδανικά θα χρησιµοποιείται ένα απλοποιηµένο ευφυές δίκτυο µε την εφαρµογή πρωτοκόλλων 
τύπου IP ή MPLS απευθείας στο οπτικό επίπεδο, το οποίο µε τη σειρά του θα υλοποιείται µε 
τεχνολογία WDM, OPS ή συνδυασµό και των δύο. Η τεχνολογία όµως για τη δηµιουργία του 
φυσικού επιπέδου δηλαδή κόµβων που να µπορούν να δροµολογούν αµιγώς οπτικά πακέτα 
δεδοµένων δεν είναι σήµερα πλήρως ανεπτυγµένη. 

 

1.4 Προς την υλοποίηση οπτικής µεταγωγής πακέτων: Κίνητρα και 
συνεισφορά της διατριβής 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αφενός, τα κίνητρα τα οποία καθόρισαν την 
εξέλιξη της παρούσας διατριβής και αφετέρου η συνεισφορά της διατριβής στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας προς την υλοποίηση αµιγώς οπτικών δικτύων µεταγωγής πακέτων. Τα κίνητρα 
αλλά και η συνεισφορά της διατριβής µπορούν να αναλυθούν σε δύο συνιστώσες. Η µία 
συνιστώσα αφορά το σχεδιασµό και την υλοποίηση πρωτοποριακών κυκλωµάτων τα οποία 
θα αποτελέσουν βασικά υποσυστήµατα ενός αµιγώς οπτικού κόµβου δροµολόγησης 
πακέτων. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά τη µελέτη οπτικών, ψηφιακών διακοπτών και τη 
χρήση τους ως βασικά δοµικά στοιχεία για την υλοποίηση διαφόρων δικτυακών 
λειτουργιών, µε σκοπό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση 
πολλαπλών διακοπτών και σύνθετων οπτικών κυκλωµάτων σε φωτονικές πλατφόρµες. Το 
κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία συνεισφοράς της διατριβής, έχει τη δική του βαρύτητα και 
έτσι καταθέτονται ξεχωριστά στις δύο υπό-ενότητες που ακολουθούν.    
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1.4.1. Ο αµιγώς οπτικός κόµβος για µελλοντικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ένα σηµαντικό κίνητρο της διατριβής ήταν 
ανάπτυξη οπτικών κυκλωµάτων τα οποία θα αποτελέσουν βασικά υπό-συστήµατα σε έναν 
αµιγώς οπτικό κόµβο δροµολόγησης πακέτων δεδοµένων σε µελλοντικά οπτικά δίκτυα. Η 
υλοποίηση αµιγώς οπτικών δικτύων µεταγωγής πακέτων βρίσκεται ακόµη σε καθαρά ερευνητικό 
στάδιο στα εργαστήρια διάφορων ερευνητικών οµάδων, παρόλα αυτά, έχουν γίνει και συνεχίζουν 
να γίνονται αξιόλογες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και ήδη έχει προταθεί ένας, 
σχετικά µικρός όµως, αριθµός αρχιτεκτονικών οπτικών δικτύων µεταγωγής πακέτων. Οι 
σηµαντικότερες εξ’ αυτών είναι οι αρχιτεκτονικές Staggering [1.29], SLOB [1.30],  HORNET 
[1.31], KEOPS [1.32], DAVID [1.33] και STOLAS [1.34]. Σε όλες αυτές τις απόπειρες, όµως, 
πολλές σηµαντικές λειτουργικές διεργασίες του δικτύου διεξάγονται από ηλεκτρονικά 
κυκλώµατα, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η ταχύτητα επεξεργασίας των πακέτων. Η ίδια 
κατάσταση επικρατεί και στις υλοποιήσεις οπτικών κόµβων µεταγωγής πακέτων, που έχουν 
παρουσιαστεί πιο πρόσφατα και αναφέρουν συνολική διέλευση δεδοµένων σε ρυθµούς 1,2 [1.35] 
και 2,5 Gb/s [1.36], στις οποίες χρησιµοποιείται αποπολυπλεξία των υψίρρυθµων εισερχόµενων 
ροών δεδοµένων σε χαµηλότερους ρυθµούς µετάδοσης, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν τα 
ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 

Μια περισσότερο παραστατική και λεπτοµερή ανασκόπηση της τεχνολογίας, που έχει 
προταθεί µέχρι στιγµής για την υλοποίηση των απαραίτητων δοµικών συστηµάτων 
δροµολόγησης και µεταγωγής στα οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων, µπορεί να γίνει µε τη 
βοήθεια του Σχήµα 1.4. Στο σχήµα αυτό φαίνεται το δοµικό διάγραµµα ενός οπτικού κόµβου 
µεταγωγής πακέτων όπως αυτός προκύπτει από τις περισσότερες ερευνητικές µελέτες. Επιπλέον, 
στο σχήµα εντοπίζονται οι σηµαντικότερες λειτουργικές διεργασίες του κόµβου, οι οποίες είναι 
η δροµολόγηση (routing), η προώθηση (forwarding), η µεταγωγή (switching), η αποθήκευση 
(buffering), η πολυπλεξία (multiplexing), ο συγχρονισµός (synchronization) και η αναγέννηση 
(regeneration) [1.8], [1.37]. 

Ο συγχρονισµός (synchronization) είναι στη γενική του περίπτωση η διαδικασία 
χρονικής διάταξης δύο σηµάτων. Στα οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων συνήθως 
αναφερόµαστε µε τον όρο αυτό τόσο στη διάταξη των εισερχόµενων δεδοµένων, ώστε αυτά να 
ευθυγραµµίζονται χρονικά µε ένα τοπικό σήµα ρολογιού (συγχρονισµός σε πεδίο bit), όσο και 
στη χρονική ευθυγράµµιση µεταξύ των πακέτων, που εισέρχονται στον κόµβο από διαφορετικές 
εισόδους του. Το στάδιο του συγχρονισµού είναι, κατά κανόνα, το πρώτο σύστηµα που 
συναντούν τα δεδοµένα κατά την είσοδό τους στον κόµβο.  

Για την πρώτη έννοια του συγχρονισµού, όµως, τα οπτικά κυκλώµατα δεν προσφέρουν 
ακόµη µία αξιόπιστη προσέγγιση του προβλήµατος. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τη συντονισµένη διεξαγωγή όλων των υπολοίπων λειτουργικών διαδικασιών του 
κόµβου και απαιτεί την ανάκτηση του σήµατος ρολογιού από τα εισερχόµενα πακέτα. Το 
κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού πρέπει να ικανοποιεί αυστηρές προϋποθέσεις για υψίρρυθµα 
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δίκτυα µεταγωγής πακέτων, όπως να λειτουργεί σε ρυθµούς µετάδοσης άνω των 40 Gb/s και να 
είναι ικανό να χειριστεί ασύγχρονα πακέτα µεταβλητού και µικρού, γενικά, µεγέθους. 

Η αναγέννηση (regeneration) αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του σήµατος 
δεδοµένων στην είσοδο του κόµβου και ενδεχοµένως, πριν αυτό εξέλθει του κόµβου και 
συνεχίσει τη διαδροµή του στο δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η µη αντιστρεπτή παραµόρφωση 
των χαρακτηριστικών του σήµατος και η τελική λήψη λανθασµένης πληροφορίας. Η 3R 
αναγέννηση περιλαµβάνει τρεις λειτουργίες: τον επανασυγχρονισµό (Re-timing) των bit του 
σήµατος, την αναµόρφωση του σχήµατος των παλµών του (Re-shaping), και την επανενίσχυση 
(Re-amplifying) του σήµατος. Για τον επανασυγχρονισµό του σήµατος απαιτείται ξανά η χρήση 
ενός υψηλής ποιότητας σήµατος ρολογιού σε επίπεδο µεµονωµένου πακέτου (παρέχεται από το 
τµήµα συγχρονισµού). 

Η αφαίρεση/εισαγωγή επικεφαλίδας (header extraction/insertion) αφορά το 
διαχωρισµό της επικεφαλίδας από το φορτίο σε κάθε εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων, έτσι ώστε 
η επικεφαλίδα να οδηγηθεί στη µονάδα ελέγχου για επεξεργασία και εποµένως δροµολόγηση 
και προώθηση του φορτίου. Επιπλέον στην έξοδο του κόµβου πραγµατοποιείται εισαγωγή νέας 
ετικέτας όπως αυτή προκύπτει από τη µονάδα ελέγχου, για την περαιτέρω δροµολόγηση του 
πακέτου στους κόµβους που ακολουθούν. 

Η µεταγωγή (switching) είναι η ουσιαστική διαδικασία οδήγησης του εισερχόµενου 
πακέτου στην καθορισµένη από τη διαδικασία προώθησης έξοδο του κόµβου. Η λειτουργία 
αυτή επιτελείται από τον πίνακα µεταγωγής, ο οποίος ουσιαστικά αποτελείται από συστοιχίες 
κατάλληλα συνδεδεµένων µεµονωµένων οπτικών διακοπτών. Ο πίνακας µεταγωγής µπορεί να 
υλοποιηθεί µε τη χρήση µετατροπέων µήκους κύµατος και παθητικών φίλτρων επιλεκτικών ως 
προς το µήκος κύµατος (AWGs) [1.38], συστοιχιών ηµιαγώγιµων οπτικών ενισχυτών [1.39], ή 
συστοιχιών 2x2 [1.40] ή 4x4 [1.41] οπτικών διακοπτών ηµιαγωγού.  

 

 
Σχήµα 1.4. Ο αµιγώς οπτικός κόµβος µεταγωγής πακέτων. 
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Η αποθήκευση (buffering) των πακέτων χρησιµοποιείται, κυρίως, για την αποφυγή 
των συγκρούσεων των πακέτων στον κόµβο, στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα 
εισερχόµενα πακέτα επιθυµούν ταυτόχρονα την ίδια έξοδο του κόµβου. Η αποθήκευση των 
πακέτων µπορεί να γίνει στην αρχή του κόµβου, ή εναλλακτικά παράλληλα µε τον οπτικό 
µεταγωγέα του κόµβου. Στην τελευταία περίπτωση, το πακέτο δροµολογείται στην έξοδο του 
πίνακα η οποία οδηγεί στη διάταξη αποθήκευσης, ενώ µετά τη καθυστέρηση, το πακέτο 
επανεισέρχεται στον πίνακα µεταγωγής µέσω µίας εισόδου εξολοκλήρου αφιερωµένη για τη 
διαδικασία της αποθήκευσης . Η απαραίτητη πληροφορία για το αν κάποιο πακέτο απαιτείται 
να αποθηκευθεί πριν τη δροµολόγησή του και για χρονικό διάστηµα αποθήκευσής του 
προκύπτει από το αποτέλεσµα της λειτουργίας προώθησης. Στον τοµέα αυτό η οπτική 
τεχνολογία παρουσιάζει εµφανή αδυναµία έναντι της ηλεκτρονικής, καθώς ακόµη δε διαφαίνεται 
στον ορίζοντα πολύ πιθανή η υλοποίηση µιας οπτικής µνήµης ανάλογης της ηλεκτρονικής 
RAM. Μέχρι στιγµής η οπτική αποθήκευση επιτυγχάνεται κυρίως µε χρήση οπτικών ινών 
µεγάλου µήκους για την εισαγωγή χρονικών καθυστερήσεων µεταξύ των πακέτων [1.30], [1.42]. 

Το κυριότερο τµήµα για την επεξεργασία της επικεφαλίδας και τον έλεγχο των 
επιµέρους κυκλωµάτων εξόδου του κόµβου, είναι η µονάδα ελέγχου, η οποία υλοποιεί τις 
λειτουργίες της δροµολόγησης και της προώθησης. 

Η δροµολόγηση (routing) των πακέτων είναι η διαδικασία εύρεσης του επόµενου 
κόµβου-ενδιάµεσου σταθµού του πακέτου µε βάση τον τελικό του προορισµό µέσα στο δίκτυο. 
Για το σκοπό αυτό κάθε δροµολογητής (router) διατηρεί αποθηκευµένες πληροφορίες για 
όλους τους πιθανούς δρόµους ενός σήµατος µέσα στο δίκτυο ανάλογα µε την τοπολογία 
δικτύου. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται µέσα στον δροµολογητή υπό µορφή πίνακα 
(πίνακας δροµολόγησης-routing look-up table). Η επικεφαλίδα κάθε εισερχόµενου πακέτου 
στον κόµβο ή οποία διαχωρίζεται από το φορτίο του πακέτου, οδηγείται στην µονάδα ελέγχου 
του κόµβου. Ο επεξεργαστής αυτός (δροµολογητής) συγκρίνει την επικεφαλίδα µε τα 
περιεχόµενα του πίνακα δροµολόγησης και αναγνωρίζει τον επιθυµητό προορισµό του πακέτου, 
οπότε στη συνέχεια παράγει ένα κατάλληλο σήµα το οποίο οδηγεί το επόµενο στάδιο της 
µονάδας ελέγχου, δηλαδή τη προώθηση.  

Η προώθηση (forwarding) αφορά τη λειτουργία της µονάδας ελέγχου, η οποία 
σύµφωνα µε το σήµα που παράγεται από το δροµολογητή, παράγει τα κατάλληλα σήµατα τα 
οποία µε τη σειρά τους θα ελέγξουν όλα τα στάδια µέσα στον πίνακα µεταγωγής για την 
προώθηση των εισερχόµενων φορτίων. Επιπλέον, παράγει τη νέα επικεφαλίδα του πακέτου, η 
οποία επανεισάγεται στο πακέτο για τη σηµατοδότηση του επόµενου προορισµού του στο 
δίκτυο.   

Οι υλοποίηση ενός τµήµατος των παραπάνω λειτουργικών διαδικασιών µε αµιγώς 
οπτικό τρόπο, η οποία έλαβε χώρα στο πρόσφατο παρελθόν, αναδεικνύει τη δυναµική του 
χώρου και συνιστά µάλλον ευοίωνες προοπτικές για τα οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων. 
Ταυτόχρονα, δείχνει ότι αναγνωρίζονται τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, που µπορούν να 
προσφέρουν τα δίκτυα αυτά στην προσπάθεια για βέλτιστη εκµετάλλευση του διαθέσιµου 
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εύρους ζώνης των οπτικών δικτύων και στην κατ’ απαίτηση ευρυζωνική παροχή υπηρεσιών στο 
χρήστη. Σίγουρα, όµως, σε πολλά σηµαντικά λειτουργικά στάδια αυτών των δικτύων δεν 
υπάρχουν ακόµη αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την αµιγώς οπτική υλοποίηση 
υψηλής χωρητικότητας δικτύων µεταγωγής πακέτων. 

Το παραπάνω πλαίσιο συνιστά ένα µεγάλο µέρος του κινήτρου της παρούσης διατριβής. 
η οποία εστιάστηκε στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη αµιγώς οπτικών ψηφιακών υποσυστηµάτων 
υπερυψηλής ταχύτητας, τα οποία θα είναι σε θέση να διεξάγουν ζωτικές λειτουργικές διαδικασίες 
ενός κόµβου στα οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων.  

Πιο συγκεκριµένα, και σχετικά µε τον οπτικό κόµβο µεταγωγής πακέτων που 
παρουσιάστηκε στο Σχήµα 1.4 η έρευνα στα πλαίσια της παρούσης διατριβής περιλαµβάνει τη 
µελέτη, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των εξής αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων: 

 Κύκλωµα αντικατάστασης/αφαίρεσης ετικέτας η επικεφαλίδας σε σύγχρονα 
µικρά πακέτα µεταβλητής διάρκειας µε δεδοµένα στα 10 Gb/s [1.43]. Το κύκλωµα 
αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ως κύκλωµα αφαίρεσης της επικεφαλίδας 
όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 1.4, όσο και ως κύκλωµα για την αντικατάστασης 
της επικεφαλίδας, όπου διαχωρίζεται η αρχική επικεφαλίδα και ταυτόχρονα 
εισάγεται µία νέα. Στη διατριβή υλοποιήθηκε η δεύτερη περίπτωση η οποία είναι 
και η περισσότερο σύνθετη περίπτωση.  

 Κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων για σύγχρονα µικρά πακέτα δεδοµένων στα  10 
Gb/s [1.44]-[1.46]. Το κύκλωµα αυτό εντάσσεται στα κυκλώµατα συγχρονισµού 
του Σχήµα 1.4, καθώς συγχρονίζει τον κόµβο στο ρυθµό µετάδοσης των πακέτων.   

 Κύκλωµα 3R αναγεννητή για ασύγχρονα µικρά πακέτα µεταβλητής διάρκειας, µε 
δεδοµένα στα 10 Gb/s [1.45]-[1.47]. 

 Κύκλωµα 3R αναγεννητή για σύγχρονα µικρά πακέτα µεταβλητής διάρκειας, µε 
δεδοµένα στα 40 Gb/s [1.46], [1.47]. 

Η συνεισφορά της διατριβής στην ανάπτυξη του αµιγώς οπτικού κόµβου µεταγωγής 
πακέτων, µε την υλοποίηση των παραπάνω κυκλωµάτων αντιπροσωπεύεται στο Σχήµα 1.4 από 
τα σκούρα σκιαγραφηµένα πεδία. Επιπλέον, τα κυκλώµατα των 3R αναγεννητών έχουν πολύ 
σηµαντική εφαρµογή και σαν ανεξάρτητα κυκλώµατα στις οπτικές ζεύξεις που διασυνδέουν 
τους κόµβους ενός δικτύου για την αύξηση των αποστάσεων µετάδοσης δεδοµένων.  

1.4.2. Οπτικοί διακόπτες και οπτική ολοκλήρωση  

 Η υλοποίηση αµιγώς οπτικών λειτουργιών, θα είναι ακόµα για αρκετό καιρό πεδίο προς 
έρευνα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, τουλάχιστον εωσότου πραγµατοποιηθούν επιτυχώς όλες 
οι λειτουργικές διεργασίες ενός αµιγώς οπτικού κόµβου. Η εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση 
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όµως, θα προβάλλει αναπόφευκτα, την ανάγκη για ιδιαίτερα σύνθετα οπτικά κυκλώµατα τα 
οποία για την υλοποίησή τους θα απαιτούν τη διασύνδεση πολλών οπτικών ψηφιακών 
διακοπτών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η συνεχής και επίµονη προσπάθεια για την υλοποίηση 
δικτυακών λειτουργιών στο οπτικό επίπεδο σε οποιοδήποτε κόστος, δεν αρκεί ώστε να κάνει τα 
αµιγώς οπτικά δίκτυα πραγµατικότητα. Η προσπάθεια για την υλοποίηση αµιγώς οπτικών 
δικτύων, οφείλει να συνεχιστεί µεριµνώντας όµως παράλληλα για τρόπους και µεθόδους που θα 
οδηγήσουν στην αποδοτική σχεδίαση και ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών µε χαµηλό κόστος. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση εποµένως, είναι απαραίτητος ο εντοπισµός βασικών δοµικών 
στοιχείων ή διακοπτών µε τους οποίους αφενός θα υλοποιούνται αποδοτικά οι περισσότερες αν 
όχι όλες οι δικτυακές λειτουργίες και αφετέρου θα έχουν τη δυνατότητα για ολοκλήρωση 
πολλαπλών στοιχείων σε κοινές φωτονικές πλατφόρµες όµοια µε την ολοκλήρωση κλίµακας 
(scale integration) στο χώρο των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Η αποκλειστική χρήση όµοιων 
οπτικών στοιχείων -όπως είναι ο οπτικός ψηφιακός διακόπτης, για την υλοποίηση σύνθετων 
κυκλωµάτων, αποτελεί το πρώτο βήµα για την µετέπειτα ολοκλήρωση των κυκλωµάτων αυτών 
σε συσκευές µικρού µεγέθους και ενδεχοµένως σε χαµηλό κόστος. Εποµένως από την 
υλοποίηση οπτικών κυκλωµάτων µε την αλόγιστη χρήση πειραµατικών εργαστηριακών 
στοιχείων, µέχρι την ανάπτυξη ολοκληρωµένων κυκλωµάτων σε χαµηλό κόστος, πρέπει να 
µεσολαβήσουν σηµαντικά βήµατα έρευνας, τόσο από πλευρά σχεδιασµού κυκλώµατος όσο και 
από πλευρά τεχνολογίας οπτικής ολοκλήρωσης. Τα βήµατα αυτά αφορούν την επιλογή ενός 
τύπου οπτικού διακόπτη ως του καταλληλότερου για περαιτέρω µελέτη, τη µελέτη του διακόπτη 
σε διάφορες δικτυακές λειτουργίες, και φυσικά τη διαµόρφωση των διακοπτών αυτών έτσι ώστε 
να µπορούν να ολοκληρωθούν σε συστοιχίες και να µπορούν να διασυνδεθούν για την 
υλοποίηση σύνθετων κυκλωµάτων.  

 Το παραπάνω πλαίσιο αποτελεί και το δεύτερο σηµαντικό κίνητρο της παρούσας 
διατριβής, η οποία επιχείρησε να διαγράψει τη διαδροµή των οπτικών κυκλωµάτων από 
εργαστηριακά κυκλώµατα µεγάλων διαστάσεων και µεγάλης αστάθειας σε ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα. Μόλις πρόσφατα, αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά οπτικά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα από την εταιρεία Infinera, η οποία έδειξε επιτυχώς ολοκλήρωση δεκάδων ή και 
εκατοντάδων οπτικών στοιχείων σε φωτονικά chip (PIC – photonic integrated circuits) [1.48]. 
Η παραπάνω όµως προσπάθεια αφορά την ολοκλήρωση οπτικών στοιχείων για τις στατικές 
λειτουργίες ποµπού και δέκτη όπως πηγές λέιζερ, διαµορφωτές, εξασθενητές, φίλτρα 
κυµατοδηγούς (AWG – Arrayed Waveguide Gratings) και φωτοδιόδους. Η παρούσα διατριβή 
εξελίχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων οπτικών 
κυκλωµάτων επεξεργασίας σήµατος µε χρήση οπτικών ψηφιακών διακοπτών.  Η εξέλιξη της 
διατριβής και η συνεισφορά της στην ανάπτυξη  ολοκληρωµένων οπτικών κυκλωµάτων, σύµφωνα 
µε το κίνητρο που παρουσιάστηκε παραπάνω, παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.5.                 

Το Σχήµα 1.5, απεικονίζει την εξέλιξη στη σχεδίαση οπτικών κυκλωµάτων, όπως αυτή 
προέκυψε µε το πέρας της παρούσας διατριβής. Τα πρώτα τρία στάδια αποτελούν τη  
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Σχήµα 1.5. Εξέλιξη και στόχος της διατριβής στη µελέτη οπτικών ψηφιακών διακοπτών. 

συνεισφορά της διατριβής προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ το τέταρτο στάδιο αποτελεί το 
επόµενο βήµα το οποίο αφορά την ολοκλήρωση τεσσάρων ή περισσότερων στοιχείων σε µία 
πλατφόρµα. Το πρώτο στάδιο λοιπόν της διατριβής περιλαµβάνει το σχεδιασµό αµιγώς οπτικών 
κυκλωµάτων µε τη χρήση οπτικών συµβολοµετρικών διακοπτών κατασκευασµένων στο 
εργαστήριο µε διακριτά οπτικά στοιχεία και προσαρτηµένη οπτική ίνα (συµβολόµετρα UNI – 
Ultrafast Non-linear Inetrferometer). Το µεγάλο µέγεθος βέβαια των διακοπτών αυτών ήταν 
απαγορευτικό για την υλοποίηση πολύ σύνθετων κυκλωµάτων. Παρόλα αυτά αποδείχτηκαν 
ικανοποιητικά στοιχεία για την υλοποίηση κυκλωµάτων µε ένα και µετέπειτα δύο 
διασυνδεδεµένους διακόπτες. Το επόµενο βήµα αφορούσε τη µελέτη µονών ολοκληρωµένων 
διακοπτών (συµβολόµετρα MZI - Mach-Zehnder Inteferometer) και τη συµπεριφόρά τους  σε 
απλές λειτουργίες. Οι διακόπτες αυτοί ήταν πολύ µικροί σε µέγεθος και ιδιαίτερα σταθερά 
στοιχειά κατά τη λειτουργία τους. Το τρίτο βήµα περιλαµβάνει τη διασύνδεση περισσοτέρων 
από ένα τέτοιων στοιχείων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση βασικών δικτυακών λειτουργιών.  

Συγκεκριµένα µε τη χρήση ολοκληρωµένων ή όχι οπτικών διακοπτών υλοποιήθηκαν τα 
παρακάτω πειράµατα: 

 Κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων για σύγχρονα µικρά πακέτα δεδοµένων στα  10 Gb/s. 
Το κύκλωµα αυτό υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας (µεταξύ άλλων) ένα διακόπτη 
UNI.   

 Κύκλωµα αντικατάστασης/αφαίρεσης επικεφαλίδας ή ετικέτας σε σύγχρονα µικρά 
πακέτα µεταβλητής διάρκειας µε δεδοµένα στα 10 Gb/s. Το κύκλωµα αυτό 
υλοποιήθηκε διασυνδέοντας δύο διακόπτες UNI.  

 Κυκλώµατα µετατροπής µήκους κύµατος, λογικής πράξης AND και ανάκτηση ρολογιού, µε 
δεδοµένα στα 10 Gb/s. Το κάθε ένα από τα παραπάνω κυκλώµατα 
υλοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας ένα ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ. 
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 Κύκλωµα 3R αναγεννητή για ασύγχρονα µικρά πακέτα µεταβλητής διάρκειας, µε 
δεδοµένα στα 10 Gb/s. Το κύκλωµα αυτό υλοποιήθηκε διασυνδέοντας δύο 
ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ. 

 Κύκλωµα 3R αναγεννητή για σύγχρονα µικρά πακέτα µεταβλητής διάρκειας, µε 
δεδοµένα στα 40 Gb/s. Το κύκλωµα αυτό υλοποιήθηκε διασυνδέοντας τρεις 
ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ. 

 

Το ΕΦΕ και συνεπώς η παρούσα διατριβή, ασχολούνται µε τη µελέτη και το 
χαρακτηρισµό οπτικών ψηφιακών διακοπτών και µε το σχεδιασµό οπτικών κυκλωµάτων, 
προσβλέπωντας στην ανάπτυξη οπτικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, απαιτείται ο συνδυασµός τεχνογνωσίας τόσο από το χώρο της τεχνολογίας υλικών 
όσο και από το χώρο της σχεδίασης κυκλωµάτων και συστηµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΦΕ 
συνεργάζεται µε ευρωπαϊκούς οργανισµούς που εξειδικέυονται στην ανάπτυξη πρωτοποριακών 
υλικών και οπτικών συσκευών. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, το ΕΦΕ παρέχει 
στους οργανισµούς αυτούς τις ζητούµενες προδιαγραφές των συσκευών αυτών, έτσι ώστε µετά να 
τις χρησιµοποιείσει σε πρωτοποριακά πειράµατα σε επίπεδο πλέον συστήµατος.   Συγκεκριµένα 
για την υλοποίηση των διακοπτών UNI, οι οπτικοί ενισχυτές ηµιαγωγού (SOA) 
κατασκευάστηκαν από την ελβετική εταιρεία Optospeed σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο της 
Ζυρίχης στην Ελβετία, και χρησιµοποιήθηκαν από το ΕΦΕ σε συνδυασµό µε επιπλέον οπτικά 
στοιχεία και οπτική ίνα για την κατασκευή των διακοπτών UNI. Μετέπειτα στη διατριβή, 
χρησιµοποιήθηκαν οι ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ οι οποίοι κατασκευάστηκαν από την 
εταιρεία Centre for Integrated Photonics (CIP) της Μεγάλλης Βρετανίας. Οι διακόπτες ΜΖΙ 
µελετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής στο ΕΦΕ, µε σκοπό 
αφενός το σχεδιασµό καινοτόµων κυκλωµάτων µικρού µεγέθους και αφετέρου την εξαγωγή 
συµπερασµάτων για τη λειτουργία των διακοπτών σε επίπεδο συστήµατος και την παροχή 
προτάσεων στην εταιρεία CIP µε σκοπό τη βελτίωση των διακοπτών και των προδιαγραφών 
τους.            

Ο επόµενος στόχος µετά την υλοποίηση των πειραµάτων που περιγράφονται παραπάνω, 
αφορά στην ολοκλήρωση συστοιχιών διακοπτών µε σκοπό τo σχεδιασµό κυκλωµάτων 
διασυνδέοντας αρχικά εξωτερικά τους διακόπτες µε οπτική ίνα και µετέπειτα εσωτερικά σε 
φωτονικές πλατφόρµες µε τη βοήθεια επίπεδων κυµατοδηγών (Photonic Lightwave Circuits – 
PLC). Και για αυτήν την προσπάθεια θα χρειαστεί η συνεισφορά αφενός µίας εξειδικευµένης 
ερευνητικής οµάδας στο χώρο των υλικών, για την κατασκευή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 
και αφετέρου του ΕΦΕ, αρχικά για το σχεδιασµό και έπειτα το χαρακτηρισµό του 
ανεπτυγµένου κυκλώµατος και ενδεχωµένος την καθοδήγηση της κατασκευάστριας οµάδας 
σχετικά µε τη βελτιστοποίηση των προδιαγραφών του κυκλώµατος για την ένταξή του σε ένα 
τηλεπικοινωνιακό σύστηµα.      
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1.5 ∆οµή και ανάπτυξη της διατριβής 

Η δοµή και η χρονική εξέλιξη της διατριβής παρουσιάζεται σχηµατικά στο Σχήµα 1.6. 

Το Kεφάλαιο 2 παρουσιάζει αναλυτικά τους  οπτικούς συµβολοµετρικούς διακόπτες, 
δεδοµένου ότι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν ως τα βασικά δοµικά στοιχεία, για το σχεδιασµό και 
την υλοποίηση όλων των κυκλωµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας διατριβής. 
Συγκεκριµένα το κεφάλαιο αυτό, ξεκινάει µε τη γενική περιγραφή της λειτουργίας των οπτικών 
συµβολοµετρικών διακοπτών αλλά και των διαφορετικών διατάξεων που έχουν προταθεί µέχρι 
σήµερα, ενώ έπειτα εστιάζεται στην ανάλυση της δοµής και της αρχής λειτουργίας των οπτικών 
διακοπτών µε ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή, τύπου UNI (Ultra-fast Non-linear Interferometer) 
και τύπου MZI (Mach-Zehnder Interferometer) οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά στα 
πλαίσια της διατριβής. Τέλος, ένα µεγάλο τµήµα του κεφαλαίου περιγράφει τους 
ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ, αναφορικά µε την κατασκευή τους από την εταιρεία Centre 
for Integrated Photonics (CIP), την εγκατάστασή τους στο Εργαστήριο Φωτονικών 
Επικοινωνιών (ΕΦΕ) αλλά και το χαρακτηρισµό τους µέσω στοιχειωδών οπτικών λειτουργιών. 

Στο Kεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το σύνολο της εργαστηριακής υποδοµής που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής για την δοκιµή και το χαρακτηρισµό των κυκλωµάτων 
που αναπτύχθηκαν. Η υποδοµή αυτή περιλαµβάνει τα βασικά οπτικά στοιχεία των πηγών και 
των άλλων διατάξεων, καθώς και τα οπτικά και τα ηλεκτρικά κυκλώµατα που σχεδιάστηκαν και 
αναπτύχθηκαν για τη δοκιµή και την αξιολόγηση των κυκλωµάτων. Μεταξύ άλλων, 
περιγράφονται οι οπτικές διατάξεις για την παραγωγή οπτικού σήµατος συνεχούς ροής 
δεδοµένων, αλλά και πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s.       

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η πειραµατική υλοποίηση του κυκλώµατος 
αντικατάστασης/αφαίρεσης ετικέτας σε πακέτα δεδοµένων µε δύο οπτικούς διακόπτες UNI, 
και παρατίθενται τα πειραµατικά αποτελέσµατα της λειτουργίας αυτού του κυκλώµατος µε 
είσοδο σύγχρονα οπτικά πακέτα δεδοµένων µικρού µεγέθους σε ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s. 
Στα πλαίσια του κεφαλαίου 4, περιγράφεται αναλυτικά και το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού µε  

 
Σχήµα 1.6. ∆ιάγραµµα εξέλιξης συναρτήσει της δοµή της διατριβής. 
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χρήση διακόπτη UNI, ως το ένα από τα δύο βασικά υπό-κυκλώµατα του πειράµατος. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η παρουσίαση της πειραµατικής υλοποίησης του οπτικού 
κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων και των πειραµατικών αποτελεσµάτων της λειτουργίας του µε 
σύγχρονα οπτικά πακέτα δεδοµένων µικρού µεγέθους σε ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s. Αυτό το 
κύκλωµα υλοποιήθηκε µε ένα οπτικό διακόπτη UNI και ένα οπτικό ενισχυτή ηµιαγωγού σε 
κατάλληλη συνδεσµολογία.  

Το Κεφάλαιο 6 αντιπροσωπεύει το δεύτερο τµήµα της διατριβής καθώς αναλύει τα 
πειράµατα των 3R αναγεννητών τα οποία υλοποιήθηκαν µε την αποκλειστική χρήση 
ολοκληρωµένων συµβολοµετρικών διακοπτών ΜΖΙ. Το πρώτο κύκλωµα που περιγράφεται,  
αφορά έναν αµιγώς οπτικό 3R αναγεννητή ασύγχρονων πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s, ο 
οποίος επιτεύχθηκε διασυνδέοντας δύο ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ. Το δεύτερο και ποιο 
σύνθετο κύκλωµα που περιγράφεται, αφορά έναν αµιγώς οπτικό 3R αναγεννητή σύγχρονων 
πακέτων δεδοµένων στα 40 Gb/s, ο οποίος επιτεύχθηκε διασυνδέοντας τρεις ολοκληρωµένους 
διακόπτες ΜΖΙ. Το κύκλωµα αυτό χαρακτηρίστηκε στα εργαστήρια της εταιρείας CIP στη 
Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι και η κατασκευάστρια εταιρεία των ολοκληρωµένων 
διακοπτών ΜΖΙ που χρησιµοποιήθηκαν. Στο κεφάλαιο 6 µελετώνται επίσης, οι εφαρµογές των 
διακοπτών ΜΖΙ στην 3R οπτική αναγέννηση δεδοµένων χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές 
συνδεσµολογίες, και γίνεται πειραµατικά µία συγκριτική µελέτη των δύο αυτών βασικότερων 
τεχνικών οπτικής αναγέννησης. Στη συνέχεια προτείνεται µία απλή µέθοδος για την 
αναβάθµιση του αναγεννητή σε αµιγώς οπτικό αναγεννητή πακέτων εκρηκτικής ροής µε χρήση 
τεσσάρων ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ. 

Στο Κεφάλαιο 7 συνοψίζονται όλα τα αποτελέσµατα της διατριβής, γίνεται µία 
αποτίµηση αυτών και προτείνονται περαιτέρω ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες  
για την υλοποίηση αµιγώς οπτικών συστηµάτων και δικτύων. Ειδική µνεία, γίνεται σε µεθόδους 
διασύνδεσης ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ προς την ολοκλήρωση σύνθετων οπτικών 
κυκλωµάτων σε φωτονικές πλατφόρµες (photonic lightwave circuits – PLC) και την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας οπτικής ολοκλήρωσης κλίµακας (optical scale integration), όπου δεκάδες, 
εκατοντάδες ή και παραπάνω διακόπτες θα ολοκληρώνονται σε µία πλατφόρµα.  

Στο Παράρτηµα που έχει συµπεριληφθεί στο τέλος της διατριβής, αναφέρονται οι 
δηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και οι παρουσιάσεις σε διεθνή έγκριτα 
συνέδρια, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΑΑΜΜΙΙΓΓΩΩΣΣ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΕΕΣΣ  

∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ    
 
 
 
 
 

Η οπτική τεχνολογία, βρίσκει εφαρµογή στα εγκατεστηµένα ενσύρµατα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στη διάδοση σήµατος µέσω καλωδίων οπτικών ινών. Σε κοµβικά 
σηµεία του δικτύου η επεξεργασία της διαδιδόµενης πληροφορίας πραγµατοποιείται από 
ηλεκτρονικά µέσα, [2.1]. Ως εκ τούτου, η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας περιορίζεται 
από την ταχύτητα λειτουργίας των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων του κόµβου. Η προσπάθεια όµως 
για ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα οπτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών [2.2], ανέδειξε την 
προοπτική της επεξεργασίας σήµατος απευθείας στο οπτικό επίπεδο παρακάµπτοντας τα 
ηλεκτρονικά µέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων 
επεξεργασίας σήµατος, ήταν η ύπαρξη ενός βασικού, ενεργού δοµικού στοιχείου αντίστοιχου 
του τρανζίστορ στην ηλεκτρονική, το οποίο τελικά και εντοπίστηκε στη χρήση οπτικών 
συµβολόµετρων. Με την χρήση κατάλληλα διαµορφωµένων συµβολοµετρικών διατάξεων, 
επιτεύχθηκε η βασική, ψηφιακή λειτουργία του 1x2 οπτικά ελεγχόµενου διακόπτη [2.3] 
ανοίγοντας ένα ευρύτατο πεδίο έρευνας στην µελέτη και το σχεδιασµό πρωτότυπων οπτικών 
κυκλωµάτων µε εφαρµογές στις τηλεπικοινωνίες, και όχι µόνο.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, µελετήθηκαν δύο 
τύποι οπτικών συµβολοµετρικών διακοπτών και χρησιµοποιήθηκαν ως βασικά δοµικά στοιχεία 
για την υλοποίηση σύνθετων οπτικών κυκλωµάτων επεξεργασίας σήµατος στα 10 Gb/s και στα 
40 Gb/s. Το παρών κεφάλαιο περιγράφει το πεδίο των οπτικών διακοπτών εστιάζοντας βέβαια 
στην περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των συµβολοµετρικών διακοπτών που µελετήθηκαν και 
χρησιµοποιήθηκαν στο εργαστήριο κατά την εκπόνηση της διατριβής αυτής. Συγκεκριµένα, η 
ακόλουθη ενότητα περιγράφει την γενικευµένη µορφή και την αρχή λειτουργίας των οπτικών 
συµβολοµέτρων και πως αυτά λειτουργούν ως θεµελιώδεις ψηφιακοί διακόπτες. Η ενότητα 2.2 
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επιχειρεί µία σύντοµη περιγραφή των διαφόρων συµβολοµετρικών συνδεσµολογιών, καθώς και 
µία ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη κάποιων από αυτών από εργαστηριακές διατάξεις σε 
εµπορικά διαθέσιµα ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Οι ενότητες 2.3 και 2.4 περιγράφουν τη δοµή  
τη λειτουργία αλλά και τις προδιαγραφές των οπτικών ενισχυτών ηµιαγωγού (Semiconductor 
Optical Amplifier – SOA)  και πώς χρησιµοποιούνται αυτοί ως τα ενεργά στοιχεία σε µία 
συµβολοµετρική διάταξη. Στην ενότητα 2.4 δίδεται η θεωρητική ανάλυση και οι συναρτήσεις 
µεταφοράς του συµβολόµετρου, µε την βοήθεια των οποίων εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα 
για την βέλτιστη συµβολοµετρική λειτουργία. Στις ενότητες 2.5 και 2.6 περιγράφονται 
αναλυτικά τα δύο είδη διακοπτών που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη διατριβή, δηλαδή το µη-
γραµµικό συµβολόµετρο υπέρ-υψηλών ταχυτήτων (Ultra-fast Non-linear Interferometer- 
UNI), και το συµβολόµετρο τύπου Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Interferometer – MZI). 
Έπειτα, η ενότητα 2.6 εστιάζεται στην περιγραφή των ολοκληρωµένων διακοπτών MZI που 
µελετήθηκαν στο εργαστήριο του ΕΦΕ. Αναλυτικότερα ή ενότητα αυτή παρουσιάζει αφενός τη 
διαδικασία κατασκευής των διακοπτών αυτών µε την µέθοδο της υβριδικής ολοκλήρωσης όπως 
πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία CIP, και αφετέρου τον χαρακτηρισµό αυτών των συσκευών 
στο ΕΦΕ µέσω απλών πειραµατικών διατάξεων. Τέλος γίνεται µία σύνοψη του Κεφαλαίου 2 
υπογραµµίζοντας τα σηµαντικότερα σηµεία και δίνοντας τα εξαγόµενα συµπεράσµατα.       

 

2.1 Εισαγωγή στους οπτικούς συµβολοµετρικούς διακόπτες 

Για πρώτη φορά η χρήση συµβολόµετρων για την υλοποίηση αµιγώς οπτικών 
διακοπτών ή, αλλιώς, πυλών προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 [2.3], [2.4] για να 
φτάσει σήµερα να είναι, πλέον, αποδεδειγµένα ευρέως αποδεκτό, ότι οι οπτικές 
συµβολοµετρικές διατάξεις (interferometric arrangements) µπορούν να προσφέρουν 
πλεονεκτήµατα στην ταχύτητα λειτουργίας, στη δυνατότητα υλοποίησης Boolean λογικής, 
καθώς και σε ένα ευρύτερο φάσµα εφαρµογών [2.5], [2.6]. Η διάταξη ενός οπτικού 
συµβολόµετρου στη γενική του µορφή, φαίνεται στο Σχήµα 2.1. Για την επιτυχή λειτουργία του 
συµβολόµετρου απαιτείται η ύπαρξη δύο τουλάχιστον οπτικών σηµάτων. Το ένα από τα δύο 
σήµατα είναι, συνήθως, ένα οπτικό σήµα χαµηλής οπτικής ισχύος, το οποίο εισέρχεται στο 
διακόπτη σαν σήµα εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.1. Το δεύτερο οπτικό σήµα, που 
απαιτείται, είναι το σήµα ελέγχου (control signal), το οποίο µπορεί να είναι µια τυχαία παλµική 
ακολουθία, και του οποίου ο ρόλος είναι να καθορίζει (ελέγχει) την κατάσταση µεταγωγής του 
διακόπτη. 
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Σχήµα 2.1. Γενική συνδεσµολογία ενός οπτικού συµβολόµετρου. 

Το συµβολόµετρο αποτελείται από δύο βραχίονες ιδίου µήκους. Το σήµα εισόδου 
διαχωρίζεται, καθώς εισέρχεται στη διάταξη, σε δύο συνιστώσες µε τη βοήθεια ενός οπτικού 
συζεύκτη ισχύος (optical coupler). Στη συνέχεια, η κάθε µια συνιστώσα διαδίδεται στον ένα από 
τους δύο βραχίονες του συµβολόµετρου, και τελικά οι δύο συνιστώσες επανενώνονται στην 
έξοδο του συµβολόµετρου µέσω ενός δεύτερου οπτικού συζεύκτη ισχύος, όπου αναγκαστικά 
συµβάλλουν και εξέρχονται του διακόπτη µέσω των δύο εξόδων του. Το µέγεθος της οπτικής 
ισχύος σε κάθε έξοδο του συµβολόµετρου είναι αποκλειστικό αποτέλεσµα της συµβολής των 
δύο συνιστωσών. Αν τα υλικά, που αποτελούν τους δύο βραχίονες ιδίου µήκους έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά, τότε οι αντίστοιχοι οπτικοί δρόµοι είναι ίδιοι και οι δύο συνιστώσες του 
σήµατος εισόδου έχουν την ίδια φάση (phase) όταν συµβάλλουν στο δεύτερο συζεύκτη. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι στη µια έξοδο του διακόπτη να υπάρχει πλήρως προσθετική συµβολή, 
ενώ στην άλλη έξοδο του διακόπτη η συµβολή είναι πλήρως αναιρετική. Κατά συνέπεια, το 
σύνολο της οπτικής ισχύος εξέρχεται, σ’ αυτήν την περίπτωση, από την πρώτη θύρα εξόδου, και 
ο διακόπτης βρίσκεται στην κατάσταση ‘OFF’. 

Για την επίτευξη µεταγωγής πρέπει τουλάχιστον στον ένα από τους δύο βραχίονες του 
συµβολόµετρου να υπάρχει ένα µη γραµµικό µέσο, του οποίου ο δείκτης διάθλασης να 
µεταβάλλεται µη γραµµικά µε την προσπίπτουσα οπτική ισχύ µέσω του φαινόµενου της 
ετεροδιαµόρφωσης φάσης (Cross-Phase Modulation - XPM), ενώ ο δεύτερος βραχίονας στην 
απλουστευµένη αυτή θεώρηση στο Σχήµα 2.1, αρκεί να έχει τέλεια γραµµική συµπεριφορά. Οι 
περισσότερες παρουσιάσεις διακοπτών, µέχρι σήµερα, βασίζονται σε µη-γραµµικότητες, που 
οφείλονται στους συντελεστές επιδεκτικότητας δεύτερης και τρίτης τάξης, και, αντίστοιχα, των 
υλικών που χρησιµοποιούνται.  

Η διέγερση της µη-γραµµικότητας του µέσου επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή ενός 
ισχυρού οπτικού σήµατος ελέγχου, και η προκαλούµενη µεταβολή του δείκτη διάθλασης του µη 
γραµµικού µέσου γίνεται αντιληπτή από το ασθενής ισχύος σήµα εισόδου ως µια αλλαγή στη 
φάση του. Αποτέλεσµα αυτού είναι να φτάνουν οι δύο συνιστώσες του σήµατος εισόδου στην 
έξοδο µε διαφορετική µεταξύ τους φάση, οπότε η συµβολή τους µετατρέπει τη διαφορά φάσης 
σε µεταβολή πλάτους, αλλάζοντας το συσχετισµό οπτικής ισχύος στις δύο θύρες εξόδου του 
διακόπτη. Στην περίπτωση, που η µεταβολή στη φάση είναι ίση µε π, το σύνολο της οπτικής  
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Σχήµα 2.2. Κατάσταση (α) µη-µεταγωγής OFF και (β) µεταγωγής ON ενός διακόπτη. 

ισχύος εξέρχεται από τη δεύτερη θύρα του διακόπτη, πλέον, και όχι από την πρώτη, και ο 
διακόπτης είναι σε κατάσταση µεταγωγής ή κατάσταση ‘ON’. Σχηµατικά, οι δύο καταστάσεις 
µεταγωγής OFF και ON ενός συµβολοµετρικού διακόπτη φαίνονται στο Σχήµα 2.2. 
 

2.2 Είδη συµβολοµετρικών διατάξεων και η εξέλιξή τους 

Η γενική αρχή λειτουργίας όλων των αµιγώς οπτικών διακοπτών, που χρησιµοποιούν τη 
διάταξη συµβολόµετρου, είναι ίδια µε αυτή του γενικευµένου συµβολόµετρου όπως 
παρουσιάστηκε στο Σχήµα 2.1. Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες συνδεσµολογίες από 
αρκετές ερευνητικές οµάδες ανά τον κόσµο, οι οποίες διαφοροποιούνται είτε στην 
συνδεσµολογία, είτε στον τύπο του µη-γραµµικού µέσου που χρησιµοποιούν, είτε και στα δυο 
τελευταία. Οι σηµαντικότερες συµβολοµετρικές διατάξεις που έχουν προταθεί µέχρι τις µέρες 
µας είναι οι εξής: 

 Μη γραµµικός καθρέφτης βρόχου ίνας (Nonlinear Optical Loop Mirror-NOLM), ο 
οποίος χρησιµοποιεί οπτική ίνα ως το µη γραµµικό µέσο και η συνδεσµολογία του είναι 
τύπου κλειστού βρόχου [2.7]. 

 Καθρέφτης βρόχου µε ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή (Semiconductor Laser Amplifier 
Loop Mirror-SLALOM ή Terahertz Optical Asymmetric Demultiplexer-
TOAD), ο οποίος έχει, επίσης, συνδεσµολογία κλειστού βρόχου, όπως το NOLM, 
αλλά χρησιµοποιεί ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή ως µη γραµµικό µέσο [2.8], [2.9]. 

 Συµβολόµετρο Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Interferometer) µε ηµιαγώγιµο 
οπτικό ενισχυτή-SOA, ο οποίος βασίζεται στο χωρικό διαχωρισµό των δύο συνιστωσών 
του σήµατος εισόδου, χρησιµοποιεί ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή ως µη γραµµικό µέσο, 
και η συνδεσµολογία του είναι όµοια µε αυτή, που παρουσιάστηκε στο Σχήµα 2.1 
[2.11]-[2.14]. 

 Συµβολοµετρικός διακόπτης Michelson µε ηµιαγώγιµους οπτικούς ενισχυτές, ο 
οποίος, επίσης, χωρίζει το σήµα εισόδου σε δύο χωρικές συνιστώσες, όπου η κάθε 
συνιστώσα διαδίδεται σε έναν οπτικό βραχίονα µε ανακλαστική επιφάνεια στο ένα άκρο 
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του. Το µη γραµµικό µέσο, που χρησιµοποιείται σε κάθε βραχίονα, είναι, επίσης, ένας 
ηµιαγώγιµος οπτικός ενισχυτής [2.15]. 

 Συµβολόµετρο µονού βραχίονα – Το µη γραµµικό συµβολόµετρο υπερυψηλών 
ταχυτήτων UNI (Ultra-fast Non-linear Interferometer), το οποίο αποτελείται από 
ένα, µόνο, βραχίονα και βασίζει τη λειτουργία του στο χρονικό διαχωρισµό των δύο 
κάθετων πολωτικών συνιστωσών του σήµατος εισόδου [2.16] - [2.19]. 

 Καθυστερηµένο συµβολόµετρο (Delayed Interferometer), στο οποίο η 
συµβολοµετρική συνδεσµολογία, η οποία είναι, συνήθως, της µορφής Mach-Zehnder, 
τοποθετείται µετά το µη γραµµικό µέσο, το οποίο συνήθως είναι ένας ηµιαγώγιµος 
οπτικός ενισχυτής [2.20]. 
 
Κάθε µία από τις παραπάνω συνδεσµολογίες φέρει ορισµένα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, 

αλλά και µειονεκτήµατα, συγκριτικά µε τις άλλες. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων αρχικά το µη γραµµικό 
συµβολόµετρο υπερυψηλών ταχυτήτων (UNI) και µετέπειτα το συµβολόµετρο Mach-Zehnder 
σε ολοκληρωµένη µορφή [2.10], [2.21]. Λεπτοµερής περιγραφή της συνδεσµολογίας και του 
τρόπου λειτουργίας αυτών των δύο συµβολοµετρικών διακοπτών, καθώς και οι λόγοι επιλογής 
τους για τους σκοπούς αυτής της διατριβής, ακολουθούν στις επόµενες ενότητες.  

Όλες, όµως, οι προαναφερθείσες συνδεσµολογίες έχουν να επιδείξουν έναν σηµαντικό 
αριθµό εφαρµογών και, αναµφίβολα, διαδραµάτισαν ηγετικό ρόλο στην πρόοδο του τοµέα της 
οπτικής επεξεργασίας σήµατος κατά την τελευταία δεκαετία. Οι εφαρµογές τους καλύπτουν ένα 
ευρύ πεδίο δικτυακών λειτουργιών, όπως είναι η οπτική αναγέννηση [2.22] - [2.26], η οπτική 
αποπολυπλεξία [2.27], [2.28] η  οπτική αποθήκευση δεδοµένων [2.29], [2.30], η ανάκτηση 
ρολογιού και ο συγχρονισµός δεδοµένων [2.10], [2.31] - [2.33], η µετατροπή µήκους κύµατος 
[2.34], [2.35], η εξαγωγή και αναγνώριση της επικεφαλίδας [2.36], [2.37], η 
κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση του οπτικού σήµατος (Encryption/Decryption), η 
µεταγωγή/εκτροπή δεδοµένων (Exchange/Bypass switches) [2.38] και τα συστήµατα οπτικής 
δροµολόγησης σήµατος [2.39], η οπτική δειγµατοληψία για την απεικόνιση δεδοµένων 
υπερυψηλής ταχύτητας στα διαθέσιµα ηλεκτρονικά διαγνωστικά όργανα [2.40], και, τέλος, η 
οπτική λογική, µε την επίδειξη απλών οπτικών λογικών πυλών AND, NOT, XOR [2.16] και 
OR, [2.45] και πιο σύνθετων κυκλωµάτων, όπως δυαδικών µετρητών (binary counters), οπτικών 
κυκλωµάτων δυαδικής πρόσθεσης και παραγωγής ψευδοτυχαίων ακολουθιών [2.14], [2.18], 
[2.41] - [2.44]. 

Η ανάπτυξη συµβολοµετρικών διατάξεων οι οποίες κάνουν χρήση οπτικής ίνας ως το 
µη-γραµµικό µέσο, ήταν από τις πρώτες προσπάθειες για την υλοποίηση ενός αµιγώς οπτικού 
διακόπτη. Αυτές οι διατάξεις εκµεταλλεύονταν τον πολύ µικρό χρόνο απόκρισης του µη-
γραµµικού φαινόµενου Kerr µέσα στην οπτική ίνα µε αποτέλεσµα να λειτουργήσουν σε 
ταχύτητες µεγαλύτερες από 100 Gb/s. Στην κατηγορία των συµβολοµετρικών διακοπτών µε 
οπτική ίνα εµπίπτει ο µη-γραµµικός καθρέφτης βρόχου ίνας (Nonlinear Optical Loop Mirror-
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NOLM) ή το συµβολόµετρο τύπου Sagnac και το µη-γραµµικό συµβολόµετρο υπερυψηλών 
ταχυτήτων (Ultrafast Nonlinear Interferometer - UNI).  Παρόλα αυτά, οι συµβολοµετρικές 
διατάξεις µε οπτική ίνα, παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα σχετικά κυρίως µε τα µεγάλα 
µήκη οπτικής ίνας και τις υψηλές τιµές οπτικής ισχύος που απαιτούνται για την διέγερση του µη-
γραµµικού φαινοµένου µέσα στην ίνα.  

Η ανάγκη για ποιο αποτελεσµατικά µη-γραµµικά στοιχεία παράλληλα και µε τη 
σηµαντική ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στα υλικά ηµιαγωγών, οδήγησε στην υιοθέτηση του 
οπτικού ενισχυτή ηµιαγωγού (Semiconductor Optical Amplifier – SOA) [2.46] ως το µη-
γραµµικό µέσο σε συµβολοµετρικές διατάξεις αποσκοπώντας κυρίως στην αύξηση της µη-
γραµµικής συµπεριφοράς και στη µείωση του απαιτούµενου µήκους αλληλεπίδρασης µεταξύ 
υλικού και εισερχόµενου οπτικού σήµατος. Ο ενισχυτής SOA, πολύ γρήγορα µετατράπηκε σε 
ένα από τα ποιο διαδεδοµένα στοιχεία για οπτικούς διακόπτες εξαιτίας των συµπαγών 
διαστάσεών του και της έντονης µη-γραµµικότητας που παρουσιάζει για αρκετά µικρές τιµές 
οπτικής ισχύος διέγερσης.  

Οι πρώτες απόπειρες χρήσης του SOA σε οπτικούς διακόπτες στηρίχτηκαν στην 
αξιοποίηση του φαινοµένου της ετεροδιαµόρφωσης κέρδους (Cross-Gain-Modulation – ΧGM) 
[2.47], στην οποία ένα ισχυρό οπτικό σήµα ελέγχου διαµορφώνει το κέρδος του ηµιαγωγού έτσι 
ώστε να ενισχυθεί ή όχι ένα δεύτερο, ασθενές σήµα εισόδου. Η συγκεκριµένη τεχνική όµως δεν 
επέτρεψε την λειτουργία του SOA σε ρυθµούς µεγαλύτερους των 10 Gb/s, εξαιτίας της αργής 
ανάκαµψης του κέρδους του ενισχυτή και της έντονης παραµόρφωσης που δέχεται το σήµα 
εισόδου σε τέτοιες ταχύτητες. Αυτοί οι περιορισµοί ξεπεράστηκαν αξιοποιώντας το µη-
γραµµικό φαινόµενο της ετεροδιαµόρφωσης φάσης  (Cross-Phase-Modulation – ΧPM) του 
SOA σε συµβολοµετρικές διατάξεις όπως αυτή του συµβολόµετρου διαχωρισµού πόλωσης 
τύπου Mach-Zehnder (Polarization-Discriminating Mach-Zehnder - PDMZ) [2.48], του 
συµβολόµετρου τύπου UNI µε SOA [2.49] και του καθρέφτη βρόχου µε ηµιαγώγιµο οπτικό 
ενισχυτή (Semiconductor Laser Amplifier Loop Mirror – SLALOM) [2.9]. Για την υλοποίηση 
του συµβολοµετρικού διακόπτη σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, χρησιµοποιήθηκαν 
αυθυπόστατα παθητικά στοιχεία τα οποία διασυνδέθηκαν µε το SOA (ενεργό στοιχείο)  µε 
προσαρτηµένη οπτική ίνα δηµιουργώντας µία λειτουργική αλλά ταυτόχρονα ογκώδης, µη-
ευέλικτη και πιθανότατα ασταθής διάταξη.  

Καθώς όµως τα συµβολόµετρα µε ηµιαγωγό εδραιώθηκαν µέσα από µία σειρά από 
πειράµατα (όπως παρατέθηκαν παραπάνω), ως οι ποιο αποτελεσµατικοί οπτικοί διακόπτες 
δεδοµένων σε µία ευρεία γκάµα εφαρµογών, οι προσπάθειες των επιστηµονικών ερευνών 
επεκτάθηκαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ολοκλήρωση των διακοπτών αυτών σε 
συµπαγή πλατφόρµες κυµατοδηγών. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια όχι µόνο θα παραχθούν ποιο 
ευέλικτοι σε εφαρµογές διακόπτες, αλλά θα επιτραπεί η χρήση πολλών τέτοιων διακοπτών για 
των σχεδιασµό και την υλοποίηση περισσότερο πολύπλοκων οπτικών κυκλωµάτων. Ο 
διακόπτης ΜΖΙ µε SOA έχει µέχρι στιγµής προσελκύσει τις περισσότερες προσπάθειες όσον 
αφορά την ολοκλήρωσή του, εξαιτίας της απλής µορφής του, της ευρείας χρήσης του αλλά και  
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(α) (β) (γ) 

Σχήµα 2.3. Φωτογραφίες από (α) ολοκληρωµένο ενισχυτή SOA, (β) ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ και 
(γ) διακόπτη UNI κατασκευασµένο στο ΕΦΕ. 

της λειτουργικότητάς του. Μέχρι σήµερα έχουν αναδειχθεί η µονολιθική τεχνολογία 
(monolithic integration) [2.50], [2.51] και η υβριδική τεχνολογία (hybrid integration) 
ολοκλήρωσης [2.21] των διακοπτών ΜΖΙ. Και οι δύο τεχνολογίες έχουν να επιδείξουν 
ολοκληρωµένες κατασκευές διακοπτών ΜΖΙ τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για 
εµπορική διάθεση. Στις φωτογραφίες στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα επιτεύγµατα 
της υβριδικής ολοκλήρωσης στην παραγωγή ολοκληρωµένων συσκευών σε αντίθεση µε ένα 
συµβολόµετρο UNI  κατασκευασµένο στο εργαστήριο του ΕΦΕ από αυθυπόστατα παθητικά 
στοιχεία και το SOA συνδεδεµένα µε προσαρτηµένη οπτική ίνα. 

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, χρησιµοποιήθηκε αρχικά ο διακόπτης UNI µε SOA 
κατασκευασµένο στο ΕΦΕ µε προσαρτηµένη ίνα, και µετέπειτα ο υβριδικά ολοκληρωµένος 
διακόπτης ΜΖΙ κατασκευασµένος από την εταιρία CIP. Τα αποτελέσµατα τα οποία 
παρουσιάζονται στα παρακάτω κεφάλαια µαρτυρούν και αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό 
µέρος της εξέλιξης που συζητήθηκε παραπάνω. Η αρχή της ερευνητικής εργασίας, γίνεται 
δείχνοντας µικρότερα σε πολυπλοκότητα κυκλώµατα χρησιµοποιώντας µεγάλους σε 
µέγεθος διακόπτες τύπου UNI, ενώ η συνέχεια αυτής καταδεικνύει πως η πολυπλοκότητα, 
και η λειτουργικότητα των κυκλωµάτων αλλά και η ποιότητα των αποτελεσµάτων 
βελτιώνονται χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένους οπτικούς διακόπτες ΜΖΙ. 
 

2.3 Οπτικός ενισχυτής ηµιαγωγού 

Στο σύνολο των οπτικών κυκλωµάτων επεξεργασίας σήµατος, που υλοποιήθηκαν στα 
πλαίσια αυτής της διατριβής, οι βασικές µεταγωγικές διατάξεις είναι οπτικοί συµβολοµετρικοί 
διακόπτες ή πύλες µε ηµιαγώγιµους οπτικούς ενισχυτές (Semiconductor Optical Amplifiers - 
SOA). Οι SOA χρησιµοποιούνται ως ενεργά στοιχεία του διακόπτη οπού τα µη γραµµικά 
φαινόµενα λαµβάνουν χώρα. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται τα απαραίτητα θεωρητικά 
στοιχεία αναφορικά µε τη λειτουργία των ηµιαγώγιµων οπτικών ενισχυτών. Η ανάλυση αυτής 
της ενότητας αποσκοπεί στην εξοικείωση του αναγνώστη µε τα µεγέθη, τα οποία χαρακτηρίζουν 
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τους ηµιαγώγιµους οπτικούς ενισχυτές, και µε τα φαινόµενα, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για 
την επίτευξη των οπτικών διακοπτών τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια του κεφαλαίου.  

2.3.1. ∆οµή ενισχυτή 

Ο SOA είναι ένα ενισχυτικό υλικό το οποίo παρουσιάζει έντονα µη γραµµικά 
φαινόµενα. Συγκεκριµένα, το φαινόµενο το οποίο χρησιµοποιείται στο SOA, είναι η µεταβολή 
του δείκτη διάθλασης του υλικού όταν µέσα από αυτό διέρχεται ένα ισχυρό οπτικό σήµα. 
Μεταβάλλοντας λοιπόν τον δείκτη διάθλασης του υλικού µέσα στο SOA µπορεί να µεταβληθεί 
και η φάση του πεδίου ενός δεύτερου, ασθενέστερου οπτικού σήµατος που επίσης διέρχεται από 
τον ίδιο SOA. Στο Σχήµα 2.4 φαίνεται η γενικευµένη µορφή ενός οπτικού ενισχυτή ηµιαγωγού, 
του οποίου οι διαστάσεις της ενεργού περιοχής είναι (πλάτος × πάχος × µήκος) = (w×d×L). Οι 
ανακλαστικότητες των τερµατικών επιφανειών εισόδου και εξόδου συµβολίζονται µε R1 και R2, 
ενώ στο κεντρικό µέρος της συσκευής βρίσκεται η ενεργός περιοχή του ηµιαγωγού. Η ενεργός 
περιοχή είναι το τµήµα της συσκευής όπου το εισερχόµενο φως αντιλαµβάνεται το φαινόµενο 
του κέρδους και κατ’ επέκταση το µη-γραµµικό φαινόµενο της αλλαγής του δείκτη διάθλασης 
όπως θα περιγραφεί στις παρακάτω υπό-ενότητες.     

Οι ενισχυτές, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή, ανήκουν στην κατηγορία 
ενισχυτών οδεύοντος κύµατος [2.52], υπό την έννοια ότι οι ανακλαστικότητες των δύο 
τερµατικών επιφανειών είναι πάρα πολύ µικρές για αποφυγή ταλάντωσης και λειτουργία του 
ενισχυτή ως πηγής laser [2.53]. Το υλικό, από το οποίο είναι κατασκευασµένη η ενεργός 
περιοχή, είναι InGaAsP/InP ενώ ο χρησιµοποιούµενος κυµατοδηγός µπορεί να είναι 
συµπαγής (bulk) ή να έχει κατασκευαστεί µε κβαντικά φρεάτια (multi-quantum well structure –
MQW-SOA) [2.54]. Η δοµή MQW του κυµατοδηγού περιορίζει καλύτερα το φως στην ενεργό 
περιοχή και παράλληλα ενισχύει την επίδραση των µη-γραµµικών φαινοµένων σε αυτό. Λόγω 
αυτών των πλεονεκτηµάτων, η MQW δοµή έχει πλέον αρχίσει να επικρατεί για την κατασκευή 
συσκευών SOA.  

 

 
Σχήµα 2.4. Γενικευµένη δοµή ενός οπτικού ενισχυτή ηµιαγωγού (SOA). 
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Σχήµα 2.5. ∆οµή των οπτικών ηµιαγώγιµων ενισχυτών. 

Η δοµή του υλικού του bulk SOA φαίνεται στο Σχήµα 2.5. Το στρώµα της ενεργού 
περιοχής βρίσκεται ανάµεσα σε ένα στρώµα µανδύα InP p-τύπου και ένα υπόστρωµα n-τύπου 
από το ίδιο υλικό [2.52]. Το πάχος του υποστρώµατος n-τύπου έχει πάχος 2 ίντσες, ενώ το 
στρώµα µανδύα InP p-τύπου 70 nm. Για την ελαχιστοποίηση των ανακλάσεων στις τερµατικές 
όψεις ο κυµατοδηγός τοποθετείται υπό γωνία ~10ο ως προς αυτές και χρησιµοποιούνται, 
επιπλέον, δύο στρώµατα αντιανακλαστικής επένδυσης (SiO/Al2O3) πάνω σε αυτές, ώστε η 
κυµάτωση της καµπύλης του κέρδους να είναι η µικρότερη δυνατή. H κατασκευή αυτή είναι 
τοποθετηµένη από την πλευρά του p-στρώµατος πάνω σε ένα υπόστρωµα χαλκού. Επίσης, για 
την επίτευξη χαµηλής ωµικής αντίστασης, οι µη-µεταλλικές επαφές σχηµατίζονται από 
στρώµατα εξατµισµένου Ti-Au στις αυλακώσεις p+-InGaAs. Παρόµοια είναι και η δοµή του 
MQW-SOA, όπού το ενεργό στρώµα αποτελείται από κβαντικά φρεάτια.  

Εµπορικά διαθέσιµοι SOA υπάρχουν αυθυπόστατοι, ολοκληρωµένοι σε στήλες, ή 
ακόµα και ολοκληρωµένοι µε παθητικά στοιχεία σε συµβολοµετρικές διατάξεις. Στα πειράµατα 
που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτή την διατριβή χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη αµιγώς οπτικών 
διακοπτών οι οποίοι χρησιµοποιούν τους SOA ως το ενεργό στοιχείο. Πριν όµως 
προχωρήσουµε στην περιγραφή των διακοπτών, δίδεται παρακάτω η περιγραφή των φυσικών 
φαινόµενων που λαµβάνουν χώρα στον SOA.       

2.3.2. Αρχή λειτουργίας και θεωρητικό υπόβαθρο 

Η αρχή λειτουργίας ενός SOA βασίζεται στη θεωρία επανασύνδεσης ηλεκτρονίων και 
οπών στην ενεργό περιοχή του ηµιαγωγού. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, θερµικές, ηλεκτρικές ή 
οπτικές διεγέρσεις των ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας συντελούν 
στη δηµιουργία ζευγών ηλεκτρονίων και οπών στην ενεργό περιοχή του ηµιαγωγού. Η 
διαδικασία αυτή καλείται αναστροφή πληθυσµού. Το κάθε ζεύγος ηλεκτρονίου και οπής 
ονοµάζεται φορέας. Η αντίστροφη διαδικασία της επανασύνδεσης ηλεκτρονίων και οπών µπορεί 
να είναι µη-ακτινοβολούσα ή ακτινοβολούσα (δηµιουργία φωτονίου). Η ακτινοβολούσα 
επανασύνδεση συνίσταται στην αυθόρµητη αποδιέγερση των ηλεκτρονίων ή στην 
εξαναγκασµένη αποδιέγερση των φορέων λόγω εισερχόµενου φωτονίου. Η πρώτη διαδικασία 
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προκαλεί την αυθόρµητη εκποµπή φωτός, ενώ η δεύτερη προκαλεί την εξαναγκασµένη εκποµπή 
φωτός. Η εξαναγκασµένη εκποµπή φωτός παράγει φωτόνια, τα οποία έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε τα εισερχόµενα φωτόνια, και είναι η διαδικασία, που αξιοποιείται για τη 
λειτουργία του SOA ως ενισχυτή. 

Ενίσχυση του εισερχόµενου οπτικού σήµατος µπορεί να επιτευχθεί αν ο ρυθµός 
εξαναγκασµένης εκποµπής υπερτερεί του ρυθµού απορρόφησης. Συνήθης τρόπος για την 
απαιτούµενη αναστροφή πληθυσµού είναι η ηλεκτρική διέγερση, δηλαδή η έγχυση ηλεκτρικού 
ρεύµατος στην ενεργό περιοχή. Βέβαια, η αυθόρµητη και η εξαναγκασµένη εκποµπή δρουν 
αντίθετα µε την έγχυση φορέων, αφού µειώνουν την συγκέντρωση των φορέων στη ζώνη 
αγωγιµότητας (πυκνότητα φορέων Ν). Η σύνδεση των πιο πάνω διαδικασιών περιγράφεται από 
τη γνωστή εξίσωση ροής, η οποία εκφράζει τη µεταβολή της πυκνότητας των φορέων στο 
χωρικό σηµείο z κατά µήκος του διαµήκη άξονα του ενισχυτή και κατά τη χρονική στιγµή t: 
 

  
( )[ ]

0

),(tz,g),(
eV
I

dt
t)dN(z,

ωτ hA
tzPNNtzN T

c

⋅−⋅⋅Γ
−−=    (2.1) 

 
Στην προηγούµενη σχέση, I είναι το ρεύµα έγχυσης, e το φορτίο ηλεκτρονίου, V ο 

όγκος της ενεργού περιοχής, τc ο χρόνος ζωής των φορέων, Γ ο οπτικός παράγοντας σύµπτυξης 
οπτικής ισχύος (optical confinement factor), g ο παράγοντας κέρδους, NT η πυκνότητα των 
φορέων στην περιοχή διαφάνειας του ενισχυτή, τc, ο χρόνος ζωής των φορέων, Α το εµβαδό 
διατοµής της ενεργού περιοχής του ηµιαγωγού, h  η σταθερά Planck, 0ω  η φέρουσα 
συχνότητα του εισερχόµενου οπτικού πεδίου, και P(z,t) η ισχύς του εισερχόµενου οπτικού 
σήµατος. Ο πρώτος όρος του δεξιού σκέλους της σχέσης, αποδίδει τη διέγερση φορέων λόγω 
έγχυσης ρεύµατος, ενώ ο δεύτερος και τρίτος όρος αποδίδουν την αποδιέγερση και εποµένως, 
τη µείωση των φορέων λόγω της αυθόρµητης και της εξαναγκασµένης επανασύνδεσης, 
αντίστοιχα. 

2.3.2.1. Ενίσχυση οπτικού σήµατος 

 
Η διάδοση ενός οπτικού σήµατος κατά τη διεύθυνση του z-άξονα (διαµήκης άξονας) 

του ηµιαγωγού περιγράφεται από τη σχέση: 
 

( ) ( )[ ][ ] ( )tz,Patz,g
dz

tz,dP
s ⋅−⋅−⋅⋅Γ= TNN                                     (2.2) 

 
Η σταθερά as εκφράζει τις εσωτερικές απώλειες ισχύος του ενισχυτή λόγω σκέδασης του 
κυµατοδηγούµενου πεδίου. Οι εξισώσεις (2.1) και (2.2) αποτελούν τις δύο κλασσικές εξισώσεις 
ροής του ενισχυτή. Σε αυτό το σηµείο χρήζουν επεξήγησης ορισµένα µεγέθη, που εµφανίζονται 
στις δύο σχέσεις, καθώς, επίσης, και ορισµένες παραδοχές, που έχουν γίνει για την εξαγωγή των 
δύο σχέσεων, και φαινόµενα, που έχουν αγνοηθεί. 
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Περιοχή διαφάνειας του ενισχυτή καλείται η περιοχή εκείνη, όπου το κέρδος του 
ενισχυτή είναι ίσο µε τη µονάδα. Ο οπτικός παράγοντας σύµπτυξης χαρακτηρίζει το λόγο του 
κέρδους του κυµατοδηγού προς το κέρδος του υλικού, και στην ουσία εκφράζει το ποσοστό της 
οπτικής ισχύος, που διαχέεται εντός του κυµατοδηγού [2.55]. Επίσης, ο παράγοντας κέρδους g, 
αλλά και η πυκνότητα φορέων στην περιοχή διαφάνειας, είναι γενικά συναρτήσεις του µήκους 
κύµατος του σήµατος [2.56], η εξάρτηση αυτή, όµως, δε φαίνεται στις δύο προηγούµενες 
σχέσεις, καθώς θεωρούµε ότι µόνο ένα οπτικό σήµα σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος 
εισέρχεται στον ενισχυτή. Τέλος, στις δύο εξισώσεις ροής αγνοούνται τα ενδοζωνικά φαινόµενα 
(intraband effects) των φορέων, όπως δηµιουργία φασµατικής οπής (spectral hole burning), 
θέρµανση φορέων (carrier heating) και απορρόφηση ελεύθερων φορέων-απορρόφηση δύο 
φωτονίων (free carrier absorption – two photon absorption). Αυτά τα ενδοζωνικά φαινόµενα 
έχουν πολύ µικρούς χαρακτηριστικούς χρόνους απόκρισης, που κυµαίνονται από µερικές 
δεκάδες έως µερικές εκατοντάδες fsec [2.57], [2.58]. Αποτέλεσµα των µικρών χρονικών 
σταθερών απόκρισης αυτών των φαινοµένων στην περίπτωση των οπτικών σηµάτων διάρκειας 
µερικών psec, όπως είναι τα σήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη διατριβή αυτή, είναι τα 
ενδοζωνικά φαινόµενα να επέρχονται σε σταθερή κατάσταση και να µην επηρεάζουν την 
απόκριση του ενισχυτή [2.59]. 

Το κέρδος ενίσχυσης ενός SOA, θεωρώντας την περίπτωση ενίσχυσης οπτικού σήµατος 
συνεχούς (CW) κύµατος, ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος εξόδου από τον ενισχυτή προς την 
ισχύ εισόδου σε αυτόν. Αν θεωρήσουµε την ισχύ εισόδου ίση µε ( ) inP0P =  και την ισχύ 
εξόδου ίση µε  ( ) outPLP = , όπου L το µήκος του κυµατοδηγού, το κέρδος περιγράφεται από 
την έκφραση 
 

)0(
)(

P
LP

P
P

G
in

out ==         (2.3) 

 
Για τον αναλυτικό υπολογισµό του κέρδους του ηµιαγωγού θα πρέπει να εξετάσουµε δύο 
διαφορετικές περιπτώσεις, ανάλογα µε την περιοχή λειτουργίας του SOA. Έτσι αναφερόµαστε 
στην ακόρεστη (unsaturated) και στην κορεσµένη (saturated) περιοχή, όπου έχουµε αντίστοιχα 
το κέρδος ασθενούς σήµατος (small signal gain) και το κορεσµένο κέρδος (saturated gain) του 
ενισχυτή.   
 

 Κέρδος ενισχυτή σε ασθενές σήµα 
   

Το κέρδος ασθενούς σήµατος του ενισχυτή είναι το κέρδος, που αποδίδει ο SOA, όταν το 
εισερχόµενο οπτικό σήµα έχει πολύ µικρή οπτική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η πυκνότητα 
φορέων N(z,t) καθίσταται ανεξάρτητη από τη χωρική µεταβλητή z, αφού η µικρή ισχύς του 
οπτικού σήµατος εισόδου θεωρούµε ότι δεν επηρεάζει τη συµπεριφορά του ενισχυτή. Θέτοντας, 
εποµένως, στη σχέση (2.1) 0),( ≅tzP , και λύνοντας τη σχέση για τη µόνιµη κατάσταση 
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0=
dt
dN , υπολογίζεται η πυκνότητα φορέων στη µόνιµη κατάσταση (steady state), η οποία 

βρίσκεται ότι είναι ίση µε 
eV
I

N c
ss

τ⋅
=  [2.59]. Λύνοντας τη σχέση 2.2 ως προς την ισχύ και 

αντικαθιστώντας στην σχέση κέρδους (2.3) µε βάση την πυκνότητα Nss των φορέων στη µόνιµη 
κατάσταση, το κέρδος ασθενούς σήµατος είναι  
 

[ ][ ]LLNN
tP
tLPG Tss ⋅−⋅−⋅⋅Γ== s0 agexp
),0(
),(

    (2.4) 

 
Για το υπόλοιπο της µαθηµατικής ανάλυσης των ηµιαγώγιµων οπτικών ενισχυτών αµελούµε τη 
διάσταση του µήκους του SOA και θεωρούµε τους ενισχυτές ως χωρικά συγκεντρωµένα 
στοιχεία. Για το σκοπό αυτό εισάγουµε την έννοια της συνολικής πυκνότητας φορέων Ntot(t) 
[2.59] 
 

( )[ ]∫
=

=

⋅−=
Lz

z
Ttot dzNNtN

0
tz,)(       (2.6) 

 
Με τη θεώρηση αυτή, το κέρδος πλέον του ενισχυτή σε κάθε χρονική στιγµή µπορεί να γραφτεί 
ως 
 

[ ]LtNtG tot ⋅−⋅⋅Γ= sa)(gexp)(       (2.7) 
 

2.3.2.2. Κορεσµός του κέρδους του SOA 

 

 Κορεσµός κέρδους ενισχυτή υπό την επίδραση σήµατος σταθερής ισχύος (CW) 
  

Αν ως είσοδος στον ενισχυτή θεωρηθεί οπτικό σήµα σταθερής ισχύος (continuous wave 
–CW) µε σταθερή οπτική ισχύ PCW στην είσοδο, τότε η πυκνότητα φορέων διαµορφώνεται πάλι 
σε µια µόνιµη σταθερή κατάσταση, διαφορετική όµως από αυτήν της περιοχής ασθενούς 
σήµατος. Η τιµή Ν(z) της πυκνότητας φορέων σε αυτήν την κατάσταση σε κάθε z βρίσκεται 
από τη σχέση 2.1, µηδενίζοντας τη χρονική παράγωγο της πυκνότητας φορέων και αγνοώντας, 
πλέον, τη χρονική εξάρτηση των υπολοίπων µεγεθών, οπότε προκύπτει 
 

( )

sat

Tss
T

P
zP
NN

NzN )(1
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+

−
=−        (2.8) 
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όπου P(z) η ισχύς του CW σήµατος σε κάθε σηµείο z του ηµιαγωγού και 
c

sat g
A

P
τ

ω
Γ

= 0h
 η ισχύς 

κορεσµού του SOA, η οποία εκφράζει το ποσό της ισχύος του σήµατος, που απαιτείται για να 
µειωθεί η συνολική πυκνότητα των φορέων στο µισό της αντίστοιχης τιµής της στην περιοχή 
ασθενούς σήµατος. 

Αγνοώντας τις εσωτερικές απώλειες as του ενισχυτή στη σχέση 2.7, καθώς αυτές 
θεωρούνται αµελητέες ως προς το κέρδος του ενισχυτή, και χρησιµοποιώντας τις εκφράσεις των 
σχέσεων 2.5 και 2.8, η 2.7 δίνει τελικά, το κέρδος GCW στη µόνιµη κατάσταση, το οποίο  
γράφεται ως [2.59] 
 

( )[ ]satCWCWCW PPGGG 1exp0 −−⋅=      (2.9) 
 
Παρατηρούµε ότι το κέρδος εξαρτάται, πλέον, από την οπτική ισχύ του CW σήµατος στην 
είσοδο του SOA και από τα χαρακτηριστικά του ενισχυτή, όπως το κέρδος ασθενούς σήµατος 
και την παράµετρο ισχύος κορεσµού του SOA. 
   

 Κορεσµός κέρδους ενισχυτή από στενό οπτικό παλµό 
   

Θεωρούµε ότι ο ενισχυτής δέχεται ως είσοδο στενό οπτικό παλµό µη µηδενικής ισχύος, 
ενώ λειτουργεί στην περιοχή ασθενούς σήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση το κυρίαρχο 
φαινόµενο για όση χρονική διάρκεια διαδίδεται ο παλµός µέσα από τον ενισχυτή είναι η 
αποδιέγερση των φορέων λόγω εξαναγκασµένης εκποµπής, δεδοµένου ότι στο µικρό αυτό 
χρονικό διάστηµα, που χρειάζεται για να διαδοθεί ο παλµός µέσα από το SOA, η διέγερση 
φορέων λόγω έγχυσης ρεύµατος και η αυθόρµητη εκποµπή φορέων συµβάλλουν σε πολύ µικρό 
βαθµό στη µεταβολή της πυκνότητας φορέων. Κατά συνέπεια, αγνοούµε τους δύο πρώτους 
όρους του δεξιού σκέλους της σχέσης 2.1, και λύνουµε την εξίσωση, που προκύπτει, µε τη 
βοήθεια κατάλληλων µετασχηµατισµών, οπότε το κέρδος κορεσµού του SOA από βραχύ 
οπτικό παλµό προκύπτει από την έκφραση [2.59]: 
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Στην παραπάνω σχέση, Uin(t) είναι η ενέργεια του παλµού, που βρίσκεται µέσα στον ενισχυτή τη 
χρονική στιγµή t. Αν θεωρήσουµε ως χρονική στιγµή 0 τη στιγµή, που ο παλµός µε 
κυµατοµορφή ισχύος Pin(t) αρχίζει να εισέρχεται στο SOA, τότε η Uin(t) εκφράζεται ως  

∫ ′′=
t

inin tdtPtU
0

)()( . Η παράµετρος Usat, κατά αντιστοιχία µε την Psat, είναι η ενέργεια 

κορεσµού του SOA και σχετίζεται µε την Psat µέσω της σχέσης  csatsat PU τ⋅=  [2.59]. Η 
σχέση 2.10 δείχνει ότι το κέρδος του ηµιαγωγού µειώνεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 64 - 

διάδοση του στενού παλµού µέσα από τον ηµιαγωγό. Εποµένως, ο χρόνος κορεσµού του SOA 
µπορεί να είναι αρκετά µικρός και να µην υπερβαίνει τα µερικά psec. 
 

2.3.2.3. Σταθερά ανάκαµψης φορέων   

 
Αµέσως µετά την έξοδο του στενού οπτικού παλµού από τον ενισχυτή, το κέρδος του 

ενισχυτή αρχίζει να ανακάµπτει λόγω της διέγερσης φορέων από την έγχυση ρεύµατος προς την 
αρχική του τιµή, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η τιµή του κέρδους ασθενούς 
σήµατος. Ως χρόνος ανάκαµψης του κέρδους του ενισχυτή ορίζεται το χρονικό διάστηµα, που απαιτείται 
για να ανακάµψει το κέρδος από το 10%  στο 90% της µέγιστης τιµής του G0. Κατά την χρονική 
περίοδο της ανάκαµψης του κέρδους δεν υπάρχει οπτικό σήµα µέσα στο SOA, οπότε στη 
σχέση 2.1 αγνοούµε τον τρίτο όρο του δεξιού σκέλους, ο οποίος είναι ο όρος εξαναγκασµένης 
εκποµπής [2.59]. Αν η ελάχιστη τιµή του κέρδους, στην οποία έχει φτάσει το κέρδος του SOA 
αµέσως µετά τον κορεσµό του από τον οπτικό παλµό, είναι G(ts), όπου ts η χρονική στιγµή που 
εξέρχεται πλήρως ο παλµός από τον ηµιαγωγό, τότε από τη 2.1 µε τη βοήθεια κατάλληλων 
µετασχηµατισµών προκύπτει η έκφραση του κέρδους για τη χρονική διάρκεια της ανάκαµψης, η 
οποία δίνεται από τη σχέση [2.59] 
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     (2.11) 

Με βάση αυτή την αναλυτική έκφραση ανάκαµψης του κέρδους, η χρονική σταθερά 
ανάκαµψης, από το 10% στο 90% του G0, ή τr, προκύπτει ότι συνδέεται µε το χρόνο ζωής των 

φορέων από τη σχέση ccr τττ ⋅≅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅= 13,3
9,0ln
1,0lnln . Τυπικές τιµές χρονικών σταθερών  

 
Σχήµα 2.6. Κορεσµός από στενό οπτικό παλµό και ανάκαµψη του κέρδους ενός SOA. 
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ανάκαµψης κέρδους για τους ηµιαγωγούς είναι από µερικές δεκάδες ως µερικές εκατοντάδες 
psec [2.52], [2.60]. Η συµπεριφορά του κέρδους ενός ενισχυτή κατά τον κορεσµό του από 
στενό οπτικό παλµό και κατά την ανάκαµψή του µέχρι την αρχική του κατάσταση αποδίδεται 
γραφικά στο Σχήµα 2.6. Η χρονική σταθερά ανάκαµψης του SOA είναι πολύ σηµαντική 
παράµετρος για τη χρήση του ενισχυτή σε οπτικές µεταγωγικές διατάξεις, καθώς αυτή καθορίζει 
τη µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του ενισχυτή και κατ’ επέκταση, των οπτικών 
συµβολοµετρικών διακοπτών. Για αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας είναι απαραίτητη η µείωση 
του χρόνου ανάκαµψης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες τεχνικές επιτάχυνσης της 
χρονικής απόκρισης, όπως είναι η εφαρµογή ισχυρού CW σήµατος στον ενισχυτή µε µήκος 
κύµατος του σήµατος στην περιοχή κέρδους [2.61] ή στην περιοχή διαφάνειάς του ενισχυτή 
[2.62]. 

2.3.2.4. Συµπεριφορά του δείκτη διάθλασης 

 
Οι οπτικοί ενισχυτές ηµιαγωγού είναι µέσα, που παρουσιάζουν έντονη διασπορά, 

ακριβώς επειδή ο δείκτης διάθλασης της ενεργού περιοχής εξαρτάται από το µήκος κύµατος 
του προς ενίσχυση οπτικού σήµατος. Ο δείκτης διάθλασης n και το κέρδος του υλικού του 
ενισχυτή, το οποίο είναι  ( )[ ]TNN −⋅ tz,g , είναι συζευγµένα µεγέθη µέσω της εξίσωσης 
Kramers-Kronig [2.63], σύµφωνα µε την οποία ο δείκτης διάθλασης µπορεί να υπολογιστεί, 
όταν είναι γνωστοί οι συντελεστές κερδών για κάθε µήκος κύµατος. Κατά συνέπεια, και ο 
δείκτης διάθλασης  του ενισχυτή είναι συνάρτηση της πυκνότητας φορέων του Ν, αφού 
αντίστοιχη εξάρτηση εµφανίζει το κέρδος του υλικού από την πυκνότητα των φορέων. 

Ο δείκτης διάθλασης των SOA είναι ένα µιγαδικό µέγεθος, του οποίου το πραγµατικό 
µέρος περιγράφει την συµπεριφορά της φάσης του εισερχόµενου οπτικού πεδίου, ενώ το 
φανταστικό του µέρος περιγράφει το κέρδος του υλικού: 

njnn ′′−′=          (2.11) 
Έτσι, το πλάτος και η φάση ενός οπτικού πεδίου αφού διαδοθεί µέσα από τον ενισχυτή, 
περιγράφεται ως 
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όπου ∆φ η διαφορά φάσης, G το κέρδος ισχύος του υλικού, L το µήκος του µέσου και λ το 
µήκος κύµατος του φωτός. Σε µία πρώτη προσέγγιση τόσο το µιγαδικό όσο και το πραγµατικό 
µέρος του δείκτη διάθλασης εξαρτώνται γραµµικά από την πυκνότητα των φορέων για 
ηµιαγωγούς µε υλικό InGaAsP, όπως αυτοί που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της 
διατριβής. Η παράµετρος, που συσχετίζει τη µεταβολή στη φάση µε το κέρδος του υλικού, είναι 
ο παράγοντας επαύξησης ή διεύρυνσης φασµατικής γραµµής-α (linewidth enhancement factor) 
[2.64], και ισχύει: 
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α          (2.13) 
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Τυπικές τιµές για το συντελεστή α είναι από 3 ως 11 [2.65], το οποίο καθορίζεται από τη δοµή 
και τον τύπο του υλικού στην ενεργό περιοχή. 

Με βάση τις σχέσεις 2.12 και 2.14, η διαφορά φάσης και ο λόγος των κερδών για δύο 
διαφορετικές καταστάσεις κέρδους του ενισχυτή συνδέονται µε τη σχέση  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−=∆

2

1
21 ln

2 G
Gαϕϕϕ        (2.14) 

Αποτέλεσµα της εξάρτησης της φάσης του πεδίου από το κέρδος, όταν το πεδίο, που 
διαδίδεται, είναι ένας στενός οπτικός παλµός, είναι η εµφάνιση ολίσθησης συχνότητας (chirp) 
κατά µήκος του παλµού [2.52]. Αν είναι P(t) η κυµατοµορφή ισχύος του παλµού και G(t) η 
απόκριση του κέρδους του SOA στην είσοδο αυτού του παλµού, τότε η φάση του παλµού, 
καθώς αυτός διαδίδεται µέσα από τον ενισχυτή, είναι η χρονικά εξαρτώµενη συνάρτηση  . Η µη 
γραµµική απόκριση κέρδους του ενισχυτή κατά τον κορεσµό του, όπως αποδίδεται από τη 
σχέση 2.10, έχει ως αποτέλεσµα το προπορευόµενο χρονικό τµήµα του παλµού να 
αντιλαµβάνεται µεγαλύτερο κέρδος από το πίσω τµήµα του παλµού. Κατά συνέπεια, κάθε 
χρονικό τµήµα του παλµού αποκτά διαφορετική φάση κατά τη διάδοσή του και αντιλαµβάνεται 
διαφορετική συχνότητα ως φέρουσα συχνότητα. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η 
αλλοίωση του σχήµατος του παλµού, όπως επίσης και η αλλοίωση του φασµατικού του 
περιεχοµένου, το οποίο, µάλιστα, διευρύνεται. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αυτοδιαµόρφωση 
φάσης (Self-Phase Modulation - SPM) [2.59]. Στην ποιο πολύπλοκή περίπτωση όπου δύο 
σήµατα συνταξιδεύουν στο SOA, η µεταβολή του δείκτη διάθλασης που προκαλείτε από το ένα 
(ισχυρό) σήµα προκαλεί την µεταβολή της φάση του δεύτερου (ασθενούς) σήµατος Το 
φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ετεροδιαµόρφωση φάσης (Cross-Phase Modulation - XPM) [2.66].  

2.3.3. Οι ενισχυτές SOA που χρησιµοποιήθηκαν στις πειραµατικές διατάξεις 

 Οι SOA που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα σε αυτήν τη διατριβή, µπορούν να 
διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες σύµφωνα µε την κατασκευή τους. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει τους bulk SOA οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι ενισχυτές ηµιαγωγού που 
µελετήθηκαν στο ΕΦΕ. Οι SOA αυτοί κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Optospeed σε 
συνεργασία µε το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης στην Ελβετία, µε τους οποίους συνεργάστηκε το 
ΕΦΕ. Αυτοί οι SOA χρησιµοποιήθηκαν στα πρώτα χρόνια της διατριβής, µε τους οποίους 
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν οπτικοί διακόπτες µε αυθυπόστατα οπτικά παθητικά στοιχεία 
(βλέπε οπτικός διακόπτης τύπου UNI – ενότητα 2.5). Η ενεργός περιοχή αυτών των SOA είναι 
1.5 µm  Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους MQW-SOA οι οποίοι εµπεριέχονταν σε 
ολοκληρωµένες συµβολοµετρικές διατάξεις (βλέπε οπτικός διακόπτης τύπου MZI – ενότητα 
2.6). Τα ολοκληρωµένα συµβολόµετρα µε τους SOA κατασκευάστηκαν από την βρετανική 
εταιρεία ανάπτυξης ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ηµιαγωγού Centre for Integrated Photonics 
(CIP) µε την οποία το ΕΦΕ διατηρεί στενούς δεσµούς συνεργασίας. Η ενεργός περιοχή των 
SOA της CIP είναι 1.3 µm.    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 67 - 

 Χαρακτηριστικά bulk SOA 

Η οπτική έξοδος ενός ενισχυτή στο εργαστήριο απεικονίστηκε αρχικά σε έναν οπτικό 
αναλυτή φάσµατος, µε σκοπό τη καταγραφή του φάσµατος της ενισχυµένης αυθόρµητης 
εκποµπής (amplified spontaneous emission - ASE) συναρτήσει του µήκους κύµατος και του 
ρεύµατος άντλησης. Να σηµειωθεί ότι το φάσµα της αυθόρµητης εκποµπής εκφράζει, στην 
ουσία, την εξάρτηση του παράγοντα κέρδους g από το µήκος κύµατος λ, που αναφέραµε στην 
υπό-ενότητα 2.3.2. Το φάσµα φαίνεται στo Σχήµα 2.7 (α) για διάφορες τιµές ρεύµατος. 

Το εύρος ηµίσειας ισχύος του φάσµατος είναι 25 nm για την τιµή µέγιστου ρεύµατος 
άντλησης 750 mA. Επίσης, παρατηρείται ότι το µήκος κύµατος µέγιστου κέρδους 
(προσεγγιστικά µέγιστη τιµή ASE) µεταβάλλεται µε το ρεύµα έγχυσης. Όπως χαρακτηριστικά 
φαίνεται από το Σχήµα 2.7 (α), αύξηση του ρεύµατος άντλησης συντελεί στην µείωση του 
µήκους κύµατος της κορυφής του φάσµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι µε την αύξηση 
του ρεύµατος διεγείρονται περισσότεροι φορείς από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας.  

 

(α) (β) 

 
(γ) 

Σχήµα 2.7. (α) Φάσµα της αυθόρµητης εκποµπής του bulk SOA σε διάφορες τιµές ρεύµατος έγχυσης, 
(β) καµπύλη του κέρδους του ενισχυτή συναρτήσει της οπτικής ισχύος εξόδου και (γ) κανονικοποιηµένη 
µετάδοση του σήµατος καταγραφής ως προς το χρόνο. 
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Έτσι, οι φορείς τείνουν να µεταβιβαστούν σε ζώνες µε µεγαλύτερο ενεργειακό διάκενο, 
οι οποίες αντιστοιχούν σε µικρότερα µήκη κύµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για ρεύµα 
έγχυσης 200 mA το µήκος κύµατος κορυφής είναι 1559 nm, ενώ η τιµή αυτή µειώνεται στα 
1555 nm, όταν το ρεύµα γίνει 300 mA. Για τον συγκεκριµένο SOA παρατηρούµε, ότι τα 
παραπάνω δεν ισχύουν για ρεύµα έγχυσης µεγαλύτερο από 400 mA. Έτσι, µε αύξηση του 
ρεύµατος άντλησης παρατηρείται ταυτόχρονη αύξηση του κεντρικού µήκους κύµατος. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στον κορεσµό του ενισχυτή από το ίδιο το ASE του. 

Για τον προσδιορισµό του κέρδους του ενισχυτή χρησιµοποιήθηκε CW οπτικό σήµα 
εισόδου µε ελεγχόµενη τιµή ισχύος σε µήκος κύµατος 1560 nm. Μεταβάλλοντας την ισχύ 
εισόδου στον ηµιαγωγό, µετρήθηκε η ισχύς εξόδου και υπολογίστηκε η αποδιδόµενη απολαβή. 
Στο Σχήµα 2.7 (β) φαίνεται το κέρδος του ενισχυτή συναρτήσει της οπτικής ισχύος εξόδου. 
Από το σχήµα φαίνεται ότι το κέρδος ασθενούς σήµατος είναι 30.9 dB  και η ισχύς κορεσµού, η 
οποία ορίζεται ως η ισχύς εξόδου για την οποία το κέρδος είναι 3 dB µικρότερο του κέρδους 
ασθενούς σήµατος, είναι 9.7 dBm. Αυτές οι µετρήσεις έγιναν για σταθερή πόλωση του φωτός 
στην είσοδο καθώς οι ενισχυτές παρουσίαζαν µεγάλη εξάρτηση στην πόλωση του σήµατος 
εισόδου. Αυτό συµβαίνει λόγω του ορθογώνιου σχήµατος του κυµατοδηγού, το οποίο έχει ως 
αποτέλεσµα ο οπτικός παράγοντας σύµπτυξης (optical confinement factor - Γ) να είναι 
διαφορετικός για τους δύο άξονες διάδοσης ΤΕ και ΤΜ. 

Επίσης ελήφθησαν µετρήσεις για τον υπολογισµό του χρόνου ανάκτησης της απολαβής 
των οπτικών ενισχυτών ηµιαγωγού. Η µέθοδος, που χρησιµοποιήθηκε, βασίζεται στις µετρήσεις 
άντλησης-καταγραφής (pump-probe measurements) [2.60]. Τέτοιου είδους µετρήσεις 
χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την καταγραφή όλων των µη γραµµικών µηχανισµών µέσα στο 
SOA [2.56]. Για την υλοποίησή τους χρησιµοποιούνται δύο οπτικά σήµατα. Το σήµα άντλησης 
είναι ένα ισχυρό σήµα, το οποίο διεγείρει τα δυναµικά φαινόµενα µέσα στον ηµιαγωγό, ενώ το 
σήµα καταγραφής είναι ένα δεύτερο ασθενές σήµα, στο οποίο καταγράφονται οι µεταβολές των 
χαρακτηριστικών του SOA, που προκύπτουν από τη διέγερση των δυναµικών φαινοµένων από 
το σήµα άντλησης.. Το Σχήµα 2.7 (γ) δείχνει τη χρονική εξέλιξη της οπτικής ισχύος του 
σήµατος καταγραφής στην έξοδο του SOA, η οποία, όπως προκύπτει, είναι απευθείας ανάλογη 
του κέρδους του SOA συναρτήσει του χρόνου. Από το σχήµα αυτό φαίνεται ότι, όταν ο παλµός 
φτάνει στον SOA, το κέρδος, που βλέπει το σήµα καταγραφής, υφίσταται µια ταχεία µείωση 
ακολουθούµενη από αργή ανάκτηση, σύµφωνα και µε τη θεωρητική ανάλυση της ενότητας 2.3.2. 
Από το ίδιο σχήµα φαίνεται ότι ο χρόνος ανάκτησης του ηµιαγωγού είναι 80 psec για ρεύµα 
οδήγησης 750mA. 

  
Χαρακτηριστικά του SOA της CIP 

Οι µετρήσεις του οπτικού φάσµατος ASE δόθηκαν απευθείας από την CIP και 
απεικονίζονται στο Σχήµα 2.8 (α). Το εύρος ηµίσειας ισχύος του φάσµατος είναι ~30 nm για 
τιµή ρεύµατος άντλησης 400 mA. Επίσης, και εδώ παρατηρείται ότι το µήκος κύµατος 
µέγιστου κέρδους µεταβάλλεται µε το ρεύµα έγχυσης παρόµοια µε τους bulk SOA όπως 
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εξηγήθηκε παραπάνω. Το µήκος κύµατος κορυφής είναι 1560 nm. Στο Σχήµα 2.8 (β) φαίνονται 
οι καµπύλες κέρδους οι οποίες µετρήθηκαν για διάφορες τιµές ρεύµατος. Για τιµή του 
ρεύµατος ίση µε 300 mA το κέρδος στην περιοχή του ασθενούς σήµατος  εισόδου πλησιάζει τα 
24 dB, ενώ αυτή η τιµή όπως και όλη η καµπύλη µετακινείτε προς τα κάτω όσο µειώνεται και η 
τιµή του ρεύµατος έγχυσης. 

Τέλος, ελήφθησαν από τον κατασκευαστή µετρήσεις για τον υπολογισµό του χρόνου 
ανάκτησης της απολαβής των οπτικών ενισχυτών ηµιαγωγού που πραγµατοποιήθηκαν µε την 
µέθοδο άντλησης-καταγραφής (pump-probe measurements). Η καµπύλη της µετάδοσης του 
σήµατος καταγραφής ως προς τον χρόνο φαίνεται στο Σχήµα 2.8 (γ), από όπου ο χρόνος 
ανάκτησης του ηµιαγωγού µετρήθηκε ίσος µε 25 psec για ρεύµα οδήγησης 300 mA. Οι SOA 
της CIP είναι σαφώς ποιο γρήγοροι σε σχέση µε τους bulk SOA, (25 psec έναντι 80 psec 
αντίστοιχα), και αυτό οφείλεται στην ποιο εξελιγµένη κατασκευή των πρώτων η οποία βασίζεται 
σε υλικά κβαντικών φρεατίων.  

(α) (β) 

 
(γ) 

Σχήµα 2.8. (α) Φάσµα της αυθόρµητης εκποµπής του SOA των chip της CIP σε διάφορες τιµές 
ρεύµατος έγχυσης, (β) καµπύλη του κέρδους του ενισχυτή συναρτήσει της οπτικής ισχύος εισόδου σε 
διάφορες τιµές ρεύµατος έγχυσης, και (γ) κανονικοποιηµένη µετάδοση του σήµατος καταγραφής ως 
προς το χρόνο. 
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Στην επόµενη ενότητα περιγράφεται η λειτουργία και η βασική δοµή των οπτικών 
συµβολοµετρικών διακοπτών ως τα βασικά δοµικά στοιχεία για τον σχεδιασµό οπτικών 
κυκλωµάτων.  
 

2.4. Οπτικός συµβολοµετρικός διακόπτης 

2.4.1. Συνάρτηση µεταφοράς του συµβολόµετρου 

Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης του µη γραµµικού υλικού από την ένταση της 
προσπίπτουσας οπτικής ακτινοβολίας δίδεται από την έκφραση [2.66]:  

 

c20 In  n   n +=         (2.15) 

όπου 0n  είναι ο γραµµικός δείκτης διάθλασης του χρησιµοποιούµενου υλικού, 2n είναι ο µη-

γραµµικός δείκτης διάθλασης αυτού, και cI  η ένταση του προσπίπτοντος φωτός. Αν οι οπτικοί 
συζεύκτες εισόδου και εξόδου έχουν λόγο σύζευξης 50:50, η ένταση του σήµατος εξόδου Ιout 
στη δεύτερη θύρα εξόδου του διακόπτη σχετίζεται  µε την ένταση εισόδου Iin µέσω της σχέσης 
2.16: 
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όπου lφ  είναι η αρχική διαφορά φάσης µεταξύ των δύο βραχιόνων του συµβολόµετρου και   

( ) c2nl LIn λ
2π Δφ =

 
είναι η διαφορά φάσης, που προκαλείται από το σήµα ελέγχου µε 

ένταση cI . Στην έκφραση αυτή, L είναι το µήκος αλληλεπίδρασης των παλµών σήµατος και 
ελέγχου µέσα στο µη γραµµικό µέσο και λ είναι το µήκος κύµατος του φωτός.  

Η έκφραση 2.16 σε συνδυασµό µε την τελευταία σχέση, που συνδέει τη διαφορά φάσης 
∆φnl µε την ένταση cI  του σήµατος ελέγχου, αποτελεί και τη συνάρτηση µεταφοράς ισχύος του 
διακόπτη, η οποία προκύπτει ότι έχει µια καθαρά συνηµιτονοειδή µορφή. Αυτή απεικονίζεται 
σχηµατικά στο Σχήµα 2.9, όπου έχουµε θεωρήσει ότι το lφ είναι ίσο µε µηδέν.  

Ο διακόπτης λοιπόν λειτουργεί σε ψηφιακό όπως αναφέρεται και στο Σχήµα 2.9. Ο 
χαρακτηρισµός της λειτουργίας του διακόπτη ως ψηφιακή, σηµαίνει ότι ο διακόπτης λειτουργεί 
µε ψηφιακό σήµα στην είσοδο, τους παλµούς του οποίου µετάγει ή όχι ανάλογα µε το σήµα 
ελέγχου (βλέπε Σχήµα 2.2). Με άλλα λόγια χρησιµοποιούνται τα δύο µοναδικά σηµεία της 
καµπύλης συνάρτησης µεταφοράς, τα οποία αντιστοιχούν σε ολίσθηση φάσης των σηµάτων των 
δύο βραχιόνων µέσα στο συµβολόµετρο σε π και 0 για µεταγωγή (ΟΝ) και µη-µεταγωγή 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 71 - 

(OFF) αντίστοιχα. Στη γενική περίπτωση, οι ισχείς των σηµάτων στις θύρες εξόδου 
συµπεριφέρονται συµπληρωµατικά όπως περιγράφεται και στο Σχήµα 2.9 (β),  

Για την ψηφιακή λειτουργία λοιπόν του διακόπτη, σύµφωνα µε το Σχήµα 2.9 (β) 
επιδιώκονται οι  ακραίες συνθήκες κατά τις οποίες, το σήµα στη µία θύρα είναι µέγιστο και στην 
άλλη είναι ελάχιστο (∆φ=0, κατάσταση διακόπτη OFF) και αντίστροφα (∆φ=π,  κατάσταση 
διακόπτη OΝ). Η ένταση κορυφής των παλµών του σήµατος ελέγχου, που απαιτείται για την 
επίτευξη της ολίσθησης ∆φ=π, είναι [2.66], [2.67]: 

L2n
λ I
2

c =
         

(2.17)  

Σε αυτή την λειτουργία θέτονται οι διακόπτες για να πραγµατοποιούν οπτική µεταγωγή 
δεδοµένων (λογικές πράξεις µεταξύ του σήµατος εισόδου και του σήµατος ελέγχου [2.10], 
[2.16], [2.18], [2.26], [2.37], [2.45]).     

Η δεύτερη δυνατή λειτουργία των συµβολοµετρικών διακοπτών είναι στην περιοχή 
έντονου κορεσµού των ενισχυτών SOA του συµβολόµετρου. Σε αυτήν την περίπτωση η 
συνάρτηση µεταφοράς του διακόπτη µετατρέπεται από συνηµιτονοειδής σε βηµατική. Σε αυτές 
τις περιοχές το συµβολόµετρο λειτουργεί ως στοιχείο απόφασης (decision elements) [2.10], το 
οποίο οφείλει να διακρίνει αν τα εισερχόµενα bits είναι της µορφής ‘1’ (άσσου) ή ‘0’ (µηδέν). Η 
απόφαση αυτή λαµβάνεται µε γνώµονα µια συγκεκριµένη στάθµη ισχύος την οποία ο διακόπτης 
θεωρεί ως κατώφλι (threshold). Το bit, που εισέρχεται στο διακόπτη µε επίπεδο ισχύος, 
αντίστοιχα, µικρότερο του κατωφλίου, γίνεται αντιληπτό ως λογικό ‘0’, ενώ το bit µε υψηλότερη 
του κατωφλίου στάθµη ισχύος αναγνωρίζεται ως λογικό ‘1’. Πλήρης περιγραφή αυτής της 
ειδικής περίπτωσης λειτουργίας των συµβολοµετρικών διακοπτών δίδεται στην ενότητα 2.6. Στις 
περισσότερες παρουσιάσεις οπτικών διακοπτών των τελευταίων χρόνων, προτείνονται 
συµβολοµετρικές διατάξεις, οι οποίες εµπεριέχουν ηµιαγώγιµα υλικά µε µη-γραµµικότητες 
φάσης, κέρδους, ή συνδυασµό και των δύο. Ο συνδυασµός τέτοιων µη γραµµικοτήτων µε τη 
συµβολοµετρική συνδεσµολογία του διακόπτη εξασφαλίζει τα οποία δεν µπορούν να παρέχουν 
τα µη γραµµικά υλικά από µόνα τους.  

 
Σχήµα 2.9. (α) Συνάρτηση µεταφοράς ενός οπτικού συµβολοµετρικού διακόπτη. (β) Ισχύς εξόδου 
συναρτήσει διαφοράς φάσης µεταξύ των δύο δρόµων του συµβολόµετρου. 
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Πρέπει να σηµειωθεί, ότι τα διαφορικά κέρδη µεταξύ των βραχιόνων του συµβολόµετρου 
οδηγούν σε µειωµένη τιµή του λόγου σβέσης (extinction ratio) στην έξοδο, αφού τέλεια 
αναιρετική συµβολή στην έξοδό του είναι αδύνατη. Θεωρώντας µοναδιαίο πεδιακό κέρδος στον 
ένα βραχίονα και κέρδος τιµής g στον άλλο, η σχέση 2.16 µεταξύ της έντασης του σήµατος 
εξόδου Ιout και της έντασης εισόδου Iin γίνεται: 

( )[ ]Δφcos 2g  g  1
4
1   2 ++=

in

out

I
I

      
(2.18) 

όπου ∆φ είναι η ολίσθηση φάσης µεταξύ κάθε βραχίονα του συµβολοµέτρου. Η παραπάνω 
σχέση παρουσιάζει ελάχιστο για ολίσθηση φάσης πϕ =∆  , και η ελάχιστη αυτή τιµή είναι 

( )  g ‐ 1  4
1 2 . Τέλεια αναιρετική συµβολή µπορεί να υπάρξει µόνο όταν δεν υπάρχει διαφορικό 

κέρδος µεταξύ των βραχιόνων του συµβολόµετρου (g=1). Έτσι, για να ληφθεί η µέγιστη τιµή 
µετάδοσης σε ένα συµβολόµετρο, θα πρέπει να µεγιστοποιηθεί το σχετικό µέγεθος της µη 
γραµµικότητας φάσης συγκριτικά µε τη µη γραµµικότητα κέρδους. Στην πραγµατικότητα, 
όµως, αυτό είναι ακατόρθωτο, ιδιαίτερα για ενεργές ηµιαγώγιµες µη γραµµικότητες, αφού, όπως 
περιγράφεται και στην ενότητα 2.3 της παρούσης διατριβής, το κέρδος και η φάση των οπτικών 
ηµιαγώγιµων ενισχυτών σχετίζονται µέσω του συντελεστή επαύξησης γραµµής (linewidth 
enhancement factor) [2.64]. 

2.4.2. Ιδιότητες των συµβολοµετρικών διακοπτών 

Η λειτουργία κάθε συµβολοµετρικής διάταξης κρίνεται µε βάση τις επιδόσεις της σε µια 
σειρά από χαρακτηριστικά µεγέθη, τα οποία αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός οπτικού 
διακόπτη. Τα σηµαντικότερα από αυτά τα µεγέθη είναι το παράθυρο µεταγωγής, που σχετίζεται 
άµεσα µε την ταχύτητα λειτουργίας, η ενέργεια µεταγωγής, η εισαγόµενη χρονική καθυστέρηση, 
ο λόγος σβέσης ή ON-OFF του διακόπτη, ο θόρυβος στην έξοδο, η σταθερότητα λειτουργίας, 
η δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων σε σειρά (cascadability) και η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
του διακόπτη σε συµπαγή συσκευασία. Οι περισσότερες από τις παραπάνω έννοιες 
χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο της παρούσης διατριβής για την περιγραφή των επιδόσεων των 
κυκλωµάτων, που υλοποιήθηκαν, και για το λόγο αυτό είναι χρήσιµη µια συνοπτική ανάλυση της 
κάθε µιας. 

 Παράθυρο µεταγωγής (switching window), το οποίο ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα 
µέσα στο οποίο η κατάσταση του διακόπτη παραµένει ON, µέχρι ο διακόπτης να 
επανέλθει σε κατάσταση OFF µετά το πέρας της αλληλεπίδρασης της δέσµης ελέγχου µε 
το µη γραµµικό µέσο. Όσο µικρότερο είναι το παράθυρο µεταγωγής, τόσο µεγαλύτερη 
είναι η ταχύτητα λειτουργίας του διακόπτη, µε αποτέλεσµα το χρονικό εύρος του 
παραθύρου µεταγωγής να καθορίζει και τη µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του διακόπτη. 
Το χρονικό εύρος του παραθύρου µεταγωγής καθορίζει, επίσης, την ανεκτικότητα, που 
επιδεικνύει ο διακόπτης στο phase jitter των παλµών του σήµατος ελέγχου. Το εύρος του 
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παραθύρου µεταγωγής εξαρτάται, γενικά, από την ταχύτητα διέγερσης και επαναφοράς της 
µη-γραµµικότητας, από τα χαρακτηριστικά των παλµών ελέγχου και από τη 
συνδεσµολογία του διακόπτη. Ο κλασσικός τρόπος µέτρησής του γίνεται µε εφαρµογή 
ενός σήµατος συνεχούς κύµατος (CW - continuous wave signal) ως σήµα ρολογιού στο 
διακόπτη, και παλµικού ως σήµα ελέγχου (τυπική διάταξη µετατροπής µήκους κύµατος). 
Η µορφή του µεταγόµενου (switched) οπτικού σήµατος στο µήκος κύµατος του σήµατος 
ρολογιού αποτελεί το παράθυρο µεταγωγής  [2.68]. 

 Ενέργεια µεταγωγής (switching energy) ή κατανάλωση ισχύος (power consumption), 
η οποία είναι η ενέργεια των παλµών ελέγχου, που απαιτείται για την διέγερση της µη-
γραµµικότητας και την αλλαγή της κατάστασης µεταγωγής του διακόπτη. Η ενέργεια αυτή 
είναι επιθυµητό να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη, ώστε να µπορεί να επιτευχθεί  
µεταγωγή σε υπερυψηλές ταχύτητες µετάδοσης µε χαµηλή παρεχόµενη µέση ισχύ από 
τους διαθέσιµους οπτικούς ενισχυτές EDFΑ, και να διατηρείται η κατανάλωση ισχύος του 
κυκλώµατος χαµηλή, για να µπορεί το κύκλωµα να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικές 
εφαρµογές. Η ενέργεια µεταγωγής εξαρτάται κυρίως από το πόσο ισχυρή είναι η µη 
γραµµικότητα του υλικού [2.69]. 

 Χρονική καθυστέρηση (delay), η οποία είναι το χρονικό διάστηµα, που απαιτείται, για να 
διαδοθεί το εισερχόµενο σήµα από την είσοδο ως την έξοδο του διακόπτη. Ιδανικά, κάθε 
διακόπτης οφείλει να εισάγει όσο γίνεται µικρότερη καθυστέρηση, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η συµφόρηση στη ροή δεδοµένων του δικτύου και η εισαγωγή επιπλέον 
χρονικών καθυστερήσεων στη µετάδοση του σήµατος. Προφανώς, η κατασκευή του 
διακόπτη από διακριτά στοιχεία µε προσαρτήσεις οπτικής ίνας επιβαρύνει τον χρόνο 
διάδοσης του οπτικού σήµατος µέσα από αυτόν, λόγω του µεγάλου µήκους των διακριτών 
στοιχείων και της ίνας, και σίγουρα η λύση ενός ολοκληρωµένου οπτικού διακόπτη είναι 
προτιµητέα. 

 Λόγος σβέσης ή ON-OFF (extinction ratio), ο οποίος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 
κριτήριο για την ποιότητα του οπτικού σήµατος στην έξοδο του διακόπτη. Ο λόγος αυτός 
ισούται µε το πηλίκο της ισχύος του σήµατος, που έχει µεταχθεί στην θύρα µετάδοσης 
παρουσία σήµατος ελέγχου, προς την ισχύ του ανεπιθύµητου σήµατος, που µετάγεται στη 
θύρα µετάδοσης ακόµα και όταν δεν υπάρχει σήµα ελέγχου. Για ελαχιστοποίηση του 
ρυθµού σφαλµάτων ο λόγος αυτός πρέπει να έχει όσο γίνεται µεγαλύτερη τιµή [2.68].  

 Θόρυβος (noise), η παρουσία του οποίου εξαρτάται από το αν η εκάστοτε 
συνδεσµολογία οπτικού διακόπτη χρησιµοποιεί κάποια πηγή θορύβου ή όχι. Οι οπτικοί 
διακόπτες, που χρησιµοποιούν οπτική ίνα σαν µη γραµµικό µέσο, προφανώς δεν 
προσθέτουν θόρυβο στο σήµα εξόδου, ενώ, αντίθετα, οι διακόπτες µε ηµιαγώγιµο οπτικό 
ενισχυτή αλλοιώνουν την εικόνα θορύβου του σήµατος λόγω της αυθόρµητης εκποµπής 
φωτονίων. Η επίδραση του θορύβου ενός οπτικού σήµατος είναι πολύ σηµαντική σε ένα 
δίκτυο, αφού υποβιβάζει την απόδοση αυτού. Ο θόρυβος καθορίζεται από δύο δείκτες. Ο 
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πρώτος είναι ο σηµατοθορυβικός λόγος (Signal to Noise Ratio-SNR) και ο δεύτερος είναι 
ο δείκτης θορύβου (Noise Figure-NF) [2.70]. 

 Σταθερότητα λειτουργίας (stability), η οποία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για την 
αξιολόγηση των οπτικών διακοπτών και την ενδεχόµενη εφαρµογή τους σε δικτυακό 
περιβάλλον. Η λειτουργία του διακόπτη όταν αυτός περιλαµβάνει διακριτά στοιχεία και 
προσαρτηµένη ίνα, προφανώς επηρεάζεται από περιβαλλοντικές διακυµάνσεις (π.χ. 
θερµοκρασιακές µεταβολές) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οπτικής ίνας. Η 
ελαχιστοποίηση της αστάθειας λειτουργίας, είτε λόγω µεταβολών των οπτικών σηµάτων, 
που εισέρχονται στο διακόπτη, είτε λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του διακόπτη, 
κρίνεται απολύτως απαραίτητη, τουλάχιστον όσον αφορά την εφαρµογή τους σε εµπορικά 
διαθέσιµα οπτικά συστήµατα. Οι δύο σηµαντικότεροι παράγοντες βελτίωσης της 
σταθερότητας λειτουργίας ενός διακόπτη είναι η χαµηλή πολωτική ευαισθησία των 
δοµικών του στοιχείων, καθώς και οι µικρές φυσικές του διαστάσεις. Αναφορικά µε το 
δεύτερο παράγοντα, σαφές πλεονέκτηµα παρέχουν οι οπτικοί διακόπτες, που είναι 
ολοκληρωµένοι σε συµπαγείς συσκευασίες (packaged integrated optical switches). 

 ∆ιαδοχική σύνδεση πολλαπλών διακοπτών (cascadability), η οποία αφορά στην 
ικανότητα ενός διακόπτη να οδηγεί απευθείας, από την έξοδό του, την θύρα εισόδου ενός 
άλλου. Η ικανότητα αυτή αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των οπτικών διακοπτών, δεδοµένου ότι καθορίζεται από όλα τα 
προαναφερθέντα κριτήρια. Η ανάγκη για διαδοχική σύνδεση πολλαπλών διακοπτών είναι 
µεγάλη, αφού αν ένας διακόπτης δεν µπορεί να οδηγήσει ένα άλλο που ακολουθεί, 
καθίσταται ανέφικτη η σχεδίαση σύνθετων αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων, τα οποία απαιτούν 
τη χρήση ενός µεγάλου αριθµού διακοπτών.  

 ∆υνατότητα ολοκλήρωσης (integrability) των διακοπτών σε συµπαγείς συσκευασίες µε 
το µικρότερο δυνατό µέγεθος, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην  απόδοση των οπτικών 
διακοπτών και στην αξιολόγηση αυτών για πιθανή χρήση τους σε πραγµατικές δικτυακές 
εφαρµογές. Το σενάριο για υλοποίηση των οπτικών διακοπτών σε διατάξεις µε µέγεθος 
ανάλογο αυτού των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φαντάζει δύσκολο, αλλά η τεχνολογία της 
φωτονικής ολοκλήρωσης, τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει πολύ σηµαντικά βήµατα 
προόδου. Ήδη ο διακόπτης τύπου Mach-Zehnder έχει παρουσιαστεί σε ολοκληρωµένη 
µορφή εδώ και µερικά χρόνια [2.21], [2.50], [2.51] και πλέον είναι εµπορικά διαθέσιµος, 
ενώ και ο διακόπτης SLALOM προσχώρησε, στην κατηγορία των ολοκληρωµένων 
οπτικών διατάξεων [2.71]. Επιπλέον, προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει συµβάλει και η 
παρούσα διατριβή, αφού όπως προκύπτει µε την ολοκλήρωσή της, κατασκευάστηκαν 
οι πρώτες ολοκληρωµένες συστοιχίες τεσσάρων οπτικών διακοπτών ΜΖΙ από την 
εταιρεία CIP.     
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2.5 Οπτικός διακόπτης τύπου UNI µε SOA 

Το µη γραµµικό συµβολόµετρο υπερυψηλών ταχυτήτων UNI (Ultra-fast Non-linear 
Interferometer) µε ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή - SOA ως µη γραµµικό µέσο 
χρησιµοποιήθηκε, στα πρώτα πειράµατα της διατριβής αυτής, για τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων. Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στη λεπτοµερή 
περιγραφή της δοµής του και του τρόπου λειτουργίας του. 

Το UNI ανήκει στην κατηγορία των συµβολοµέτρων µονού βραχίονα (Single Arm 
Interferometer-SAI) [2.72], [2.73] και παρουσιάστηκε µε πρωταρχικό στόχο να απαλείψει την 
ευαισθησία των συµβολοµέτρων ίνας δύο βραχιόνων σε θερµικές και ακουστικές µεταβολές. 
Στην πρώτη του υλοποίηση, το SAI  χρησιµοποίησε τυπική οπτική ίνα ως µη γραµµικό µέσο 
[2.72], και λίγο αργότερα µε την αντικατάσταση της ίνας από έναν µη γραµµικό GaAs 
κυµατοδηγό ως µη γραµµικό στοιχείο [2.73] η διάταξη µετονοµάστηκε σε αµιγώς οπτικό 
διακόπτη Mach-Zehnder πολωτικής διάκρισης (Polarization-Discriminating Mach-Zehnder-
PDMZ). Την τελική του ονοµασία και συνδεσµολογία το UNI την οφείλει στο πανεπιστήµιο 
του MIT [2.74]. 

Το UNI χρησιµοποιήθηκε, κυρίως στα πρώτα χρόνια αυτής της διατριβής, για την 
πειραµατική επίδειξη των κυκλωµάτων λόγω των ιδιαιτέρων πλεονεκτηµάτων, που παρέχει η 
πειραµατική του υλοποίηση δεδοµένου ότι οι ολοκληρωµένοι οπτικοί διακόπτες δεν ήταν 
ακόµη διαθέσιµοι. Τα πλεονεκτήµατα του UNI λοιπόν απορρέουν, κυρίως, από το γεγονός ότι 
απαιτεί έναν µόνο ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή για την κατασκευή του, οπότε επιτυγχάνεται 
συµβολή των συνιστωσών του σήµατος εισόδου χωρίς να είναι αναγκαίες ρυθµίσεις ακριβείας 
αναφορικά µε τη στάθµη ισχύος και την πολωτική κατάσταση  αυτών.  Η πειραµατική 
υλοποίηση του UNI, στα πλαίσια αυτής της διατριβής, βασίστηκε στη διάταξη της αντίρροπης 
συνδεσµολογίας, όπου τα σήµατα εισόδου και ελέγχου διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις 
(counter-propagate), οπότε και δεν απαιτείται διαχωρισµός των δύο σηµάτων στην έξοδο. Για 
το λόγο αυτό, η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και του δοµικού διαγράµµατος του UNI, η 
οποία ακολουθεί, εστιάζεται στη διάταξη της αντίρροπης συνδεσµολογίας και αναλύεται για τις 
δύο διαφορετικές λειτουργίες της µεταγωγής σήµατος και της µη-µεταγωγής σήµατος.  

Το δοµικό διάγραµµα του UNI µε SOA, στην αντίρροπη συνδεσµολογία του, δίνεται 
στο Σχήµα 2.10 παράλληλα µε την λειτουργία του χωρίς την παρουσία σήµατος ελέγχου 
(κατάσταση µη-µεταγωγής – ΟFF). Όπως φαίνεται, το UNI αποτελείται από ένα µόνο 
βραχίονα και ο χωρικός διαχωρισµός των συµβαλλόµενων σηµάτων στην γενικευµένη µορφή 
του συµβολόµετρου, αντικαθιστάτε στο UNI από τον χρονικό διαχωρισµό αυτών. Το σήµα 
εισόδου το οποίο στην παρούσα περιγραφή θεωρείται παλµικό µε περίοδο επανάληψης ΤP, 
καθώς εισέρχεται στο διακόπτη, συναντά το πρώτο στάδιο, το οποίο εισάγει κατάλληλη 
καθυστέρηση. Το στάδιο αυτό απαρτίζεται από έναν διαχωριστή πόλωσης (Polarization Beam 
Splitter - PBS) και µια ίνα ισχυρής διπλοθλαστικότητας, η οποία ονοµάζεται ίνα διατήρησης 
της πόλωσης (Polarization Maintaining fiber – PM fiber). Η µία θύρα εξόδου του διαχωριστή 
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πόλωσης είναι συγκολληµένη µε την ίνα διατήρησης της πόλωσης κατά τρόπο, ώστε οι άξονες 
της θύρας εξόδου του να σχηµατίζουν γωνία 45ο µε τους άξονες της ίνας. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, η όποια πόλωση του παλµού εισόδου, µετατρέπεται σε γραµµική στην έξοδο του 
διαχωριστή πόλωσης, και αναλύεται σε δύο ίσες και κάθετες ορθογώνιες πολωτικές συνιστώσες 
(Ε1 και E2 από ένθετο στο Σχήµα 2.10) στον γρήγορο και τον αργό άξονα της διπλοθλαστικής 
ίνας µέσω της συγκόλλησης των 45ο. Η διαφοροποίηση των αξόνων της PM ίνας οφείλεται στην 
διαφορά των δεικτών διάθλασης αυτών. Ο γρήγορος άξονας, έστω YPM, έχει δείκτη διάθλασης 

Yn , που είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο δείκτη διάθλασης Xn  του άξονα ΧPM. Έτσι, η 
ταχύτητα του οπτικού κύµατος στον άξονα ΥPM είναι µεγαλύτερη από αυτή στον άξονα ΧPM, και 
προσθέτοντας κατάλληλο µήκος PM ίνας επιτυγχάνουµε στην έξοδο την επιθυµητή 
καθυστέρηση µεταξύ των δύο συνιστωσών. Για τη συγκεκριµένη περιγραφή, θεωρούµε ότι η 

επιθυµητή χρονική καθυστέρηση είναι ίση µε 2
pT . Η χρονική καθυστέρηση των δύο 

συνιστωσών εξαρτάται από το µήκος και τη διπλοθλαστικότητα της ίνας, που χρησιµοποιείται, 
και οφείλει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερη από το χρονικό εύρος του παλµού του σήµατος 
εισόδου, ώστε να αποφεύγεται πλήρως η χρονική επικάλυψη των δύο συνιστωσών και να 
παρέχεται το περιθώριο στο κέρδος του ηµιαγωγού να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση 
µέσα στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο συνιστωσών. Για µεταγωγικές λειτουργίες µε δύο ή 
περισσότερα σήµατα ελέγχου (dual rail logic), η ιδανική εισαγόµενη καθυστέρηση είναι ίση µε 
το µισό της περιόδου του σήµατος εισόδου, ώστε να παρέχεται ίδιο χρονικό περιθώριο και για 
τις δύο συνιστώσες του σήµατος εισόδου, για την ανάκαµψη των χαρακτηριστικών του ενισχυτή. 

Κατόπιν, οι δύο καθυστερηµένες κατά 2
pT  συνιστώσες εισέρχονται στον οπτικό ενισχυτή 

ηµιαγωγού.  

Στην κατάσταση µη µεταγωγής, εισάγεται στον διακόπτη µόνο το σήµα εισόδου, χωρίς 
την παρουσία αντίρροπου σήµατος ελέγχου όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.10. Αφού δεν 
υπάρχει µεταβολή των χαρακτηριστικών του ενισχυτή, οι δύο καθυστερηµένες ορθογώνιες 
συνιστώσες του σήµατος εισόδου εξέρχονται ενισχυµένες, αλλά ανεπηρέαστες από τον SOA, 
όσον αφορά τη διαφορά φάσης τους. Στην έξοδο του ενισχυτή η πόλωση του σήµατος 
στρέφεται κατά 90ο µε τη βοήθεια ενός ελεγκτή πόλωσης (PC), ώστε η συνιστώσα, που ήταν 
στον αργό άξονα της PM ίνας, να ευθυγραµµιστεί, τώρα, µε το γρήγορο άξονα αυτής, και 
αντίστοιχα η άλλη συνιστώσα του γρήγορου άξονα να ευθυγραµµιστεί µε τον αργό. Έτσι, 
εισάγοντας PM ίνα στην έξοδο ίδια µε αυτή της εισόδου, µπορούµε να αναιρέσουµε την αρχική 
καθυστέρηση, καθώς η προπορευόµενη συνιστώσα θα ταξιδεύει τώρα στον αργό άξονα και θα 
καθυστερηθεί, µε αποτέλεσµα στην έξοδο της ίνας να συµπέσει χρονικά µε τη συνιστώσα, που 
ακολουθεί. Επειδή στο σηµείο αυτό οι δύο συνιστώσες του σήµατος εισόδου είναι κάθετες 
µεταξύ τους, η PM ίνα εξόδου συγκολλείται µε έναν δεύτερο διαχωριστή πόλωσης υπό γωνία 
45ο. Με αυτή τη συγκόλληση, οι συνιστώσες του σήµατος εισόδου αναλύονται στους άξονες x 
και y, οπότε συµβάλλουν προσθετικά στον άξονα x και αναιρετικά στον άξονα y όπως  
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Σχήµα 2.10. ∆οµικό διάγραµµα και λειτουργία του UNI µε SOA σε αντίρροπη συνδεσµολογία στην 
κατάσταση µη-µεταγωγής (‘OFF’). 

περιγράφεται και στο ένθετο διάγραµµα ανάλυσης των συνιστωσών στο Σχήµα 2.10. Έτσι, το 
σήµα εξέρχεται ολόκληρο από την θύρα του διαχωριστή πόλωσης, στην οποία 
πραγµατοποιείται προσθετική συµβολή δηλαδή τον άξονα x. Για διευκόλυνση της περιγραφής 
της µεταγωγής στο UNI, ονοµάζουµε την θύρα εξόδου του σήµατος από το διακόπτη, όταν δεν 
υπάρχει σήµα ελέγχου, θύρα µη µεταγωγής U (Unswitched port), ενώ την θύρα εξόδου του 
σήµατος, παρουσία σήµατος ελέγχου, θύρα µεταγωγής S (Switched port). 

Για να αλλάξει η κατάσταση λειτουργίας του διακόπτη και αυτός να εισέλθει σε 
κατάσταση µεταγωγής, εισάγεται στο διακόπτη ένα σήµα ελέγχου, έτσι ώστε να διαδίδεται 
αντίρροπα µέσα στον SOA µε το σήµα εισόδου Η λειτουργία µεταγωγής του διακόπτη 
απεικονίζεται στο Σχήµα 2.11. Οι παλµοί του σήµατος ελέγχου συγχρονίζονται κατάλληλα µε 
µία από τις δύο χρονικά διαχωρισµένες συνιστώσες του σήµατος εισόδου µέσα στο SOA, έστω 
µε την συνιστώσα 1. Η ισχύς του σήµατος ελέγχου καθορίζεται να είναι αρκετή, ώστε να 
προκαλεί µια τοπική, χρονικά εξαρτώµενη αλλαγή στο δείκτη διάθλασης του ηµιαγωγού, η 
οποία λόγω του φαινοµένου της ετεροδιαµόρφωσης φάσης-XPM έχει ως αποτέλεσµα την 
ολίσθηση της φάσης της συνιστώσας, που είναι συγχρονισµένη µε τους παλµούς του σήµατος 
ελέγχου, κατά π. Η πόλωση των παλµών ελέγχου ρυθµίζεται να είναι κάθετη σε αυτή της 
συνιστώσας του σήµατος εισόδου, µε την οποία είναι συγχρονισµένοι, ούτως ώστε η µεταβολή, 
που προκαλεί κάθε παλµός ελέγχου στο δείκτη διάθλασης του SOA, να επιτυγχάνεται µε τη 
µικρότερη δυνατή επίδραση στο κέρδος, που αντιλαµβάνεται η συνιστώσα εισόδου καθώς 
διέρχεται από το SOA. Στην έξοδο της διάταξης η αναίρεση της εισαγόµενης καθυστέρησης 
και η συµβολή των συνιστωσών γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφηκε για την κατάσταση 
µη µεταγωγής. Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, οι συνιστώσες Ε2 και Ε1 συµβάλλουν προσθετικά 
στον άξονα y και αναιρετικά στον άξονα x του PBS, και το σήµα εξέρχεται ολόκληρο από την 
θύρα S, ονοµαζόµενη και θύρα µεταγωγής S (Switched port). 
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Σχήµα 2.11. ∆οµικό διάγραµµα και λειτουργία του UNI µε SOA σε αντίρροπη συνδεσµολογία στην 
κατάσταση µεταγωγής (‘ΟΝ’). 

Μια επιπλέον, εναλλακτική λύση, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι η εισαγωγή 
των σηµάτων εισόδου και ελέγχου µέσα στο SOA του διακόπτη, έτσι ώστε να διαδίδονται στην 
ίδια κατεύθυνση. Η αρχή λειτουργίας της διάταξης αυτής είναι πανοµοιότυπη µε αυτή που 
περιγράφηκε στην αντίρροπη (counter-propagate) συνδεσµολογία. Στην περίπτωση αυτή, το 
σήµα ελέγχου εισάγεται πάλι µε χρήση ενός οπτικού συζεύκτη ισχύος, αλλά µε κατεύθυνση από 
την είσοδο προς την έξοδο του διακόπτη, όµοια µε αυτή του σήµατος εισόδου. Είναι σαφές ότι 
στη συνδεσµολογία αυτή απαιτείται η χρήση ενός στενού ζωνοπερατού οπτικού φίλτρου, 
επιλεκτικού ως προς το µήκος κύµατος, στην έξοδο του διακόπτη, ενώ, επίσης, πρέπει το σήµα 
ελέγχου να είναι σε διαφορετικό µήκος κύµατος από το σήµα εισόδου, ούτως ώστε να είναι 
εφικτός ο διαχωρισµός των δύο σηµάτων στην έξοδο µε τη βοήθεια του φίλτρου. 

Το UNI παρουσιάζει, ως διακόπτης, µεγάλη συµβολοµετρική σταθερότητα, αφού όλα 
τα σήµατα διαδίδονται µέσα από τον ίδιο οπτικό δρόµο και, κατά συνέπεια, εκτίθενται σε 
παρόµοιες µεταβολές. Επίσης, η απαίτηση για έναν και µοναδικό ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή 
το καθιστά οικονοµικά συµφέρουσα λύση και του προσδίδει µεγαλύτερη ευκολία και ευχρηστία 
στην πειραµατική του λειτουργία. Στα µειονεκτήµατα του UNI συγκαταλέγεται η απαίτηση για 
χρήση ισχυρού διπλοθλαστικού µέσου, το οποίο µπορεί να είναι είτε ένα µεγάλο, σχετικά, 
µήκος κατάλληλης ίνας, όπως στην περίπτωση που περιγράφηκε προηγουµένως, είτε κάποιος 
κατάλληλος κρύσταλλος [2.75]. Και οι δύο λύσεις επιφέρουν σηµαντική δυσκολία στην 
ολοκλήρωση της διάταξης και, επιπλέον, ειδικά η χρήση ίνας, καθιστά το διακόπτη UNI 
στοιχείο, το οποίο εισάγει µεγάλη χρονική καθυστέρηση στο σήµα, από τη στιγµή, που αυτό 
εισέρχεται, µέχρι τη στιγµή, που εξέρχεται του διακόπτη. Επίσης, δεδοµένου ότι η αρχή 
λειτουργίας του UNI βασίζεται στον πολωτικό διαχωρισµό των συνιστωσών του σήµατος 
εισόδου, το UNI απαιτεί τη χρήση ηµιαγώγιµων ενισχυτών µε πολύ µικρή πολωτική 
ευαισθησία. Σε αντίθετη περίπτωση, λόγω της αλληλεπίδρασης του σήµατος ελέγχου και των 
κάθετων πολωτικών συνιστωσών του σήµατος εισόδου µέσα στον ενισχυτή, ο διακόπτης 
εµφανίζει αυξηµένη ευαισθησία στην πολωτική κατάσταση των σηµάτων, η οποία οδηγεί σε 
µειωµένο λόγο σβέσης του σήµατος στην έξοδο [2.76]. 

Οι εφαρµογές του UNI καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δικτυακών λειτουργικών 
διαδικασιών, και η χρήση του έχει παρουσιάσει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Έχει 
χρησιµοποιηθεί για την αναγέννηση του οπτικού σήµατος µέχρι τα 84 Gb/s [2.77], και την 
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αποθήκευσή του µέχρι τα 40 Gb/s [2.29]. Επίσης, µε χρήση του UNI έχουν επιδειχθεί 
διατάξεις µετατροπής µήκους κύµατος [2.78] και κυκλώµατα µεταγωγής/διέλευσης 
(exchange/bypass) στο πλαίσιο δροµολόγησης (routing) δεδοµένων [2.38]. Επίσης, ευρύτατη 
είναι η χρήση του στην υλοποίηση αµιγώς οπτικών πυλών, που επιτελούν τις λογικές Boolean 
συναρτήσεις AND, NOT, XOR, OR και NOR [2.29][2.45],[2.14][2.16]. Μάλιστα, θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι µε το UNI η επίτευξη λογικών επεξεργασιών στα 100 Gb/s είναι η υψηλότερη, 
που έχει επιτευχθεί µε οπτικούς διακόπτες, οι οποίοι χρησιµοποιούν SOAs [2.45]. 

Σηµαντική είναι, επίσης, η χρήση του UNI για την επίδειξη κυκλωµάτων επεξεργασίας 
σήµατος σε οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων [2.79]. Στον τοµέα αυτό σηµαντική συµβολή 
έχει και το ΕΦΕ τα τελευταία χρόνια συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας διατριβής, στα 
πλαίσια των πρώτων χρόνων της οποίας το UNI ήταν το βασικό δοµικό στοιχείο, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για την πειραµατική επίδειξη πρωτότυπων κυκλωµάτων µε εφαρµογή στο 
ευρύτερο πεδίο των οπτικών δικτύων µεταγωγής πακέτων [2.19], [2.80]. 
 

2.6 Οπτικός διακόπτης τύπου MZI µε SOA 

Το συµβολόµετρο Mach-Zehnder µε SOA χρησιµοποιήθηκε, στα πλαίσια της 
διατριβής, για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη αµιγώς οπτικών αναγεννητών και κυκλωµάτων 
ανάκτησης ρολογιού. Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε το συµβολόµετρο ΜΖΙ, καθώς 
και η µελέτη του ίδιου του συµβολόµετρου σε διάφορες λειτουργίες, αποτελούν το δεύτερο 
βασικό σκέλος αυτής της διατριβής έπειτα από την µελέτη και τη χρήση του συµβολόµετρου 
UNI. H εργασία που περιγράφεται στα κεφάλαια που ακολουθούν και περιλαµβάνει τα 
συµβολόµετρα ΜΖΙ, αποτελεί και το µεταβατικό στάδιο του ΕΦΕ από την ανάπτυξη 
οπτικών κυκλωµάτων µε τη χρήση διακοπτών UNI µε διακριτά δοµικά στοιχεία, στον 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη οπτικών κυκλωµάτων χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένους 
διακόπτες ΜΖΙ τελευταίας τεχνολογίας. Η χρήση των ολοκληρωµένων ΜΖΙ, σήµανε 
αναπόφευκτα, την απόσυρση (προσωρινή τουλάχιστον) των διακοπτών UNI από τους 
εργαστηριακούς πάγκους. Οι κυριότερη λόγοι για αυτό βέβαια είναι πρώτον το κατά πολύ 
µειωµένο µέγεθος των ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ το οποίο και επιτρέπει µε την χρήση 
πολλών από αυτών την ανάπτυξη πολύπλοκων κυκλωµάτων, αλλά και η αυξηµένη σταθερότητα 
των ΜΖΙ. Ενδεικτικό χαρακτηριστικό του µεγέθους των ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ, 
αποτελεί το µήκος του οπτικού δρόµου που ενώνει την είσοδο µε την έξοδο του διακόπτη, 
το οποίο είναι µόλις µερικά χιλιοστά, ενώ για το UNI είναι περίπου 50 µέτρα. Επιπλέον, η 
σταθερότητα στους διακόπτες ΜΖΙ έγκειται στο γεγονός ότι η πόλωση του φωτός µέσα στα 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα δεν επηρεάζεται από εργαστηριακές µεταβολές, διευκολύνοντας σε 
µεγάλο βαθµό την µελέτη και την δοκιµή του εκάστοτε κυκλώµατος.    

 Σε αυτήν την ενότητα γίνεται µια λεπτοµερής περιγραφή του διακόπτη ΜΖΙ µε έµφαση 
στην περιγραφή της συνδεσµολογίας αλλά και την αρχή λειτουργίας του.    
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2.6.1. Αρχή λειτουργίας 

Η δοµή ενός διακόπτη τύπου Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Interferometer - MZI) 
µε ηµιαγώγιµο οπτικό ενισχυτή (SOA) φαίνεται στο Σχήµα 2.12 για λειτουργία µη-µεταγωγής 
(ΟΝ) και µη-µεταγωγής (ΟFF). διακόπτη, όπως αυτός παρουσιάστηκε στο Σχήµα 2.1, αφού 
χρησιµοποιεί δύο βραχίονες – οπτικούς δρόµους. Η βασική διαφορά σε σχέση µε τον 
γενικευµένο συµβολοµετρικό διακόπτη, είναι ότι το MZI έχει έναν SOA τοποθετηµένο σε κάθε 
βραχίονα. Το σήµα εισόδου εισέρχεται στο διακόπτη και διαχωρίζεται σε δύο ίσες συνιστώσες 
µε τη βοήθεια ενός 3 dB (50-50) οπτικού συζεύκτη. Κάθε συνιστώσα διαδίδεται µέσα από τον 
αντίστοιχο βραχίονα µε τον ενισχυτή, και στην έξοδο του διακόπτη οι δύο συνιστώσες 
επανενώνονται και συµβάλλουν µε τη βοήθεια ενός δεύτερου 3 dB οπτικού συζεύκτη. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι δύο οπτικοί 3 dB συζεύκτες, εκτός του διαχωρισµού της οπτικής δέσµης σε 
δύο συνιστώσες ίδιας ισχύος, εισάγουν και µια διαφορά φάσης ίση µε π/2 µεταξύ των δύο 
συνιστωσών, που εµφανίζονται στην έξοδό του. Το σήµα ελέγχου εισάγεται στο διακόπτη και, 
συγκεκριµένα, στο SOA του πάνω βραχίονα, µέσω ενός επιπλέον οπτικού συζεύκτη, ο οποίος 
είναι τοποθετηµένος στον πάνω βραχίονα, ακριβώς πριν τον ηµιαγωγό. Αποτέλεσµα αυτού είναι 
το σήµα ελέγχου να επιδρά µόνο στη µία από τις δύο χωρικές συνιστώσες του σήµατος εισόδου. 

Στο Σχήµα 2.12 (α) περιγράφεται η λειτουργία του σε κατάσταση µη µεταγωγής ή 
αλλιώς στην κατάσταση ‘OFF’, απουσία, δηλαδή, σήµατος ελέγχου. Το σήµα ρολογιού 
διασπάται στο συζεύκτη εισόδου σε δύο πεδία, τα οποία αποκτούν διαφορά φάσης π/2 µεταξύ 
τους, διαδίδονται µέσα από τους δυο βραχίονες µε τους αντίστοιχους SOAs, και φτάνουν στις 
εισόδους του συζεύκτη εξόδου έχοντας την ίδια ακριβώς σχέση φάσης, π/2. Στο συζεύκτη 
εξόδου επανεισάγεται ολίσθηση φάσης κατά π/2 µεταξύ των οπτικών δεσµών, αλλά κατά 
αντίθετο τρόπο από ότι στο συζεύκτη εισόδου, µε αποτέλεσµα στη µια θύρα εξόδου του 
διακόπτη να υπάρχει διαφορά φάσης π µεταξύ των δύο συνιστωσών, και εποµένως πλήρως 
αναιρετική συµβολή, ενώ στην άλλη θύρα εξόδου η διαφορά φάσης µεταξύ των δύο συνιστωσών 
είναι 0, οπότε η συµβολή είναι πλήρως προσθετική. Το σύνολο, λοιπόν, του σήµατος εισόδου 
εξέρχεται από τη θύρα, στην οποία γίνεται πλήρως προσθετική συµβολή και η οποία ονοµάζεται 
θύρα µη µεταγωγής (Unswitched-port), ενώ η άλλη θύρα, στην οποία γίνεται πλήρως 
αναιρετική συµβολή, αποδίδει µηδενική οπτική ισχύ. 

Ο διακόπτης βρίσκεται σε κατάσταση µεταγωγής, όταν εισέρχεται οπτικός παλµός 
σήµατος ελέγχου στον ένα από τους δύο βραχίονες, και η κατάσταση αυτή περιγράφεται στο 
Σχήµα 2.12 (β). Οι δύο συνιστώσες του σήµατος εισόδου φτάνουν στους αντίστοιχους SOAs µε 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως περιγράφηκε στην κατάσταση µη µεταγωγής του 
συµβολόµετρου. Εκεί, η µεν µία, που διαδίδεται µέσα από τον ηµιαγωγό που δεν δέχεται σήµα 
ελέγχου, θεωρητικά διατηρεί την αρχική της φάση, η δεύτερη συνιστώσα όµως «συνταξιδεύει» 
µες στο SOA µε τον παλµό ελέγχου, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται ο δείκτης διάθλασης του  
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Σχήµα 2.12. ∆οµικό διάγραµµα και λειτουργία του ΜΖΙ µε SOA σε οµόρροπη συνδεσµολογία (α) 
στην κατάσταση µη-µεταγωγής (‘ΟFF’) και (β) στην κατάσταση µεταγωγής (‘ΟΝ’). 

ενισχυτή. Αποτέλεσµα της µεταβολής του δείκτη διάθλασης του ενισχυτή είναι η ολίσθηση τη 
φάσης της συνιστώσας του σήµατος ρολογιού στην έξοδο του SOA κατά π, σε σχέση µε τη 
φάση της ίδιας συνιστώσας στην είσοδο, λόγω του φαινοµένου της έτερο-διαµόρφωσης φάσης 
(XPM) όπως περιγράφηκε και στην περίπτωση του UNI στην προηγούµενη ενότητα. Έτσι, στο 
συζεύκτη εξόδου οι δύο οπτικές δέσµες του σήµατος ρολογιού συµβάλλουν µε µια σχετική 
διαφορά φάσης π, συγκριτικά µε την κατάσταση µη µεταγωγής, οπότε στη θύρα µη µεταγωγής 
η συµβολή είναι τώρα πλήρως αναιρετική, ενώ στην άλλη θύρα είναι πλήρως προσθετική. Κατά 
συνέπεια, όλο το σήµα ρολογιού εξέρχεται τώρα από τη δεύτερη θύρα εξόδου, η οποία και 
ονοµάζεται θύρα µεταγωγής (Switch-port), και ο διακόπτης βρίσκεται πλέον, σε κατάσταση 
µεταγωγής, ή αλλιώς στην κατάσταση ΟΝ. 

Λόγω της οµόρροπης διάδοσης των σηµάτων ελέγχου και εισόδου θα εµφανίζεται, 
προφανώς, στην έξοδο του διακόπτη και ένα ανεπιθύµητο ποσοστό του σήµατος ελέγχου. Για 
το διαχωρισµό των δύο σηµάτων και την αποµόνωση του σήµατος ρολογιού έχουν προταθεί 
διάφορες λύσεις [2.81]. Η µία αφορά στη χρήση διαφορετικών µηκών κύµατος για τα δύο 
σήµατα σε συνδυασµό µε τη χρήση οπτικού φίλτρου, επιλεκτικού ως προς το µήκος κύµατος, 
στην έξοδο της διάταξης. Μια δεύτερη, εναλλακτική αντιµετώπιση είναι η χρησιµοποίηση 
κυµατοδηγών SOA πολλαπλών τρόπων διάδοσης, όπου το σήµα εισόδου και ελέγχου είναι στον 
πρώτης τάξης και τον βασικό τρόπο, αντίστοιχα [2.82], και ο διαχωρισµός των τρόπων αυτών 
γίνεται µε χρήση MMI συζευκτών (Multi-Mode Interference couplers). Τέλος, µια ευρέως 
διαδεδοµένη λύση είναι η αλλαγή της γεωµετρίας του διακόπτη σε αντίρροπη συνδεσµολογία, 
όπου το σήµα ελέγχου διαδίδεται µες στο SOA σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του σήµατος 
εισόδου. Αναφορικά µε το Σχήµα 2.12 η αντίρροπη συνδεσµολογία θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί τοποθετώντας τον 3 dB συζεύκτη εισαγωγής του σήµατος ελέγχου από τη µεριά της 
εξόδου του ηµιαγωγού, οπότε το σήµα ελέγχου θα είχε κατεύθυνση από την έξοδο προς την 
είσοδο του διακόπτη. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται διαχωρισµός των δύο σηµάτων 
στην έξοδο του διακόπτη, και αποφεύγεται η χρήση επιπρόσθετου οπτικού στοιχείου. 

2.6.2. Συναρτήσεις µεταφοράς  

Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζονται οι συναρτήσεις µεταφοράς ενός οπτικού διακόπτη 
Mach-Zehnder µε SOA υπό την επίδραση CW σήµατος στην είσοδό του [2.83], [2.84]. Οι 
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συναρτήσεις µεταφοράς παρουσιάζονται παρακάτω για την λειτουργία του διακόπτη στην 
περιοχή ασθενούς σήµατος αλλά και στην περιοχή κορεσµού του ενισχυτή ηµιαγωγού. 
Επιπλέον η συναρτήσεις µεταφοράς των συµβολόµετρων χρησιµοποιούνται ως τα εργαλεία για 
την συνεπαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων τα οποία εφαρµόστηκαν και για την βέλτιστη 
πειραµατική λειτουργία των διακοπτών.   

 

2.6.2.1. Συνάρτηση µεταφοράς ισχύος του ΜΖΙ στην περιοχή ασθενούς σήµατος του SOA 

 
Θεωρούµε τη διάταξη του Σχήµα 2.13 (α), η οποία περιλαµβάνει ένα συµβολόµετρο 

Mach-Zehnder µε SOA σε αντίρροπη συνδεσµολογία. Το σήµα εισόδου της διάταξης είναι ένα 
ασθενούς ισχύος CW σήµα, ενώ το σήµα ελέγχου είναι ένας, µόνο, οπτικός παλµός. Το οπτικό 
σήµα εισόδου Εin εισέρχεται στον συζεύκτη 3 dB και η ισχύς του διαιρείται σε δύο µέρη, µε το 
ένα µέρος του (Εx) να εξέρχεται από την έξοδο 1 (OUT 1) και το µέρος Ey να εξέρχεται από 
την έξοδο 2 (OUT 2) του συζεύκτη. Όπως εξηγήθηκε και στην προηγούµενη υπό-ενότητα ο 
οπτικός συζεύκτης εισάγει ολίσθηση στη φάση του πεδίου εισόδου κατά π/2 σε µία από τις 
εξόδους του. Στο Σχήµα 2.13 (β), φαίνεται η ολίσθηση φάσης που εισάγει ο συζεύκτης όταν 
χρησιµοποιείται η κάθε είσοδός του ξεχωριστά. Συµφώνα µε τα παραπάνω, το πεδίο της κάθε 
συνιστώσας µετά τον πρώτο συζεύκτη δίδεται παρακάτω.  
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    Θεωρώντας ότι οι δύο βραχίονες του διακόπτη έχουν ακριβώς το ίδιο µήκος και τα ίδια 
χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένων των δύο ενισχυτών, η µόνη διαφοροποίηση στα πεδία 
των δύο συνιστωσών, καθώς αυτές διαδίδονται στους δύο βραχίονες, µπορεί να προέρχεται 
µόνο κατά τη διάδοσή τους µέσα από τον κάθε SOA, στην περίπτωση, που τα χαρακτηριστικά 
του SOA του πάνω βραχίονα µεταβάλλονται λόγω παρουσίας εξωτερικού παλµού ελέγχου. Στη 
γενική περίπτωση, αν θεωρήσουµε ως Gx και Gy το κέρδος ισχύος του κάθε ενισχυτή και ως φx 
και φy τη φάση, που εισάγει ο κάθε ενισχυτής στην αντίστοιχη πεδιακή συνιστώσα, τότε οι δύο 
πεδιακές συνιστώσες στην έξοδο, ακριβώς, κάθε ηµιαγωγού, αλλά και ακριβώς πριν τον οπτικό 
συζεύκτη εξόδου, θα δίνονται από τις σχέσεις: 
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Σχήµα 2.13. (α) ∆ιάταξη Mach-Zehnder µε δύο SOAs, είσοδο οπτικό CW σήµα σε αντίρροπη 
συνδεσµολογία µε παλµικό σήµα ελέγχου και (β) µεταβολή της φάσης του πεδίου από τις δύο εισόδου 
του οπτικού συζεύκτη. 

Στις προηγούµενες σχέσεις παρατηρούµε την εµφάνιση ενός παράγοντα 2
2 , ο οποίος 

αντιστοιχεί στο λόγο σύζευξης του συζεύκτη. Στον 3 dB οπτικό συζεύκτη εξόδου, κάθε µια 
πεδιακή συνιστώσα διαχωρίζεται σε δύο νέες πεδιακές συνιστώσες, µε αντίστοιχο τρόπο όπως 
στο συζεύκτη εισόδου. Πιο συγκεκριµένα, η κάθε µία από τις Εx και Εy συνιστώσα διασπάται σε 
δύο πεδία ίδιας ισχύος, στις εξόδους του συζεύκτη, τις οποίες ονοµάζουµε U (OUT 1) και S 
(OUT 2). Στις δύο θύρες εξόδου, U και S, το συνολικό πεδίο δίνεται από την υπέρθεση των 
αντίστοιχων εξόδων των δύο πεδιακών συνιστωσών. Προσθέτοντας λοιπόν στις σχέσεις 2.20 και 
2.21, τους αντίστοιχους παράγοντες µεταβολής του πεδίου σε κάθε έξοδο του συζεύκτη εξόδου, 
και προσθέτοντας τις συνιστώσες της κάθε εξόδου, υπολογίζεται το συνολικό πεδίο για τις 
εξόδους U και S του συµβολοµέτρου. Μετατρέποντας τις εξισώσεις πεδίου σε εξισώσεις ισχύος, 
η συνάρτηση µεταφοράς ισχύος του ΜΖΙ για κάθε µία από τις θύρες U και S δίνονται από τις 
σχέσεις 2.22 κα 2.23 αντίστοιχα.  
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Στη γενική περίπτωση, τα κέρδη Gx και Gy και οι φάσεις φx και φy είναι συναρτήσεις του 
χρόνου. Στη συγκεκριµένη συνδεσµολογία, που χρησιµοποιούµε, µόνο το κέρδος Gx και η 
φάση φx του πάνω ενισχυτή εµφανίζουν εξάρτηση από το χρόνο, ενώ το κέρδος Gy και η φάση 
φy του κάτω ενισχυτή είναι σταθερές, χρονικά, συναρτήσεις, εφόσον µόνο στον ενισχυτή του 
πάνω βραχίονα επιτρέπεται η εισαγωγή ισχυρού παλµού ελέγχου, και, επιπλέον, το σήµα 
εισόδου είναι πολύ ασθενές και δεν επηρεάζει το κέρδος του ενισχυτή. Οι µεταβλητές λοιπόν Gx 
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και φx µπορούν να αντικατασταθούν από σταθερές τιµές. Η σχέση µεταξύ της φάσης και του 
κέρδους του ενισχυτή για τους βραχίονες x και y δίνονται από τις σχέσεις 2.24 και 2.25 
αντίστοιχα. 

( ) ( )[ ]tGnt xx l
2
αϕ −=         (2.24) 

( ) [ ]02
Gnty l

αϕ −=
        

(2.25) 

όπου ‘α’ ο παράγοντας διεύρυνσης φασµατικής γραµµής (linewidth enhancement factor) του 
SOA και G0 το σταθερό κέρδος του ενισχυτή στον βραχίονα y στην απουσία παλµού ελέγχου. 
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις 2.24 και 2.25 στις σχέσεις 2.22, 2.23 προκύπτουν οι συναρτήσεις 
µεταφοράς ισχύος για την περίπτωση που µόνο ο ένας βραχίονας του ΜΖΙ δέχεται παλµό 
ελέγχου. Η πλήρης ανάλυση της συνάρτησης µεταφοράς ΜΖΙ για ασθενές σήµα εισόδου είναι 
διαθέσιµη στο [2.83].  

Η εκτενής µελέτη των παραπάνω σχέσεων µε παράλληλη πειραµατική εµπειρία σε 
οπτικούς διακόπτες ΜΖΙ µπορεί να οδηγήσει στα παρακάτω πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα για 
την λειτουργία των οπτικών συµβολοµετρικών διακοπτών τα οποία βέβαια χρησιµοποιήθηκαν 
για την πειραµατική υλοποίηση σύνθετων οπτικών κυκλωµάτων µε ΜΖΙ.   
 

 Η θύρα S εµφανίζει µέγιστα για ενέργειες παλµού ελέγχου, οι οποίες προκαλούν στροφή 
φάσης µέσα στον ενισχυτή ίση µε ακέραιο περιττό πολλαπλάσιο του π, δηλαδή. π, 3π 
κ.ο.κ., ενώ εµφανίζει ελάχιστα σε ενέργειες παλµού ελέγχου που προκαλούν στροφή φάσης 
ίση µε άρτιο πολλαπλάσιο του π, δηλ. 0, 2π, 4π κ.ο.κ. Το αντίθετο, για τις ίδιες ακριβώς 
τιµές, συµβαίνει για τη θύρα U. 

 Η βέλτιστη περιοχή λειτουργίας του οπτικού διακόπτη βρίσκεται στην πρώτη κορυφή 
µετάδοσης (στην ηµιτονοειδή συνάρτηση µεταφοράς) και για ενέργειες παλµού ελέγχου, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε µεταβολές φάσης γύρω από την τιµή ∆φ=π. Στην περιοχή εκείνη 
µεγιστοποιείται η µετάδοση από τη θύρα S και ελαχιστοποιείται η µετάδοση στη θύρα U, 
µε αποτέλεσµα να µεγιστοποιείται ο λόγος σβέσης ON-OFF του διακόπτη (όπως 
περιγράφηκε στο Σχήµα 2.9 της ενότητας 2.4).  

 Η έξοδος της θύρας µη-µεταγωγής U δεν µηδενίζεται ποτέ, το οποίο φαίνεται να διαφωνεί 
µε την ανάλυση της γενικής αρχής λειτουργίας του συµβολοµετρικού διακόπτη. Πρέπει να 
σηµειωθεί, όµως, ότι η ανάλυση των συµβολοµέτρων αφορούσε σε λειτουργία του 
διακόπτη σε ιδανικές συνθήκες, όπου οι παράγοντες κέρδους ή απωλειών για τους δύο 
βραχίονες του συµβολοµέτρου είχαν θεωρηθεί ίδιοι ακόµα κι όταν µεταβάλλονταν η φάση 
µέσα στο µη-γραµµικό µέσο. Στις πραγµατικές συνθήκες, όµως, τα κέρδη των δύο SOAs 
απαιτείται να είναι διαφορετικά για να υπάρξει ολίσθηση στη φάση λόγω εξωτερικού 
παλµού ελέγχου και για να επιτευχθεί µεταγωγή. Αποτέλεσµα αυτής της διαφοράς είναι ότι 

ποτέ ο όρος ( )2yx GG − , που περιέχεται στις σχέσεις 2.22 και 2.23, δε µπορεί να είναι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 85 - 

µηδενικός, όταν υπάρχει µεταγωγή. Κατά συνέπεια, ένα ποσοστό ισχύος του σήµατος 
εξέρχεται από τη θύρα U ακόµα και στην κατάσταση πλήρους µεταγωγής του διακόπτη, 
αναγκάζοντας το λόγο σβέσης ON-OFF για τη θύρα U να µην απειρίζεται ποτέ. Αντίθετα, 
τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ο λόγος σβέσης ON-OFF της θύρας µεταγωγής S 
µπορεί να τείνει στο άπειρο, καθώς σε κατάσταση µη µεταγωγής η ισχύς εξόδου της θύρας 
S είναι, θεωρητικά, µηδενική. Βέβαια, ο λόγος ON-OFF της θύρα S δεν είναι ποτέ 
άπειρος, καθώς η ισχύς εξόδου της θύρας µεταγωγής δεν είναι ποτέ µηδενική λόγω του 
θορύβου, που εκπέµπει ο οπτικός ενισχυτής. Λεπτοµερέστερη ανάλυση για τους λόγους 
σβέσης των δύο θυρών µπορεί να βρεθεί στην [2.76]. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η µορφή του µεταγόµενου παλµού, ο οποίος 
εξέρχεται από τη θύρα S και είναι, στην ουσία, ο παλµός που καταγράφεται επάνω στο CW 
σήµα του οπτικού διακόπτη. Η µορφή αυτού του παλµού αποτελεί, ουσιαστικά, το παράθυρο 
µεταγωγής του συµβολόµετρου. Για τη µελέτη της µορφής του µεταγόµενου παλµού 
απαιτείται ο υπολογισµός της ισχύος εξόδου της θύρας S του διακόπτη για κάθε χρονική στιγµή 
µεταξύ της χρονικής στιγµής εισόδου του παλµού ελέγχου στον ενισχυτή και της χρονικής 
στιγµής, κατά την οποία ο ενισχυτής του διακόπτη έχει ανακάµψει πλήρως και έχει επανέλθει 
στην αρχική του κατάσταση. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να λάβουµε υπόψη τη χρονική 
εξάρτηση της συνάρτησης µεταφοράς ισχύος του συµβολόµετρου. 

 Καθώς ο παλµός ελέγχου εισέρχεται στον ενισχυτή του διακόπτη, το κέρδος του 
ενισχυτή κορένεται µέχρι µια ελάχιστη τιµή, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό σηµείο, που το 
σύνολο της ενέργειας του παλµού ελέγχου βρίσκεται µέσα στον SOA (Ενότητα 2.3). Για όλο 
αυτό το χρονικό διάστηµα κορεσµού του ενισχυτή, η έξοδος του διακόπτη αποδίδεται πλήρως 
από τις σχέσεις που δοθήκαν παραπάνω. Μετά την έξοδο του παλµού ελέγχου από τον 
ενισχυτή, το κέρδος του ενισχυτή αρχίζει να ανακάµπτει µε εκθετική µορφή από την ελάχιστη 
τιµή του προς την αρχική τιµή κέρδους στη µόνιµη κατάσταση (Σχήµα 2.6, Ενότητα 2.3). Αν η 
διαφορά µεταξύ της ελάχιστης τιµής του κέρδους και του αρχικού κέρδους του ενισχυτή 
αντιστοιχεί σε ολίσθηση φάσης ίση ή µικρότερη από π, τότε από τη 2.23 προκύπτει ότι η 
κυµατοµορφή του µεταγόµενου παλµού έχει ένα µοναδικό µέγιστο. Αντίθετα, στην περίπτωση 
που η διαφορά µεταξύ ελάχιστης και αρχικής τιµής του κέρδους του ενισχυτή µεταφράζεται σε 
ολίσθηση φάσης µεγαλύτερης του π, τότε η κυµατοµορφή του µεταγόµενου παλµού έχει δύο 
µέγιστα, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται το σχήµα του παλµού στην έξοδο του διακόπτη. Το 
πρώτο µέγιστο της µορφής του παλµού εξόδου αντιστοιχεί στη διαφορά φάσης π, που 
επιτυγχάνεται κατά τον κορεσµό του ενισχυτή, ενώ το δεύτερο µέγιστο της µορφής του 
µεταγόµενου παλµού αντιστοιχεί στη διαφορά φάσης π, η οποία επιτυγχάνεται κατά το χρονικό 
διάστηµα ανάκαµψης του κέρδους του ενισχυτή [2.83]. 

2.6.2.2. Συνάρτηση µεταφοράς του ΜΖΙ στην περιοχή κορεσµού του κέρδους του SOA 

 
Για την ανάλυση του διακόπτη Mach-Zehnder για λειτουργία του στην περιοχή έντονου 

κορεσµού, θεωρούµε τη διάταξη όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.14. Στον διακόπτη εισάγεται ένα  
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Σχήµα 2.14. ∆ιάταξη Mach-Zehnder µε δύο SOAs, είσοδο οπτικό CW σήµα σε αντίρροπη 
συνδεσµολογία µε παλµικό σήµα ελέγχου. 

οπτικό CW σήµα Ein ισχύ PCW το οποίο διέρχεται τον οπτικό συζεύκτη εισόδου. Εποµένως, οι 
δύο συνιστώσες του σήµατος ρολογιού, που προκύπτουν στις δύο εξόδους OUT 1 και OUT 2 

του συζεύκτη, έχουν η κάθε µία οπτική ισχύ ίση µε  2
CWP . Ο ηµιαγωγός του κάτω βραχίονα 

λειτουργεί πάλι σε µια σταθερή, µόνιµη κατάσταση, αφού η συνδεσµολογία δεν επιτρέπει την 
είσοδο παλµού ελέγχου σ’ αυτόν, όµοια µε την περίπτωση που εξετάστηκε στην λειτουργία 
ασθενούς σήµατος. Το κέρδος του Gy στη µόνιµη κατάσταση διαφέρει, όµως, από το κέρδος 
ασθενούς σήµατος G0, καθώς είναι έντονη η επίδραση  της συνιστώσας του CW. Σε αυτήν την 
περίπτωση οι σχέσεις για τις φάσεις των δύο συνιστωσών του σήµατος µετά την έλευσή τους από 
τους ενισχυτές στους βραχίονες x και y καθώς και η έκφραση για τη διαφορά φάσης τους ∆φ(t) 
έχουν ως εξής 

( ) ( )[ ]tGnt xx l
2
αϕ −=

        (2.26) 

( ) [ ]CWy Gnt l
2
αϕ −=

                                                     (2.27) 
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όπου GCW, το κέρδος Gy για ισχυρό CW σήµα εισόδου.  

 Με αυτές τις εκφράσεις, οι σχέσεις ισχύος για τις θύρες εξόδου U και S, δίνονται 
παρακάτω. 
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Η χρονική εξάρτηση των παραπάνω σχέσεων δεν είναι απαραίτητη στη διαδικασία 
µελέτης της συνάρτησης µεταφοράς ισχύος του διακόπτη, σε αντίθεση µε τις σχέσεις που 
αναφέρθηκαν για την λειτουργία ασθενούς σήµατος. Για την απαλοιφή της χρονικής εξάρτησης 
των σχέσεων 2.29 και 2.30 θεωρούµε ότι ολόκληρος ο παλµός έχει εισέλθει στον ηµιαγωγό, 
οπότε η ενέργεια του παλµού µες στο SOA είναι ανάλογη της ισχύος του εισερχόµενου παλµού. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι οι εκφράσεις των 2.29 και 2.30 να γίνονται ανεξάρτητες του χρόνου και 
να εξαρτώνται, πλέον, µόνο από την ενέργεια του εισερχόµενου παλµού καθώς, επίσης, και από 
την τιµή του αρχικού κέρδους GCW. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά σε σχέση µε την 
περίπτωση λειτουργίας του διακόπτη στην περιοχή ασθενούς σήµατος. Το κέρδος µόνιµης 
κατάστασης του SOA, όταν ο ηµιαγωγός λειτουργεί υπό την επίδραση ισχυρού CW σήµατος, 
καθορίζεται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα µε την οπτική ισχύ του CW σήµατος ρολογιού, 
ενώ στην περιοχή ασθενούς σήµατος το κέρδος του ενισχυτή στη µόνιµη κατάσταση 
ισορροπίας είναι αναγκαστικά ίσο µε το κέρδος ασθενούς σήµατος G0. Κατά συνέπεια, σε κάθε 
δυνατή τιµή του αρχικού κέρδους GCW αντιστοιχεί µια διαφορετική συνάρτηση µεταφοράς του 
διακόπτη, η οποία προκύπτει από τις σχέσεις 2.29 και 2.30 µε διαίρεση των δύο µελών αυτών 
των σχέσεων µε PCW. 

Καθόλη τη διαδικασία εύρεσης της συνάρτησης µεταφοράς του διακόπτη για κάθε 
δυνατή τιµή του αρχικού κέρδους GCW του ενισχυτή, η οποία καθορίζεται µε βάση την ισχύ του 
CW σήµατος ρολογιού, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο εξής περιορισµός: Το αρχικό κέρδος GCW 
πρέπει πάντα να έχει τιµή τέτοια, ώστε να υπάρχει το περιθώριο για επίτευξη ολίσθησης 
φάσης κατά π µε κατάλληλη επιλογή της τιµής ενέργειας του παλµού ελέγχου, οπότε να 
είναι δυνατή η λειτουργία του διακόπτη στην περιοχή βέλτιστης µεταγωγικής λειτουργίας 
[2.83]. Η µέγιστη στροφή φάσης, που λαµβάνει χώρα µες στον ενισχυτή, καθορίζεται από την 
ελάχιστη τιµή, την οποία λαµβάνει το κέρδος του SOA κατά την είσοδο του παλµού ελέγχου. 
Θέτοντας στη σχέση 2.28 ως µέγιστη επιτρεπτή τιµή της διαφοράς φάσης την τιµή ∆φ=π, η 
οποία υπαγορεύεται από τον παραπάνω περιορισµό, η ελάχιστη τιµή του κέρδους  του ενισχυτή 
του πάνω βραχίονα υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι 

( )απ2expmin −⋅= CWx GG        (2.31) 

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ένας δεύτερος περιορισµός, ο οποίος είναι 
απόρροια του φυσικού µηχανισµού του ενισχυτή και στον οποίο, όπως προκύπτει στη συνέχεια, 
βασίζεται η αρχή λειτουργίας του οπτικού διακόπτη ως κύκλωµα ψαλιδισµού. Αυτός ο φυσικός 
περιορισµός αφορά στο γεγονός ότι στην έσχατη περίπτωση ο ενισχυτής λειτουργεί στο 
σηµείο διαφάνειάς του, όπου το κέρδος του είναι ίσο µε τη µονάδα.  

Αυτός ο φυσικός περιορισµός εκφράζεται µαθηµατικά µε τη σχέση 1min ≥xG . Με 
συνδυασµό αυτού του περιορισµού µε τον πρώτο περιορισµό για ολίσθηση φάσης κατά π µέσα 
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στον ενισχυτή και µε εφαρµογή της συνθήκης 1min ≥xG στη σχέση 2.31 προκύπτει η ελάχιστη 
τιµή κορεσµένου κέρδους GCW, στην οποία επιτρέπεται να λειτουργεί ο ενισχυτής υπό την 
επίδραση του CW σήµατος, ώστε να εξακολουθεί να είναι εφικτή η λειτουργία του διακόπτη στη 
βέλτιστη περιοχή µεταγωγής. Αυτή η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή του κέρδους GCW προκύπτει από 
τη σχέση 2.31, θέτοντας όπου Gx

min την τιµή 1min =xG , και υπολογίζεται ότι είναι  

( )απ /2exp=CWG         (2.32) 

Όπως παρατηρείται, η τιµή αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τον παράγοντα 
διεύρυνσης φασµατικής γραµµής α. 

  Η περιοχή λειτουργίας κορεσµού του κέρδους των συµβολοµετρικών διακοπτών UNI 
και MZI χρησιµοποιείται στα κυκλώµατα ανάκτησης ρολογιού ως εξοµοιωτές παλµών 
διαφόρου πλάτους ισχύος κορυφής τα οποία περιγράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
 

2.6.3. ∆ιαφορικός έλεγχος (‘push-pull’) για ταχύτερη λειτουργία του διακόπτη 
ΜΖΙ 

 
Όπως περιγράφεται στις παραπάνω παραγράφους, ο ρυθµός λειτουργίας ενός οπτικού 

διακόπτη ο οποίος ορίζεται από το πλάτος του παράθυρου µεταγωγής του διακόπτη, 
περιορίζεται από τον χρόνο ανάκτησης του κέρδους του ενεργού στοιχείου, δηλαδή του SOA. 
Στην περίπτωση όµως των διακοπτών MZI µε SOA, ο ρυθµός λειτουργίας τους µπορεί να 
βελτιωθεί (δηλαδή να αυξηθεί), εφαρµόζοντας την τεχνική του διαφορικού ελέγχου (differential 
control) γνωστή και σαν τεχνική ‘push-pull’.  

Η απλή µέθοδος ελέγχου του διακόπτη MZI, εµπεριέχει ένα µόνο παλµό ως σήµα 
ελέγχου, ο οποίος διαµορφώνει το κέρδος ενός από τους δύο SOA και κατ’ επέκταση τον 
αντίστοιχο δείκτη διάθλασης. (Σχήµα 2.15 (α)). Το µέρος του σήµατος εισόδου που διανύει τον 
διαµορφωµένο SOA αντιλαµβάνεται και την αντίστοιχη µεταβολή στην φάση του. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η απόκριση ισχύος στην έξοδο ακολουθεί στο πεδίο του χρόνου µία έντονα αύξουσα 
πορεία αρχικά, ακολουθούµενη µετέπειτα από µία αργά φθίνουσα πορεία. Η πρώτη είναι 
αποτέλεσµα της έντονης µεταβολής της φάσης του εισερχόµενου σήµατος από τον στενό παλµό 
ελέγχου, ενώ η δεύτερη είναι αποτέλεσµα του χρόνου χαλάρωσης (relaxation time) [2.52] του 
υλικού του ενισχυτή ηµιαγωγού. Ο χρόνος χαλάρωσης του υλικού λοιπόν είναι ο χρόνος 
ανάκτησης των φορέων και συνεπώς ο χρόνος ανάκτησης του κέρδους του ενισχυτή ο οποίος 
είναι και ο περιοριστικός παράγοντας για τον ρυθµό λειτουργίας του διακόπτη.  
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Σχήµα 2.15.  (α) ∆ιάταξη του διακόπτη ΜΖΙ οδηγούµενο από ένα σήµα ελέγχου και (β) κυµατοµορφές 
(i) του σήµατος ελέγχου, (ii) της απόκριση κέρδους του SOA στο σήµα ελέγχου, (iii) των παλµών στην 
έξοδο του διακόπτη.  

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί συνεχές σήµα εισόδου και παλµικό σήµα ελέγχου 
στον διακόπτη, η διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης του SOA από τον παλµό ελέγχου, θα 
µεταφραστεί σε µεταβολή της φάσης του συνεχούς σήµατος αυτού του βραχίονα. Όταν η 
µεταβολή της φάσης λοιπόν είναι ίση µε ‘π’, τότε στην έξοδο του συµβολόµετρου θα εµφανιστεί 
οπτικός παλµός µε προφίλ ισχύος όµοιο µε την απόκριση του SOA στην διαµόρφωση του 
δείκτη διάθλασης από τον παλµό ελέγχου. Αυτή η περιγραφή απεικονίζεται και στο σχήµα 
Σχήµα 2.15 (β). Η παλµοσειρά  ελέγχου στο SOA1, διαµορφώνει το κέρδος του ενισχυτή και 
εποµένως την µεταβολή στη φάση του εισερχόµενου σήµατος στο SOA1. Κατά αυτόν τον 
τρόπο παράγεται µία διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων σε κάθε βραχίονα του 
συµβολόµετρου η οποία προκαλεί προσθετική συµβολή στην έξοδο S και εποµένως τους 
αντίστοιχους οπτικούς παλµούς. Σε αυτήν την περίπτωση η περίοδος επανάληψης των παλµών 
ελέγχου είναι µεγαλύτερη από τον χρόνο ανάκαµψης του κέρδους του SOA, εποµένως γίνεται 
δυνατή η λειτουργία του διακόπτη. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή η περίοδος 
επανάληψης των παλµών ελέγχου είναι µικρότερη από τον χρόνο ανάκαµψης του ενισχυτή, τότε 
η σωστή λειτουργία του διακόπτη παρεµποδίζεται από το φαινόµενο της διασυµβολικής 
παρεµβολής (intersymbol interference) όπως περιγράφεται και στο Σχήµα 2.16 (α).  Τέτοιου   

 
Σχήµα 2.16.  (α) Κυµατοµορφή (i) του σήµατος ελέγχου (ii) της απόκριση κέρδους του SOA στο σήµα 
ελέγχου, (iii) των παλµών στην έξοδο του διακόπτη, για περίοδο ρυθµοδότησης του σήµατος ελέγχου 
µικρότερη από τον χρόνο ανάκαµψης του SOA. (β) ∆ιάταξη του διακόπτη ΜΖΙ οδηγούµενο από δύο 
σήµατα ελέγχου µε την τεχνική push-pull και (γ) κυµατοµορφές (i), (ii), (iii)  µετά την τεχνική push-pull. 
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είδους παραµορφώσεις του σήµατος σε υψηλές ταχύτητες λειτουργίας αποφεύγονται µε την 
χρήση της τεχνική του διαφορικού ελέγχου (differential control) ή ‘push-pull’ [2.85].  

Στο Σχήµα 2.16 (β) απεικονίζεται η διάταξη οδήγησης του συµβολοµετρικού διακόπτη 
ΜΖΙ µε την τεχνική  push-pull. ¨Ένας παλµός λειτουργεί ως το σήµα ελέγχου στο SOA1 όπως 
και στην περίπτωση του σχήµατος Σχήµα 2.15. Ένας δεύτερος παλµός εισέρχεται στο SOA2, 
καθυστερηµένος κατά ‘τ’ και µε ισχύ κατά λίγο µικρότερη, ο οποίος λειτουργεί σαν παλµός που 
κλείνει το παράθυρο µεταγωγής που ανοίχτηκε νωρίτερα από τον πρώτο παλµό. Ο δεύτερος 
παλµός διαµορφώνει το κέρδος του SOA2 παρόµοια µε αυτόν του SOA1 όπως φαίνεται και 
στο (ii) του σχήµατος Σχήµα 2.16 (γ). Το βάθος της διαµόρφωσης του κέρδους του SOA2 είναι 
µικρότερο από αυτό του SOA1, το οποίο παράλληλα µε την καθυστέρηση τ και όταν τα δύο 
σήµατα µετά τους SOA συµβάλουν στην έξοδο, δηµιουργεί ένα “τεχνητό” παράθυρο 
µεταγωγής του διακόπτη µε εύρος κοντά στο ‘τ’. Η διαφορά φάσης που δηµιουργείται µεταξύ 
των σηµάτων στους δύο βραχίονες του ΜΖΙ (µε ένα παλµό ελέγχου), και συγκεκριµένα κατά το 
αργά φθίνων µέρος του παλµού που οφείλεται στο χρόνο ανάκαµψης του SOA1, εξισορροπείται 
από την ύπαρξη του καθυστερηµένου σήµατος ελέγχου στο SOA2. Μόνο στο αρχικό µέρος 
των παλµών µεταξύ των δύο βραχιόνων διατηρείται η διαφορά φάσης π µε αποτέλεσµα την 
προσθετική συµβολή στην έξοδο µόνο σε αυτό το σηµείο. Το βελτιωµένο παράθυρο µεταγωγής 
ακολουθεί το διαφορικό κέρδος των δύο SOA και αυτό απεικονίζεται στους παραγόµενους 
παλµούς στην έξοδο. Το παράθυρο µεταγωγής λοιπόν του διακόπτη ΜΖΙ µε οδήγηση 
push-pull εξαρτάται από το εύρος των παλµών ελέγχου push και pull, καθώς και από τη 
µεταξύ τους καθυστέρηση ‘τ’.  

Οι διακόπτες ΜΖΙ που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής 
παρουσίαζαν χρόνο ανάκαµψης στο 1/e σηµείο του κέρδους τους, κοντά στα 72 ps. Με αυτούς 
τους διακόπτες, η τεχνική διαφορικής οδήγησης ήταν αναγκαία για την αµιγώς παλµική 
λειτουργία του διακόπτη στα 40 Gb/s (παλµικό σήµα ελέγχου και εισόδου), καθώς και για την 
λειτουργία του µετατροπέα µήκους κύµατος  (wavelength converter – WC) στα 10 Gb/s και 
στα 40 Gb/s για την εξασφάλιση στενού οπτικού παλµού στην έξοδό. Πειραµατικές µετρήσεις 
χαρακτηρισµού των διακοπτών ΜΖΙ που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των µετρήσεων της τεχνικής  push-pull, δίδονται στην επόµενη ενότητα. 
  

2.7 Ολοκληρωµένοι διακόπτες MZI 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας ολοκλήρωσης των οπτικών διακοπτών, βρίσκεται αυτή τη 
στιγµή σε πλήρη εξέλιξη. Ένα τέτοιο φαινόµενο δεν µπορεί παρά να δίνει πολλές ελπίδες για 
την χρήση της φωτονικής επιστήµης στις τηλεπικοινωνίες του µέλλοντος. Οι προσπάθεια αλλά 
και τα χρήµατα που έχουν επενδυθεί και εξακολουθούν να επενδύονται για την ανάπτυξη της 
φωτονικής ολοκλήρωσης, αποδεικνύουν την πίστη των επενδυτών στο δυναµικό των οπτικών 
συστηµάτων επικοινωνιών. Σηµαντικό κοµµάτι αυτής της προσπάθειας καθίσταται και ένα 
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µεγάλο µέρος της εργασίας που παρουσιάζεται σε αυτή τη διατριβή η οποία βασίστηκε στη 
χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ για την ανάπτυξη αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων για 
τηλεπικοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζεται η τεχνολογία 
ολοκλήρωσης των διακοπτών η οποία πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία CIP σε στενή 
συνεργασία µε το ΕΦΕ, καθώς και το σύνολο των πειραµατικών µετρήσεων για τον πλήρη 
χαρακτηρισµό αυτών των στοιχειών.   

Ο διακόπτης Mach-Zehnder είναι ο πρώτος, και µέχρι πριν λίγο καιρό ήταν και ο 
µοναδικός µεταξύ των οπτικών διακοπτών, που αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.2, ο οποίος έχει 
ολοκληρωθεί σε ένα και µόνο πλινθίο (chip). Πλέον, µάλιστα, είναι και εµπορικά διαθέσιµος 
[2.86], κυρίως για εφαρµογές µετατροπής µήκους κύµατος και αναγέννησης. Αυτό είναι ένα 
ιδιαίτερα σηµαντικό πλεονέκτηµα της διάταξης του MZI, καθώς βελτιώνει τη σταθερότητα, 
διευκολύνει τη χρήση του, και επιτρέπει εν γένει, την κατασκευή πιο πολύπλοκων διατάξεων µε 
χρήση πολλαπλών διακοπτών.  

Το γεγονός, ότι η λειτουργία του διακόπτη Mach-Zehnder βασίζεται στο χωρικό 
διαχωρισµό του σήµατος εισόδου και, εποµένως, απαιτεί τη χρήση δύο ηµιαγώγιµων οπτικών 
ενισχυτών, αποτελεί, ταυτόχρονα, µειονέκτηµα και πλεονέκτηµα της διάταξης. Αποτελεί 
µειονέκτηµα, γιατί οι δύο ενισχυτές σηµαίνουν αύξηση του κόστους της διάταξης, συγκριτικά 
τουλάχιστον µε τα συµβολόµετρα µονού βραχίονα και τα συµβολόµετρα κλειστού βρόχου. 
Επίσης, η διάταξη απαιτεί ακριβή ρύθµιση σε µια σειρά σηµαντικών παραµέτρων, όπως µήκη 
των δύο βραχιόνων, κέρδη των δύο ενισχυτών και πολωτικές καταστάσεις των χωρικά 
διαχωρισµένων συνιστωσών εισόδου, για να είναι εφικτή η βέλτιστη απόδοσή της και η 
µεγιστοποίηση του λόγου σβέσης στην έξοδο. Εύλογα, εποµένως, συγκριτικά πάλι µε τα 
συµβολόµετρα µονού βραχίονα ή, ακόµα, και τα συµβολόµετρα κλειστού βρόχου ο διακόπτης 
Mach-Zehnder έχει µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας στη ρύθµισή του και στην αρχική ρύθµισή 
του κατά την πειραµατική διαδικασία.  

Ταυτόχρονα, όµως, η συνδεσµολογία του προσφέρει και σηµαντικά πλεονεκτήµατα, το 
κυριότερο από τα οποία είναι  η δυνατότητα ολοκλήρωσής του. Επίσης, η χρήση δύο ενισχυτών 
επιτρέπει την ανεξάρτητη επέµβαση σε κάθε συνιστώσα του σήµατος εισόδου, προσφέροντας 
ευκολία στη δυνατότητα εναλλακτικών συνδεσµολογιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 
η συνδεσµολογία ασύµµετρου διακόπτη Mach-Zehnder (asymmetric MZI) [2.14], η οποία 
βασίζεται στην τοποθέτηση των δύο ηµιαγωγών σε µη συµµετρικές θέσεις πάνω στους 
αντίστοιχους βραχίονες και επιτρέπει τον κατά βούληση καθορισµό του παραθύρου µεταγωγής 
και, εποµένως, τη λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες µετάδοσης.  

Ο διακόπτης Mach-Zehnder έχει χρησιµοποιηθεί σε πληθώρα δικτυακών εφαρµογών, 
µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Πολύ συνοπτικά, οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν την 
αποπολυπλεξία οπτικού καναλιού σε OTDM οπτικούς κόµβους [2.87], την αναγέννηση οπτικού 
σήµατος [2.25], [2.26], [2.46], [2.87], τη µετατροπή µήκους κύµατος [2.12], [2.87] καθώς και 
την υλοποίηση αµιγώς οπτικών πυλών, που επιτελούν λογικές Boolean συναρτήσεις σε υψηλές 
ταχύτητες λειτουργίας [2.6]. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, στον τοµέα αυτό, είναι το γεγονός 
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ότι, µε χρήση ολοκληρωµένου διακόπτη MZI, παρουσιάστηκε πρόσφατα η οπτική πύλη XOR 
στα 80 Gb/s, η οποία είναι και η υψηλότερη ταχύτητα λειτουργίας µεταξύ των οπτικών πυλών 
XOR µε MZI, που έχει αναφερθεί µέχρι στιγµής [2.88]. 

2.7.1. Τεχνολογία υβριδικής ολοκλήρωσης  MZI 

Οι ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ που χρησιµοποιήθηκαν στο δεύτερο χρονικά µέρος 
αυτής της διατριβής, ολοκληρώθηκαν από την εταιρεία Centre for Integrated Photonics (CIP), 
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος IST-MUFINS [2.89] σε στενή συνεργασία µε το 
ΕΦΕ. Για την κατασκευή των ολοκληρωµένων ΜΖΙ, η CIP χρησιµοποίησε υβριδική 
τεχνολογία. Η υβριδική ολοκλήρωση (hybrid integration) [2.21], [2.86] περιλαµβάνει αφενός 
την κατασκευή των επιµέρους στοιχείων (παθητικών και ενεργητικών) σε αντίστοιχες 
πλατφόρµες, και αφετέρου την συναρµολόγηση των ξεχωριστών πλατφορµών για την κατασκευή 
του τελικού διακόπτη ΜΖΙ. Οι πλατφόρµες στις οποίες κατασκευάζονται τα ενεργά στοιχεία –
δηλαδή οι ενισχυτές SOA, παράγονται από διαφορετικά υλικά σε σχέση µε αυτά από τα οποία 
παράγονται οι πλατφόρµες των παθητικών στοιχείων (συζεύκτες, κυµατοδηγοί). Στην διαφορά 
αυτή έγκειται και η ονοµασία της υβριδικής ολοκλήρωσης, σε αντίθεση µε την µονολιθική 
ολοκλήρωση (monolithic integration) σύµφωνα µε την οποία όλα τα στοιχεία της συσκευής 
ολοκληρώνονται από κοινά υλικά και στην ίδια πλατφόρµα [2.12], [2.50], [2.51]. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των υβριδικών ΜΖΙ, αποτελείται από τέσσερα βασικά 
στάδια. Τα πρώτα τρία στάδια περιλαµβάνουν κατά σειρά τις κατασκευές των ενισχυτών SOA, 
της πλατφόρµας στην οποία τοποθετούνται οι ενισχυτές -ονοµαζόµενη και ως daughterboard    

 
Σχήµα 2.17.  Απεικόνιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του υβριδικού διακόπτη ΜΖΙ µε τη µέθοδο 
‘flip-chip’. 
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Σχήµα 2.18.  Μέρος της µάσκας που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή ζευγών ενισχυτών SOA. Το 
ένθετο πλαίσιο απεικονίζει ένα ενδεικτικό ζεύγος.   

και της µητρικής πλατφόρµας µε την οποία παρέχονται οι απαραίτητοι κυµατοδηγοί και 
συζεύκτες ενός συµβολόµετρου ΜΖΙ. Το τέταρτο στάδιο της ολοκλήρωσης αφορά στην 
συναρµολόγηση των επιµέρους πλατφορµών σε µία τελική συσκευή όπως φαίνεται στο Σχήµα 
2.17. 

Συγκεκριµένα, το ζεύγος ενισχυτών αφού πρώτα περιστραφεί κατά 180ο ως προς τον 
οριζόντιο άξονά του, τοποθετείτε στην πλατφόρµα daughterboard. Η τεχνική που περιλαµβάνει 
την περιστροφή και την τοποθέτηση της πλατφόρµας σε µία άλλη, ονοµάζεται τεχνική  ‘flip-
chip’ [2.21], [2.86].  Στη συνέχεια η πλατφόρµα daughterboard τοποθετείτε µε την τεχνική flip-
chip στην µητρική πλατφόρµα (motherboard) η οποία περιλαµβάνει τους κυµατοδηγούς, τους 
συζεύκτες, καθώς και ήλεκτρο-οπτικά στοιχεία µεταβολής της φάσης (γνωστά και ως phase 
shifters) εκατέρωθεν του κάθε ενισχυτή. Οι phase shifters τροφοδοτούνται µε µία DC τάση και 
χρησιµοποιούνται για την ακριβή ρύθµιση της φάσης και συνεπώς για την βελτιστοποίηση της 
συµβολοµετρικής λειτουργίας. Παρακάτω δίδονται επιπλέον περιγραφές για την κατασκευή των 
συστοιχιών των ενισχυτών και των πλατφορµών daughterboard και motherboard.  

 
Πλατφόρµα ζεύγους ενισχυτών SOA    

Οι SOA κατασκευάζονται σε µορφή συστοιχιών σε πλατφόρµες από GaAs/InP. Στο 
Σχήµα 2.18 φαίνεται µέρος της µάσκας που χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό συστοιχιών µε 
δύο SOA. Τα ζεύγη των ενισχυτών κόβονται µε µηχανισµούς ακριβείας (dicing) [2.86], και 
κατόπιν σε κάθε ένα από αυτά τοποθετούνται αντι-ανακλαστικές επιστρώσεις (anti-reflection 
coating), για να αποφευχθούν πιθανές ανακλάσεις µέσα στην τελική συσκευή.   
  

Πλατφόρµα daughterboard    

Μετά το πέρας της τοποθέτησης των αντί-ανακλαστικών επιφανειών, το ζεύγος των 
ενισχυτών SOA τοποθετούνται στην πλατφόρµα daughterboard µε την µέθοδο flip-chip. Το 
daughterboard κατασκευάζεται από πυρίτιο (silicon – Si), και χρησιµοποιείται για την 
µετέπειτα κατακόρυφη ευθυγράµµιση των SOA στους κυµατοδηγούς της µητρικής πλατφόρµας. 
Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή του daughterboard και η τελική πλατφόρµα 
µε τους τοποθετηµένους ενισχυτές, φαίνονται στο Σχήµα 2.19. Από την φωτογραφία στο  
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(α) (β) 

Σχήµα 2.19.  (α) Μάσκας της πλατφόρµας daughterboard, (β) φωτογραφία του daughterboard µε το 
ζεύγος των τοποθετηµένων ενισχυτών. Οι χρωµατισµένες επιφάνειες στα δύο άκρα της πλατφόρµας, 
αντιπροσωπεύουν της ηλεκτρικές επαφές για την τροφοδοσία των ενισχυτών ηµιαγωγού.      

Σχήµα 2.19 (β) δεν διακρίνεται το ζεύγος του ενισχυτών καθώς είναι τοποθετηµένοι ανάστροφα 
λόγω της τεχνικής flip-chip. Αντίθετα, στην µάσκα που απεικονίζεται στο  Σχήµα 2.19 (α), 
φαίνονται οι θέσεις επάνω στις οποίες τοποθετούνται οι ενισχυτές. Επιπλέον, και στις δύο 
εικόνες διακρίνονται οι ηλεκτρικές επαφές στα δύο άκρα της πλατφόρµας, για την τροφοδοσία 
ρεύµατος των ηµιαγωγών. 

  Μητρική πλατφόρµα (motherboard)    

Το τελευταίο στάδιο της βασικής συναρµολόγησης περιλαµβάνει την τοποθέτηση της 
πλατφόρµας daughterboard στην µητρική πλατφόρµα µε τη µέθοδο flip-chip. Το 
motherboard, είναι ένα επίπεδο φωτο-κυµατικό κύκλωµα (planar lightwave circuit – PLC) 
[2.90] το οποίο κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε, οι κυµατοδηγοί µε τις κατάλληλες   

 
Σχήµα 2.20.  Μάσκα της µητρικής πλατφόρµας του ολοκληρωµένου ΜΖΙ στην οποία επιδεικνύονται τα 
βασικότερα λειτουργικά στοιχεία του διακόπτη. 

SOA1 
SOA2
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Σχήµα 2.21. Απεικόνιση της διαδικασίας pigtailing µε τη µέθοδο flip-chip 

προσθήκες συζευκτών, να σχηµατίζουν όλο το παθητικό µέρος της διάταξης του 
συµβολόµετρου ΜΖΙ το οποίο ολοκληρώνεται µε την προσθήκη της πλατφόρµας 
daughterboard. Η κυµατοδηγοί παράγονται από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) σε υπόστρωµα 
πυριτίου (silica on silicon). Η πλήρης διάταξη της µητρικής πλατφόρµας απεικονίζεται στο 
Σχήµα 2.20. 

Η διαδικασία ένωσης των θυρών εισόδου/εξόδου του διακόπτη µε εξωτερικές ίνες 
ονοµάζεται pigtailing. Οι εξωτερικές οπτικές ίνες (τέσσερις για κάθε πλευρά του διακόπτη), 
τοποθετούνται σε µία βάση σιλικόνης µε συστοιχία κατάλληλων υποδοχών για τις ίνες σε σχήµα 
τόξου όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.21. Στη συνέχεια, η βάση µε την συστοιχία των οπτικών ινών 
τοποθετείτε επάνω σε µία αντίστοιχη συστοιχία υποδοχών σε σχήµα τόξου στη µητρική 
πλατφόρµα µε τη µέθοδο flip-chip. Η συγκεκριµένη τεχνική απαιτεί υψηλής ακρίβειας 
συναρµολόγηση έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οπτικές απώλειες κατά την σύζευξη του 
φωτός από την οπτική ίνα στον κυµατοδηγό και αντίστροφα.    

Η συναρµολογηµένη συσκευή (Σχήµα 2.22 (α)), µετά από εξονυχιστικό έλεγχο για την 
επιβεβαίωση της οµαλής λειτουργίας της, τοποθετείτε σε κατάλληλα σχεδιασµένη συσκευασία, 
όπως φαίνεται στις φωτογραφίες (β), (γ) στο Σχήµα 2.22.  

 
(α) (β) (γ) 

Σχήµα 2.22.  Φωτογραφίες του υβριδικά ολοκληρωµένου διακόπτη ΜΖΙ, (α) µετά το πέρας της 
συναρµολόγησης, (β) τοποθετηµένο σε ανοιχτή συσκευασία και (γ) τοποθετηµένο στην κλειστή, τελική 
συσκευασία. 
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2.7.2. Εγκατάσταση των διακοπτών ΜΖΙ στο εργαστήριο 

Το ΕΦΕ παρέλαβε µία σειρά από ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ (όπως περιγράφονται στην 
παραπάνω υπό-ενότητα), στα πλαίσια συνεργασίας µε την εταιρεία CIP. Το ΕΦΕ είχε στην 
κατοχή του µεταξύ άλλων, δύο διακόπτες οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της 
διατριβής σαν τα βασικά δοµικά στοιχεία µε τα οποία σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν αµιγώς 
οπτικά τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα2. 

Πριν όµως τεθεί ο διακόπτης σε λειτουργία, είναι απαραίτητη η τοποθέτησή του σε 
κατάλληλη ψυκτική βάση, έτσι ώστε να παραµένει η συσκευή σε χαµηλή θερµοκρασία όταν η  

τελευταία είναι σε λειτουργία. Στη φωτογραφία (α) στο Σχήµα 2.23, φαίνεται ο ολοκληρωµένος 
διακόπτης ΜΖΙ τοποθετηµένος στην ψυκτική βάση ενώ στη φωτογραφία (β) παρουσιάζονται 
όλες οι ηλεκτρικές είσοδοι του διακόπτη. Συγκεκριµένα, υπάρχει µία είσοδος για την 
τροφοδοσία ρεύµατος του κάθε SOA, τέσσερα ζεύγη ακροδεκτών (pins) για την τροφοδοσία 
τάσης των phase shifter (όταν αυτοί χρησιµοποιούνται), καθώς και µία είσοδος για τον έλεγχο 
θερµοκρασίας της συσκευής.  

Η θερµοκρασία του διακόπτη όταν αυτός είναι σε λειτουργία, ελέγχεται από ένα 
εξωτερικό, εµπορικά διαθέσιµο όργανο. Το όργανο του ελεγκτή θερµοκρασίας διαβάζει την 
τιµή θερµοκρασίας του ενεργού τµήµατος του ΜΖΙ µε τη βοήθεια ενός thermistor που 
βρίσκεται µέσα στο ΜΖΙ (αντιλαµβάνεται µεταβολή της διαφοράς δυναµικού στα άκρα του), 
και την διατηρεί σε σταθερή θερµοκρασία (συνήθως 20ο) τροφοδοτώντας  µε το κατάλληλο 
ρεύµα µία πλατφόρµα Peltier. Η Peltier είναι µία θερµό-αγώγιµη πλατφόρµα η οποία βρίσκεται 
κάτω από τους SOA και ανάλογα µε το ρεύµα που διέρχεται από αυτήν, εντείνει ή όχι την 
αποβολή θερµότητας στη συσκευή. 
 

 
(α) (β) 

Σχήµα 2.23. Φωτογραφία του υβριδικού διακόπτη ΜΖΙ (α) τοποθετηµένος σε ψυκτική κατασκευή και 
συνδεδεµένος µε τις απαραίτητες τροφοδοσίες και (β) µε όλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις κατονοµασµένες.  

                                                 
2 Χρησιµοποιήθηκε ένας επιπλέον διακόπτης ΜΖΙ στα εργαστήρια της CIP στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος όµως 
δεν χαρακτηρίστηκε λεπτοµερώς. 
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2.7.3. Αρχικός χαρακτηρισµός των διακοπτών  

Πριν συµπεριληφθούν οι διακόπτες ΜΖΙ σε περίπλοκα πειράµατα, πέρασαν από ένα 
στάδιο χαρακτηρισµού έτσι ώστε να καταγραφούν όλες οι προδιαγραφές των συσκευών αυτών 
τόσο αναφορικά µε τη δοµή τους όσο και µε την απόδοσή τους σε βασικές λειτουργίες. Μία 
τέτοια προσέγγιση φάνηκε στην πορεία ιδιαίτερα χρήσιµή στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
και της απόδοσης των διακοπτών µέσα στο εκάστοτε κύκλωµα υπό δοκιµή. Οι εναρκτήριες 
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, περιλαµβάνουν το στατικό χαρακτηρισµό της 
συµβολοµετρικής διάταξης, αλλά και τον χαρακτηρισµό του διακόπτη στις βασικές λειτουργίες 
του µετατροπέα µήκους κύµατος και του αποπολυπλέκτη.      

2.7.3.1. Στατικός χαρακτηρισµός συµβολόµετρου 

 
 Στο Σχήµα 2.24 παρουσιάζεται η γενικευµένη σχεδίαση των συµβολοµετρικών 
διακοπτών ΜΖΙ3.  Οι θύρες B, C και F, G µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν θύρες εισόδου και 
εξόδου αντίστοιχα, ή και αντίστροφα, ενώ οποιαδήποτε από τις θύρες A, D, E και H µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την είσοδο του σήµατος ελέγχου σε κάθε SOA. Οι συζεύκτες 2x2, από τους 
οποίους µπορεί να εισέρχεται σήµα εισόδου ονοµάζονται couplers, ενώ οι συζεύκτες 2x1 από 
τους οποίους εισέρχεται το σήµα ελέγχου ονοµάζονται Y-junctions. Ο στατικός 
χαρακτηρισµός λοιπόν περιλάµβανε τις µετρήσεις των συζευκτών µε την εξής µέθοδο: Ο 
ενισχυτής SOA1 τροφοδοτήθηκε µε ηλεκτρικό ρεύµα έτσι ώστε να διεγερθεί ενισχυµένη 
αυθόρµητη εκποµπή (Amplified spontaneous emission – ASE). Ο θόρυβος ASE εξέρχεται 
και από τα δύο άκρα του ενισχυτή, διαιρείται αρχικά στους συζεύκτες Y-junction 1 και Y-
junction 3 και έπειτα στους συζεύκτες coupler 1 και coupler 2 αντίστοιχα. Μετρώντας την  
       

 
Σχήµα 2.24.  Σχεδιασµός των ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ 

                                                 
3 Στο Σχήµα 2.24, για απλοποίηση δεν συµπεριλήφθηκαν οι phase shifters εκατέρωθεν των SOA.   
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οπτική ισχύ του θορύβου που καταλήγει σε κάθε θύρα εξόδου του διακόπτη αλλά και συνολικά 
(A+B+C+D ή E+F+G+H), µπορούν να υπολογιστούν οι λόγοι διαίρεσης (splitting ratio) των 
συζευκτών µε βάση τις σχέσεις 2.33, 2.34. 

Στον έναν από τους δύο διακόπτες, η θύρα F παρουσίαζε σηµαντικές απώλειες. 
Θεωρώντας λοιπόν α την απώλεια που εισάγει η θύρα F και PSOA1, PSOA2, τις ισχύς ASE των 
SOA1 και SOA2 αντίστοιχα, οι εξισώσεις 2.33 και 2.34 τροποποιούνται ως εξής:  

HSOAJunctionY PPR =⋅− 13  ′=⋅− ESOAJunctionY PPR 24                                     (2.35) 

( ) ( ) GCouplerSOAJunctionY PRPR =−⋅⋅− − 213 11 ( ) ′=⋅⋅− − GCouplerSOAJunctionY PRPR 2241           (2.36) 

( )
F

CouplerSOAJunctionY P
a

RPR
=

⋅⋅− − 2131
 

( ) ( ) ′=
−⋅⋅− −

F
CouplerSOAJunctionY P

a
RPR 224 11

 (2.37) 

 
Σχήµα 2.25. Τιµές των λόγων διαίρεσης που µετρήθηκαν για τους συζεύκτες και των δύο ΜΖΙ που 
χρησιµοποιήθηκαν στο ΕΦΕ. (Το ευθύγραµµο τόξο αντιπροσωπεύει την είσοδο του συζεύκτη η οποία 
χρησιµοποιήθηκε για την εκάστοτε µέτρηση).    
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Το P χρησιµοποιείται για τις ισχείς που µετρήθηκαν όταν µόνο ο SOA1 είναι ανοικτός, 
ενώ P’ χρησιµοποιείται για τις ισχείς που µετρήθηκαν όταν µόνο ο SOA2 είναι ανοικτός. 
Λύνοντας τις παραπάνω εξισώσεις, βρέθηκε ότι η απώλεια που εισάγει η θύρα F είναι ίση µε 11 
dB. Αναλυτικά όλες οι τιµές των λόγων διαίρεσης των συζευκτών και για τους δύο διακόπτες 
που µετρήθηκαν στο ΕΦΕ, παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.25. Η θύρα Α του διακόπτη 1 
κρίθηκε ακατάλληλη για χρήση καθώς από αυτήν δεν διερχότανε καθόλου οπτική ισχύ. Όπως 
φαίνεται και στο Σχήµα 2.25, οι λόγοι διαίρεσης των συζευκτών αποκλίνουν από την ιδανική 
τιµή τους η οποία είναι 50/50, δηλαδή το εισερχόµενο σήµα να διαιρείται σε δύο ίσα µέρη. Η 
οποιαδήποτε απόκλιση -όταν αυτή είναι ίση, για όλους τους συζεύκτες εκατέρωθεν των 
ενισχυτών (Y-junction), θα ορίσει απλώς την ισχύ του σήµατος ελέγχου (CTRL) που θα εισέλθει 
στο SOA. Στην περίπτωση όµως των συζευκτών εισόδου και εξόδου του ΜΖΙ, η οποιαδήποτε 
απόκλιση από το ιδανικό, προκαλεί µία ανισορροπία στην λειτουργία του συµβολόµετρου. Στην 
περίπτωση που και τα Y-junction δεν είναι ίσα, τότε αυξάνεται ή επιπλέον διαφορική απώλεια 
µεταξύ των δύο βρόγχων. Συγκεκριµένα όταν το σήµα στον ένα βρόγχο του συµβολόµετρου 
υφίσταται διαφορετικές απώλειες από το σήµα στο δεύτερο βρόγχο (συµπεριλαµβανοµένου και 
του µη-ιδανικού συζεύκτη εισόδου), τότε η συµβολή τους στην είσοδο του συζεύκτη εξόδου θα 
είναι ανεπαρκείς µε αποτέλεσµα την απώλεια σήµατος από την µία έξοδο του διακόπτη στην 
άλλη. Μία τέτοια ανισορροπία µπορεί να αντιµετωπισθεί όταν ο διακόπτης έχει µόνο ένα σήµα 
εισόδου, αλλάζοντας τις τιµές των ρευµάτων τροφοδοσίας των δύο SOA. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, η διαφορά απωλειών µεταξύ των δύο βρόγχων εξισορροπείτε από την αντίθετη διαφορά 
κερδών των αντίστοιχων SOA. Βέβαια παράλληλα µε την ρύθµιση του κέρδους του ενισχυτή 
από το ρεύµα τροφοδοσίας, απαιτείται παράλληλα και η διατήρηση της µηδενικής διαφοράς 
φάσης µεταξύ των σηµάτων του κάθε βρόγχου. Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται διαδικασία 
ρύθµισης (biasing) του διακόπτη και πειραµατικά περιλαµβάνει τη ταυτόχρονη ρύθµιση των 
ρευµάτων των δύο ενισχυτών ηµιαγωγού µε την ισχύ αλλά και την πολωτική κατάσταση, του 
σήµατος εισόδου του διακόπτη. Ο διακόπτης είναι βέλτιστα ρυθµισµένος όταν, η µέγιστη ισχύς 
του σήµατος εισόδου (ιδανικά όλο το σήµα) εξέρχεται σε µία και µόνο έξοδο. Η µέγιστη 
δυνατή διαφορά στις ισχείς µεταξύ των δύο θυρών εξόδου (Out1, Out2) σε στατική 
λειτουργία του διακόπτη (χωρίς σήµα ελέγχου) και µε ένα σήµα εισόδου, ονοµάζεται λόγος 
αντίθεσης ή contrast ratio (CR) και αποτελεί µία πολύ σηµαντική µονάδα µέτρησης της 
απόδοσης ενός 1x2 διακόπτη.  

Για την πόλωση του διακόπτη ΜΖΙ 1 χρησιµοποιήθηκαν τιµές ρευµάτων 290 mA για 
τον SOA1 και 165 mA για τον SOA2 για CW σήµα εισόδου στα 1555 nm και µε ισχύ 1 mW . 
Για την ρύθµιση του διακόπτη ΜΖΙ 2, χρησιµοποιήθηκαν τιµές ρευµάτων 280 mA για τον 
SOA1 και 235 mA για τον SOA2 για CW σήµα εισόδου στα 1555 nm µε ισχύ 1.5 mW. Η 
απόκλιση στα ρεύµατα για την ρύθµιση του διακόπτη ΜΖΙ 1 είναι µεγαλύτερη από την 
απόκλιση των ρευµάτων για τη ρύθµιση του διακόπτη ΜΖΙ 2. Αυτό βέβαια ήταν αναµενόµενο 
καθώς όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.25 οι συζεύκτες του διακόπτη ΜΖΙ 1 αποκλίνουν 
περισσότερο από το ιδανικό σε σχέση µε τους συζεύκτες του διακόπτη ΜΖΙ 2. Η διαφορά 
λοιπόν µεταξύ των απωλειών στους δύο βρόγχους του διακόπτη ΜΖΙ 1 είναι µεγαλύτερη και 
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αντίστοιχα είναι µεγαλύτερη και η διαφορά στα ρεύµατα τροφοδοσίας αλλά και στα κέρδη των 
ενισχυτών. Οι βέλτιστες  τιµές CR που µετρήθηκαν µεταξύ των δύο θυρών εξόδου είναι 26 dB 
και 30 dB για τους διακόπτες ΜΖΙ 1 και ΜΖΙ 2 αντίστοιχα.                

2.7.3.2. Ο διακόπτης MZI σε λειτουργία wavelength conversion 

Η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για το πείραµα της µετατροπής µήκους κύµατος 
γνωστό και ως wavelength conversion (WC), ενός σήµατος από τα 1555.6 nm στα 1549.2 nm 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.26. Το πείραµα διεξήχθη µε τον κάθε διακόπτη (ΜΖΙ1 και ΜΖΙ2), 
ξεχωριστά. Ως σήµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκε µία ψευδοτυχαία ακολουθία (PRBS 27-1), µε 
ρυθµό επανάληψης 10 Gb/s4. Μετά από την πηγή οπτικού σήµατος, χρησιµοποιήθηκε οπτικός 
ενισχυτής ερβίου (EDFA) για την ενίσχυση του οπτικού σήµατος, ακολουθούµενος από ένα 
οπτικό ζωνοπερατό φίλτρο (optical bandpass-BP filter) για την καταπίεση του θορύβου ASE. 
Επίσης χρησιµοποιήθηκαν ρυθµιζόµενοι οπτικοί εξασθενητές  (variable optical attenuators – 
VOA) και ελεγκτές πόλωσης (polarization controller – PC) για την βελτιστοποίηση της ισχύος 
και της πολωτικής κατάστασης τους οπτικού σήµατος πριν την είσοδό του στο διακόπτη.  

Ο οπτικός παλµός που εισέρχεται ως σήµα ελέγχου στον διακόπτη, µεταβάλει το 
κέρδος του ενισχυτή SOA 2, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί και η φάση του πεδίου του σήµατος 
εισόδου CW, το οποίο επίσης διέρχεται από τον SOA 2. Ο παλµός ελέγχου προκαλεί λοιπόν 
την µεταβολή φάσης του CW στο κάτω βραχίονα κατά π σε σχέση µε τη φάση του σήµατος  
CW στον πάνω βραχίονα, για το χρονικό διάστηµα του παλµού ελέγχου συν τον χρόνο 
ανάκαµψης του κέρδους του SOA 2. Ο παλµός που αντιστοιχεί στο άθροισµα των δύο 
χρονικών διαστηµάτων, εµφανίζεται στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη ΜΖΙ µε το µήκος 
κύµατος µεταβληµένο από τα 1555.6 nm που ήταν το σήµα ελέγχου στα 1549.2 nm του CW 
σήµατος εισόδου.  

 
Σχήµα 2.26.  Πειραµατική διάταξη για την λειτουργία wavelength conversion 

                                                 
4 Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή οπτικού παλµικού σήµατος για τις δοκιµές των οπτικών 
κυκλωµάτων, περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. 
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ΜΖΙ 1 ΜΖΙ 2 

 

Σχήµα 2.27.  Αποτελέσµατα wavelength conversion 10 Gb/s για τους δύο διακόπτες. ∆ιαγράµµατα 
µατιού (α) στη θύρα µεταγωγής (switched port) και (β) στη θύρα µη-µεταγωγής (unswitched port). 
Χρονική κλίµακα 50 ps/div. 

Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας WC στα 10 Gb/s για τον κάθε διακόπτη ΜΖΙ 1 και 
ΜΖΙ 2, παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.27. Όπως φαίνεται και από τα διαγράµµατα µατιού του 
σχήµατος, τα σήµατα στις θύρες µεταγωγής και µη-µεταγωγής είναι απολύτως συµπληρωµατικά 
όπως ήταν και αναµενόµενο. Αναφορικά µε το διακόπτη ΜΖΙ 1, τα ρεύµατα οδήγησης για τους 
δύο SOA ήταν Ι1 = 165 mΑ και Ι2 = 290 mΑ, και απαιτήθηκαν 1.6 mW, σήµατος CW, και 
900 µW µέσης ισχύος παλµικού σήµατος ελέγχου.  Για τον διακόπτη ΜΖΙ 2, τα ρεύµατα 
οδήγησης για τους δύο SOA ήταν Ι1 = 235 mΑ και Ι2 = 280 mΑ αντίστοιχα, και απαιτήθηκαν 
200 µW σήµατος CW και 640 µW µέσης ισχύος παλµικού σήµατος ελέγχου. 
 

  Λειτουργία wavelength conversion µε την τεχνική οδήγησης push-pull 
  Με ένα σήµα ελέγχου όπως δείχνεται παραπάνω, οι παλµοί στην έξοδο του διακόπτη, 
έχουν εύρος FWHM 72 ps. Ένας παλµός τέτοιου εύρους, παραµορφώνει τη λειτουργία WC του 
διακόπτη, στα 10 Gb/s ή σε υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης. Στην προσπάθεια λοιπόν 
βελτίωσης της απόδοσης του διακόπτη σε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων, το πείραµα 
της µετατροπής µήκους κύµατος επαναλήφθηκε οδηγώντας τον διακόπτη ΜΖΙ 2 µε δύο 
σήµατα ελέγχου (push-pull). Σε αυτό το στάδιο η τεχνική διαφορικής οδήγησης µελετήθηκε 
σχετικά µε την συµπεριφορά του διακόπτη στην καθυστέρηση και την ισχύ των παλµών 
ελέγχου, έτσι ώστε να οριστούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του ΜΖΙ. Η διάταξη του 
πειράµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.28. Επιπλέον σε σχέση µε το Σχήµα 2.26  
χρησιµοποιήθηκε και ένα στοιχείο οπτικής µεταβλητής καθυστέρησης (οptical delay line –  

(α) 

(β) 

(α)

(β)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 102 - 

 
Σχήµα 2.28. Πειραµατική διάταξη για την λειτουργία wavelength conversion στα 10 Gb/s µε την 
µέθοδο διαφορικής οδήγησης push-pull. 

ODL), µε σκοπό να ρυθµίσει την χρονική καθυστέρηση του παλµού pull που «κλείνει» το 
παράθυρο µεταγωγής µε τον παλµό push ο οποίος λίγο πριν, έχει «ανοίξει» το παράθυρο 
µεταγωγής. 

Οι παλµοί εξόδου και για τις δύο τεχνικές οδήγησης του διακόπτη, δηλαδή µε ένα και 
µε δύο (push-pull) σήµατα ελέγχου, αντιπαρατίθενται για σύγκριση στο Σχήµα2.29. Με την 
βοήθεια αυτοσυσχετιστή, το εύρος του παλµού εξόδου για το WC µε push-pull, µετρήθηκε 26 
ps, σηµαντικά µειωµένο σε σχέση µε τον παλµό µονού ελέγχου το οποίο βρέθηκε 72 ps. Τα 26 
ps, εκτός από το εύρος του παλµού στην έξοδο, αντιπροσωπεύουν και το εύρος του παράθυρου 
µεταγωγής που παράχθηκε από τους παλµούς push και pull. Εποµένως η καθυστέρηση ∆τ, 
µεταξύ του παλµού push και του παλµού pull ρυθµίστηκε περίπου στα 26 ps για βέλτιστη 
µεταγωγική λειτουργία. Μεγαλώνοντας την καθυστέρηση ∆τ από την βέλτιστη τιµή της, 
µεγαλώνει το εύρος του µεταγόµενου παλµού, ενώ µικραίνοντας το ∆τ από την βέλτιστη τιµή 
του, µειώνεται σηµαντικά η ισχύ κορυφής του µεταγόµενου παλµού στην έξοδο. Για την 
λειτουργία του διακόπτη απαιτήθηκαν 1,2 mW CW σήµατος εισόδου στα 1555.6 nm, ενώ οι 
ισχείς µεταγωγής (rms) των σηµάτων ελέγχου µετρήθηκαν στα 1.2 mW για τον παλµό push 
(Ppush) και 360 µW για τον παλµό pull (Ppull). Όπως και αναµενόταν, ο παλµός pull 
χρειάστηκε λιγότερη ισχύ για να κλείσει το παράθυρο µεταγωγής , από ότι χρειάστηκε ο 
παλµός push για να το ανοίξει. Βέβαια, το γεγονός ότι το Ppush είναι περίπου τρεις φορές 
µεγαλύτερο από το Ppull οφείλεται στο γεγονός ότι η θύρα εισόδου του παλµού push, 
παρουσίαζε µεγαλύτερες απώλειες από την θύρα εισόδου του παλµού pull.  
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Οδήγηση µε ένα σήµα ελέγχου ∆ιαφορική οδήγηση (Push-pull) 

Σχήµα2.29. Παλµός στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη ΜΖΙ 2 µε ένα σήµα ελέγχου και µε push-pull. 

 

2.7.3.3. Ο διακόπτης MZI σε λειτουργία αποπολυπλεξίας 

 
Το δεύτερο κατά σειρά πείραµα χαρακτηρισµού των διακοπτών ΜΖΙ είναι ο 

αποπολυπλέκτης παλµοσειράς ρολογιού RZ, από τα 10 GΗz στα 2.5 GΗz. Η αποπολυπλεξία 
είναι µία πολύ βασική δικτυακή λειτουργία αλλά συνάµα αρκετά απλή για την βασική δοκιµή 
των διακοπτών. Στο Σχήµα 2.30, απεικονίζεται η πειραµατική διάταξη του αποπολυπλέκτη που 
πραγµατοποιήθηκε για κάθε ένα από τους διακόπτες ΜΖΙ 1 και ΜΖΙ 2. Μία παλµοσειρά 
ρολογιού στα 2.5 GΗz, εισέρχεται στον διακόπτη ως το σήµα ελέγχου, ενώ µία παλµοσειρά 
ρολογιού στα 10 GΗz, εισέρχεται σαν σήµα εισόδου. Ο παλµός εισόδου που συµπίπτει χρονικά 
µε το παράθυρο µεταγωγής που ανοίγει ο παλµός ελέγχου, εξέρχεται από τον διακόπτη στη 
θύρα µεταγωγής. Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι παλµοί του σήµατος εισόδου εξέρχονται από την 
θύρα µη-µεταγωγής. Συνεπώς µε αυτήν τη διάταξη επιτυγχάνεται µία λογική πράξη “AND” 
µεταξύ των παλµών ελέγχου και των παλµών εισόδου. Οπτικοί εξασθενητές και ελεγκτές 
πόλωσης συµπεριλήφθηκαν στους βραχίονες εισόδου του διακόπτη, για τη ρύθµιση της ισχύος 
και της πολωτικής κατάστασης των σηµάτων αντίστοιχα.     

 
Σχήµα 2.30. Πειραµατική διάταξη για τη λειτουργία αποπολυπλεξίας από τα 10 GHz στα 2.5 GHz. 
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ΜΖΙ 1 ΜΖΙ 2 

Σχήµα 2.31. Αποτελέσµατα αποπολυπλεξίας 10/2.5 GHz για τους δύο διακόπτες  (α) στη θύρα 
µεταγωγής (switched port) και (β) στη θύρα µη-µεταγωγής (unswitched port). Χρονική κλίµακα 50 
ps/div. 

Οι απαιτούµενες rms ισχείς για την λειτουργία του διακόπτη ΜΖΙ 1, ήταν 100 µW για 
την παλµοσειρά εισόδου στα 10 GHz και 200 µW για την παλµοσειρά ελέγχου στα 2.5 GHz 
ενώ οι τιµές των ρευµάτων τροφοδοσίας των δύο SOA καταγράφηκαν στα 230 mΑ και 280 mΑ 
αντίστοιχα. Όσον αφορά το ίδιο πείραµα µε τον διακόπτη ΜΖΙ 2, οι απαιτούµενες rms ισχύς 
ήταν 1 mW για την παλµοσειρά εισόδου στα 10 GHz και 1.6 mW για την παλµοσειρά ελέγχου 
στα 2.5 GHz. Τα ίχνη των παλµοσειρών που ελήφθησαν µε τον παλµογράφο στις δύο θύρες 
εξόδου του κάθε ΜΖΙ παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.31. Οι λόγοι σβέσης ΕR µετρήθηκαν 7 dB 
και 8 dB για τον διακόπτη ΜΖΙ 1 και 10 dB και 11 dB για τον διακόπτη ΜΖΙ 2 στις θύρες 
µεταγωγής και µη-µεταγωγής αντίστοιχα. 
 

2.8 Σύνοψη αµιγώς οπτικών διακοπτών  

Ο αµιγώς οπτικός διακόπτης είναι το βασικό δοµικό στοιχείο το οποίο µελετήθηκε και 
χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς κατά την διάρκεια της παρούσας διατριβής για τον σχεδιασµό και 
την ανάπτυξη µίας σειράς οπτικών ψηφιακών κυκλωµάτων δικτυακών εφαρµογών. Ως εκ τούτου, 
το Κεφάλαιο 2, συµπεριλήφθηκε για να περιγράψει την δοµή, τη λειτουργία, τα βασικά 

(α) 

(β) 

(α)

(β)
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χαρακτηριστικά αλλά και τη χρηστικότητα των οπτικών διακοπτών. Η ροή λοιπόν του 
κεφαλαίου περιλαµβάνει τη περιγραφή των οπτικών ενισχυτών ηµιαγωγού (SOA), και κατ’ 
επέκταση της χρήση τους ως τα ενεργά στοιχεία µέσα σε συµβολοµετρικές διατάξεις. 
Περιγράφηκε η δοµή και η αρχή λειτουργίας δύο διαφορετικών συµβολοµετρικών διακοπτών οι 
οποίοι χρησιµοποιήθηκαν στο εργαστήριο, δηλαδή τον διακόπτη UNI και τον ολοκληρωµένο 
διακόπτη ΜΖΙ. Κατόπιν έγινε µία σύντοµη αλλά περιεκτική περιγραφή των ολοκληρωµένων 
διακοπτών ΜΖΙ οι οποίοι µελετήθηκαν σε πειραµατικές διατάξεις στα πλαίσια του ερευνητικού 
προγράµµατος MUFINS. Επιπλέον, παρουσιάστηκε µία σειρά από αρχικά, µικρής έκτασης 
πειράµατα µε τους διακόπτες ΜΖΙ, µε σκοπό την εργαστηριακή εξοικείωση µε την 
συµπεριφορά και την απόδοση των ολοκληρωµένων διακοπτών σε απλά, αλλά ζωτικής σηµασίας 
πειράµατα.  

Συγκεκριµένα οι διακόπτες ΜΖΙ δοκιµάστηκαν στο πείραµα της µετατροπής µήκους 
κύµατος (WC) και στο πείραµα της αποπολυπλεξίας στα 10 GH/z. Το πείραµα του WC 
πραγµατοποιήθηκε πρώτα µε ένα σήµα ελέγχου, ενώ δοκιµάστηκε επιτυχώς και µε δύο σήµατα 
ελέγχου µε την διαφορική τεχνική οδήγησης µε την οποία µειώθηκε το παράθυρο µεταγωγής  
του διακόπτη από 72 ps στα 26 ps για παλµό εισόδου µε FWHM ίσο µε 11 ps. Με τα 
πειράµατα αυτά, αποδείχθηκε ότι η διαφορική τεχνική είναι απαραίτητη για την οδήγηση των 
διακοπτών όταν αυτοί χρησιµοποιούνται σε πειράµατα µετατροπής µήκους κύµατος στα 10 
Gb/s ή υψηλότερα έτσι ώστε να διατηρείτε στην έξοδο ο κύκλος καθήκοντος (duty cycle) του 
εισερχόµενου παλµικού σήµατος. Η διατήρηση του στενού παλµού στην έξοδο του διακόπτη 
είναι απαραίτητη και σε άλλες εφαρµογές του WC όπως για παράδειγµα στο κύκλωµα 
ανάκτησης ρολογιού το οποίο περιγράφεται στα Κεφάλαιο 4, 5 και 6. Αντίθετα µε την 
εφαρµογή της µετατροπή µήκους κύµατος το πείραµα της αποπολυπλεξίας στα 10 Gb/s, δε 
θέτει ως προϋπόθεση την οδήγησή του διακόπτη µε δύο σήµατα ελέγχου, καθώς το αρχικό 
παράθυρο µεταγωγής  είναι αρκετό για να µεταχθούν οι οπτικοί παλµοί του σήµατος εισόδου 
χωρίς κάποια αξιοσηµείωτη παραµόρφωση. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
περιορισµός του ρυθµού λειτουργίας των διακοπτών σε τέτοιες εφαρµογές. Για παράδειγµα για 
να λειτουργήσει ο διακόπτης ΜΖΙ σαν λογική πύλη AND, σε ρυθµό 40 Gb/s, τότε πρέπει το 
παράθυρο µεταγωγής να είναι ίσο ή µικρότερο από 25 ps (περίοδος που αντιστοιχεί ρε ρυθµό 
λειτουργίας 40 Gb/s)  έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η µεταγωγή των παλµών εισόδου χωρίς 
παραµόρφωση στην έξοδο. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι αδύνατο να επιτευχθεί µε ένα σήµα 
ελέγχου, εποµένως και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση της διαφορικής οδήγησης push-pull, 
γίνεται επιτακτική.             

Μία πολύ σηµαντική παρατήρηση που προέκυψε κατά την αρχική λειτουργία των 
διακοπτών, έχει να κάνει µε την ευαισθησία των διακοπτών ΜΖΙ στην πολωτική κατάσταση των 
σηµάτων. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι η σταθερότητα της λειτουργίας των ΜΖΙ ήταν 
σχεδόν ανεξάρτητη στην πόλωση του σήµατος ελέγχου και απολύτως εξαρτώµενη στην πόλωση 
του σήµατος εισόδου. Αναφορικά µε την ευαισθησία του κέρδους των SOA στην πόλωση [2.66], 
η κατασκευάστρια εταιρεία CIP κατόπιν πειραµατικών µετρήσεων, τη µέτρησε µικρότερη από 1 
dB, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στο ΕΦΕ κατά τη λειτουργία των διακοπτών. Παρόλα 
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αυτά, αποδείχθηκε πειραµατικά ότι, η λειτουργία του διακόπτη είναι ευαίσθητη στην πόλωση 
του σήµατος εισόδου. Αυτό οφείλετε στην διπλοθλαστικότητα όλων των παθητικών στοιχείων 
µέσα στο ολοκληρωµένο κύκλωµα όπως οι συζεύκτες, οι phase-shifter αλλά και οι 
κυµατοδηγοί. Πρακτικά, η πόλωση του εισερχόµενου σήµατος ρυθµιζόταν αρχικά µε τους 
ελεγκτές πόλωσης, ενώ κατά τα διάρκεια της λειτουργίας τους η πόλωση βελτιστοποιούταν µε 
µικρό-διορθώσεις σε πραγµατικό χρόνο. Γενικά, οι διακόπτες έδειξαν ιδιαίτερη σταθερότητα 
στην πόλωση, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ολοκληρωµένοι.  

Τέλος πρέπει να αναφερθεί αλλά και να αιτιολογηθεί η εκτενέστερη αναφορά η οποία 
έγινε σε αυτό το κεφάλαιο στους διακόπτες ΜΖΙ σε σχέση µε τους διακόπτες UNI. Η εργασία 
που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της διατριβής, συνέπεσε µε τη τεχνολογική µετάβαση που 
έλαβε χώρα στο ΕΦΕ, από τη µελέτη οπτικών διακοπτών UNI για την ανάπτυξη αµιγώς 
οπτικών τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων, στην µελέτη οπτικών ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ 
τελευταίας τεχνολογίας, για αντίστοιχες εφαρµογές. Ως εκ τούτου, το πρώτο µισό της διατριβής 
αφορούσε στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη βασικών κυκλωµάτων µε τη χρήση των διακοπτών 
UNI, η τεχνογνωσία των οποίων όµως είχε αναπτυχθεί αρκετά πριν την έναρξη αυτής της 
διατριβής. Το δεύτερο µισό της διατριβής εστιάστηκε αφενός στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας 
και την εργαστηριακή εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους οπτικούς διακόπτες ΜΖΙ και 
αφετέρου µε την χρήση των τελευταίων στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη περισσότερο σύνθετων 
οπτικών κυκλωµάτων. Με βάση τα παραπάνω, και θεωρώντας τους ολοκληρωµένους διακόπτες 
ένα καινούργιο κεφάλαιο έρευνας και µελέτης στο ΕΦΕ, δόθηκε εδώ µία εκτενής περιγραφή 
των διακοπτών ΜΖΙ αναφορικά µε την κατασκευή τους  όσο και µε το χαρακτηρισµό τους. 
Συµπερασµατικά, η ερευνητική εργασία που παρουσιάζεται σε αυτήν τη διατριβή, 
αντιπροσωπεύει ένα µικρό κοµµάτι της προόδου της φωτονικής επιστήµης στις τηλεπικοινωνίες, 
δείχνοντας αν όχι τον προορισµό, την κατεύθυνση για αποτελεσµατικότερα και περισσότερο 
“συµπαγή” οπτικά κυκλώµατα για τις τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές του αύριο. Στα επόµενα 
κεφάλαια πλέον παρουσιάζονται τα οπτικά κυκλώµατα που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν, 
πρώτα µε τον διακόπτη UNI και µετέπειτα µε τους ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ.                                 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ    
 
 
                                                                                                                                 

3.1 Εισαγωγή 

Η σχεδίαση και η ανάπτυξη πρωτότυπων οπτικών κυκλωµάτων και υποσυστηµάτων ήταν 
σαφώς το πρώτο µέληµα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, έχοντας ως κίνητρο τις 
αυξανόµενες ανάγκες που παρουσιάζονται παγκοσµίως για την µεταφορά κάθε είδους 
πληροφορίας. Παρόλα αυτά, η ανάδειξη µίας καινοτόµου ιδέας στην παγκόσµια επιστηµονική 
κοινότητα πρέπει να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες εργαστηριακές µετρήσεις που θα 
επιβεβαιώνουν την επιτυχή λειτουργία του πειράµατος και µάλιστα σε εργαστηριακές συνθήκες 
δοκιµής που θα αντικαθιστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πραγµατικές συνθήκες ενός 
δικτύου. Προτού λοιπόν προχωρήσουµε στην αναλυτική παρουσίαση των πειραµάτων που 
πραγµατοποιηθήκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής, το Κεφάλαιο 3 έχει συµπεριληφθεί για να 
δώσει µία πλήρη περιγραφή των διατάξεων και των οργάνων που χρησιµοποιήθηκαν (test-bed) 
για τις εργαστηριακές δοκιµές των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν. Συγκεκριµένα, οι διατάξεις 
δοκιµών περιλαµβάνουν αφενός την παραγωγή του οπτικού ψηφιακού σήµατος το οποίο 
χρησιµοποιείται ως το σήµα δοκιµής στην είσοδο του εκάστοτε κυκλώµατος και αφετέρου την 
διάταξη και τα εργαστηριακά όργανα που χρησιµοποιούνται στην έξοδο του κυκλώµατος για 
την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του. Η γραφική αναπαράσταση της παραπάνω 
περιγραφής δίδεται στο Σχήµα 3.1. 

Όπως φαίνεται και από το σχήµα, το ψηφιακό σήµα δοκιµής παράγεται καταρχάς µε 
ηλεκτρονικά µέσα και κατόπιν µετατρέπεται σε οπτικό σήµα, το οποίο µε την σειρά του 
εισάγεται στο κύκλωµα το οποίο βρίσκεται υπό µελέτη. Στην συνέχεια, η έξοδος του 
κυκλώµατος καταγράφεται για πιθανές µετρήσεις απευθείας στο οπτικό επίπεδο ενώ στην 
συνέχεια µετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήµα για επιπλέον ηλεκτρικές µετρήσεις. Σηµαντική  
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Σχήµα 3.1. Γραφική αναπαράσταση της εργαστηριακής διάταξης που χρησιµοποιήθηκε για την 
εκπόνηση δοκιµών και µετρήσεων στα παραγόµενα οπτικά κυκλώµατα. 

προϋπόθεση για την σύµφωνη λειτουργία του συστήµατος δοκιµής είναι η ύπαρξη ενός 
ηλεκτρικού σήµατος συγχρονισµού το οποίο εµπλέκει την φάση λειτουργίας των οργάνων του 
δέκτη µε αυτήν του αρχικού ποµπού ηλεκτρικού σήµατος. 

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι το σήµα δοκιµής παράγεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
προσοµοιώνει µε το βέλτιστο τρόπο τη ροή δεδοµένων ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 
Επιπλέον, στην παραγωγή του σήµατος δοκιµής συµπεριλαµβάνονται χαρακτηριστικά, τα οποία 
θα χρησιµοποιηθούν στην συνέχεια για την ανάδειξη των ικανοτήτων των παραγόµενων 
κυκλωµάτων σε σχέση µε αντίστοιχα κυκλώµατα διαφορετικών αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών.  

Η λεπτοµερής περιγραφή του σχεδιασµού, της υλοποίησης και των προδιαγραφών του 
συστήµατος δοκιµών και µετρήσεων παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο. Συγκεκριµένα στην 
ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι δύο τεχνικές (διαµόρφωση απολαβής και 
εκλείδωση ρυθµών) µε τις οποίες παράγεται οπτικό ρολόι µε ρυθµό επανάληψης στα 10 Gb/s 
µε παλµούς τύπου επιστροφής στο µηδέν, το οποίο κατόπιν χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
των οπτικών δεδοµένων στα 10 Gb/s όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3. Η ενότητα 3.4 
περιγράφει τις πειραµατικές διατάξεις για την παραγωγή σύγχρονων και ασύγχρονων πακέτων 
δεδοµένων. Οι υπόλοιπες ενότητες περιγράφουν τις ποιο σηµαντικές πειραµατικές µετρήσεις 
αξιολόγησης των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν. Συγκεκριµένα στην ενότητα 3.6 περιγράφεται 
αποκλειστικά η µέθοδος αλλά και η πειραµατική διάταξη της µέτρησης ρυθµού σφαλµάτων, ενώ 
στην ενότητα 3.7 περιγράφονται συνοπτικά κάποια ακόµα από τα ποιο βασικά µετρητικά 
όργανα. Τέλος µία σύντοµη ανακεφαλαίωση του κεφαλαίου δίδεται στην ενότητα 3.8. 

 

3.2 Οπτικές πηγές ρολογιού   

Η δηµιουργία µίας οπτικής παλµοσειράς, ή αλλιώς του οπτικού ρολογιού αποτελεί το 
πρώτο πειραµατικό στάδιο για την παραγωγή του ψηφιακού οπτικού σήµατος δεδοµένων. 
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Συγκεκριµένα, το οπτικό ρολόι θα χρησιµοποιηθεί ως η µικροκυµατική φέρουσα επάνω στην 
οποία θα διαµορφωθούν αργότερα τα δεδοµένα. Οι οπτικοί παλµοί παράγονται 
χρησιµοποιώντας συσκευές λέιζερ σε παλµική λειτουργία. Η επιλογή των χαρακτηριστικών 
λειτουργίας των παλµικών λέιζερ, θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά µε γνώµονα την 
εφαρµογή στην οποία χρησιµοποιούνται. Εξαιρετικής σηµασίας είναι ο καθορισµός των 
παραµέτρων λειτουργίας ενός λέιζερ, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές προδιαγραφές 
τόσο των OTDM, όσο και των WDM δικτύων [3.1] - [3.4]. Οι κυριότερες απαιτήσεις είναι η 
εκποµπή στο παράθυρο µήκους κύµατος γύρω από τα 1550 nm, η µονορυθµική λειτουργία, η 
παραγωγή στενών παλµών και η σταθερότητα λειτουργίας. Οι απαιτήσεις αυτές επηρεάζουν τη 
µέγιστη απόσταση διάδοσης των οπτικών παλµών, χωρίς αυτοί να παραµορφωθούν, και τον 
επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης στο δίκτυο [3.5], [3.6].  

Σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των χαρακτηριστικών αυτών παίζει το είδος 
διαµόρφωσης καθώς και το ίδιο το λέιζερ που χρησιµοποιείται. Υπάρχουν πληθώρα από λέιζερ 
µε παλµική λειτουργία όπως λέιζερ ηµιαγωγού [3.7], [3.8], λέιζερ µε οπτική ίνα [3.9], [3.10] ή 
λέιζερ µε εµποτισµένο υλικό σταθερής κατάστασης [3.11], [3.12] καθώς και διαφορετικές 
τεχνικές για να επιτευχθεί αυτό, όπως η απευθείας διαµόρφωση (direct modulation) [3.13]- 
[3.15], η εξωτερική διαµόρφωση (external modulation) [3.16]-[3.20] και η εγκλείδωση ρυθµών 
(mode-locking) του laser [3.21]-[3.26]. Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν δύο από τις ποιο 
διαδεδοµένες ηµιαγώγιµες οπτικές παλµικές πηγές δηλαδή η διαµόρφωση απολαβής σε διοδικά 
λέιζερ κατανεµηµένης ανάδρασης (DFB) και το λέιζερ εγκλείδωσης ρυθµών ή mode-locked 
lasers (MLL), τα οποία και χρησιµοποιηθήκαν στις πειραµατικές διατάξεις που παρουσιάζονται 
εδώ. 

3.2.1 ∆ιοδικά λέιζερ κατανεµηµένης ανάδρασης - DFB lasers 

Μία από τις πιο ελκυστικές λύσεις για την παραγωγή οπτικών παλµών είναι τα διοδικά 
laser κατανεµηµένης ανάδρασης (Distributed Feedback Laser Diodes-DFBs). Τα τελευταία 
χρόνια τα laser αυτά χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, είτε αυτά 
χρησιµοποιούν πολυπλεξία κατά µήκος κύµατος (WDM), είτε πολυπλεξία στο πεδίο του 
χρόνου (OTDM), επειδή δυναµικά η λειτουργίας τους είναι µονορυθµική, ακόµα και κάτω υπό 
συνθήκες διαµόρφωσης. Το µήκος κύµατος εκποµπής τους είναι στην περιοχή των 1550 nm. Σε 
πολυκυµατικές εφαρµογές, τα DFB γίνονται ελκυστικά, καθώς έχουν τη δυνατότητα εκποµπής 
φωτός µε στενό εύρος γραµµής (narrow linewidth) και σταθερό µήκος κύµατος. Από την άλλη 
σε OTDM εφαρµογές το πλεονέκτηµα των λέιζερ αυτών, είναι η παραγωγή αρκετά στενών 
οπτικών παλµών, µε τύπο διαµόρφωσης επιστροφής στο µηδέν (Return to Zero-RZ). 
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(α) (β) 

Σχήµα 3.2. (α) Σχηµατική δοµή laser διπλής ετεροδοµής (double heterostructure). (β) ∆ιάγραµµα 
ζωνών ενός laser διπλής ετεροδοµής κάτω από απευθείας διέγερση ρεύµατος. 

Η επίτευξη µονορυθµικής λειτουργίας στα λέιζερ ηµιαγωγού είναι ένα πρόβληµα που 
απασχόλησε τους ερευνητές για πολλά χρόνια. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν κατά καιρούς 
διάφορες διατάξεις ηµιαγωγών [3.27], [3.28]. Οι κυριότερες από αυτές τις διατάξεις είναι το 
λέιζερ κατανεµηµένου ανακλαστήρα Bragg (Distributed Bragg Reflector-DBR) [3.29], το 
λέιζερ εξωτερικού ανακλαστήρα (external reflector) [3.30] και το λέιζερ κλειδώµατος µε έγχυση 
ρεύµατος (injection locking) [3.31], [3.32]. Από όλες αυτές τις διατάξεις, µόνο τα λέιζερ DFB 
και DBR δεν απαιτούν τη χρήση εξωτερικού κυκλώµατος για την επίτευξη µονορυθµικής 
λειτουργίας [3.27], [3.28], [3.33]. 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής χρησιµοποιήθηκαν, µε βάση τα παραπάνω 
ελκυστικά χαρακτηριστικά, DFB λέιζερ για την παροχή της απαιτούµενης οπτικής ισχύος. Οι 
πηγές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, όσον αφορά την αρχή λειτουργίας, τη 
δοµή, τη διαµόρφωση και το χαρακτηρισµό τους. 

3.2.1.1. Distributed feedback laser-DFB: ∆οµή και λειτουργία 

 
Η δοµή ενός DFB laser σε γενικές γραµµές είναι παρόµοια µε αυτή οποιουδήποτε 

ηµιαγώγιµου λέιζερ (semiconductor laser). Αποτελείται από µια διπλή ετεροεπαφή (double 
heterojunction), δηλαδή µια pn-επαφή. Η ετεροεπαφή είναι µια επαφή µεταξύ δύο υλικών µε 
διαφορετικά ενεργειακά χάσµατα. Για την επίτευξη της διαφοράς στα ενεργειακά χάσµατα των 
δύο επαφών, η καθεµία από αυτές (τόσο το p-, όσο και το n-στρώµα) είναι κατασκευασµένη 
από έναν αριθµό επιστρώσεων από διαφορετικά υλικά, που καλούνται ετεροστρώµατα 
(heterolayers). Η περιοχή επανένωσης των φορέων βρίσκεται µεταξύ των δύο επαφών, και 
καλείται ενεργός περιοχή (active layer). Με τη διάταξη διπλής ετεροδοµής (double 
heterostructure) [3.34] λύθηκε το πρόβληµα του περιορισµού της πυκνότητας των φορέων σε 
διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της ενεργού περιοχής. Σχηµατικά, η δοµή τέτοιων ηµιαγώγιµων 
laser απεικονίζεται στο Σχήµα 3.2 (α). 
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.2 (α), το ηλεκτρικό ρεύµα για την άντληση του laser 
εισέρχεται στην ενεργό περιοχή µέσω µιας µικρής οπής µε αποτέλεσµα, έστω και µια µικρή 
έγχυση ρεύµατος να προκαλεί υψηλή συγκέντρωση φορέων µέσα σε αυτή. Είναι προφανές ότι η 
επανένωση των φορέων γίνεται µόνο στην ενεργό περιοχή, λόγω της διπλής ετεροδοµής. Το 
συµπέρασµα αυτό µπορεί να εξαχθεί εύκολα και από το Σχήµα 3.2 (β), στο οποίο φαίνεται το 
ενεργειακό διάγραµµα της διόδου, όταν αυτή είναι ορθά πολωµένη. Οι ποσότητες Eg1, Eg2 και 
Eg3 υποδηλώνουν τα ενεργειακά διάκενα του n-στρώµατος, της ενεργού περιοχής και του p-
στρώµατος, αντίστοιχα, και ισχύει Eg1, Eg3 >> Eg2. Με Fc και Fu υποδηλώνονται οι στάθµες 
Fermi της ζώνης αγωγιµότητας και σθένους, αντίστοιχα. Η έγχυση ρεύµατος έχει ως 
αποτέλεσµα την έγχυση ηλεκτρονίων από το n-στρώµα, και οπών από το p-στρώµα. Οι 
διαφορές στις ενεργειακές στάθµες των δύο στρωµάτων απαγορεύει την διέλευση ηλεκτρονίων 
και οπών στο p- και n- στρώµα, αντίστοιχα. Έτσι οι φορείς επανενώνονται στην ενεργό περιοχή, 
αφού τα ηλεκτρόνια εκεί «συναντούν» οπές.  

Η διαφοροποίηση των laser κατανεµηµένης ανάδρασης από τα απλά ηµιαγώγιµα laser 
έγκειται στην ύπαρξη ενός κατανεµηµένου φράγµατος περίθλασης κοντά στην ενεργό περιοχή 
κατά το διαµήκη άξονα του laser (Σχήµα 3.3). Το φράγµα αυτό εισάγει περιοδική µεταβολή 
του δείκτη διάθλασης στον κυµατοδηγό του laser κατά την διεύθυνση διάδοσης του κύµατος, 
οπότε έχουµε ανάδραση οπτικής ενέργειας µέσω της ανάκλασης Bragg. Πιο συγκεκριµένα, το 
οπτικό κύµα που διαδίδεται κατά την +z διεύθυνση ανακλάται στο φράγµα, µε αποτέλεσµα την 
διάδοση ενός κύµατος κατά την -z διεύθυνση, και αντίστροφα. Οι ανακλάσεις αυτές 
επαναλαµβάνονται συνεχώς και αποτελούν διαδικασία ανάλογη µε τις ταλαντώσεις των ρυθµών 
µέσα σε µία κοιλότητα αποτελούµενη από δύο κάτοπτρα. Λόγω όµως της περιοδικής 
κυµάτωσης του φράγµατος περίθλασης Bragg µε βήµα επανάληψης Λ, µόνο οι κυµατικοί 
τρόποι διάδοσης που ικανοποιούν την συνθήκη του φράγµατος Bragg συµβάλλουν ενισχυτικά 
και τελικά εκπέµπονται. Έτσι, ο ρυθµός που τελικά εκπέµπεται είναι: 

m
n2
cf

eff
0 Λ
=      (3.1) 

Στην παραπάνω σχέση, το  neff δηλώνει τo δείκτη διάθλασης της ενεργού περιοχής, Λ 
είναι η περίοδος του φράγµατος περίθλασης και m=1,2 είναι ακέραιος που εκφράζει την τάξη 
του φράγµατος περίθλασης. Βάση λοιπόν της διαδικασίας αυτής, ένα συγκεκριµένο µήκος 
κύµατος ενισχύεται εις βάρος των υπολοίπων και ως εκ τούτου η έξοδος του DFB είναι απλής 
συχνότητας (µονοχρωµατική). Το κατώφλι πάνω από το οποίο έχουµε έναυση (εκποµπή 
ακτινοβολίας) εξαρτάται από το κέρδος της κοιλότητας και την φάση του οπτικού κύµατος 
[3.33]. 

Σε ένα τέτοιο laser, όπου οι δύο ακριανές του όψεις έχουν αντιανακλαστικό επίστρωµα, 
οι δύο συµµετρικοί, ως προς το µήκος κύµατος Bragg, ρυθµοί θα ενισχυθούν µε το ίδιο περίπου 
κέρδος, οπότε και θα εκπέµπουν ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε µονορυθµική 
εκποµπή. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, χρησιµοποιούνται δύο τεχνικές. 
Σύµφωνα µε την πρώτη, εισάγονται διαφορετικής ανακλαστικότητας επιστρώµατα, µε 
αποτέλεσµα την αλλαγή στη φάση του οπτικού κύµατος. Με 
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Σχήµα 3.3. ∆οµή ενός DFB laser. 

τη δεύτερη τεχνική, που είναι και η πιο διαδεδοµένη, το φράγµα περίθλασης µέσα στο laser 
τροποποιείται στο κεντρικό του σηµείο, έτσι ώστε να εισάγεται σε αυτό ολίσθηση φάσης. 
Συγκεκριµένα, η εκποµπή ενός ρυθµού διάδοσης στη συχνότητα f0 απαιτεί την επιπλέον 
ολίσθηση της φάσης των ρυθµών ±π κατά τη διάρκεια µίας πλήρους ταλάντωσης µέσα στην 
κοιλότητα [3.33]. Η ολίσθηση φάσης των ρυθµών µπορεί να επιτευχθεί, είτε µε αλλαγή της 
φάσης του φράγµατος περίθλασης στο κέντρο του (Σχήµα 3.4(β)), είτε µε την προσθήκη µίας 
περιοχής τροποποίησης της φάσης µήκους Lφ (Σχήµα 3.4(γ)). Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται 
αναλυτικά η δοµή του DFB laser χωρίς καθορισµό στη φάση, µε ολίσθηση φάσης και µε 
προσθήκη περιοχής τροποποίησης της φάσης, καθώς και παρουσιάζεται το οπτικό φάσµα ενός 
laser χωρίς και µε ολίσθηση φάσης (Σχήµα 3.4(δ) και (ε)): 

3.2.1.2. Μετρήσεις πηγής DFB σε λειτουργία συνεχούς κύµατος   

Όπως κάθε laser, έτσι και τα DFB χαρακτηρίζονται από δύο καταστάσεις λειτουργίας 
τη λειτουργία συνεχούς κύµατος (Continuous Wavelength-CW) και την παλµική λειτουργία  

 
Σχήµα 3.4. Το φράγµα περίθλασης για DFB λέιζερ (α) χωρίς καθορισµό φάσης, (β) µε ολίσθηση φάσης 
και (γ) µε προσθήκη περιοχής τροποποίησης της φάσης. Στα δεξιό τµήµα φαίνεται η φασµατική 
εκποµπή του λέιζερ (δ) για την περίπτωση που δεν υπάρχει καθορισµός φάσης, και (ε) για την περίπτωση 
που υπάρχει αλλαγή στη φάση, είτε µε τη µέθοδο του (β), είτε µε αυτή του (γ). 
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Σχήµα 3.5. Σχήµα 3.6. (α) ∆ιάταξη για τη CW λειτουργία της διόδου και (β) καµπύλη ισχύος-ρεύµατος 
(P-I curve) της διόδου µε λειτουργία στα 1545 nm. 

[3.28], [3.33]. Κατά την λειτουργία συνεχούς κύµατος, το λέιζερ τροφοδοτείται από ένα 
σταθερό dc ρεύµα όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.5 (α). Το λέιζερ που παρουσιάζεται στο 
παραπάνω σχήµα έχει επιλεχθεί ενδεικτικά καθώς, στα πειράµατα που πραγµατοποιηθήκαν,  
χρησιµοποιήθηκαν πηγές διαφόρων µηκών κύµατος. Το dc ρεύµα το οποίο τροφοδοτεί την 
πηγή, παράγεται από ένα εµπορικά διαθέσιµο τροφοδοτικό ρεύµατος. Η θερµική 
σταθεροποίηση του ενεργού ηµιαγωγού της διόδου γίνεται µε έναν θερµοηλεκτρικό ελεγκτή 
θερµοκρασίας, που περιλαµβάνει ένα στοιχείο Peltier και έναν θερµικό ανιχνευτή (thermistor) 
ενσωµατωµένα στην συσκευασία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι ονοµαστικές τιµές λειτουργίας 
των λέιζερ, αναφέρονται στη σταθερή θερµοκρασία 20°C. Στην έξοδο του DFB, τοποθετείται 
ένας οπτικός αποµονωτής (isolator) για την προστασία του laser από πιθανές ανακλάσεις 
οπτικής ισχύος. 

    Η χαρακτηριστική καµπύλη ισχύος-ρεύµατος (P-I curve) της διόδου λαµβάνεται 
καταµετρώντας την ισχύ εξόδου της διόδου σε διάφορες τιµές του ρεύµατος οδήγησης, και η 
γραφική της αναπαράσταση φαίνεται στο Σχήµα 3.5 (β). Από την καµπύλη αυτή είναι εµφανές 
ότι το ρεύµα κατωφλίου της διόδου, όπου αρχίζει η εξαναγκασµένη εκποµπή φωτονίων ή φωτός 
λέιζερ, είναι 7 mA. Το οπτικό φάσµα του σήµατος εξόδου της διόδου παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 3.6, το οποίο και εκδηλώνει τη µονοχρωµατική φύση του CW σήµατος µε µήκος  

Σχήµα 3.6. Φάσµα διόδου στα 1545 nm σε (α) γραµµική κλίµακα και (β) λογαριθµική κλίµακα. 
Κλίµακα άξονα µήκους κύµατος: (α) 1 nm/div (β) 0,5 nm/div. Κλίµακα κάθετου άξονα ισχύος: (α) 20 
µW/div (β) 5 dB/div. 

(α) (β) 
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κύµατος στα 1545 nm.  

3.2.1.3. ∆ιαµόρφωση απολαβής  

Για την παλµική λειτουργία ενός DFB laser χρησιµοποιείται η τεχνική της 
διαµόρφωσης απολαβής (gain switching) [3.15], [3.35]. Η τεχνική αυτή είναι αρκετά απλή και 
οδηγεί στην παραγωγή σχετικά στενών οπτικών παλµών [3.36], [3.37]. Η άντληση της διόδου 
γίνεται µε έναν συνδυασµό συνεχούς ρεύµατος (dc) και ενός αρµονικού µικροκυµατικού (RF) 
σήµατος. Τα δύο αυτά σήµατα συνδυάζονται µε την βοήθεια ενός προσαρµογέα σύζευξης και 
υπέρθεσης dc και RF ρεύµατος, ο οποίος καλείται Bias-T. Το Bias-T έχει δύο εισόδους και µία 
έξοδο όπως περιγράφεται και στο Σχήµα 3.7 (α). Το RF σήµα εισέρχεται σε πυκνωτή C και 
συνδυάζεται µε το συνεχές ρεύµα µέσω ενός πηνίου L για να προκύψει τελικά ένα ηλεκτρικό 
σήµα µε την µορφή ( )ωtsinI + I = I(t) maxdc  το οποίο και τροφοδοτεί στην συνέχεια το DFB 
laser. Με τη µέθοδο αυτή, το κέρδος του διοδικού laser διαµορφώνεται από το µικροκυµατικό 
σήµα εισόδου, µε αποτέλεσµα να προκύψει µια παλµοσειρά συχνότητας, ίση µε τη συχνότητα 
αυτού του σήµατος όπως περιγράφεται και σχηµατικά στο Σχήµα 3.7 (β). Συγκεκριµένα, η 
δίοδος πολώνεται, αρχικά, λίγο πάνω από το κατώφλι λειτουργίας της, ενώ το RF σήµα 
υπερτίθεται πάνω στο DC. Στο σχήµα αυτό, φαίνεται ότι για το χρονικό διάστηµα στο οποίο το 
συνδυασµένο DC και RF σήµα, που επάγεται στη δίοδο, διατηρείται µεγαλύτερο από το ρεύµα 
κατωφλίου της Ιth, κυριαρχεί η εξαναγκασµένη εκποµπή και η δίοδος ακτινοβολεί, δίνοντας 
παλµό εύρους µερικών psec όπως φαίνεται κατά αντιστοιχία στο ένθετο διάγραµµα οπτικής 
ισχύος στην έξοδο της διόδου. Αντίθετα, στο χρονικό διάστηµα για το οποίο το συνδυασµένο 
αυτό σήµα είναι µικρότερο από το ρεύµα κατωφλίου Ιth, η δίοδος δεν εκπέµπει φωτεινή 
ακτινοβολία (υπάρχει αυθόρµητη εκποµπή πολύ µικρής ισχύος, ενώ ένα ακόµη µικρότερο 
ποσοστό της ισχύος αυτής συζευγνύεται στην προσαρτηµένη ίνα). Με αυτόν τον τρόπο 
προκύπτουν διαµορφωµένοι οπτικοί παλµοί στην συχνότητα του επιβαλλόµενου RF σήµατος.  

Το εύρος ηµίσειας ισχύος των παραγόµενων παλµών (FWHM) επηρεάζεται από το DC 
ρεύµα πόλωσης της διόδου, την ισχύ του επιβαλλόµενου RF σήµατος, την συχνότητά του, την  

 

Σχήµα 3.7. (α) Παραγωγή του ηλεκτρικού σήµατος για την διαµόρφωση απολαβής και (β) η αρχή 
λειτουργίας της τεχνικής διαµόρφωσης απολαβής ενός διοδικού λέιζερ. 

(α) (β)
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κορυφή της απολαβής (gain peak) και το υλικό και τη δοµή του διοδικού laser [3.15]. Πιο 
συγκεκριµένα, το FWHM των παραγόµενων παλµών µειώνεται, καθώς το RF σήµα λόγω της 
επιβολής της RF ισχύος αυξάνει σε σταθερή συχνότητα διαµόρφωσης, δεδοµένου ότι η 
συγκέντρωση των φορέων µειώνεται δραστικά λόγω της εξαναγκασµένης εκποµπής. Ωστόσο, το 
FWHM των παλµών ελαττώνεται ή αυξάνει καθώς το ρεύµα πόλωσης (dc) αυξάνει, γεγονός που 
εξαρτάται κυρίως από την κορυφή της απολαβής (gain peak) και την συµπίεση. Μάλιστα, το 
FWHM µειώνεται καθώς η συχνότητα αυξάνει για διόδους µε υψηλή συµπίεση κέρδους ή 
χαµηλή απολαβή. Τέλος, το υλικό αλλά και η δοµή των διοδικών laser επηρεάζει την σχέση 
FWHM-συχνότητας διαµόρφωσης. 

Ο υπολογισµός ενός ορίου για το χρονικό εύρος των παλµών ενός DFB laser είναι ένα 
θέµα που έχει µελετηθεί σε βάθος [3.15], [3.38]. Μια απλουστευµένη θεώρηση συσχετίζει το 
χρονικό εύρος αυτών µε την συχνότητα διαµόρφωσης και τους φορείς στο κατώφλι και στη 
διαφάνεια [3.15]: 

mN

p
FWHM fn

τ
Τ =      (3.2) 

όπου ΤFWHM είναι το χρονικό εύρος ηµίσειας ισχύος του παλµού και 
)N)/(NN(Nn oththN −−= . 

Από την τελευταία σχέση φαίνεται ότι αύξηση της συχνότητας διαµόρφωσης έχει ως 
αποτέλεσµα την µείωση του χρονικού εύρους των παραγόµενων παλµών. Μέχρι σήµερα η 
τεχνολογία κατασκευής των DFB λέιζερ επιτρέπει την συχνότητα διαµόρφωσης αυτών µέχρι και 
25 GHz [3.39]. 

3.2.1.4. Μετρήσεις διαµόρφωσης απολαβής στα 10 GHz 

Η τεχνική διαµόρφωσής απολαβής χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία οπτικής 
παλµοσειράς τύπου RZ (οπτικό ρολόι) σε ρυθµό 10 GHz η οποία και χρησιµοποιείται κατόπιν 
ως η µικροκυµατική φέρουσα των δεδοµένων. Για την παραγωγή της παλµοσειράς ρολογιού 
στα 10 GHz χρησιµοποιήθηκαν διάφορες δίοδοι DFB λέιζερ σχετικά µε το µήκος κύµατος,  
ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των πηγών στο εργαστήριο και τις ανάγκες του εκάστοτε 
πειράµατος.. Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές µετρήσεις της 
διαµόρφωσης απολαβής στα 10 GHz που πραγµατοποιήθηκαν µε DFB laser µήκους κύµατος 
παραγόµενου φωτός στα 1549,2 nm. Το ρεύµα κατωφλίου αυτής της διόδου είναι 4,5 mA. Η 
συνολική διάταξη οδήγησης της διόδου και παραγωγής του παλµικού σήµατος φαίνεται στο 
Σχήµα 3.8. 

Η µικροκυµατική γεννήτρια παράγει ηµιτονικό σήµα στα 10 GHz, το οποίο 
υπερτίθεται στο dc ρεύµα οδήγησης µέσω του Bias-T, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Με 
κατάλληλες στάθµες για το dc και το RF ρεύµα, επιτυγχάνεται η διαµόρφωση απολαβής της  
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Σχήµα 3.8. ∆ιάταξη για την παλµική λειτουργία της διόδου στα 10 GHz µε τη µέθοδο διαµόρφωσης 
απολαβής. 

διόδου, η οποία οδηγεί στην παραγωγή οπτικών παλµών σε συχνότητα επανάληψης fcarrier= 10 
GHz. Το ίχνος αυτοσυσχέτισης (auto-correlation trace) και το οπτικό φάσµα των παλµών, που 
παράγονται στην έξοδο του αποµονωτή, φαίνονται στο Σχήµα 3.9 (α) και (β) αντίστοιχα. Οι 
συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριµένης διόδου είναι 36 mA dc ρεύµα και -8 dBm ισχύς RF 
σήµατος. 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήµα, για αυτές τις συνθήκες λειτουργίας, οι 
παραγόµενοι παλµοί έχουν φασµατικό εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 0,6 nm και χρονικό εύρος 
ηµίσειας ισχύος ίσο µε 42  psec, ενώ το σχήµα των παλµών είναι τύπου Gauss. Όσο αναφορά 
το οπτικό φάσµα, οι 10 GHz αρµονικές είναι εµφανείς µόνο στο κέντρο του φάσµατος. 
(απέχουν κατά 0,08 nm) και αυτό οφείλεται στην χαµηλή φασµατική ανάλυση του διαθέσιµου 
οπτικού αναλυτή φάσµατος (optical spectrum analyzer). Όπως φαίνεται από το Σχήµα 3.9, για 
αυτές τις συνθήκες λειτουργίας, οι παραγόµενοι παλµοί είναι τύπου Gauss, έχουν φασµατικό 
εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 0,6 nm και χρονικό εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 42 psec. Σε 
αυτήν την περίπτωση και όταν ο ρυθµός του ρολογιού είναι 10 GHz (περίοδος παλµών στα 100 
ps), η αλληλοεπικάλυψη διαδοχικών παλµών είναι αναπόφευκτη καθώς η ισχύ του παλµού κοντά   

 
Σχήµα 3.9. (α) Ιχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην έξοδο του οπτικού αποµονωτή. Χρονική 
κλίµακα: 14 psec/div. (β) Οπτικό φάσµα του παλµικού σήµατος στην έξοδο του οπτικού αποµονωτή. 
Κλίµακα άξονα µήκους κύµατος: 0,2 nm/div. Κλίµακα κάθετου άξονα ισχύος: 15 dB/div. 

(β)
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στην βάση του πλησιάζει η και ξεπερνάει το διπλάσιο του χρονικού εύρους ηµίσειας ισχύος. Για 
αυτόν το λόγο οι παραγόµενοι παλµοί πρέπει να συµπιεστούν πριν χρησιµοποιηθούν στα 
κυκλώµατα υπό δοκιµή. Η τεχνική συµπίεσης των παλµών περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. 

3.2.1.5. Παρουσία chirp και γραµµική συµπίεση παλµών 

Ο οπτικός παλµός όπως εκπέµπεται από την δίοδο DFB περιέχει µία στιγµιαία 
µεταβολή της συχνότητας του πεδίου κατά µήκος του παλµού. Αυτή η µεταβολή µπορεί να 
είναι γραµµική αλλά και µη γραµµική, φαινόµενα τα οποία δηµιουργούνται κατά την διαδικασία 
του gain switching της διόδου. Η στιγµιαία µεταβολή της συχνότητας ισοδυναµεί µε αλλαγή 
της φάσης και ονοµάζεται τρέµουλο φάσης η chirp (C) [3.28], [3.40]. Από το Σχήµα 3.10 
φαίνεται ότι για chirp C>0 η στιγµιαία συχνότητα µεταβάλλεται γραµµικά από το πίσω στο 
µπροστά µέρος του παλµού, ενώ το αντίθετο συµβαίνει για C<0.  Το µη-γραµµικό chirp δεν 
απεικονίζεται εδώ αλλά συνήθως εµφανίζεται στις άκρες του οπτικού παλµού ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις µπορεί να είναι και αµελητέο.  

Το chirp των παλµών που εκπέµπονται από τα διοδικά DFB είναι αρνητικό άρα το 
πεδίο στους παλµούς συµπεριφέρεται όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.10 (β). Σε αυτό το σηµείο 
χρησιµοποιείται µία οπτική ίνα αναίρεσης της διασποράς (Dispersion Compensation Fiber - 
DCF) η οποία έχει την ιδιότητα µε ένα συγκεκριµένο µήκος να επιβραδύνει την διάδοση των 
χαµηλών συχνοτήτων (δεξιά του παλµού στο Σχήµα 3.10 (β)) και ταυτόχρονα να επιταχύνει την  
διάδοση των υψηλών συχνοτήτων (αριστερά του παλµού στο Σχήµα 3.10 (β)) µε αποτέλεσµα 
την συµπίεση του παλµού [3.40], [3.41]. Φυσικά το χρονικό εύρος ενός παλµού δεν µπορεί να 
λάβει αυθαίρετα µικρές τιµές. Σε παλµούς τύπου Gauss το χρονικό εύρος του παλµού ∆Τ µε το 
φασµατικό εύρος του παλµού ∆ω συσχετίζονται από το λεγόµενο φασµατικό-χρονικό 
γινόµενο5[3.35]: 

  ( )2144,0 CT +⋅=∆⋅∆ ω       (3.3) 

Ενώ για παλµούς µε απουσία chirp αυτή απλοποιείται σε 

    44,0=∆⋅∆ ωT        (3.4) 

(α) (β)  
Σχήµα 3.10. Παλµός Gauss µε χρονικά µεταβαλλόµενη στιγµιαία συχνότητα για (α) C>0 και (β) C<0 . 

                                                 
5 Η γενικευµένη µορφή του γινοµένου φάσµατος-χρόνου είναι ∆Τ∆ω = 1, ενώ εδώ παρουσιάζεται η σχέση για 
παλµούς Gauss µε ∆Τ και ∆ω να αναφέρονται σε τιµές FWHM της κάθε καµπύλης. 
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Σχήµα 3.11. (α) ‘Ιχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην έξοδο της DCF ίνας. Χρονική κλίµακα: 5 
psec/div. (β) Οπτικό φάσµα του παλµικού σήµατος στην έξοδο της DCF ίνας. Κλίµακα άξονα µήκους 
κύµατος: 0,2 nm/div. Κλίµακα κάθετου άξονα ισχύος: 15 dB/div. 

Εποµένως για δεδοµένο φασµατικό εύρος ενός παλµού αντιστοιχεί µία ελάχιστη τιµή του 
χρονικού εύρους του παλµού. Σε αυτή τη µορφή του ο παλµός ονοµάζεται παλµός 
περιορισµένου µετασχηµατισµού Fourier η Fourier transform-limited. 

Επιστρέφοντας στις τιµές χρονικού και φασµατικού εύρους του παλµού (φασµατικό 
εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 0.6 nm και χρονικό εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 42  psec) που 
µετρήθηκαν στο εργαστήριο στην έξοδο της διόδου (Σχήµα 3.9) προκύπτει ότι το φασµατικό-
χρονικό γινόµενο των παλµών είναι περίπου ίσο µε 3.15, οπότε οι παλµοί αυτοί παρουσιάζουν 
chirp C=-7 (χρησιµοποιώντας τη σχέση 3.3). Εποµένως, υπάρχουν τα περιθώρια για περαιτέρω 
χρονική συµπίεση των παλµών µε χρήση κατάλληλου µήκους µίας ίνας αναίρεσης της 
διασποράς (Dispersion Compensation Fiber - DCF) µετά τον αποµονωτή [3.40], ώστε οι 
παλµοί να γίνουν transform limited. 

 Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν στην έξοδο του αποµονωτή 540 m DCF ίνας µε 
παράµετρο διασποράς D= -93,6 psec/nm/km. Το ίχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην 
έξοδο της DCF ίνας φαίνεται στο Σχήµα 3.11 (α) και το χρονικό εύρος ηµίσειας ισχύος αυτών 
είναι ίσο µε 9 psec. Το οπτικό φάσµα του σήµατος στην έξοδο της ίνας είναι, προφανώς, ίδιο µε 
το αντίστοιχο φάσµα πριν την DCF ίνα και ίσο µε 0,6 nm, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.11 (β). 
Το φασµατικό-χρονικό γινόµενο των παλµών προκύπτει, κατά συνέπεια, ίσο µε 0,67 το οποίο 
εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερο από 0,44, οπότε πάλι οι παλµοί δεν είναι  περιορισµένου 
φασµατικού-χρονικού γινοµένου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη χρονική συµπίεση των 
παλµών δε χρησιµοποιήθηκε το βέλτιστο µήκος DCF ίνας, το οποίο για τη συγκεκριµένη 
παράµετρο διασποράς της ίνας είναι 592 m, δεδοµένων των περιορισµών του διαθέσιµου 
εξοπλισµού του Ε.Φ.Ε. Η πλήρης περιγραφή της διάδοσης παλµών σε οπτική ίνα παραλλήλα 
µε την θεωρία συµπίεσης παλµών δίδεται αναλυτικά στο [3.40].  
 

 
(α) (β) 
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(α) (β) 

Σχήµα 3.12. (α) ∆ιάταξη για την παλµική λειτουργία της διόδου στα 10 GHz µε την µέθοδο 
διαµόρφωσης απολαβής και την γραµµική συµπίεση παλµών και (β) οπτική παλµοσειρά ρολογιού στα 
10 GHz στην έξοδο της DCF ίνας. Χρονική κλίµακα: 100 psec/div. 

Το τελικό πειραµατικό διάγραµµα απεικονίζεται στο Σχήµα 3.12 (α) µε την προσθήκη της 
DCF ίνας ενώ στο Σχήµα 3.12 (β) παρουσιάζεται η τελική παλµοσειρά στα 10 GHz όπως 
φαίνεται στον παλµογράφο (oscilloscope). 

3.2.2 Λέιζερ εγκλείδωσης ρυθµών –  Μode-locked lasers 

 Η δεύτερη πηγή που χρησιµοποιήθηκε κατά την διάρκεια της διατριβής, είναι ένα 
ηµιαγώγιµο λέιζερ εγκλείδωσης ρυθµών η mode-locked laser (MLL). Η συγκεκριµένη πηγή 
χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο της εταιρείας ολοκλήρωσης οπτικών κυκλωµάτων Centre for 
Integrated Photonics (CIP) της Μεγάλης Βρετανίας όπου και διεξάγει το πείραµα του αµιγώς 
οπτικού 3R-αναγεννητή στα 40 Gb/s στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος IST-
MUFINS. Τα πλεονεκτήµατα των MLL πηγών σε σχέση µε το gain switching σε DFB 
περιλαµβάνουν την απευθείας παραγωγή στενών παλµών χωρίς την ανάγκη χρήσης συµπιεστών 
(παραγόµενος  παλµός < 4 ps) καθώς και η µεγαλύτερη σταθερότητα της πηγής το οποίο 
προκύπτει από το γεγονός πως το λέιζερ είναι ολοκληρωµένο σε µία συσκευή. Σε αυτήν την 
ενότητα περιγράφεται η δοµή και η λειτουργία των mode-locked lasers καθώς και οι 
πειραµατικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην CIP λειτουργώντας το MLL ως την 
οπτική πηγή για την παραγωγή παλµοσειράς στενών παλµών στα 10 GHz.  
 

3.2.2.1. Αρχή λειτουργίας mode-locking 

 
Σε ένα απλό λέιζερ, ο κάθε παραγόµενος ρυθµός (mode) ταλαντώνει ανεξάρτητα χωρίς 

να υπάρχει σταθερή σχέση µεταξύ των ρυθµών. Μία τέτοια περίπτωση θα µπορούσε να 
περιγραφεί σαν πολλά ανεξάρτητα λέιζερ όπου το κάθε ένα από αυτά εκπέµπει σε διαφορετικές 
αλλά κοντινές συχνότητες. Η φάση των κυµάτων σε κάθε ρυθµό δεν είναι σταθερή αλλά αυτή 
διαφοροποιείται στο χρόνο τυχαία σύµφωνα µε τις θερµικές µεταβολές του υλικού από το οποίο 
αποτελείται η κοιλότητα του λέιζερ.  Σε λέιζερ µε πολύ µικρό φασµατικό εύρος κέρδους (gain  
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Σχήµα 3.13. Αποτέλεσµα συµβολής ρυθµών στο χρόνο για (α) ρυθµούς τυχαίας φάσης και (β) για 
ρυθµούς σε φάση (mode-locked). 

bandwidth), λίγοι ρυθµοί είναι αυτοί που ταλαντώνουν προκαλώντας φαινόµενα διακροτήµατος 
(beating) στη έξοδο και κατά συνέπεια σε τυχαίες διακυµάνσεις της έντασης του φωτός. 
Αντίθετα σε λέιζερ µε µεγαλύτερο φασµατικό εύρος κέρδους τα ίδια φαινόµενα συµβολής µε 
πολύ περισσότερους ρυθµούς σε ταλάντωση, προκαλούν την εξοµάλυνση της έντασης στην 
έξοδο σε σταθερά επίπεδα. Η τελευταία περίπτωση λειτουργίας είναι γνωστή και ως λειτουργία 
συνεχούς κύµατος η continuous wave (CW).  

Σε διαφορετική περίπτωση από την παραπάνω, όπου ο κάθε ρυθµός της κοιλότητα 
ταλαντώνει µε σταθερή σχέση φάσης τόσο µε τον εαυτό του όσο και µε τους υπόλοιπους 
ρυθµούς, το λέιζερ συµπεριφέρεται τελείως διαφορετικά. Σε αυτή τη περίπτωση λοιπόν αντί να 
έχουµε τυχαία η σταθερή ένταση του φωτός στην έξοδο, οι ρυθµοί της κοιλότητας θα 
συµβάλουν προσθετικά µεταξύ τους περιοδικά, δηµιουργώντας έντονα ξεσπάσµατα φωτός στην 
έξοδο σχηµατίζοντας οπτικούς παλµούς. Ένα τέτοιο λέιζερ βρίσκεται σε κατάσταση 
εγκλείδωσης ρυθµών ή αλλιώς mode-locked [3.35].  Η διαφορά µεταξύ των περιπτώσεων της 
πρόσθεσης τυχαίας φάσης ρυθµών και του  mode-locking απεικονίζεται στο Σχήµα 3.13. 

Οι παλµοί στην έξοδο του mode-locked λέιζερ απέχουν χρονικά τ το οποίο ισούται µε  

c
L2

=τ           (2.5) 

και είναι ο χρόνος που χρειάζεται το φως να ταξιδέψει από την µία άκρη της κοιλότητας και 
πίσω, όπου L το µήκος της κοιλότητας και c η ταχύτητα του φωτός σε αυτήν. Αυτός ο χρόνος 
αντιστοιχεί φυσικά σε συχνότητα ίση µε την φασµατική απόσταση των ρυθµών ∆ν = 1/τ, όπως 
περιγράφεται και στο Σχήµα 3.14.   

Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικά είδη mode locking: Αυτά 
είναι το παθητικό (passive mode locking) [3.21], [3.42] και το ενεργό (active mode locking) 
[3.42] κλείδωµα ρυθµών. Το ενεργό mode locking επιτυγχάνεται µε την χρήση ενός εξωτερικού 
σήµατος για την διαµόρφωση του φωτός µέσα στην κοιλότητα. Η παθητική µέθοδος από την  

(α) (β) 
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(α)  
(β) 

Σχήµα 3.14. (α) ∆οµικό διάγραµµα λειτουργίας του λέιζερ και (β) δηµιουργία του παλµικού σήµατος 
εξόδου του mode-locking στο πεδίο της συχνότητας σύµφωνα µε το µήκος της κοιλότητας και το εύρος 
ζώνης του ενισχυτικού υλικού. 

άλλη δε κάνει χρήση εξωτερικού σήµατος αλλά βασίζεται σε ένα στοιχείο που τοποθετείται στην 
κοιλότητα και µε κατάλληλη ρύθµιση προκαλεί την αυτό-διαµόρφωση του φωτός. 
 

Παθητικό mode-locking 

Επιτυγχάνεται µε την προσθήκη ενός κορεζόµενου απορροφητή (Saturable absorber) 
[3.43] σε κάποιο σηµείο της κοιλότητας. [3.42]. Ένας τέτοιος απορροφητής παρουσιάζει 
αυξηµένες απώλειες για χαµηλές ισχείς, ενώ όταν η ισχύς ξεπεράσει κάποιο κατώφλι, οι απώλειες 
περιορίζονται δραστικά. Λόγω του απορροφητή το λέιζερ δεν µπορεί να κάνει άµεσα έναυση. 
Όταν όµως λόγω της αυθόρµητης αποδιέγερσης εµφανίζονται στατιστικά κάποιες αιχµές 
θορύβου και κάποιες από αυτές τις αιχµές ξεπεράσουν την ισχύ κατωφλίου τότε αυτές βλέπουν 
µικρότερες απώλειες στην κοιλότητα και αρχίζουν να διαδίδονται, ενισχύονται µέχρι κορεσµού 
του ενισχυτικού σταδίου και αποτελούν στην ουσία έναν παλµό που διαδίδεται µέσα στην 
κοιλότητα. Ένας µοναδικός παλµός εξασφαλίζεται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες 
λειτουργίας. Αυτό το οποίο πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι αυτοί οι δύο ή περισσότεροι 
παλµοί δεν θα είναι ισοκατανεµηµένοι στον χρόνο, γεγονός που αποτελεί µειονέκτηµα. Τέλος 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι το παθητικό mode-locking είναι η µέθοδος που έχει αποδώσει 
µέχρι στιγµής τους στενότερους παλµούς, γεγονός που οφείλεται αφενός στο ότι ο ίδιος ο 
στενός παλµός ελέγχει την µεταβολή των απωλειών και αφετέρου διότι ένας saturable absorber 
ανακάµπτει γρηγορότερα από ένα ηλεκτρο-οπτικό διαµορφωτή που συνήθως χρησιµοποιείται 
στο ενεργό mode-locking (βλέπε παρακάτω). 
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Σχήµα 3.15. Ενεργή εγκλείδωση των ρυθµών οπτικής κοιλότητας µε διαµόρφωση της απώλειας από 
εξωτερικό σήµα στο εσωτερικό της κοιλότητας. (α) δοµή του λέιζερ και (β)  διαδικασία κλειδώµατος 

Ενεργό mode-locking 

Η ενεργός εγκλείδωση ρυθµών είναι από τις κυριότερες µεθόδους για τη παραγωγή 
στενών οπτικών παλµών και επιτυγχάνεται κυρίως µε απευθείας διαµόρφωση της οπτικής δέσµης 
µέσα στη κοιλότητα. ∆ηλαδή µε την προσθήκη ενός ακουστό-οπτικού ή ηλεκτροπτικού 
διαµορφωτή σε κάποιο σηµείο της κοιλότητας. Με τη τοποθέτηση ενός διαµορφωτή και την 
οδήγηση του µε το κατάλληλο σήµα (βασική συχνότητα της κοιλότητας ή κάποια αρµονική 
της), εισάγονται περιοδικές απώλειες στην κοιλότητα µε αποτέλεσµα την δηµιουργία παλµών. Η 
χρήση αρµονικών συχνοτήτων διαµόρφωσης είναι γνωστή και ως αρµονικό κλείδωµα ρυθµών 
(harmonic mode-locking), και επιτρέπει την παραγωγή στενότερων παλµών σε υψηλότερες 
συχνότητες επανάληψης. Με εφαρµογή της Νιοστής αρµονικής θα έχουµε Ν παλµούς να 
διαδίδονται µέσα στην κοιλότητα. Μαθηµατικά αυτό εκφράζεται ως εξής: 

 

τηταςκοιλγησηςοδ ∆⋅Ν= όή ff       (4.3) 

 
 Το ενεργό mode-locking διακρίνεται περαιτέρω σε AM και FM [3.35]. Στο ΑΜ 

έχουµε διαµόρφωση του πλάτους της ακτινοβολίας που διαδίδεται στην κοιλότητα, ενώ στο FM 
έχουµε διαµόρφωση της φάσης. Στο παραπάνω σχήµα παρουσιάζεται σε απλή µορφή η δοµή 
ενός ενεργού mode-locked λέιζερ (Σχήµα 3.15 (α)) και η διαδικασία του ενεργού mode-locking 
(Σχήµα 3.15 (β)). 

3.2.2.2. Παραγωγή παλµοσειράς στα 10 GHz  

 
 Το mode-locked λέιζερ (MLL) ηµιαγωγού χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 
οπτικού ρολογίου στα 10 Gb/s µε παλµούς ηµείσιας ισχύος 4 ps στα πλαίσια του πειράµατος  

  

(α) (β) 
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 Σχήµα 3.16. ∆ιάταξη για την λειτουργία του λέιζερ ηµιαγωγού εγλείδωσης ρυθµών (MLL) για την 
παραγωγή οπτικού ρολογιού στα 10 GHz. 

του αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή πακέτων δεδοµένων στα 40 Gb/s6 που πραγµατοποιήθηκε 
στα εργαστήρια δοκιµών οπτικών συστηµάτων της εταιρείας Centre for Integrated photonics. 

Η διάταξη της πηγής απεικονίζεται στο Σχήµα 3.16. Η πηγή αυτή είναι ολοκληρωµένη 
και εµπορικά διαθέσιµη. Το MLL είχε πολύ µικρή οπτική κοιλότητα, το οποίο επέτρεπε την 
λειτουργία του στο βασικό ρυθµό των 10 Gb/s (harmonic mode-locking). Ο ηµιαγωγός του 
λέιζερ τροφοδοτείται από πηγή συνεχούς ρεύµατος (~80 mΑ), ενώ από διαφορετική είσοδο 
εισέρχεται το µικροκυµατικό σήµα οδήγησης. Η γεννήτρια αυτή είναι κλειδωµένη στη φάση µε 
την ηλεκτρική γεννήτρια δεδοµένων (pattern generator) για την µετέπειτα παραγωγή οπτικών 
δεδοµένων. Οι παράµετροι του MLL που µπορούν να ρυθµιστούν από το χρήστη, 
περιλαµβάνουν το µήκος κύµατος αλλά και το ρυθµό επανάληψης της παραγόµενης 
παλµοσειράς. Το εύρος επιλογής του πρώτου κυµαίνεται  από τα 1460 nm µέχρι και τα 1560 
nm, ενώ το δεύτερο ρυθµίζεται έτσι ώστε το µήκος της κοιλότητας να συµπίπτει µε το 
εξωτερικό µικροκυµατικό σήµα, ενώ το εύρος λειτουργίας του είναι µεταξύ 9.8 GHz και 10.8 
GHz. Η ισχύς του οπτικού ρολογιού στη έξοδο είναι στα -5 dBm και για αυτό το λόγο, 
διέρχεται από έναν ενισχυτή ερβίου.           

Το σήµα στην έξοδο του MLL ήταν παλµοσειρά στα 10 GHz ή οποία και 
χρησιµοποιήθηκε κατόπιν για την δηµιουργία του σήµατος δοκιµής στα 40 Gb/s όπως 
περιγράφεται στην συνέχεια του κεφαλαίου. Ο παλµός εξόδου του λέιζερ παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 3.17 (α) όπως καταγράφηκε µε την βοήθεια ενός αυτόσυσχετιστή, ενώ η παλµοσειρά στα 
10 GHz όπως καταγράφηκε µε τον παλµογράφο φαίνεται στο Σχήµα 3.17 (β). Από το ίχνος 
αυτοσυσχέτισης  µετρήθηκε το FWHM του παλµού στα 4 ps. Ένας τέτοιος παλµός είναι 
αρκετά στενός για να χρησιµοποιηθεί έπειτα για την παραγωγή δεδοµένων στα 40 Gb/s, 
εποµένως µε αυτήν την πηγή δεν είναι απαραίτητη η χρήση οπτικού συµπιεστή παλµών.  

 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η MLL πηγή χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια του 
πειράµατος του 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s. Σε αυτό το πείραµα κατασκευάστηκε µία 
ηλεκτρική διάταξη εισαγωγής ολίσθησης ή τρέµουλου φάσης παλµού (phase jitter) στο  
                                                 
6 Τα πειράµατα των 3R αναγεννητών παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 της διατριβής. 
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Σχήµα 3.17. (α) Ίχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην έξοδο του MLL λέιζερ. Χρονική κλίµακα: 10 
psec/div. (β) Οπτική παλµοσειρά ρολογιού στα 10 GHz στην έξοδο του MLL λέιζερ. Χρονική 
κλίµακα: 50 psec/div. 

ηλεκτρικό σήµα οδήγησης του MLL το οποίο όµως περιγράφεται αναλυτικά µε το αντίστοιχο 
πείραµα στο Κεφάλαιο 6. 
 

3.3 Παραγωγή δεδοµένων συνεχούς ροής στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s  

Μέχρι αυτό το σηµείο έχουν περιγραφεί οι τεχνικές µε τις οποίες δηµιουργήθηκαν τα 
οπτικά ρολόγια στα 10 Gb/s δηλαδή η τεχνική του gain switching σε λέιζερ ηµιαγωγού DFB 
καθώς και το λέιζερ ηµιαγωγού µε εγκλείδωση ρυθµών (MLL). Η συνέχεια της διάταξης για την 
παραγωγή του σήµατος δοκιµής περιλαµβάνει την χρήση των οπτικών ρολογιών στα 10 GHz 
για την παραγωγή δεδοµένων αρχικά στα 10 Gb/s και κατόπιν στα 40 Gb/s. Αναλυτικότερα σε 
αυτήν την ενότητα περιγράφονται αρχικά η µέθοδος παραγωγής οπτικών δεδοµένων συνεχούς 
ροής στα 10 Gb/s καθώς και η τεχνική πολυπλεξίας που χρησιµοποιήθηκε για τον 
πολλαπλασιασµό του ρυθµού δεδοµένων από τα 10 Gb/s στα 40 Gb/s.  

3.3.1. Παραγωγή οπτικών δεδοµένων συνεχούς ροής στα 10 Gb/s 

Τα οπτικά δεδοµένα στα 10 Gb/s πραγµατοποιήθηκαν διαµορφώνοντας κατάλληλα το 
οπτικό ρολόι που προηγήθηκε, µε την χρήση ενός ηλεκτρο-οπτικού διαµορφωτή (electro-optic 
modulator), το οποίο είναι και το βασικό στοιχείο αυτού του µέρους της διάταξης. Ως εκ 
τούτου, σε αυτό το σηµείο δίδεται µία σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας ενός τέτοιου 
στοιχείου για να ακολουθήσει η πειραµατική διάταξη της παραγωγής δεδοµένων καθώς και 
κάποιες αντιπροσωπευτικές µετρήσεις. 

  
(α) (β) 
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3.3.1.1. Ηλεκτρο-οπτικός διαµορφωτής 

 Ο ηλεκτρο-οπτικός διαµορφωτής (electro-optic modulator) είναι ένας διακόπτης ο 
οποίος έπειτα από κατάλληλη οδήγηση σηµάτων αναγκάζει το φως στην έξοδό του να διαφέρει 
αναλογικά από µία µέγιστη τιµή (PMAX) σε µία ελάχιστη τιµή (PMIN) της ισχύος. Για την 
διαµόρφωση ψηφιακών οπτικών δεδοµένων φτάνει να επιτευχθεί η λειτουργία του διαµορφωτή 
σε δυαδικό επίπεδο δηλαδή να εναλλάσσεται η ισχύς του φωτός στην έξοδο µεταξύ PMAX 
(κατάσταση ‘ON’) και PMIN (κατάσταση ‘OFF’).  

 Οι ηλεκτρο-οπτικοί διαµορφωτές που χρησιµοποιήθηκαν στο εργαστήριο είναι τύπου 
LiNbO3 ή Ti:LiNbO3 (µε διάχυση τιτανίου). Το νιοβικό λίθιο χρησιµοποιείται ευρέως για την 
κατασκευή  ηλεκτρο-οπτικών διαµορφωτών επειδή παρουσιάζει χαµηλές οπτικές απώλειες και 
υψηλό ηλεκτρο-οπτικό συντελεστή [3.44]. Το τελευταίο εκφράζει την ικανότητα αλλαγής του 
δείκτη διάθλασής (refractive index) σε συνάρτηση του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου. Για 
την δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια κατά µήκος του οπτικού 
κυµατοδηγού LiNbO3. Το µήκος του κυµατοδηγού πρέπει να έχει µήκος τουλάχιστον χίλιες 
φορές µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος του εισερχόµενου φωτός το οποίο αντιστοιχεί σε 1,6 
mm για λειτουργία στα 1550 nm. Η µεταβολή αυτή του δείκτη διάθλασης ονοµάζεται Pockel’s 
effect [3.44] και µαθηµατικά εκφράζεται από την εξίσωση 4.4. 

  
d
Vrnan

⋅
⋅⋅⋅

=∆
2

)(
3

         (4.4) 

Όπου  ∆(n) = η µεταβολή του δείκτη διάθλασης n 

     r = η ηλεκτρο-οπτική σταθερά (30,8*10-12 m/V)  

     δ = η απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων  

     α = σταθερά του κάθε διαµορφωτή επονοµαζόµενη overlap integral (0<a<1) 

     V = εφαρµοζόµενη τάση. 

Η αλλαγή του δείκτη διάθλασης προκαλεί µία µεταβολή στην ταχύτητα του κύµατος διάδοσης 

σύµφωνα µε τον ορισµό του δείκτη διάθλασης που είναι 1>=
n

C

U
U

n , όπου UC και Un η 

ταχύτητα του κύµατος στον ελεύθερο χώρο και η ταχύτητα του κύµατος σε υλικό µε δείκτη 
διάθλασης n. Είναι φανερό ότι η αύξηση στον δείκτη διάθλασης προκαλεί µείωση στην τιµή της 
ταχύτητας του κύµατος διάδοσης η οποία µε την σειρά της προκαλεί αλλαγή στην τιµή φάσης 
του πεδίου του σήµατος η οποία δίνεται από την σχέση 4.5. 

  Ln ⋅∆⋅=∆ )(2)(
λ
πϕ        (4.5) 

Όπου λ είναι το µήκος κύµατος του οπτικού σήµατος και L το µήκος της κατασκευής.  
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Σχήµα 3.18. Τυπική δοµή ενός διαµορφωτή πλάτους τύπου Mach-Zehnder. 

Μία τέτοιου είδους κατασκευή ονοµάζεται διαµορφωτής φάσης η phase modulator και σε 
αυτήν την µέθοδο βασίζεται και η λειτουργία των διαµορφωτών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
δηµιουργία των οπτικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα στους διαµορφωτές που χρησιµοποιηθήκαν 
ο κυµατοδηγός είναι µε τέτοιο τρόπο κατασκευασµένος έτσι ώστε το φως στην είσοδο να 
διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικά µονοπάτια. Αλλάζοντας το δείκτη διάθλασης σε ένα από τα 
δύο µονοπάτια σύµφωνα µε τη µέθοδο που αναλύθηκε παραπάνω, δηµιουργείται διαφορά 
φάσης των κυµάτων µεταξύ των δύο µονοπατιών. Η διαφορά αυτής της φάσης µεταφράζεται σε 
προσθετική ή αναιρετική συµβολή άρα σε διαµόρφωση πλάτους στον συζεύκτη στην έξοδο της 
διάταξης όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 3.18. Μία τέτοια διάταξη ονοµάζεται διαµορφωτής 
πλάτους τύπου Mach-Zehnder. 

Για την διαµόρφωση δεδοµένων απαιτείται η οδήγηση του διαµορφωτή από ένα RF 
σήµα σε ρυθµό ίσο µε το ζητούµενο ρυθµό δεδοµένων στην έξοδο, σε συνδυασµό µε µία 
σταθερή τάση για την ορθή πόλωση του διαµορφωτή. Αυτά τα δύο σήµατα µπορούν να 
συνδυαστούν εξωτερικά του διαµορφωτή µε την βοήθεια ενός BiasT ή και εσωτερικά στην 
συσκευή εάν αυτή είναι κατασκευασµένη µε αυτόν τον τρόπο.  

 
Σχήµα 3.19. Συνάρτηση µεταφοράς και λειτουργία του διαµορφωτή Mach-Zehnder. 
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Όταν λοιπόν εισαχθεί ένα οπτικό ρολόι τύπου RZ στον διαµορφωτή (οδηγούµενος από 
ένα ηλεκτρικό σήµα δεδοµένων τύπου NRZ µε πλάτος από 0 έως VRF και από µία σταθερή 
τάση πόλωσης VDC), η ηλεκτρική πληροφορία θα διαµορφωθεί στο οπτικό ρολόι παρέχοντας 
µία οπτική παλµοσειρά δεδοµένων RZ στην έξοδο του διαµορφωτή. Η συνάρτηση µεταφοράς 
του διαµορφωτή περιγράφεται στο Σχήµα 3.19 (γράφηµα της έντασης του σήµατος εξόδου του 
διαµορφωτή σε συνάρτηση του ηλεκτρικού πεδίου που ασκείται σε αυτόν), όπως και το 
αντίστοιχο ηλεκτρικό σήµα στο χρόνο. Συγκεκριµένα το VDC θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 
όταν ασκείται µόνο του στον διαµορφωτή, η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων στα δύο 
µονοπάτια του συµβολόµετρου να είναι π. Με αυτόν τον τρόπο πολώνεται ο διαµορφωτής έτσι 
ώστε τα δύο σήµατα να συµβάλουν αναιρετικά στην έξοδο και εποµένως να υπάρχει η ελάχιστη 
(ιδανικά µηδενική) ισχύς στην έξοδο.  

Όταν σε αυτό προστεθεί το µικροκυµατικό ηλεκτρικό σήµα τότε υπάρχουν δύο 
καταστάσεις στις οποίες λειτουργεί ο διαµορφωτής όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 3.19. 
Στην πρώτη περίπτωση το µέγιστο πλάτος του ηλεκτρικού σήµατος (VRF ή bit = ‘1’) προκαλεί 
επιπλέον αλλαγή φάσης π στο ένα από τα δυο σήµατα µέσα στο συµβολόµετρο προξενώντας 
συνολική διαφορά φάσης ίση µε 2π. Τα δύο σήµατα σε αυτήν την περίπτωση θα συµβάλουν 
προσθετικά στο συζεύκτη εξόδου και θα προκύψει παλµός (κατάσταση ‘ΟΝ’).  Στην δεύτερη 
περίπτωση, το ελάχιστο πλάτος του ηλεκτρικού σήµατος (VDC ή bit = ’0’) δεν προκαλεί 
επιπλέον αλλαγή φάσης εποµένως η συνολική διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων στα δύο 
µονοπάτια παραµένει ίση µε π. Τα δύο σήµατα σε αυτήν την περίπτωση θα συµβάλουν 
αναιρετικά στον συζεύκτη εξόδου και δεν θα προκύψει παλµός (κατάσταση ‘OFF’). Εποµένως 
για αυτήν την τεχνική διαµόρφωσης, παλµοί εξέρχονται του διαµορφωτή, µόνο όταν υπάρχει 
κατά χρονική αντιστοιχία παλµός στο ηλεκτρικό σήµα οδήγησης, όπως φαίνεται ενδεικτικά και 
στο δεξί διάγραµµα στο Σχήµα 3.19. 

 

 
Σχήµα 3.20. ∆οµικό διάγραµµα της διάταξης παραγωγής οπτικών δεδοµένων PRBS συνεχούς ροής στα 
10 Gb/s. 
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Σχήµα 3.21. Οπτικό σήµα δεδοµένων στα 10 Gb/s όπως εµφανίζεται σε οπτικό παλµογράφο. Χρονική 
κλίµακα: 500 psec/div. 

3.3.1.2. ∆ιάταξη παραγωγής ψευδοτυχαίων δεδοµένων στα 10 Gb/s 

Για την παραγωγή οπτικών παλµοσειρών δεδοµένων στα 10 Gb/s, χρησιµοποιήθηκε η 
διάταξη που φαίνεται στο Σχήµα 3.20. Όπως φαίνεται από το δοµικό διάγραµµα του σχήµατος 
αυτού, η διάταξη παραγωγής ψευδοτυχαίων δεδοµένων στα 10 Gb/s αποτελείται από την 
οπτική πηγή ρολογιού (gain switched DFB ή MLL) όπως περιγράφηκε στην ενότητα 3.2 και 
αποδίδει παλµοσειρά ρολογιού στενών παλµών στα 10 GHz. 

Το οπτικό σήµα ρολογιού στα 10 GHz εισέρχεται κατόπιν στο κύκλωµα διαµόρφωσης 
µέσω ενός ελεγκτή πόλωσης (polarization controller-PC). Επειδή οι διαµορφωτές 
παρουσιάζουν ευαισθησία στην πόλωση του εισερχόµενου σήµατος ο ελεγκτής πόλωσης 
εντάχθηκε στο κύκλωµα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διαµορφωτή.   

Το είδος διαµόρφωσης που χρησιµοποιήθηκε είναι η εξωτερική διαµόρφωση πλάτους 
(Amplitude Modulation) και επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας ηλεκτρο-οπτικούς διαµορφωτές 
πλάτους,  τύπου LiNbO3 µε εύρος διαµόρφωσης από dc έως 12 GHz. Ο διαµορφωτής 
τροφοδοτείται από µια ηλεκτρονική ψευδοτυχαία ακολουθία (pseudo-random bit sequence – 
PRBS) NRZ µε συχνότητα στα 10 GHz και περίοδο 27-1 bits. Το κύκλωµα περιλαµβάνει στην 
έξοδο του διαµορφωτή και έναν οπτικό ενισχυτή ερβίου (Erbium-doped fibre amplifier – 
EDFA), επειδή ο διαµορφωτής παρουσιάζει απώλειες περίπου 6 dB υπό συνθήκες κανονικής 
διαµόρφωσης (3 dB απώλειες εισόδου και 3 dB απώλειες καταπιεσµένων παλµών). Ένα τµήµα 
του οπτικού σήµατος στην έξοδο του διαµορφωτή φαίνεται στο Σχήµα 3.21. Το σήµα αυτό έχει 
περίοδο ίση µε 127 bits (1 και 0) µε χρονική απόσταση παλµών 100 psec, δηλαδή συνολικά 
12.7 nsec. Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται µόνο ένα µέρος του, χρονικού εύρους 5 nsec. 
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3.3.2. Πολλαπλασιασµός δεδοµένων από τα 10 Gb/s στα 40 Gb/s 

Μέχρι αυτό το σηµείο έχουν περιγραφεί οι διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν για την 
παραγωγή οπτικών δεδοµένων PRBS συνεχούς ροής στα 10 Gb/s. Ένα τέτοιο σήµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν σήµα δοκιµής (test signal) όπως και έγινε για κάποιες αρχικές µετρήσεις 
των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν. Παρόλα αυτά, όλα τα κυκλώµατα που σχεδιάστηκαν και 
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, δοκιµάστηκαν κάτω από ποιο δύσκολες 
συνθήκες κίνησης πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένου σύγχρονα ή ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων στα 10 Gb/s ή στα 40 Gb/s. Αυτές οι συνθήκες δικτυακής κίνησης επιλέχθηκαν µε 
βάση τις αυξανόµενες απαιτήσεις για ολοένα και περισσότερο εύρος ζώνης στα σύγχρονα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ως εκ τούτου, εδώ περιγράφεται η διάταξη που αναπτύχθηκε για την 
παραγωγή δεδοµένων στα 40 Gb/s (για την δοκιµή του κυκλώµατος 3R αναγεννητή που 
περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6), ενώ στην επόµενη υπο-ενότητα (3.3.3) παρουσιάζεται 
και η πειραµατική διάταξη για την παραγωγή πακέτων πληροφορίας στα 10 Gb/s αλλά και στα 
40 Gb/s.  

Η παραγωγή οπτικών δεδοµένων στα 40 Gb/s βασίστηκε στην οπτική χρονική 
πολυπλεξία του σήµατος PRBS στα 10 Gb/s και αποτελείται από έναν µικρό αριθµό οπτικών 
παθητικών στοιχείων, τα οποία λόγω της γρήγορης ωρίµανσης της φωτονικής τεχνολογίας έχουν 
πολύ καλή απόδοση και µικρό κόστος. Για την παραγωγή λοιπόν των οπτικών δεδοµένων στα 
40 Gb/s χρησιµοποιήθηκε ένας τετραπλασιαστής ρυθµοδότησης µε σήµα εισόδου το αρχικό 
σήµα µε δεδοµένα στα 10 Gb/s όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 3.22. 

Ο τετραπλασιαστής αποτελείται από δύο στάδια διπλασιασµού της συχνότητας. Το 
κάθε στάδιο συνίσταται από δύο οπτικούς 3 dB συζεύκτες (3 dB coupler), οι οποίοι συνδέονται 
έτσι, ώστε οι δύο έξοδοι του ενός συζεύκτη να ενώνονται µε τις αντίστοιχες εισόδους του 
δεύτερου παρεµβάλλοντας κατάλληλα µήκη ίνας για καθυστέρηση (ODL – optical delay line) 
και παθητικά στοιχεία. Κατά αυτόν τον τρόπο  σχηµατίζονται σε κάθε στάδιο διπλασιασµού 
δύο βραχίονες διαφορετικού µήκους, οπότε εισάγεται η επιθυµητή χρονική καθυστέρηση 
µεταξύ των σηµάτων, που διαδίδονται στους δύο βραχίονες. Για την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας σήµατος στην έξοδο του τετραπλασιαστή οι απώλειες ισχύος των δύο βραχιόνων  

 
Σχήµα 3.22. ∆ιάταξη για τον τετραπλασιασµό ρυθµοδότησης οπτικών δεδοµένων PRBS από τα 10 
Gb/s στα 40 Gb/s. 
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Σχήµα 3.23. ∆εδοµένα συνεχούς ροής στα 40 Gb/s στην έξοδο του τετραπλασιαστή όπως φαίνονται 
στον παλµογράφο σε λειτουργία καταγραφής (α) ίχνους (trace) µε χρονική κλίµακα 100 ps/div και (β) 
διαγράµµατος µατιού (eye diagram) µε χρονική κλίµακα 10 ps/div. 

κάθε σταδίου διπλασιασµού αντισταθµίζονται µε την χρήση εξασθενητικών στοιχείων ή VOA 
(variable optical attenuator), ώστε τα σήµατα κατά την επανένωσή τους στους 3 dB οπτικούς 
συζεύκτες να έχουν τα ίδια πλάτη ισχύος. Τέλος, οι ελεγκτές πόλωσης (polarization controller - 
PC) σε κάθε βραχίονα σε συνδυασµό µε τον πολωτικό διαχωριστή δέσµης (polarization beam 
splitter - PBS) στην έξοδο του τετραπλασιαστή χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό και τον 
έλεγχο της πολωτικής κατάστασης των σηµάτων των δύο βραχιόνων, ούτως ώστε τα δεδοµένα 
στην έξοδο του σταδίου να είναι γραµµικά πολωµένα και µάλιστα στον ίδιο άξονα πόλωσης. 

Στην περίπτωση του απλού διπλασιασµού της συχνότητας, η διαφορά στα µήκη των δύο 
βραχιόνων σε κάθε στάδιο του τετραπλασιαστή αρκεί να αντιστοιχεί σε χρονική διαφορά 
διάδοσης των χωρικά διαχωρισµένων σηµάτων ίση µε (2κ+1/2)Τb, όπου κ ακέραιος και Τb η 
περίοδος των bits του εισερχόµενου σήµατος. Αυτή είναι η γνωστή µέθοδος χρονικής 
πολυπλεξίας µε παρεµβολή bits (bit-interleaving). Στην περίπτωση όµως, που το σήµα 
διπλάσιας συχνότητας στην έξοδο κάθε σταδίου είναι επιπλέον επιθυµητό να διατηρεί τις 
ιδιότητες του εισερχόµενου σήµατος δεδοµένων αναφορικά µε την ακριβή σειρά των bits (όπως 
27-1 PRBS), δεν επαρκεί η παραπάνω συνθήκη. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εισάγονται 
συγκεκριµένες καθυστερήσεις σε κάθε στάδιο διπλασιασµού. Οι καθυστερήσεις αυτές 
καθορίζονται ως εξής: αν Ν είναι ο αριθµός των bits της ψευδοτυχαίας ακολουθίας 
εισερχόµενων δεδοµένων µέσα σε µια περίοδο, και Τb είναι η περίοδος των bits, τότε η 
απαιτούµενη καθυστέρηση στο στάδιο αυτό είναι (Ν ⋅ Τb/2) [3.45], [3.46].  

Το πείραµα, η λειτουργία του οποίου δοκιµάστηκε σε ρυθµό δεδοµένων 40 Gb/s είναι 
ο 3R αναγεννητής, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο δοκιµών οπτικών συστηµάτων 
της εταιρίας CIP στην Μεγάλη Βρετανία. Ο τετραπλασιαστής που ήταν διαθέσιµος σε αυτό το 
εργαστήριο ήταν ένα εµπορικά διαθέσιµο µοντέλο, οι καθυστερήσεις του οποίου δεν 
ικανοποιούσαν την παραπάνω συνθήκη. Η έλλειψη χρόνου δεν επέτρεψε την διόρθωση αυτών 
των καθυστερήσεων, ώστε να εξασφαλιστούν απολύτως τα χαρακτηριστικά της ακολουθίας 27-1 
PRBS στο τετραπλασιασµένο σήµα εξόδου. Παρόλα αυτά, οι καθυστερήσεις ρυθµίστηκαν 
σύντοµα έτσι ώστε να διατηρηθεί µία συνεχή ακολουθία από έξι ‘1’ και επτά ‘0’ όπως περιέχεται 
και στην ακολουθία PRBS 27-1. Αυτό το χαρακτηριστικό διατηρήθηκε στο σήµα δοκιµής για 
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να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη δοκιµή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6. 

Στο Σχήµα 3.23 απεικονίζεται µέρος της οπτικής ψευδοτυχαίας ακολουθίας µε ρυθµό 
επανάληψης 40 Gb/s, και το αντίστοιχο διάγραµµα µατιού, όπως προκύπτουν στην έξοδο του 
τετραπλασιαστή. Το σήµα εξόδου του τετραπλασιαστή έχει περίοδο µεταξύ των παλµών ίση µε 
25 psec.  
 

3.4. Παραγωγή οπτικών πακέτων δεδοµένων  

‘Όλα τα κυκλώµατα που αναπτύχθηκαν δοκιµάστηκαν κάτω από συνθήκες κίνησης 
δεδοµένων σε πακέτα, µε σκοπό αυτά τα κυκλώµατα ή βελτιστοποιηµένες εκδοχές τους, να 
χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικά δίκτυα οπτικής µεταγωγής πακέτων πληροφορίας  (packet-
switched networks). Για τις ανάγκες λοιπόν των δοκιµών των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν 
σε πολύπλοκες συνθήκες κίνησης, παράχθηκαν σύγχρονα και ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων, τα 
οποία περιγράφονται αναλυτικά σε αυτήν την ενότητα.  

3.4.1. Παραγωγή σύγχρονων πακέτων δεδοµένων  

Η παραγωγή σύγχρονων πακέτων πραγµατοποιήθηκε µε δύο διαφορετικές τεχνικές. Η 
πρώτη τεχνική περιλαµβάνει την περαιτέρω διαµόρφωση των οπτικών δεδοµένων κάνοντας 
χρήση ενός επιπλέον διαµορφωτή, οδηγούµενο από µία παλµική γεννήτρια χαµηλής 
ρυθµοδότησης. Η συγκεκριµένη τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί για τη δηµιουργία πακέτων, σε 
συνεχή δεδοµένα µε ρυθµό, τόσο στα 10 Gb/s, όσο και στα 40 Gb/s. Η δεύτερη τεχνική δεν 
κάνει χρήση επιπλέον διαµορφωτή, καθώς τα πακέτα διαµορφώνονται ταυτόχρονα µε τα 
δεδοµένα στο στάδιο του πρώτου διαµορφωτή (παράγραφος 3.3.1.2). Σε µία τέτοια περίπτωση 
βέβαια η χρήση προγραµµατιζόµενου ηλεκτρικού ποµπού (programmable pattern 
generator/detector) είναι απαραίτητη. Και οι δύο µέθοδοι για την παραγωγή πακέτων 
περιγράφονται παρακάτω. 

 
Σχήµα 3.24. ∆οµικό διάγραµµα της διάταξης παραγωγής σύγχρονων οπτικών πακέτων δεδοµένων. 
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Σχήµα 3.25. Πακέτα διαφόρου µήκους δεδοµένων στα 10 Gb/s στην έξοδο του διαµορφωτή, όπως 
φαίνονται στον παλµογράφο για (α) χρονική κλίµακα 3.8 ns/div και (β) για χρονική κλίµακα 1.2 ns/div 
όπου η περιεχόµενη πληροφορία του πακέτου #2 είναι διακριτή. 

3.4.1.1. Παραγωγή πακέτων µε επιπλέον διαµορφωτή 

Η µέθοδος παραγωγής πακέτων δεδοµένων µε επιπλέον διαµορφωτή χρησιµοποιήθηκε 
σε πειράµατα µε λειτουργία στα 10 Gb/s, πριν την απόκτηση ενός ηλεκτρικού ποµποδέκτη 
(transceiver - programmable pattern generator/detector) στα 10 Gb/s από το ΕΦΕ, καθώς 
και στο πείραµα του 3R αναγεννητή το οποίο δοκιµάστηκε σε λειτουργία 40 Gb/s. 

Η διάταξη παραγωγής σύγχρονων οπτικών πακέτων δεδοµένων φαίνεται στο Σχήµα 
3.24. Το κύκλωµα αποτελείται από έναν διαµορφωτή πλάτους, -είτε ηλεκτρο-οπτικός 
διαµορφωτή νιοβικού λιθίου (LiNbO3 modulator), είτε ηλεκτρο-απορροφητικός διαµορφωτής 
(Electro-absorption modulator-ΕΑΜ, περιγραφή στην υπό-ενότητα 3.5.1), ο οποίος 
τροφοδοτείται µε µια συνεχή DC τάση και ένα ηλεκτρικό µικροκυµατικό σήµα, παρόµοια µε 
την περίπτωση του κυκλώµατος παραγωγής δεδοµένων στα 10 Gb/s. Στην προκειµένη 
περίπτωση όµως, το ηλεκτρικό µικροκυµατικό σήµα οδήγησης είναι περιοδική ακολουθία 
ηλεκτρικών παλµών µε περίοδο υποπολλαπλάσια της περιόδου του εισερχόµενου οπτικού 
σήµατος. Για τη δηµιουργία αυτών των ηλεκτρικών παλµών χρησιµοποιείται µια ηλεκτρική 
παλµογεννήτρια µε δυνατότητα παραγωγής παλµών µεταβλητής χρονικής διάρκειας και 
µεταβλητής περιόδου. Ως οπτικό σήµα εισόδου στο κύκλωµα χρησιµοποιείται το σήµα 
δεδοµένων στα 10 Gb/s, που λαµβάνεται στην έξοδο του τετραπλασιαστή. Κατά αυτόν τον 
τρόπο παράγονται στην έξοδο του διαµορφωτή σύγχρονα οπτικά πακέτα, των οποίων το 
χρονικό εύρος και η περίοδος ταυτίζονται µε το χρονικό εύρος και την περίοδο των ηλεκτρικών 
παλµών, που παράγει η παλµογεννήτρια. Το περιεχόµενο αυτών των πακέτων συνιστάται από 
χρονικά τµήµατα της ψευδοτυχαίας ακολουθίας δεδοµένων εισόδου. Επιπλέον, η παραγωγή 
πακέτων πληροφορίας διαφόρου µήκους επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας µία ειδική λειτουργία 
της παλµογεννήτριας, µε την οποία παρέχεται µία περιοδική σειρά από δύο ηλεκτρικούς 
παλµούς διάφορης χρονικής διάρκειας. 

Στο Σχήµα 3.25 φαίνεται ενδεικτικά µία τέτοια ακολουθία οπτικών πακέτων, καθώς και 
το περιεχόµενο ενός πακέτου µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Για τη συγκεκριµένη ακολουθία 
πακέτων το χρονικό εύρος των πακέτων είναι ίσο µε 11.6 ns και 4 ns για τα πακέτα #1 και #2 
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αντίστοιχα, ενώ οι χρονικές απόστασεις µεταξύ των δύο πακέτων είναι περίπου ίση µε 5 ns και 
16.6 ns, µε συνολική περίοδο του παλµικού σήµατος να είναι ίση µε 37.2 ns. 

3.4.1.2 Παραγωγή πακέτων µε χρήση ηλεκτρικού ποµπο-δέκτη 

 Η δεύτερη µέθοδος  για την παραγωγή πακέτων δεν κάνει χρήση επιπλέον διαµορφωτή, 
καθώς τα πακέτα διαµορφώνονται ταυτόχρονα µε τα δεδοµένα στο στάδιο του πρώτου 
διαµορφωτή όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.1.2. Σε µία τέτοια περίπτωση απλοποιείται 
αρκετά η πειραµατική διάταξη και απαλείφεται η ανάγκη για επιπλέον ηλεκτρική γεννήτρια. Σε 
αυτήν την περίπτωση όµως, απαιτείται η χρήση ηλεκτρικού ποµπού ο οποίος να έχει 
δυνατότητα προγραµµατισµού των ηλεκτρικών δεδοµένων. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης 
εισάγει ηλεκτρονικά τη µορφή δεδοµένων καθώς και την περιοδικότητα αυτών που ο ίδιος 
επιθυµεί. Τα επιθυµητά πακέτα παράγονται µε την εισαγωγή µεγάλων ακολουθιών µηδενικών 
bits µεταξύ των υποτιθέµενων δεδοµένων. Έπειτα, το παραγόµενο ηλεκτρικό σήµα από το 
χρήστη, οδηγεί το διαµορφωτή και αυτός µε την σειρά του διαµορφώνει τα πακέτα δεδοµένων 
στην οπτική παλµοσειρά εισόδου. Αναλυτικότερα η περιγραφή του ηλεκτρικού transceiver που 
χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο δίδεται στην ενότητα 3.6 οπού περιγράφεται η πλήρης 
λειτουργία του µε έµφαση στο δέκτη και στις µετρήσεις ρυθµού λαθών (Bit-error rate 
measurements).   

3.4.2 Παραγωγή ασύγχρονων πακέτων δεδοµένων 

Το κύκλωµα της γεννήτριας οπτικών πακέτων δεδοµένων ασύγχρονης κίνησης 
αποτελείται από την ήδη γνωστή γεννήτρια σύγχρονων οπτικών πακέτων, η οποία περιγράφηκε 
στην προηγούµενη ενότητα, και από ένα επιπλέον στάδιο µετατροπής των σύγχρονων πακέτων 
δεδοµένων σε ασύγχρονα. Τα σύγχρονα λοιπόν πακέτα εισάγονται στο δεύτερο στάδιο της 
διάταξης για τη µετατροπή τους σε ασύγχρονα πακέτα, για τη δοκιµή των ανεπτυγµένων 
κυκλωµάτων σε ασύγχρονη ροή πακέτων. Το στάδιο αυτό αποτελείται από έναν 3 dB οπτικό 
συζεύκτη, του οποίου οι δύο έξοδοι συνδέονται µε τις δύο εισόδους ενός δεύτερου 3 dB οπτικού 
συζεύκτη, σχηµατίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο δύο βραχίονες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 
διαφορετικούς οπτικούς δρόµους παρόµοια µα την διάταξη πολλαπλασιασµού του ρυθµού 
δεδοµένων. Ένα επεξηγηµατικό διάγραµµα για τη λειτουργία αυτού του σταδίου δίνεται 

 
Σχήµα 3.26. ∆οµικό διάγραµµα και αρχή λειτουργίας του σταδίου µετατροπής σύγχρονων σε 
ασύγχρονα πακέτα. 
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στο Σχήµα 3.26. 

Οι δύο βραχίονες έχουν διαφορετικό µήκος έτσι ώστε να αντιστοιχούν σε 
διαφορετικούς οπτικούς δρόµους και να εισάγουν διαφορετική φάση στα δύο διαδιδόµενα 
σήµατα. Επιπλέον σχεδιάζονται έτσι ώστε, κατά την επανένωση των σηµάτων να αποφεύγεται η 
επικάλυψη των οπτικών πακέτων, που διαδίδονται σε κάθε βραχίονα. Κατά αυτόν τον τρόπο 
στην έξοδο του δεύτερου οπτικού συζεύκτη τα σύγχρονα οπτικά πακέτα έχουν µετατραπεί σε 
ασύγχρονα. Για να παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής της σχέσης φάσης µεταξύ των 
ασύγχρονων πακέτων κάθε βραχίονας περιλαµβάνει, επιπλέον, ένα οπτικό στοιχείο χρονικής 
γραµµής καθυστέρησης (ODL1 και ODL2) µε δυνατότητα µεταβολής της χρονικής 
καθυστέρησης από 0 ως 300 psec για το κάθε ODL, η οποία αντιστοιχεί σε µεταβολή κατά 
περίπου 3 bits για τη συχνότητα των 10 Gb/s. Η χρονική καθυστέρηση ∆τ εισάγετε για την 
µεγάλη καθυστέρηση των πακέτων που αντιστοιχεί στην χρονική διαφορά µεταξύ των δύο 
διαδροµών.  Εποµένως, η χρονική διαφορά, την οποία εισάγουν οι δύο βραχίονες του σταδίου, 
µπορεί να µεταβληθεί συνολικά κατά ∆τ ± 600 psec. Σε ένα βραχίονα υπάρχει επίσης, ένας 
µεταβλητός οπτικός εξασθενητής (VOA) για τον καθορισµό της στάθµης ισχύος ενός από τα 
δύο σήµατα, καθώς τα δύο σήµατα απαιτείται να έχουν την ίδια στάθµη ισχύος πριν ενωθούν 
στο δεύτερο 3 dB οπτικό συζεύκτη του σταδίου. Τέλος, οι ελεγκτές πόλωσης σε κάθε βραχίονα 
σε συνδυασµό µε τον πολωτικό διαχωριστή δέσµης PBS στην έξοδο του σταδίου παραγωγής 
ασύγχρονων πακέτων, χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό και τον έλεγχο της πολωτικής 
κατάστασης των σηµάτων των δύο βραχιόνων, ούτως ώστε τα ασύγχρονα πακέτα στην έξοδο 
του σταδίου να είναι γραµµικά πολωµένα και µάλιστα στον ίδιο άξονα πόλωσης, πριν εισέλθουν 
στο εκάστοτε κύκλωµα υπό δοκιµή.  

Μια τυπική ακολουθία ασύγχρονων πακέτων στα 10 Gb/s, όπως αυτή προκύπτει στην 
έξοδο του PBS του σταδίου παραγωγής ασύγχρονων πακέτων, φαίνεται στο Σχήµα 3.27. Για 
την ακολουθία αυτή, το χρονικό εύρος των πακέτων είναι ίσο µε 4 ns (40 bits), 3 ns (30 bits) 
και 4 ns (40 bits) για τα πακέτα #1, #2 και #3 αντίστοιχα. Στο παραπάνω σχήµα, τα πακέτα 
#1 και #2 είναι σύγχρονα µεταξύ τους, καθώς διαδίδονται µέσα από τον ίδιο βραχίονα του 

 
Σχήµα 3.27. Ασύγχρονά πακέτα διαφόρου µήκους δεδοµένων στα 10 Gb/s στην έξοδο του πολυπλέκτη 
πακέτων, όπως φαίνονται στον παλµογράφο (α) το ίχνος τους µε χρονική κλίµακα 1.9 ns/div και (β) το 
διάγραµµα µατιού του σήµατος µε χρονική κλίµακα 10 ps/div όπου και διακρίνεται η ασύγχρονη φύση 
των πακέτων. 
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σταδίου παραγωγής ασύγχρονων δεδοµένων, ενώ και τα δύο τελευταία πακέτα είναι ασύγχρονα 
µε το πακέτο #3, καθώς και µε αυτό που ακολουθεί του #3 (δεν φαίνεται στο σχήµα) τα οποία 
διαδίδονται και τα δύο µέσα από τον άλλο βραχίονα του ίδιου σταδίου. 
 

3.5 Μέθοδος αποπολυπλεξίας από 40 Gb/s στα 10 Gb/s 

 Μέχρι αυτό το σηµείο, περιγράφηκε όλη η απαραίτητη εργαστηριακή υποδοµή για την 
παραγωγή ψηφιακού οπτικού σήµατος κατάλληλο για τις δοκιµές των κυκλωµάτων που 
αναπτύχθηκαν, είτε αυτό περιλαµβάνει συνεχή ροή δεδοµένων είτε πακέτα, σύγχρονα ή 
ασύγχρονα. Οι ενότητες που περιλαµβάνονται από εδώ και πέρα στον παρών κεφάλαιο,  
αναφέρονται στην υποδοµή δοκιµών των κυκλωµάτων όσον αφορά τα σήµατα που λαµβάνονται 
στην έξοδο αυτών, µε σκοπό την αξιολόγηση και ενίοτε τη βελτίωση της λειτουργίας και της 
συµπεριφοράς των ανεπτυγµένων κυκλωµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η ενότητα περιγράφει 
την µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για την αποπολυπλεξία (demultiplexing) δεδοµένων στα 40 
Gb/s σε δεδοµένα στα 10 Gb/s7. Ο λόγος που αυτό το στάδιο είναι απολύτως απαραίτητο 
έγκειται στην διαθεσιµότητα ποµποδεκτών µε λειτουργία όχι µεγαλύτερη των 10 Gb/s. Στις 
υπό-ενότητες παρακάτω περιγράφονται η λειτουργία ενός διαµορφωτή ηλεκτρο-απορρόφησης 
καθώς και η πειραµατική διάταξη για την πραγµατοποίηση της αποπολυπλεξίας.    

3.5.1. Ηλεκρό-απορροφητικός διαµορφωτής  

 Το βασικό στοιχείο για την αποπολυπλεξία οπτικού παλµικού σήµατος από τα 40 Gb/s 
στα 10 Gb/s, είναι ο ηλεκτρο-απορροφητικός διαµορφωτής ή electro-absorption modulator 
(EAM) [3.44]. Στο φαινόµενο της ηλεκτρο-απορρόφησης, η διαπερατότητα ενός υλικού 
µεταβάλλεται ανάλογα µε ένα ηλεκτρικό πεδίο στο οποίο εκτίθεται το υλικό. Στην παρουσία 
ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, η διαπερατότητα ενός τέτοιου στοιχείου σε µία προσπίπτουσα 
φωτεινή δέσµη  είναι ελάχιστη και κατά συνέπεια υπάρχει σηµαντική απορρόφηση του φωτός. 
Αντίθετα, στη παρουσία ενός αρκετά ασθενούς πεδίου, η διαπερατότητα του στοιχείου είναι 
µέγιστη άρα και η απορρόφηση είναι ελάχιστη.  

Τα υλικά από τα οποία έχουν παρασκευασθεί τέτοιες συσκευές είναι τόσο GaAs [3.47] , 
[3.51] όσο και InP [3.48], ενώ τα φυσικά φαινόµενα στα οποία βασίζονται είναι το φαινόµενο 
Franz-Keldysh [3.50] που παρατηρείται στους ηµιαγωγούς καθώς και το, Quantum Confined 
Stark Effect [3.49], [3.51]  ή excitonic electro-absorption που παρουσιάζεται σε υλικά multi-
quantum wells (MQW) [3.52]-[3.54]. Η βασική δοµή ενός MQW-EAM φαίνεται στο  

                                                 
7Αυτή η διάταξη κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε για την δοκιµή του κυκλώµατος του 3R αναγεννητή µε 
λειτουργία στα 40 Gb/s. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται εδώ µε αφορµή την παρουσίαση όλων των συστηµάτων 
δοκιµής εισόδου και εξόδου. 
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Σχήµα 3.28. (α) Βασική δοµή ενός ηλεκτρο-απορροφητικού διαµορφωτή κυµατοδηγού και (β) η 
λειτουργία του διαµορφωτή για ηλεκτρικό παλµικό σήµα οδήγησης. 

Σχήµα 3.28 (α). Όταν ασκηθεί µία παλµική ηλεκτρική τάση από V µέχρι 0 στα ηλεκτρόδια του 
διαµορφωτή, τότε η απορρόφηση του ενεργού υλικού (MQW) ακολουθεί την ίδια συµπεριφορά 
όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.28 (β). Συγκεκριµένα, η ισχύς του φωτός στην έξοδο 
µεγιστοποιείται (Pout(0)) για τιµή ηλεκτρικής τάσης ίση µε µηδέν, εκεί δηλαδή που η 
απορροφητικότητα του υλικού ελαχιστοποιείται. Το ανάποδο συµβαίνει για τιµή ηλεκτρικής 
τάσης ίση µε V (Pout(V)). Φυσικά η ισχύς εξόδου θα είναι πάντα µικρότερη από την ισχύ 
εισόδου, διότι το υλικό είναι απορροφητικό και όχι ενισχυτικό. Πέρα από την εφαρµογή της 
αποπολυπλεξία, ο διαµορφωτής EAM µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για διαµόρφωση σήµατος 
σε παλµικό σήµα ρολογιού ή για απευθείας διαµόρφωση σε σήµα CW. Γενικότερα τα 
πλεονεκτήµατα της χρήσης ενός ΕΑΜ σε σχέση µε τον ηλεκτρο-οπτικό διαµορφωτή είναι τα 
εξής: 

 Χαµηλές τάσεις οδήγησης (κοντά στα 0 V) 
 ∆ηµιουργία παλµών περιορισµένου chirp 
 Υψίρρυθµη λειτουργία (µέχρι και 160 Gb/s [3.55] ) 
 Μικρή εξάρτηση στην πόλωση του εισερχόµενου φωτός, καθώς και 
 Εύκολη ολοκλήρωση µε ηµιαγώγιµες πηγές λέιζερ [3.47] 

3.5.2. Πειραµατική διάταξη αποπολυπλεξίας 40:10 Gb/s 

 Η πειραµατική διάταξη για την αποπολυπλεξία των οπτικών καναλιών από τα 40 Gb/s 
στα 10 Gb/s φαίνεται στο Σχήµα 3.29. Το σήµα εισόδου στη διάταξη αποπολυπλεξίας είναι η 
έξοδος του εκάστοτε δοκιµαζόµενου κυκλώµατος στα 40 Gb/s. Θεωρούµε ότι το σήµα των 40 
Gb/s αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά κανάλια στα 10 Gb/s τα οποία και εισέρχονται στον 
διαµορφωτή ΕΑΜ. Ο διαµορφωτής οδηγείται από ένα ηλεκτρικό παλµικό ρολόι στα 10 Gb/s -
το οποίο είναι συγχρονισµένο µε τον αρχικό ποµπό, καθώς και µία αρνητική τάση DC για την 
πόλωση του ΕΑΜ. Αυτά τα δύο σήµατα εισέρχονται από διαφορετικές εισόδους του 
διαµορφωτή ο οποίος περιλαµβάνει εσωτερικά κύκλωµα για την υπέρθεση των δύο σηµάτων. 
Επιπλέον, το ηλεκτρικό παλµικό σήµα πριν εισέλθει στον διαµορφωτή, διέρχεται από ένα 
στοιχείο ηλεκτρικής µεταβλητής χρονικής καθυστέρησης.  
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Σχήµα 3.29. ∆οµικό διάγραµµα της πειραµατική διάταξης για την αποπολυπλεξία σήµατος από 40 
Gb/s στα 10 Gb/s. 

Το ηλεκτρικό σήµα ρολογιού στα 10 GHz που οδηγεί τον ΕΑΜ, παράγεται ως εξής. 
Ένα ηλεκτρικό ηµιτονικό σήµα στα 10 GHz το οποίο προέρχεται από τον αρχικό ποµπό, 
διασπάται, έτσι ώστε η συχνότητα του µισού σήµατος να παραµείνει στα 10 GHz, ενώ η 
συχνότητα του άλλου µισού να διπλασιαστεί στα 20 GHz µέσω ενός διπλασιαστικού στοιχείου. 
Κατόπιν τα δύο αυτά σήµατα υπερτίθενται έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µία σειρά από 
ηλεκτρικούς παλµούς RZ όπως περιγράφεται και στο Σχήµα 3.30 (α). Το πλάτος του 
ηλεκτρικού παλµού που θα οδηγήσει τον διαµορφωτή, θα καθορίσει αντίστοιχα και το πλάτος 
του παράθυρου µεταγωγής του. Εποµένως επιτυγχάνοντας στενό ηλεκτρικό παλµό, παράγουµε 
και στενό οπτικό παράθυρο µεταγωγής και έτσι εξασφαλίζεται η επιλογή ενός και µόνο καναλιού 
στα 10 GHz. Το παράθυρο µεταγωγής που παράχθηκε στο εργαστήριο ήταν ίσο µε 11 ps. 
Επιπλέον στο σχήµα Σχήµα 3.30 (β) απεικονίζεται και η λειτουργία της ηλεκτρικής 
καθυστέρησης η οποία µεσολαβεί πριν την είσοδο του σήµατος οδήγησης στον διαµορφωτή. Η 
καθυστέρηση εισάγεται µε σκοπό την χρονική µετατόπιση του ηλεκτρικού ρολογιού η οποία και  

 

Σχήµα 3.30. (α) Παραγωγή ηλεκτρικών παλµών µε f=10 GHz µε υπέρθεση κυµάτων διπλάσιας 
συχνότητας  και (β) επίδραση της ηλεκτρικής καθυστέρησης στην φάση του σήµατος οδήγησης του 
διαµορφωτή για την επιλογή καναλιού στα 10 Gb/s. 
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θα καθορίσει την φάση του παράθυρου µεταγωγής του διαµορφωτή σε σχέση µε τα 
εισερχόµενα οπτικά δεδοµένα.     

Με αυτόν τον τρόπο και µεταβάλλοντας την καθυστέρηση του ηλεκτρικού σήµατος  ως 
0<∆τ<3ΤΒ/4 µε βήµα ΤΒ/4, (ΤΒ η περίοδος που αντιστοιχεί στα συχνότητα του 
αποπολυπλεγµένου καναλιού, δηλαδή ίση µε  100 ps) µπορεί να επιλεχθεί οποιοδήποτε από τα 
τέσσερα κανάλια όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.30 (β).  
 

3.6 Μέθοδος µέτρησης σφαλµάτων  

Η µέτρηση σφαλµάτων είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική µέθοδος για την αξιολόγηση της 
λειτουργίας των κυκλωµάτων.  Το µετρητικό όργανο που πραγµατοποιεί αυτές της µετρήσεις 
αποκτήθηκε πρόσφατα από το ΕΦΕ, οπότε και δεν χρησιµοποιήθηκε για την δοκιµή όλων των 
πειραµατικών διατάξεων που αναπτύχθηκαν σε αυτήν τη διατριβή. Σε αυτήν την ενότητα 
περιγράφεται η αρχή στην οποία βασίζεται µία τέτοια µέτρηση, καθώς και η απαραίτητη 
συνδεσµολογία του οργάνου µέτρησης λαθών στις πειραµατικές διατάξεις για την αξιολόγηση 
των αναπτυχθέντων οπτικών κυκλωµάτων.      

3.6.1. Ρυθµός σφαλµάτων στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 

Υπό την απλούστερη έννοια, το θεµελιώδες κριτήριο για το χαρακτηρισµό της 
απόδοσης ενός ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας είναι η ακρίβεια µε την οποία µπορεί ο 
δέκτης να προσδιορίσει τη λογική κατάσταση κάθε µεταδιδόµενου bit. Η ικανότητα του δέκτη 
να διακρίνει µεταξύ των λογικών ‘0’ και των λογικών ‘1’ είναι άλλωστε και η βασική απαίτηση για 
ένα οποιοδήποτε σύστηµα µετάδοσης. Το ΒER ορίζεται µαθηµατικά ως εξής:: 

 

)(
)(
tN
tEBER =         (4.6) 

         
όπου E(t) είναι ο αριθµός των bits που ελήφθησαν λανθασµένα κατά τη διάρκεια του χρόνου t 
και N(t) είναι ο συνολικός αριθµός των bits που µεταδόθηκαν στον ίδιο χρόνο t. Τo BER είναι 
ένα στατιστικό µέγεθος υπό την έννοια ότι ο αριθµός των σφαλµάτων εξαρτάται από το χρόνο t 
(gating time) κατά τον οποίο γίνεται η συλλογή των δεδοµένων, καθώς και από τις διαδικασίες 
που προκαλούν τα σφάλµατα. Για σφάλµατα που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε Gaussian 
θόρυβο, ένας σχετικά µικρός αριθµός σφαλµάτων (50-100 εσφαλµένα bits) είναι επαρκής ώστε 
να προσδιοριστεί η απόδοση του συστήµατος. Εάν τα σφάλµατα δεν ακολουθούν Gaussian 
κατανοµή ή αφικνούνται σε ριπές που προκαλούνται από µη τυχαία φαινόµενα, όπως η διαφωνία 
καναλιών ή εξωτερικές παρεµβολές, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν σηµαντικά υψηλότεροι 
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αριθµοί εσφαλµένων γεγονότων, έτσι ώστε το ΒΕR να αντιπροσωπεύει επαρκώς την απόδοση 
του συστήµατος. 

Μία σηµαντική θεώρηση είναι και η εξής: Τα συστήµατα ψηφιακής µετάδοσης είναι εξ’ 
ορισµού συστήµατα υψηλής απόδοσης, τα οποία όµως προκαλούν σφάλµατα. Τυπική τιµή για 
το BER στο παρελθόν ήταν 10-9, ενώ για τα παρόντα εµπορικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα η 
αντίστοιχη τιµή είναι περίπου 10-15. 

3.6.2. ∆ιάταξη για µετρήσεις BER 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, ένα σηµαντικό στοιχείο για ένα ψηφιακό σύστηµα 
µετάδοσης είναι το κατά πόσο οι µεταδόσεις γίνονται χωρίς σφάλµατα. Αυτή η µέτρηση γίνεται 
µε ένα bit-error-rate tester (BERT), ο οποίος αντικαθιστά ένα ή και περισσότερα στοιχεία του 
συστήµατος κατά τη διάρκεια µίας δοκιµαστικής µετάδοσης σε εµπορικά τηλεπικοινωνιακά 
συστήµατα. Μία δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε στοιχείο του συστήµατος µπορεί να προκαλέσει 
µία διαφοροποίηση µεταξύ των αρχικών δεδοµένων και των δεδοµένων που έχουν ανακτηθεί. Ο 
πρωταρχικός στόχος ενός BERT είναι ο προσδιορισµός του ρυθµού µε τον οποίο γίνονται τα 
σφάλµατα στο σύστηµα και όχι η αποµόνωση του προβληµατικού στοιχείου του κυκλώµατος. 

 Η τυπική τεχνική µέτρησης BER περιλαµβάνει την χρήση της γεννήτριας µορφοτύπων 
(pattern generator) του BERT σαν πηγή  δεδοµένων του συστήµατος, ενώ µε τον ανιχνευτή 
σφαλµάτων (error detector) στον δέκτη του BERT ελέγχουµε για πιθανά σφάλµατα στα 
ανακτώµενα σήµατα όπως απεικονίζεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 3.31. Η γεννήτρια 
δηµιουργεί ένα δοκιµαστικό pattern δεδοµένων µε µορφή αλλά και σε ρυθµό που επιλέγεται 
από το χρήστη. Το pattern εισάγεται στο υπό δοκιµή σύστηµα και παραλαµβάνεται στην 
είσοδο του ανιχνευτή σφαλµάτων. Ο error detector είναι συγχρονισµένος µε τον δέκτη σε έναν 
κοινό ωρολογιακό ρυθµό ενώ για τη µέτρηση σφαλµάτων έχει σαν pattern αναφοράς το ίδιο το 
pattern που δηµιουργήθηκε στον δέκτη8. ∆ιαθέτει λοιπόν ένα συγκριτή και ένα µετρητή για την 
αναγνώριση και µέτρηση των εσφαλµένων bits αντίστοιχα.  

Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 3.31, τα δεδοµένα εκπέµπονται από τον δέκτη για να 
οδηγήσουν τον διαµορφωτή που θα παράγει τα οπτικά δεδοµένα στα 10 Gb/s όπως 
περιγράφηκε στην ενότητα 3.3 (η συγκεκριµένη περιγραφή περιλαµβάνει την παραγωγή 
δεδοµένων είτε συνεχούς ροής, είτε σε µορφή πακέτων). Το οπτικό σήµα κατόπιν εισέρχεται 
στο οπτικό κύκλωµα υπό εξέταση, η έξοδος του οποίου οδηγείται στην είσοδο του δέκτη. Στην 
περίπτωση που ένα κύκλωµα εξετάζεται µε δεδοµένα στα 40 Gb/s, το 10 Gb/s σήµα 
εισέρχεται επιπλέον και στον τετραπλασιαστή συχνότητας (υπό-ενότητα 3.3.2). Σε αυτήν την  
                                                 
8 Σε πρακτικά συστήµατα, όπου τα δύο άκρα της ζεύξης, είναι αποµακρυσµένα, το αυτόµατο κλείδωµα φάσης δεν 
µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω του ηλεκτρικού σκανδαλισµού (triggering) του ανιχνευτή από τη γεννήτρια. Η λύση 
σε αυτό το πρόβληµα έγκειται στη χρήση κυκλώµατος ηλεκτρικής ανάκτησης ρολογιού (clock recovery circuit) 
στο δέκτη, του οποίου ο ρόλος είναι να διατηρεί συγχρονισµένα το εισερχόµενο σήµα δεδοµένων και το ρολόι του 
ανιχνευτή σφαλµάτων. 
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Σχήµα 3.31. ∆οµικό διάγραµµα για τις δοκιµές κυκλωµάτων στα 10 Gb/s ή στα 40 Gb/s, και τις 
µετρήσεις λαθών στα 10 Gb/s µε τη χρήση του ηλεκτρικού transceiver. 

περίπτωση χρησιµοποιείται ο οπτικός αποπολυπλέκτης (ενότητα 3.5) στην έξοδο του υπό-
δοκιµή κυκλώµατος  για να ανακτηθούν τα κανάλια δεδοµένων στα 10 Gb/s πριν την εισαγωγή 
τους στον ηλεκτρικό δέκτη. Η οπτο-ηλεκτρονική (Ο-Ε) µετατροπή των δεδοµένων πριν την 
εισαγωγή τους στον ηλεκτρικό δέκτη πραγµατοποιείται από µία φωτοδίοδο µε ενσωµατωµένη 
ενίσχυση γνωστή και ως optical receiver [3.56]. 
 

3.7 Λοιπά µετρητικά όργανα  

Για την περαιτέρω αξιολόγηση των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν 
και άλλα µετρητικά όργανα πέρα από το µετρητή σφαλµάτων. Μία σύντοµη περιγραφή των 
βασικότερων από αυτών δίδεται παρακάτω: 

• Οπτικός αναλυτής φάσµατος (optical spectrum analyzer - OSA) 

Ο OSA είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο όργανο το οποίο χρησιµοποιείται σε διάφορα 
σηµεία των οπτικών διατάξεων για την παρακολούθηση του οπτικού φάσµατος του 
εκάστοτε σήµατος. Μεταξύ άλλων µε τον OSA γίνεται δυνατή η µέτρηση του επιπέδου 
θορύβου (out-of-band noise), ώστε να βελτιωθεί ο σηµατο-θορυβικός λόγος (signal-to-
noise ratio - SNR) όταν αυτός υποβαθµίζει σηµαντικά την ποιότητα του σήµατος. 
Επίσης ο OSA υπήρξε το βασικό όργανο παράλληλα µε τη χρήση µετρητών οπτικής 
ισχύος, για την ρύθµιση των ζωνοπερατών (bandpass) οπτικών φίλτρων στα επιθυµητά 
µήκη κύµατος.      

• Παλµογράφος και διαγράµµατα µατιού (oscilloscope, eye diagrams) 

Το κυριότερο όργανο για τον έλεγχο του σήµατος στα διάφορα σηµεία των διατάξεων 
είναι ο παλµογράφος. Με αυτό το όργανο ελέγχεται σταδιακά η εξέλιξη του σήµατος 
στην διάταξη στο πεδίο του χρόνου, προσφέροντας πολλά και χρήσιµα συµπεράσµατα 
για την επιρροή του κυκλώµατος στην εξέλιξη της παλµοσειράς. Παρατηρώντας το 
ίχνος του σήµατος διακρίνονται ποιοτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 
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παλµοσειράς, όπως θόρυβος, διαµόρφωση πλάτους των παλµών ή και παρουσία 
ολίσθησης φάσης (phase jitter), ενώ για λεπτοµερέστερη αξιολόγηση χρησιµοποιούνται 
τα διαγράµµατα µατιού (eye diagrams). Το άνοιγµα των διαγραµµάτων µατιού, µπορεί 
µεταξύ άλλων να δώσει µία πολύ καλή εικόνα της ποιότητας του παλµικού σήµατος και 
για αυτόν το λόγο είναι µία πολύ απαραίτητη µέτρηση για τα περισσότερα κυκλώµατα.        

• Μικροκυµατικός αναλυτής φάσµατος (microwave spectrum analyzer) 

Οι ρυθµοί λειτουργίας όλων των διατάξεων και των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν 
ανήκουν στο µικροκυµατικό φάσµα και για αυτόν το λόγο είναι απαραίτητος και ο 
µικροκυµατικός αναλυτής φάσµατος (microwave spectrum analyzer - MSA). Η 
επιρροή του εκάστοτε κυκλώµατος στις µικροκυµατικές κρουστικές του οπτικού 
σήµατος είναι διακριτή στο όργανο MSA. Επιπλέον ο MSA, είναι απαραίτητο εργαλείο 
για την ακριβή µέτρηση του phase jitter των οπτικών παλµών. (Η µέθοδος µετρήσεις 
jitter µε την  χρήση του µικροκυµατικού φάσµατος περιγράφεται στην ενότητα 6.3)    

• Αυτόσυσχετιστής (auto-correlator) 

Οι παλµοσειρές που παράγονται στα πειράµατα αποτελούνται από πολύ στενούς 
παλµούς µε FWHM µεταξύ 11 – 3 ps, γεγονός που κάνει την λεπτοµερής µελέτη της 
µορφής των οπτικών παλµών απαγορευτική µε τον παλµογράφο λόγω του 
περιορισµένου εύρους ζώνης της λειτουργίας του. Για µία τέτοιου είδους µέτρηση, 
καθίσταται απαραίτητη η χρήση ενός αυτοσυσχετιστή ο οποίος κάνοντας χρήση ενός 
οπτικού συµβολόµετρου Michelson [3.35], καθώς και του µη-γραµµικού φαινοµένου 
του διπλασιασµού της οπτικής συχνότητας [3.42] (second harmonic generation - 
SHG), επιτυγχάνει τη απεικόνιση της ακριβούς µορφής του παλµού σε έναν 
χαµηλόρυθµο αναλογικό παλµογράφο. Ο αυτοσυσχετιστής, χρησιµοποιήθηκε κυρίως 
για την παραγωγή των παλµών στις οπτικές πηγές.  

 

3.8 Ανακεφαλαίωση των συστηµάτων δοκιµών και µετρήσεων  

Στην ενότητα αυτή, θα συνοψίσουµε τα χαρακτηριστικά της εργαστηριακής υποδοµής 
που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των οπτικών κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν. (οπτικά 
ρολόγια, οπτικές παλµοσειρές δεδοµένων, πακέτα δεδοµένων και τεχνικές µετρήσεων και 
αξιολόγησης κυκλωµάτων). Όπως έχει αναφερθεί σε πολλά σηµεία του κεφαλαίου αυτού, τα 
οπτικά σήµατα δηµιουργήθηκαν µε γνώµονα τις απαιτήσεις που καθορίζονται από πιο σύνθετα 
και απαιτητικά κυκλώµατα και εφαρµογές. 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιηθήκαν για την παραγωγή οπτικών ρολογιών, είναι η 
διαµόρφωση απολαβής σε ηµιαγώγιµα DFB λέιζερ, αλλά και η εκγλείδωση ρυθµών σε λέιζερ 
ηµιαγωγού. Η τεχνική της διαµόρφωσης απολαβής διοδικού λέιζερ για την παραγωγή στενών 
οπτικών παλµών είναι µία αρκετά αποδοτική τεχνική, παρόλο που παρουσιάζει έντονα το 
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φαινόµενο της στιγµιαίας µεταβολής της συχνότητας (chirp) στους παραγόµενους παλµούς στην 
έξοδο. Όµως, το παραγόµενο chirp µπορεί να εξαλειφθεί, όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 
3.2.1.4. Η τεχνική αυτή, µάλιστα, είναι πολύ σηµαντική, εφόσον µε αυτήν  επιτυγχάνεται η 
χρονική συµπίεση των παραγόµενων παλµών. Εναλλακτικά, χρησιµοποιώντας το mode-locked 
λέιζερ, παράγονται απευθείας στενοί παλµοί χωρίς την ανάγκη για συµπιεστές και µε αρκετά 
απλουστευµένη πειραµατική διάταξη, γεγονός που δίνει σε αυτή τη µέθοδο προβάδισµα σε 
σχέση µε το gain switching. Το MLL είναι σίγουρα προτιµητέα λύση εφόσον βέβαια µία τέτοια 
συσκευή είναι διαθέσιµη.    

Τα παραγόµενα οπτικά ρολόγια χρησιµοποιήθηκαν έπειτα για την παραγωγή 
δεδοµένων στα 10 Gb/s µε τη βοήθεια οπτικών διαµορφωτών. Για τις ανάγκες υψίρρυθµων 
κυκλωµάτων, παράχθηκε σήµα µε ρυθµό στα 40 Gb/s µε την βοήθεια οπτικών 
τετραπλασιαστών συχνότητας, ενώ µε επιπλέον διαµορφωτή ή µε τη χρήση 
προγραµµατιζόµενου pattern generator, παράχθηκαν πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους µε 
δεδοµένα στα 10 Gb/s ή στα 40 Gb/s.   

Η παραγωγή οπτικών ρολογιών και σηµάτων δεδοµένων, όπως περιγράφεται σε όλη τη 
διάρκεια του κεφαλαίου αυτού, προϋποθέτει την κατασκευή απλουστευµένων οπτικών διατάξεων, 
οι οποίες περιλαµβάνουν απλά και εµπορικά διαθέσιµα οπτικά στοιχεία, καθιστώντας τις 
διατάξεις αυτές ιδιαίτερα πρακτικές. Τα στοιχεία αυτά είναι πλέον αρκετά ελκυστικά τόσο για 
την απόδοση, όσο και για το κόστος τους. Αξιοσηµείωτη είναι η επίδοση των οπτικών αυτών 
διατάξεων, αφού µπορεί να γεννήσουν οπτικά σήµατα πολύ καλής ποιότητας, όσον αφορά το 
εύρος των παλµών, τον πολλαπλασιασµό συχνότητας επανάληψης µε µεγάλη ακρίβεια και την 
οπτική διαµόρφωση των κυµατοµορφών. Παρόλα αυτά η επίδοση των κυκλωµάτων αυτών 
παρουσιάζει και διάφορα προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη 
µεγάλης σταθερότητας. Τα περισσότερα από τα κυκλώµατα αυτά διακρίνονται από αστάθεια και 
αυτό συµβαίνει λόγω της µεταβολής του διανύσµατος της πόλωσης µέσα στην ίνα. Φυσικά, µια 
προσιτή λύση είναι η αποκλειστική χρήση στοιχείων που να διατηρούν σταθερή την πόλωση. 
∆υστυχώς όµως πολλά από τα αναγκαία στοιχεία για την κατασκευή µιας διάταξης, δεν έχουν 
γίνει ακόµα εµπορικά διαθέσιµα, έχοντας αυτή την ιδιότητα. Εναλλακτική λύση είναι η 
ολοκλήρωση των κυκλωµάτων αυτών σε πλατφόρµες πυριτίου, οι καλούµενες επίπεδες 
φωτοκυµατικές πλατφόρµες (Planar Lightwave Circuit-PLC), που κατασκευάζονται µε την 
µέθοδο της λιθογραφίας [3.57]. Βέβαια κάτι τέτοιο θα αύξανε απαγορευτικά το κόστος αυτών 
των διατάξεων, τουλάχιστον για τις δυνατότητες ενός ακαδηµαϊκού ερευνητικού εργαστηρίου. Η 
χρήση πάντως τέτοιων κυκλωµάτων προσδίδει αξιοσηµείωτη σταθερότητα στη συνολική 
διάταξη. 

Το τελευταίο µέρος αυτού του κεφαλαίου περιγράφει τις µεθόδους που ακολουθήθηκαν 
για την αξιολόγηση των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν, εστιάζοντας στη διάταξη µέτρησης 
σφαλµάτων, λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας αλλά και της βαρύτητας µία τέτοιας 
µέτρησης. Επιπλέον δόθηκαν συνοπτικές περιγραφές των βασικότερων µετρητικών στοιχείων 
που χρησιµοποιηθήκαν στα εργαστήρια. Οι περιγραφές αυτές σκοπό έχουν την πλήρη 
κατανόηση όλης της εργαστηριακής υποδοµής που αναπτύχθηκε για την αποτελεσµατική 
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αξιολόγηση των κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν πριν αυτά παρουσιαστούν στα κεφάλαια που 
ακολουθούν.     

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, 
αλλά και αυτά που περιγράφονται στην συνέχεια της διατριβής αυτής, σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν µε βάση το διαθέσιµο εξοπλισµό του εργαστηρίου στο ΕΦΕ και της CIP, τα 
οποία αν και άρτια εξοπλισµένα δεν παύουν να έχουν αρκετές ελλείψεις. Σίγουρα, η ύπαρξη 
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων υψηλότερης συχνότητας θα συντελούσε σε διαφορετικό σχεδιασµό 
και υλοποίησή τους, που ενδεχοµένως θα καθιστούσε τα κυκλώµατα αυτά πιο σταθερά άλλα και 
ποιο απλουστευµένα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 152 - 

Αναφορές Κεφαλαίου 

 

[3.1] S. Kawanishi, “Ultrahigh-speed optical time-division-multiplexed transmission technology based on 
optical signal processing”, IEEE J. Quantum Electron., vol. 34, No. 11, pp. 2064-2079, 1998. 

[3.2] M. Saruwatari, “All-optical signal processing for terabit/second optical transmission”, IEEE J. Select. 
Topics Quantum Electron., vol. 6, No. 6, pp. 1363-1374, 2000. 

[3.3] D. M. Spirit, A. D. Ellis and P. E. Barnsley, “Optical time division multiplexing: systems and networks”, 
IEEE Commun. Mag., vol. 32, No. 12, pp. 56-62, 1994. 

[3.4] M.J. O’ Mahony, “Optical multiplexing in fiber networks: Progress in WDM and OTDM”, IEEE 
Commun. Mag., vol. 33, No. 12, pp. 82-88, 1995. 

[3.5] D. M. Spirit, A. D. Ellis and P. E. Barnsley, “Optical time division multiplexing: systems and networks”, 
IEEE Commun. Mag., vol. 32, No. 12, pp. 56-62, 1994. 

[3.6] T. Nakagami and T. Sakurai, “Optical and optoelectronic devices for optical transmission systems”, 
IEEE Commun. Mag., vol. 26, No. 1, pp. 28-33, 1988. 

[3.7] Y. Yoshikuni, S. Arai, L.A. Coldren, “Introduction to the Issue on Semiconductor Lasers”, IEEE J. 
Select. Topics Quantum Electron., vol. 11, No. 5, pp. 911-912, 2005. 

[3.8] Y. Suematsu, S. Arai, “Single-mode semiconductor lasers for long-wavelength optical fiber 
communications and dynamics of semiconductor lasers”, IEEE J. Select. Topics Quantum Electron., 
vol. 6, No. 6, pp. 1436-1449, 2000.  

[3.9] J. Limpert, F. Roser, T. Schreiber, A. Tunnermann, “High-power ultrafast fiber laser systems”, IEEE J. 
Select. Topics Quantum Electron., vol. 12, No. 2, pp. 233-244, 2006. 

[3.10] M. Krause, H. Renner, “Theory and design of double-cavity Raman fiber lasers”, IEEE J. Lightwave 
technol., vol. 23, No. 8, pp. 2474-2483, 2005. 

[3.11] E. Sorokin, S. Naumov, I.T. Sorokina, “Ultrabroadband infrared solid-state lasers”, IEEE J. Select. 
Topics Quantum Electron., vol. 11, No. 3, pp. 690-712, 2005. 

[3.12] R. Scheps, R.K. Shori, H. Jelinkova, “Introduction to the Issue on Solid-State Lasers”, IEEE J. Select. 
Topics Quantum Electron., vol. 11, No. 3, pp. 565-566, 2005. 

[3.13] S. Kobayashi, Y. Yamamoto, M. Ito and T. Kimura, “Direct frequency modulation in AlGaAs 
semiconductor lasers”, IEEE J. Quantum Electron., vol. QE-18, No. 4, pp. 582-595, 1982. 

[3.14] H.-F. Liu, M. Fukazawa, Y. Kawai and T. Kamiya, “Gain switched picosecond pulse generation from 
1.3µm InGaAsP laser diodes”, IEEE J. Quantum Electron., vol. 25, No. 6, pp. 1417-1425, 1989. 

[3.15] P. Paulus, R. Langenhorst and D. Jager, “Generation and optimum control of picosecond optical pulses 
from gain-switched semiconductor lasers”, IEEE J. Quantum Electron., vol. 24, No. 8, pp. 1519-1523, 
1988. 

[3.16] S. Kawai, K. Iwatsuki, K. Suzuki, M. Saruwatari, K. Sato and K. Wakita, “10 Gb/s optical soliton 
transmission over 7200 km by using a monolithically integrated MQW-DFB-LD/MQW–EA modulator 
light source” Electron. Lett., vol. 30, No. 3, pp. 251-252, 1994. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 153 - 

[3.17] M. J. Guy, S. V. Chernikov, J. R. Taylor, D. G. Moodie and R. Kashyap, “Generation of transform-
limited optical pulses at 10 GHz using an electroabsorption modulator and a chirped fibre Bragg 
grating”, Electron. Lett., vol. 31, No. 8, pp. 671-672, 1995. 

[3.18] M. Suzuki, H. Tanaka, N. Edagawa, K. Utaka and Y. Matsushima, “Transform limited optical pulse 
generation up to 20 GHz repetition rate by a sinusoidal driven InGaAsP electroabsorption modulator”, 
J. Lightwave Technol., vol. 11, No. 3, pp. 468-473, 1993. 

[3.19] Ed. L. Wooten, K. M. Kissa, A. Yi-Yan, E. J. Murphy, D. A. Lafaw, P. F. Hallemeier, D. Maack, D. V. 
Attanasio, D. J. Fritz, G. J. McBrien and D. E. Bossi, “A review of Lithium Niobate modulators for 
fiber-optic communications systems”, IEEE J. Select. Topics Quantum Electron., vol. 6, No. 1, pp. 69-
81, 2000. 

[3.20] X. Li, W.-P Huang, D. M. Adams, C. Rolland and T. Makino, “Modelling and design of a DFB laser 
integrated with a Mach-Zehnder modulator”, IEEE J. Quantum Electron., vol. 34, No. 10, pp. 1807-
1815, 1998. 

[3.21] E. Siegman, “Lasers”, University Science Books, Mill Valley, CA, 1986. 

[3.22] H. A. Haus, “Mode-locking of lasers”, IEEE J. Select. Topics Quantum Electron., vol. 6, No. 6, pp. 
1173-1185, 2000. 

[3.23] J. E. Bowers, P. A. Morton, A. Mar and S. W. Corzine, “Actively mode-locked semiconductor lasers”, 
IEEE J. Quantum Electron, vol. 25, No. 6, pp. 1426-1439, 1989. 

[3.24] E. P. Ippen, D. J. Eilenberger and R. W. Dixon, “Picosecond pulse generation by passive modelocking 
of diode lasers”, Appl. Phys. Lett., vol. 37, No. 3, pp. 267-269, 1980.  

[3.25] J. S. Wey, J. Goldhar, D. W. Rush, M. W. Chbat, G. M. Carter and G. L. Burdge, “Performance 
characterization of a harmonically mode-locked erbium fiber ring laser”, IEEE Photon. Technol. Lett., 
vol. 14, No. 2, pp. 152-154, 1995. 

[3.26] E. A. Avrutin, J. H. Marsh and E. L. Portnoi, “Monolithic and multi-Gigahertz mode-locked 
semiconductor lasers: Constructions, experiments, models and applications”, IEE Proc. Optoelectron., 
vol. 147, No. 4, pp. 251-278, 2000. 

[3.27] Y. Suematsu and S. Arai, “Single-mode semiconductor lasers for long- wavelength optical fiber 
communications and dynamics of semiconductor lasers”, IEEE J. Select. Topics Quantum Electron, 
vol. 6, No. 6, pp. 1436-1449, 2000. 

[3.28] G. P. Agrawal, “Semiconductor lasers: Past, Present and Future”, AIP Press, Woodbury, NY, 1995. 

[3.29] N. Izhaky, A.A. Hardy, “Analysis of DBR lasers and MOPA with saturable absorption gratings”, IEEE 
J. Quantum Electron., vol. 33,  No. 7,  July 1997, pp. 1149 – 1155. 

[3.30] Voumard, R. Salathé and H. Weber, “Resonance amplifier model describing diode lasers coupled to 
short external resonators”, Appl. Phys., vol. 12, No. 4, pp. 369-378, 1977. 

[3.31] R. Lang, “Injection locking properties of a semiconductor laser”, IEEE J. Quantum Electron., vol. QE-
18, No. 6, pp. 976-983, 1982. 

[3.32] L. Li., “Static and dynamic properties of injection-locked semiconductor lasers”, IEEE J. Quantum 
Electron., vol. 30, No. 8, pp. 1701-1708, 1994. 

[3.33] K. Petermann, “Laser diode modulation and noise”, Kluwer Academic Publishers, KTK Scientific 
Publishers/Tokyo, 1991. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 154 - 

[3.34] Z. Alferov, “Double heterostructure lasers: Early days and future perspectives”, IEEE J. Select. Topics 
Quantum Electron., vol. 6, No. 6, pp. 832-840, 2000. 

[3.35] E. Siegman, “Lasers”, University Science Book, 1st Ed., California, 1986 

[3.36] Lin, C. A. Burrus, G. Eisenstein, R. S. Tucker, P. Besomi and R. J. Nelson, “11.2 GHz picosecond 
optical pulse generation in gain-switched short cavity InGaAsP injection laser by high-frequency direct 
modulation”, Electron. Lett., vol. 20, Νο. 6, pp. 238-240, 1984. 

[3.37] R. T. Hawkins, “Generation of <3 ps optical pulses by fiber compression of gain-switched InGaAsP 
DFB laser pulses”, Electron. Lett., vol. 26, No. 5, pp. 292-294, 1990. 

[3.38] S.-D. Cho, C.-H. Lee and S.-Y. Shin, “Limit of optical pulsewidth in the gain-switched DFB 
semiconductor laser”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 11, No. 7, pp. 782-784, 1999. 

[3.39] P. A. Morton, T. Tanbun-Ek, R. A. Logan, N. Chand, K. W. Wecht, A. M. Sergent and P. F. Sciortino, 
Jr., “Packaged 1.55 µm DFB laser with 25 GHz modulation bandwidth”, Electron. Lett., vol. 30, No. 
24, pp. 2044-2046, 1994. 

[3.40] G. P. Agrawal, “Nonlinear fiber optics”, 2nd Ed., Academic Press Inc., CA, 1989. 

[3.41] K. Hinton and T. Stephens, “Modeling high-speed optical transmission systems”, IEEE J. Select. Areas 
Commun., vol. 11, No. 4, pp. 380-392, 1993. 

[3.42] O. Svelto, “Principles of lasers”, 4rth Ed. Plenum Press, New York and London, 1998. 

[3.43] F.X. Kartner, J.A. Au, and U, Keller, “Mode-locking with slow and fast saturable absorbers-what’s the 
difference?” IEEE J. Select. Top. in Quant. Elect. vol. 4, No. 12, pp. 159-168, 1998. 

[3.44] P. E. Green, “Fiber otpic networks”, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1993. 

[3.45] Γ. Θ. Θεοφιλόπουλος, “Αµιγώς οπτική µεταγωγή πακέτων για ψηφιακά δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων: 
Πορεία προς την υλοποίηση”, ∆ιδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα, 2003. 

[3.46] Μ. Θ. Καλύβας, “Αµιγώς οπτική ψηφιακή επεξεργασία σήµατος σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µε το µη 
γραµµικό συµβολόµετρο υπερυψηλής ταχύτητας”, ∆ιδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα, 2003. 

[3.47] N.C. Frateschi, J. Zhang, W.J. Choi, H. Gebretsadik, R. Jambunathan, A.E. Bond, “High performance 
uncooled C-band, 10 Gbit/s InGaAlAs MQW electroabsorption modulator integrated to 
semiconductor amplifier in laser-integrated modules”, Electron. Lett., vol. 40, No. 2, pp. 140-141, 2004. 

[3.48] M. Tamura, T. Yamanaka, H. Fukano, Y. Akage, Y. Kondo, T. Saitoh, “High-speed electroabsorption 
modulators buried with ruthenium-doped SI-InP”, IEEE, Photon. Technol. Lett., vol. 16, No. 12, pp. 
2613-2615, 2004. 

[3.49] R.B. Welstand, J.T. Zhu, W.X. Chen, A.R. Clawson, P.K.L. Yu, S.A. Pappert, “Combined Franz-
Keldysh and quantum-confined Stark effect waveguide modulator for analog signal transmission”, 
IEEE J. Lightwave Technol., vol. 4, No. 3, pp. 497-502, 1999.  

[3.50] Mee Koy Chin, “An analysis of the performance of Franz-Keldysh electroabsorption waveguide 
modulators”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 7, No. 3, pp. 309-311, 1995. 

[3.51] J.B. Heroux, X. Yang, W.I. Wang, “Quantum confined Stark effect in GaInNAs/GaAs multiple 
quantum wells”, IEE Optoelectron. Proceedings, vol. 150, No. 1, pp. 92-95, 2003. 

[3.52] Liu Bin, Shim Jongin, Chiu Yi-Jen, A. Keating, J. Piprek, J.E. Bowers, “Analog characterization of low-
voltage MQW traveling-wave electroabsorption modulators”, IEEE J. Lightwave  Technol., vol. 21, No. 
12, pp. 3011-3019, 2003. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 155 - 

[3.53] B. Miller, D.S. Chemla, T.C. Damen, T.H. Wood, C. A. Burrus, A.C. Gossard and W. Wigemann, 
“Novel optical level shifter and self-linearized optical modulator using a quantum-well self electro-optic 
effect device”, Optics Lett., vol. 9, pp.567-569, 1984. 

[3.54] J. Singh, “Semiconductor optoelectronics, Physics and technology”, McGraw-Hill, USA, 1995. 

[3.55] Hsu-Feng Chou; Yi-Jen Chiu; Wei Wang; J.E. Bowers, D.J. Blumenthal, “Compact 160-Gb/s 
demultiplexer using a single-stage electrically gated electroabsorption modulator”, IEEE Photon. 
Technol. Lett., vol. 15, No. 10, pp. 1458-1460, 2003. 

[3.56] J. M. Senior, “Optical fiber communications, Principles and practice”, 2nd Ed., Prentice Hall, Europe, 
1992.  

[3.57] M. Kawachi, “Silica waveguides on silicon and their application to integrated-optic components”, Opt. 
Quantum Electron., vol. 22, No. 5, pp. 391-416, 1990. 

[3.58] M. Nakazawa, T. Yamamoto and K. R. Tamura, “1.28 Tbit/s-70km OTDM transmission using third- 
and fourth-order simultaneous dispersion compensation with a phase modulator”, Electron. Lett., vol. 
36, No. 24, pp. 2027-2029, 2000. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 156 - 

Σχήµατα Κεφαλαίου 

 

 
Σχήµα 3.1. Γραφική αναπαράσταση της εργαστηριακής διάταξης που χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση δοκιµών 

και µετρήσεων στα παραγόµενα οπτικά κυκλώµατα. .................................................................116 

Σχήµα 3.2. (α) Σχηµατική δοµή laser διπλής ετεροδοµής (double heterostructure). (β) ∆ιάγραµµα ζωνών ενός 
laser διπλής ετεροδοµής κάτω από απευθείας διέγερση ρεύµατος. .............................................118 

Σχήµα 3.3. ∆οµή ενός DFB laser. ...............................................................................................................120 

Σχήµα 3.4. Το φράγµα περίθλασης για DFB λέιζερ (α) χωρίς καθορισµό φάσης, (β) µε ολίσθηση φάσης και (γ) µε 
προσθήκη περιοχής τροποποίησης της φάσης. Στα δεξιό τµήµα φαίνεται η φασµατική εκποµπή του 
λέιζερ (δ) για την περίπτωση που δεν υπάρχει καθορισµός φάσης, και (ε) για την περίπτωση που 
υπάρχει αλλαγή στη φάση, είτε µε τη µέθοδο του (β), είτε µε αυτή του (γ). ................................120 

Σχήµα 3.5. Σχήµα 3.6. (α) ∆ιάταξη για τη CW λειτουργία της διόδου και (β) καµπύλη ισχύος-ρεύµατος (P-I 
curve) της διόδου µε λειτουργία στα 1545 nm.........................................................................121 

Σχήµα 3.6. Φάσµα διόδου στα 1545 nm σε (α) γραµµική κλίµακα και (β) λογαριθµική κλίµακα. Κλίµακα άξονα 
µήκους κύµατος: (α) 1 nm/div (β) 0,5 nm/div. Κλίµακα κάθετου άξονα ισχύος: (α) 20 µW/div (β) 
5 dB/div. .............................................................................................................................121 

Σχήµα 3.7. (α) Παραγωγή του ηλεκτρικού σήµατος για την διαµόρφωση απολαβής και (β) η αρχή λειτουργίας της 
τεχνικής διαµόρφωσης απολαβής ενός διοδικού λέιζερ. ............................................................122 

Σχήµα 3.8. ∆ιάταξη για την παλµική λειτουργία της διόδου στα 10 GHz µε τη µέθοδο διαµόρφωσης απολαβής.
............................................................................................................................................124 

Σχήµα 3.9. (α) Ιχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην έξοδο του οπτικού αποµονωτή. Χρονική κλίµακα: 14 
psec/div. (β) Οπτικό φάσµα του παλµικού σήµατος στην έξοδο του οπτικού αποµονωτή. Κλίµακα 
άξονα µήκους κύµατος: 0,2 nm/div. Κλίµακα κάθετου άξονα ισχύος: 15 dB/div. ......................124 

Σχήµα 3.10. Παλµός Gauss µε χρονικά µεταβαλλόµενη στιγµιαία συχνότητα για (α) C>0 και (β) C<0 . ..........125 

Σχήµα 3.11. (α) ‘Ιχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην έξοδο της DCF ίνας. Χρονική κλίµακα: 5 psec/div. (β) 
Οπτικό φάσµα του παλµικού σήµατος στην έξοδο της DCF ίνας. Κλίµακα άξονα µήκους κύµατος: 
0,2 nm/div. Κλίµακα κάθετου άξονα ισχύος: 15 dB/div. .........................................................126 

Σχήµα 3.12. (α) ∆ιάταξη για την παλµική λειτουργία της διόδου στα 10 GHz µε την µέθοδο διαµόρφωσης 
απολαβής και την γραµµική συµπίεση παλµών και (β) οπτική παλµοσειρά ρολογιού στα 10 GHz 
στην έξοδο της DCF ίνας. Χρονική κλίµακα: 100 psec/div. .....................................................127 

Σχήµα 3.13. Αποτέλεσµα συµβολής ρυθµών στο χρόνο για (α) ρυθµούς τυχαίας φάσης και (β) για ρυθµούς σε 
φάση (mode-locked)..............................................................................................................128 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 157 - 

Σχήµα 3.14. (α) ∆οµικό διάγραµµα λειτουργίας του λέιζερ και (β) δηµιουργία του παλµικού σήµατος εξόδου του 
mode-locking στο πεδίο της συχνότητας σύµφωνα µε το µήκος της κοιλότητας και το εύρος ζώνης 
του ενισχυτικού υλικού...........................................................................................................129 

Σχήµα 3.15. Ενεργή εγκλείδωση των ρυθµών οπτικής κοιλότητας µε διαµόρφωση της απώλειας από εξωτερικό 
σήµα στο εσωτερικό της κοιλότητας. (α) δοµή του λέιζερ και (β)  διαδικασία κλειδώµατος .........130 

Σχήµα 3.16. ∆ιάταξη για την λειτουργία του λέιζερ ηµιαγωγού εγλείδωσης ρυθµών (MLL) για την παραγωγή 
οπτικού ρολογιού στα 10 GHz. ..............................................................................................131 

Σχήµα 3.17. (α) Ίχνος αυτοσυσχέτισης των παλµών στην έξοδο του MLL λέιζερ. Χρονική κλίµακα: 10 psec/div. 
(β) Οπτική παλµοσειρά ρολογιού στα 10 GHz στην έξοδο του MLL λέιζερ. Χρονική κλίµακα: 50 
psec/div...............................................................................................................................132 

Σχήµα 3.18. Τυπική δοµή ενός διαµορφωτή πλάτους τύπου Mach-Zehnder. ..................................................134 

Σχήµα 3.19. Συνάρτηση µεταφοράς και λειτουργία του διαµορφωτή Mach-Zehnder. ......................................134 

Σχήµα 3.20. ∆οµικό διάγραµµα της διάταξης παραγωγής οπτικών δεδοµένων PRBS συνεχούς ροής στα 10 Gb/s.
............................................................................................................................................135 

Σχήµα 3.21. Οπτικό σήµα δεδοµένων στα 10 Gb/s όπως εµφανίζεται σε οπτικό παλµογράφο. Χρονική κλίµακα: 
500 psec/div. .......................................................................................................................136 

Σχήµα 3.22. ∆ιάταξη για τον τετραπλασιασµό ρυθµοδότησης οπτικών δεδοµένων PRBS από τα 10 Gb/s στα 40 
Gb/s....................................................................................................................................137 

Σχήµα 3.23. ∆εδοµένα συνεχούς ροής στα 40 Gb/s στην έξοδο του τετραπλασιαστή όπως φαίνονται στον 
παλµογράφο σε λειτουργία καταγραφής (α) ίχνους (trace) µε χρονική κλίµακα 100 ps/div και (β) 
διαγράµµατος µατιού (eye diagram) µε χρονική κλίµακα 10 ps/div. .........................................138 

Σχήµα 3.24. ∆οµικό διάγραµµα της διάταξης παραγωγής σύγχρονων οπτικών πακέτων δεδοµένων. .................139 

Σχήµα 3.25. Πακέτα διαφόρου µήκους δεδοµένων στα 10 Gb/s στην έξοδο του διαµορφωτή, όπως φαίνονται 
στον παλµογράφο για (α) χρονική κλίµακα 3.8 ns/div και (β) για χρονική κλίµακα 1.2 ns/div όπου 
η περιεχόµενη πληροφορία του πακέτου #2 είναι διακριτή. ......................................................140 

Σχήµα 3.26. ∆οµικό διάγραµµα και αρχή λειτουργίας του σταδίου µετατροπής σύγχρονων σε ασύγχρονα πακέτα.
............................................................................................................................................141 

Σχήµα 3.27. Ασύγχρονά πακέτα διαφόρου µήκους δεδοµένων στα 10 Gb/s στην έξοδο του πολυπλέκτη πακέτων, 
όπως φαίνονται στον παλµογράφο (α) το ίχνος τους µε χρονική κλίµακα 1.9 ns/div και (β) το 
διάγραµµα µατιού του σήµατος µε χρονική κλίµακα 10 ps/div όπου και διακρίνεται η ασύγχρονη 
φύση των πακέτων. ................................................................................................................142 

Σχήµα 3.28. (α) Βασική δοµή ενός ηλεκτρο-απορροφητικού διαµορφωτή κυµατοδηγού και (β) η λειτουργία του 
διαµορφωτή για ηλεκτρικό παλµικό σήµα οδήγησης. ...............................................................144 

Σχήµα 3.29. ∆οµικό διάγραµµα της πειραµατική διάταξης για την αποπολυπλεξία σήµατος από 40 Gb/s στα 10 
Gb/s....................................................................................................................................145 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ               ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
             

 - 158 - 

Σχήµα 3.30. (α) Παραγωγή ηλεκτρικών παλµών µε f=10 GHz µε υπέρθεση κυµάτων διπλάσιας συχνότητας  και 
(β) επίδραση της ηλεκτρικής καθυστέρησης στην φάση του σήµατος οδήγησης του διαµορφωτή για 
την επιλογή καναλιού στα 10 Gb/s.........................................................................................145 

Σχήµα 3.31. ∆οµικό διάγραµµα για τις δοκιµές κυκλωµάτων στα 10 Gb/s ή στα 40 Gb/s, και τις µετρήσεις 
λαθών στα 10 Gb/s µε τη χρήση του ηλεκτρικού transceiver. ..................................................148 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΙΓΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ                  ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΑ 10 Gb/s       
             

 - 159 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΑΑΜΜΙΙΓΓΩΩΣΣ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΜΜΑΑ  

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  1100  GGbb//ss    
 
 
  

 
 
 
 
Η πορεία προς την πραγµατοποίηση υψίρρυθµων οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 

περιλαµβάνει την υλοποίηση πολλών από τις λειτουργίες επεξεργασίας σήµατος και 
δροµολόγησης του κόµβου, απευθείας στο οπτικό επίπεδο. Αναφερόµενοι σε λειτουργίες 
επεξεργασίας οπτικών πακέτων δεδοµένων, εννοούµε κυρίως την αφαίρεση, την ανάγνωση αλλά 
και την παρεµβολή του κόµβου στο πεδίο εκείνο του εκάστοτε πακέτου - γνωστό και ως 
επικεφαλίδα ή ετικέτα (στο παρών πείραµα χρησιµοποιείται ο όρος ετικέτα λόγω της 
εφαρµογής για την οποία προτείνεται) , που περιλαµβάνει πληροφορία για τον προορισµό του 
και την δροµολόγησή του στο δίκτυο. Η επεξεργασία του πακέτου στον κόµβο 
πραγµατοποιείται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την αφαίρεση της 
επικεφαλίδας, το δεύτερο στάδιο  περιλαµβάνει την ανάγνωση της επικεφαλίδας και πιθανώς τη 
σύγκρισή της µε µία τοπική βάση δεδοµένων, ενώ το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην εισαγωγή 
νέας επικεφαλίδας στην έξοδο, ανάλογα µε το πόρισµα της επεξεργασίας που προηγήθηκε. Το 
παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στο πρώτο στάδιο αυτής της αλυσίδας λειτουργιών του κόµβου και 
περιγράφει το προτεινόµενο κύκλωµα αφαίρεσης/αντικατάστασης της ετικέτας σε ρυθµό 10 
Gb/s, υλοποιηµένο εξολοκλήρου στο οπτικό επίπεδο. 

Τα οπτικά κυκλώµατα αφαίρεσης επικεφαλίδας ή ετικέτας, που έχουν προταθεί έως 
σήµερα, αναδεικνύουν µια ποικιλία µεθόδων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, παρόλο που ο 
συνολικός αριθµός των κυκλωµάτων που έχουν αναφερθεί είναι περιορισµένος.  Μια τέτοια 
τεχνική είναι η χρήση διαφορετικού µήκους κύµατος για την αποστολή της επικεφαλίδας, οπότε 
ο διαχωρισµός της από το φορτίο επιτυγχάνεται πολύ εύκολα µε χρήση κατάλληλων οπτικών 
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φίλτρων. Εναλλακτική, αλλά ευρύτερα διαδεδοµένη παρόµοια προσέγγιση, αποτελεί η 
αποστολή της επικεφαλίδας µε πολυπλεξία σε υποφέρουσα συχνότητα (Sub-Carrier 
Multiplexing - SCM), όπου η επικεφαλίδα µεταδίδεται, πλέον, στο ίδιο µήκος κύµατος µε το 
φορτίο, αλλά σε διαφορετική συχνότητα, η οποία απέχει κάποια GHz από την κεντρική 
φέρουσα συχνότητα [4.1] - [4.3]. Ο διαχωρισµός της, σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται είτε µε 
χρήση µικροκυµατικών φίλτρων, είτε µε χρήση οπτικών παθητικών διατάξεων µε ιδιότητες 
φιλτραρίσµατος σε στενή φασµατική ζώνη [4.3]. Σοβαρό µειονέκτηµα, όµως, αποτελεί το 
γεγονός ότι  η εκµετάλλευση του εύρους ζώνης δε γίνεται µε βέλτιστο τρόπο, καθώς η απλότητα 
των τεχνικών αυτών επιτυγχάνεται εις βάρος επιπρόσθετων φασµατικών περιοχών, οι οποίες 
δεσµεύονται για την αποστολή της επικεφαλίδας και µόνο. 

Για τη βέλτιστη εκµετάλλευση του εύρους ζώνης, η επικεφαλίδα οφείλει να είναι στην 
ίδια φέρουσα συχνότητα και να έχει τον ίδιο ρυθµό µετάδοσης µε το φορτίο. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η επικεφαλίδα επιλέγεται να καταλαµβάνει ένα διακριτό χρονικό πεδίο µέσα στο 
πακέτο διαφορετικό από αυτό του φορτίου και συνήθως, το πεδίο αυτό τοποθετείται στην αρχή 
του πακέτου και µπροστά από το φορτίο. Αυτή είναι και η περίπτωση, που απαντάται στις δοµές 
των πακέτων που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα ATM (Asynchronous Transfer Mode) και στα 
δίκτυα IP (Internet Protocol). Η χρήση, όµως, διαφορετικών χρονικών τµηµάτων του πακέτου 
για τη διάκριση µεταξύ επικεφαλίδας και φορτίου, καθιστά το διαχωρισµό της από το φορτίο µε 
οπτικές µεθόδους ακόµα πιο απαιτητική διαδικασία. 

Μια από τις πρώτες «οπτικές» απόπειρες για την εξαγωγή της επικεφαλίδας σε τέτοιες 
δοµές πακέτων βασίστηκε στη χρήση λέξεων-κλειδιών µε συνολικό µέγεθος 6 bits [4.4]. Επίσης, 
έχει προταθεί ο διαχωρισµός επικεφαλίδας/φορτίου µε αξιοποίηση των έντονων µη γραµµικών 
ιδιοτήτων των οπτικών ηµιαγώγιµων ενισχυτών (SOAs) [4.5] - [4.7] όταν οι τελευταίοι 
λειτουργούν στην περιοχή έντονου κορεσµού. Σηµαντικό µειονέκτηµα της τελευταίας είναι η 
ανάγκη για διαφορετική κωδικοποίηση του πεδίου της διεύθυνσης από το πεδίο του φορτίου, 
ούτως ώστε να είναι εφικτή η διέγερση της µη γραµµικότητας του SOA µόνο για το χρονικό 
τµήµα της επικεφαλίδας. Αποτέλεσµα της διαφορετικής κωδικοποίησης είναι ο περιορισµός της 
ελευθερίας και της ευελιξίας της δοµής των πακέτων δεδοµένων. 

Το παρών κεφάλαιο έχει ως σκοπό να περιγράψει το αµιγώς οπτικό κύκλωµα 
αντικατάστασης ετικέτας σε οπτικά πακέτα µε δεδοµένα στα 10 Gb/s, το οποίο σχεδιάστηκε, 
υλοποιήθηκε και δοκιµάστηκε πειραµατικά στα πλαίσια της διατριβής αυτής. Το πείραµα αυτό 
πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας αµιγώς οπτικούς διακόπτες δεδοµένων τύπου UNI, όπως 
περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2. Συγκεκριµένα, η ενότητα 3.1 περιγράφει την αρχιτεκτονική των 
αµιγώς οπτικών δικτύων αλλαγής ετικέτας (All-Optical Label Swapping - AOLS), επάνω στα 
οποία βασίστηκε ο σχεδιασµός του προτεινόµενου κυκλώµατος αλλά και την αρχή λειτουργίας 
του κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας. Έπειτα η ενότητα 3.2 είναι αφιερωµένη στην 
περιγραφή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού στα 10 Gb/s µε τη χρήση ενός οπτικού 
φίλτρου Fabry-Perot και ενός οπτικού διακόπτη UNI. Η περιγραφή περιλαµβάνει τη αρχή 
λειτουργίας του κυκλώµατος ανάκτησης  ρολογιού αλλά και των επιµέρους στοιχείων, καθώς και 
την περιγραφή της πειραµατικής διάταξης και των αντίστοιχων πειραµατικών αποτελεσµάτων. Η 
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ενότητα 3.3 παρουσιάζει το συνολικό κύκλωµα αντικατάστασης της ετικέτας το οποίο 
αποτελείται από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και ένα 2x2 διακόπτη UNI, και τα συνολικά 
πειραµατικά αποτελέσµατα του κυκλώµατος. Επιπλέον σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας του κυκλώµατος σχετικά µε τη δοµή των οπτικών πακέτων αλλά και 
µε το συγχρονισµό τους µέσα στο κύκλωµα. Η αποδοτικότητα του κυκλώµατος στο δίκτυο η 
οποία συνεπάγεται από τις προϋποθέσεις λειτουργίας του προτεινόµενου κυκλώµατος, αναλύεται 
στην ενότητα 3.4. Τέλος η ενότητα 3.5 συνοψίζει το κεφάλαιο και δίνει τα απαραίτητα 
συµπεράσµατα.   
                                                                                                                          

4.1 Εισαγωγή και αρχή λειτουργίας 

Τα πακέτα δεδοµένων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά πληροφορίας στα 
δίκτυα µεταγωγής πακέτων (packet switching networks) [4.8], χωρίζονται στο πεδίο του 
φορτίου και στο πεδίο της επικεφαλίδας (ή της ετικέτας για συγκεκριµένες δικτυακές 
τυποποιήσεις όπως θα περιγραφεί παρακάτω). Το πεδίο της επικεφαλίδας (header) ή, αλλιώς, 
διεύθυνσης (address) ενός πακέτου δεδοµένων περιέχει πληροφορία αναφορικά µε τον τελικό 
προορισµό του πακέτου στο δίκτυο και αποτελείται από ένα συγκεκριµένο αριθµό bits, ο 
οποίος καθορίζεται από το είδος της τηλεπικοινωνιακής κίνησης και των δοµών πληροφορίας, 
που χρησιµοποιούνται στο δίκτυο. Στην πιο συνηθισµένη περίπτωση δοµής πακέτων δεδοµένων 
των εγκατεστηµένων δικτύων, τα bits της επικεφαλίδας τοποθετούνται στην αρχή του 
µεταδιδόµενου πακέτου και προηγούνται, χρονικά, των bits της πραγµατικής πληροφορίας του 
πακέτου, τα οποία αποτελούν το λεγόµενο φορτίο (payload). Κατά συνέπεια, η επικεφαλίδα και 
το φορτίο ενός πακέτου είναι δυο διακριτά πεδία, µε το φορτίο να έπεται χρονικά της 
επικεφαλίδας. Για τη δροµολόγηση των πακέτων απαιτείται η επεξεργασία της επικεφαλίδας 
στον κάθε κόµβο του δικτύου. Ο διαχωρισµός των δύο πεδίων µπορεί να γίνει, µε χρήση ενός 
σήµατος περιορισµένης χρονικής διάρκειας, το οποίο έχει τη δυνατότητα επέµβασης µόνο στο 
ένα από τα δύο πεδία, ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το άλλο.  

Ένα κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, παρέχει στην έξοδό του µία τέτοιου είδους χρονικά 
περιορισµένη παλµική συνάρτηση µε µοναδική απαίτηση για τη λειτουργία του το αρχικό 
πακέτο δεδοµένων ως είσοδο. Τα χρονικά όρια, µάλιστα, της παλµικής συνάρτησης εξόδου του 
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού είναι παραπλήσια αυτών του αρχικού πακέτου δεδοµένων. 
Κατά συνέπεια, η συνάρτηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για επέµβαση σε επιµέρους χρονικά 
πεδία της πληροφορίας, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το διαχωρισµό της επικεφαλίδας 
από το φορτίο του αρχικού πακέτου δεδοµένων. Όπως εξηγείται µε περισσότερη λεπτοµέρεια 
στις επόµενες ενότητες, ο διαχωρισµός µε ή χωρίς επανένταξη νέας επικεφαλίδας επιτυγχάνεται 
χρησιµοποιώντας ένα οπτικό διακόπτη 2x2 ελεγχόµενο από το ανακτηµένο ρολόι και µε 
εισόδους το αρχικό πακέτο δεδοµένων και προαιρετικά τη νέα επικεφαλίδα. Πριν όµως 
περιγραφεί η αρχή λειτουργίας του προτεινόµενου κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας, 
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επιχειρείτε στην υπό-ενότητα που ακολουθεί, να προβληθεί το δικτυακό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο το προτεινόµενο κύκλωµα µπορεί βρει εφαρµογή.     

4.1.1. Οπτικό δίκτυο µεταγωγής ετικέτας (AOLS network) 

 Οι ανάγκες των ενσύρµατων τηλεπικοινωνιακών δικτύων για αυξηµένη χωρητικότητα και 
ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στη µεταγωγή πακέτων δεδοµένων, έχουν υποδείξει ότι τα 
µελλοντικά οπτικά δίκτυα θα πρέπει να διακινούν πληροφορία σε υψίρρυθµα, µικρής χρονικής 
διάρκειας πακέτα δεδοµένων τύπου IP. Η παρούσα όµως κατάσταση των δικτύων φαίνεται να 
αντιτίθεται σε αυτήν την προοπτική καθώς πολλά από τα προβλήµατα αναφορικά µε τις 
καθυστερήσεις στη µεταγωγή των πακέτων έγκειται στην συνύπαρξη πολλών διαφορετικών 
πρωτοκόλλων σε ένα δίκτυο πολλών επιπέδων (multi-layer network).  Το πρωτόκολλο MPLS 
(multi-protocol label switching) είναι το δικτυακό πρωτόκολλο που έχει προταθεί για να 
πραγµατοποιήσει τη διάφανη µεταγωγή οπτικών πακέτων δεδοµένων στο δίκτυο (transparent 
networks) συγχωνεύοντας πακέτα IP, κελιά ATM, και πλαίσια SDH/SONET σε ένα κοινό 
επίπεδο επόµενης γενιάς στα πρότυπα του πρωτοκόλλου IP  [4.9]. Παράλληλα, τα αµιγώς 
οπτικά δίκτυα έχουν προταθεί σαν το µέσο µε τη χρήση των οποίων, θα ικανοποιηθούν οι 
σύγχρονες ευρυζωνικές ανάγκες και παράλληλα θα υποστηρίζονται νέες πρωτοποριακές, 
διάφανες ως προς τον τύπο πακέτων δεδοµένων τυποποιήσεις, όπως το MPLS. Συγκεκριµένα τα 
αµιγώς οπτικά δίκτυα αλλαγής ετικέτας  (all-optical label swapping - AOLS) [4.10], έχουν 
προταθεί µε σκοπό την επίτευξη δικτυακών εφαρµογών σε ρυθµούς 40 Gb/s ή υψηλότερα, και 
ταυτόχρονα να εφαρµόζουν την τεχνική δροµολόγησης MPLS απευθείας στο φυσικό/οπτικό 
επίπεδο του δικτύου [4.2], [4.11] - [4.13].   

 Σύµφωνα µε την τεχνική AOLS, το δίκτυο κάνει χρήση οπτικών ετικετών µε τις οποίες 
δροµολογεί πακέτα σύµφωνα µε τη διεύθυνση που περιέχεται στην επικεφαλίδα ανεξαρτήτου 
περιεχοµένου, ρυθµού µετάδοσης πληροφορίας η χρονικής διάρκειας του πακέτου. Η 
αρχιτεκτονική του δικτύου κορµού AOLS όπως και η αρχή λειτουργίας του απεικονίζονται στο 
Σχήµα 4.1. Θεωρούµε ότι το δίκτυο AOLS συνδέει δύο δίκτυα πρόσβασης  (access networks) 
µέσω του κόµβου εισόδου (ingress node) στη µία άκρη και τον κόµβο εξόδου (egress node) 
στην άλλη  άκρη του δικτύου. Υποθέτουµε ότι ένα πακέτο τύπου IP εισέρχεται από τον κόµβο 
εισόδου και περιέχει την πληροφορία που επιθυµεί να µεταδώσει ο χρήστης στο πεδίο του 
φορτίου (payload) καθώς και το πεδίο της επικεφαλίδας (header) (προηγείται χρονικά του 
φορτίου) το οποίο περιέχει πληροφορίες για την διεύθυνση του τελικού χρήστη. Στον κόµβο 
εισόδου αφαιρείται η επικεφαλίδα από ένα µέρος της ισχύος του πακέτου ενώ το υπόλοιπο 
προωθείτε για δροµολόγηση. Αφού η επικεφαλίδα του εισερχόµενου πακέτου επεξεργαστεί για 
να αναγνωρίσει ο κόµβος τον προορισµό του πακέτου, εισάγει στην έξοδο του κόµβου και 
µπροστά από το συνολικό πακέτο εισόδου την λεγόµενη ετικέτα (label). Από αυτό το σηµείο 
του δικτύου και έπειτα, ο κάθε κόµβος AOLS επεξεργάζεται µόνο την οπτική ετικέτα για 
δροµολόγηση µέσα στο δίκτυο κορµού ανεξάρτητα από τον τύπο του πακέτου, µέχρι τον 
κόµβο εξόδου (egress node) όπου η οπτική ετικέτα αφαιρείται. Η γενική δοµή των κόµβων  
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Σχήµα 4.1. ∆οµή και λειτουργία του αµιγώς οπτικού δικτύου µεταγωγής ετικέτας  ή “all-optical label 
swapping (AOLS) network”.   

(router) του δικτύου AOLS [4.14] περιλαµβάνει έναν οπτικό αναγεννητή 3R για την απαλοιφή 
ολίσθησης στην φάση και στο πλάτος των οπτικών παλµών, ένα κύκλωµα αφαίρεσης της 
επικεφαλίδας (στο ingress node) ή της ετικέτας µέσα στο δίκτυο κορµού (label/payload 
separation – LPS)  µία µονάδα ελέγχου (control unit – CU) ή οποία ελέγχει τον πίνακα 
µεταγωγής (switching matrix) των εισερχόµενων φορτίων καθώς και το κύκλωµα εισαγωγής 
νέας ετικέτας (label insertion – LI) σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρχικής ετικέτας. Στον κόµβο 
εξόδου  αφαιρείται η ετικέτα του δικτύου AOLS και το πακέτο δροµολογείται στο 
προοριζόµενο δίκτυο πρόσβασης το οποίο µε τη σειρά του θα επεξεργαστεί την αρχική 
επικεφαλίδα του πακέτου.   

Τα πλεονεκτήµατα της παραπάνω αρχιτεκτονικής για την προώθηση και τη 
δροµολόγηση πακέτων (packet forwarding and routing) περιλαµβάνουν αφενός την ενίσχυση 
της ευελιξίας του δικτύου αφού το τελευταίο έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί κάθε είδους 
πακέτα, και αφετέρου τη µείωση του κόστους του δικτύου αφού µε τη χρήση της αµιγώς  
οπτικής τεχνολογίας αποφεύγονται οι ηλεκτρό-οπτικές (Ο-Ε-Ο) µετατροπές στις διεπαφές κάθε 
κόµβου. Ιδιαίτερα σε ρυθµούς µετάδοσης 40 Gb/s, το κόστος των οπτο-ηλεκτρονικών 
µετατροπέων είναι -τουλάχιστον µέχρι σήµερα, απαγορευτικό για την εγκατάστασή τους σε 
πραγµατικά δίκτυα. 

 Ένα επιπλέον πεδίο των κόµβων AOLS, έχει να κάνει µε την αποθήκευση των πακέτων 
δεδοµένων σε κάθε κόµβο, µία λειτουργία γνωστή και ως optical buffering. Η αποθήκευση των 
πακέτων στον κόµβο είναι απαραίτητη όταν η χωρητικότητα του τελευταίου στην επεξεργασία 
και δροµολόγηση των εισερχόµενων πακέτων έχει εξαντληθεί. Το πακέτο για το οποίο δεν 
υπάρχει η αντίστοιχη χρονοσχισµή για επεξεργασία στον κόµβο, αποθηκεύεται εωσότου 
υπάρξει διαθέσιµος χρόνος για επεξεργασία. Εναλλακτικά της αποθήκευσης του πακέτου στον 
εκάστοτε κόµβο, έχει προταθεί η αρχιτεκτονική της αποθήκευσης του πακέτου µέσα στο 
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δίκτυο. Η αποθήκευση στο δίκτυο αναφέρεται στην εκτροπή ενός πακέτου από ένα κόµβο σε 
ένα άλλο (deflection routing)  [4.15] χωρίς να µεσολαβήσει το στάδιο της επεξεργασίας. Με 
άλλα λόγια, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και δροµολόγησης του πακέτου από 
ένα κόµβο του δικτύου, τότε αυτές οι λειτουργίες αναθέτονται σε ένα γειτονικό κόµβο. Σε αυτήν 
την περίπτωση ο “φορτωµένος” κόµβος πραγµατοποιεί αντικατάσταση της ετικέτας του 
πακέτου στην είσοδο του κόµβου για να συµπεριλάβει πληροφορίες για την εκτροπή του 
πακέτου αλλά και τη δροµολόγησή του από το γειτονικό κόµβο. Παρότι η µελέτη της 
αποθήκευσης και της εκτροπής πακέτων δεν εντάσσεται στα πλαίσια έρευνας της παρούσας 
διατριβής, υλοποιήθηκε και δοκιµάστηκε πειραµατικά το κύκλωµα αντικατάστασης της 
ετικέτας, η λειτουργία του οποίου περιλαµβάνει και αυτή της αφαίρεσης ετικέτας όπως 
αναλύεται στην επόµενη υπό-ενότητα.      

4.1.2. Αφαίρεση ή αντικατάσταση ετικέτας – Αρχή λειτουργίας 

Το προτεινόµενο κύκλωµα αφαίρεσης της ετικέτας από το πακέτο δεδοµένων 
αποτελείται από δύο επιµέρους κυκλώµατα. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει το κύκλωµα 
ανάκτησης ρολογιού η έξοδος του οποίου ελέγχει το δεύτερο µέρος του κυκλώµατος το οποίο 
πραγµατοποιεί το διαχωρισµό της ετικέτας από το φορτίο όπως περιγράφεται στο Σχήµα 4.2 
(α). 

Έστω ότι το εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων είναι σε µήκος κύµατος λ1, ο ρυθµός 
µετάδοσης των bits είναι fdata, και η συνολική χρονική διάρκεια του πακέτου είναι TD, εκ της 
οποίας το χρονικό διάστηµα TL περιέχει την ετικέτα, ενώ το χρονικό διάστηµα TP περιέχει το 
φορτίο του πακέτου, οπότε ισχύει TL + TP = TD. Με την είσοδό του λοιπόν στο κύκλωµα, το 
σήµα δεδοµένων διαχωρίζεται σε δύο µέρη µέσω ενός οπτικού συζεύκτη. Το ένα µέρος του 
σήµατος δεδοµένων χρησιµοποιείται ως είσοδος στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, ενώ το 
δεύτερο µέρος του εισάγεται απευθείας στο δεύτερο οπτικό διακόπτη (1x2 διακόπτης). 

 
Σχήµα 4.2. ∆οµικό διάγραµµα των κυκλωµάτων (α) της αφαίρεσης της ετικέτας από το φορτίο και (β) 
της αντικατάστασης της αρχικής ετικέτας (L1) στο πακέτο, µε µία νέα ετικέτα (L2). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΙΓΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ                  ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΑ 10 Gb/s       
             

 - 165 - 

Η έξοδος του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού είναι ένα πακέτο ρολογιού (CLK) 
χρονικά διευρυµένο κατά ένα µικρό ποσοστό σε σχέση µε το αρχικό πακέτο όπως θα 
περιγραφεί αναλυτικά παρακάτω. Αυτό το σήµα, αφού καθυστερηθεί κατάλληλα σε µια οπτική 
γραµµή χρονικής καθυστέρησης, χρησιµοποιείται ως σήµα ελέγχου στο δεύτερο κύκλωµα, το 
οποίο είναι ένας οπτικός διακόπτης 1x2, ο οποίος δέχεται ως σήµα εισόδου το δεύτερο τµήµα 
του εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων. Αν η χρονική καθυστέρηση του ανακτηµένου πακέτου 
ρολογιού είναι ίση µε τη χρονική διάρκεια TL της ετικέτας του αντίστοιχου αρχικού πακέτου 
δεδοµένων, τότε το σήµα ελέγχου στο 1x2 διακόπτη θα είναι συγχρονισµένο µόνο µε το φορτίο 
του εισερχόµενου πακέτου. Ο ακριβής συγχρονισµός των σηµάτων πριν το διακόπτη 1x2 
απεικονίζεται µε τη βοήθεια της κάθετης διακεκοµµένης γραµµής στο Σχήµα 4.2 (α). Κατά 
αυτόν τον τρόπο, µόνο το φορτίο του πακέτου δεδοµένων εµπίπτει στο χρονικό παράθυρο 
µεταγωγής, που δηµιουργεί το σήµα ελέγχου του πακέτου ρολογιού στον διακόπτη 1x2. Πιο 
συγκεκριµένα, η λειτουργία, την οποία επιτελεί ο διακόπτης 1x2, είναι µια απλή AND λογική 
πράξη µεταξύ του σήµατος εισόδου (εισερχόµενο πακέτο) και του σήµατος ελέγχου 
(ανακτηµένο πακέτο ρολογιού). Το αποτέλεσµα µίας τέτοιας λογικής πράξης, όπως είναι 
γνωστό, είναι το λογικό ‘1’ µόνο όταν και οι δύο είσοδοι του διακόπτη είναι λογικοί άσσοι, ενώ 
σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασµό λογικών εισόδων, το αποτέλεσµα της AND είναι το λογικό 
‘0’. Εποµένως, ο διακόπτης 1x2 βρίσκεται σε κατάσταση µη µεταγωγής (OFF) για όλη τη 
διάρκεια της ετικέτας του πακέτου, καθώς το σήµα ελέγχου του διακόπτη για αυτό το χρονικό 
διάστηµα είναι ακολουθία µηδενικών, µε αποτέλεσµα η ετικέτα να εξέρχεται αυτούσια από τη 
θύρα 1 ή θύρα µη µεταγωγής U του διακόπτη. Αντίθετα, ο διακόπτης βρίσκεται σε κατάσταση 
µεταγωγής (ON) για τη χρονική διάρκεια του φορτίου του πακέτου, εφόσον κατά το χρονικό 
αυτό διάστηµα εισάγεται στο διακόπτη το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού ως σήµα ελέγχου. Ως 
αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας, το φορτίο του πακέτου δεδοµένων µετάγεται, και εξέρχεται 
από τη θύρα εξόδου 2 η θύρα µεταγωγής S του διακόπτη. Κατά συνέπεια, στις δύο θύρες 
εξόδου του διακόπτη εµφανίζονται επιτυχώς διαχωρισµένα η ετικέτα και το φορτίο, αντίστοιχα, 
του αρχικού πακέτου δεδοµένων. 

Η λειτουργικότητα του κυκλώµατος αφαίρεσης της ετικέτας µπορεί εύκολα να 
αναβαθµιστεί σε κύκλωµα αντικατάστασης της ετικέτας, λειτουργώντας τον οπτικό διακόπτη σαν 
2x2, και εισάγοντας µία νέα ετικέτα στην δεύτερη θύρα εισόδου όπως περιγράφεται και στο 
Σχήµα 4.2 (β) [4.16]. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι οπτικοί 
διακόπτες είναι συµµετρικοί ως προς την δοµή τους όπως άλλωστε και οι διακόπτες UNI και 
MZI, οι οποίοι αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Εποµένως λειτουργούν ως διακόπτες 1x2 όταν µία 
εκ των δύο θυρών εισόδου δε χρησιµοποιείται, ενώ χρησιµοποιώντας και τις δύο θύρες εισόδου  
και εξόδου επιτυγχάνεται η λειτουργία 2x2. Η αρχή λειτουργίας του διακόπτη 2x2 δεν έχει 
καµία διαφορά µε αυτήν του διακόπτη 1x2, αφού οποιοδήποτε από τα δύο εισερχόµενα 
σήµατα στον διακόπτη θα µεταγούν ή όχι στην αντίστοιχη θύρα εξόδου εάν εµπίπτουν ή 
δεν εµπίπτουν µε το κοινό παράθυρο µεταγωγής που παράγεται από το σήµα ελέγχου. 
Συνεπώς, η λειτουργία του οπτικού διακόπτη 2x2 είναι ισοδύναµη µε την διαδοχική 
λειτουργία ενός διακόπτη 1x2 και ενός διακόπτη 2x1 όπου στον πρώτο διακόπτη αφαιρείται  
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Σχήµα 4.3. Τεχνική αντικατάστασης ετικέτας (α) χρησιµοποιώντας ένα διακόπτη 2x2 και (β) 
χρησιµοποιώντας δύο διαδοχικούς διακόπτες 1x2 και 2x1.  

η παλαιά ετικέτα και στο δεύτερο διακόπτη εισάγεται η νέα ετικέτα (Σχήµα 4.3). Το µόνο 
σηµείο στο οποίο διαφέρει το Σχήµα 4.2 (β) από το κύκλωµα αφαίρεσης της ετικέτας είναι στο 
γεγονός ότι µία νέα ετικέτα (L2) εισέρχεται τον 2x2 πλέον διακόπτη, στη θύρα εισόδου 2. Η νέα 
ετικέτα είναι συγχρονισµένη µε την παλαιά ετικέτα (L1) η οποία εισέρχεται µαζί µε το υπόλοιπο 
πακέτο από τη θύρα 1 του διακόπτη. Η ετικέτα L2 όπως και η ετικέτα L1 δεν συµπίπτουν µε το 
σήµα ελέγχου και εξέρχονται του διακόπτη ανεπηρέαστες στις θύρες εξόδου 2 και 1 αντίστοιχα. 
Το φορτίο οµοίως µε την περίπτωση του διακόπτη 1x2, συµπίπτει χρονικά µε το σήµα ελέγχου 
και µετάγεται στη θύρα 2 όπου ενσωµατώνεται µε την νέα ετικέτα L2. Με αυτό το κύκλωµα 
λοιπόν επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η αφαίρεση της αρχικής ετικέτας και η εισαγωγή µίας νέας 
ετικέτας στο εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων.   

Μέχρι αυτό το σηµείο, παρουσιάστηκαν οι γενικευµένες δοµές του κυκλώµατος και των 
εισερχόµενων πακέτων µε σκοπό την περιγραφή της αρχής λειτουργίας του κυκλώµατος 
αντικατάστασης της ετικέτας. Τα πακέτα δεδοµένων αλλά και οι συγχρονισµοί µέσα στο 
κύκλωµα πρέπει να ικανοποιούν κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες. Οι συνθήκες. αυτές 
προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού όπως ο χρόνος 
κλειδώµατος αλλά και ο χρόνος σβέσης του ανακτηµένου ρολογιού. Η ακριβής δοµή των 
πακέτων και ο συγχρονισµός µεταξύ αυτών, θα περιγραφεί αφού πρώτα αναλυθεί το κύκλωµα 
ανάκτησης ρολογιού το οποίο και ακολουθεί.  
 

4.2 Κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού στα 10 Gb/s  

 Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού στα 10 Gb/s. Για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού στο πείραµα της αντικατάστασης 
ετικέτας, χρησιµοποιήθηκαν σε σειρά ένα παθητικό φίλτρο Fabry-Perot και ένας κορεσµένος ως 
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προς το κέρδος του οπτικός διακόπτης UNI. Η αρχή λειτουργίας του κυκλώµατος και η 
λειτουργία του κάθε στοιχείου ειδικότερα περιγράφονται παρακάτω.  

4.2.1. Αρχή λειτουργίας 

Το ρολόι ενός ψηφιακού σήµατος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα λειτουργίας µίας  
ψηφιακής επικοινωνίας και η ανάκτησή του είναι απαραίτητη για το συγχρονισµό των ψηφιακών 
κυκλωµάτων και λειτουργιών του κόµβου στα εισερχόµενα δεδοµένα, όπως η επεξεργασία του 
σήµατος και η δροµολόγηση πακέτων δεδοµένων. Τα δεδοµένα που διακινούνται στο δίκτυο 
αποτελούνται από µια ακολουθία λογικών ‘1’ και ‘0’, τα οποία απέχουν χρονικά µεταξύ τους 
κατά την περίοδο του ρολογιού. Έτσι, για συστήµατα που χρησιµοποιούν την RZ (Return to 
Zero) κωδικοποίηση ψηφίων, η ανάκτηση του ρολογιού συνίσταται στη µετατροπή των ‘0’ σε 
‘1’. 

Η ανάκτηση ρολογιού στα οπτικά κυκλώµατα γίνεται µε τρόπο αντίστοιχο αυτού των 
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και επιτυγχάνεται, γενικά, µε χρήση παθητικών ή ενεργών οπτικών 
κοιλοτήτων (φίλτρων), οι οποίες συντονίζονται στη συχνότητα των εισερχόµενων δεδοµένων 
[4.17], [4.18]. Κάθε κοιλότητα, όµως, απαιτεί ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέχρι να 
ανακτήσει το ρολόι του σήµατος, από τη στιγµή που το σήµα δεδοµένων εισέρχεται σε αυτήν, 
καθώς, επίσης, και ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέχρι να τερµατιστεί η διαδικασία 
παραγωγής του σήµατος ρολογιού, από τη στιγµή που το σήµα δεδοµένων εξέρχεται από την 
κοιλότητα. Τα δύο αυτά χρονικά διαστήµατα αποτελούν χαρακτηριστικές παραµέτρους για 
κάθε κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, και καλούνται χρονικές σταθερές ανάκτησης ή κλειδώµατος 
(rise-time ή lock-in time) και σβέσης (fall-time ή decay-time) του ρολογιού, αντίστοιχα. 

Οι χρονικές σταθερές ανάκτησης και σβέσης του ανακτηµένου σήµατος ρολογιού 
καθορίζουν το µέγεθος της προστατευτικής ζώνης bits (guardbands), η οποία απαιτείται για την 
επιτυχής λειτουργία του κυκλώµατος. Η προστατευτική ζώνη bits αποτελείται από το άθροισµα 
ενός αριθµού λογικών άσσων (παλµών) αντίστοιχου της χρονικής σταθεράς ανάκτησης 
ρολογιού, ο οποίος εισάγεται στην αρχή κάθε πακέτου για την υποστήριξη της λειτουργίας του 
κυκλώµατος, και ενός αριθµού µηδενικών bits αντίστοιχου της χρονικής σταθεράς σβέσης του 
ανακτηµένου ρολογιού, ο οποίος καθορίζει το χρονικό κενό δεδοµένων µεταξύ διαδοχικών 
πακέτων για την αποφυγή της χρονικής επικάλυψης των αντίστοιχων ανακτηµένων σηµάτων 
ρολογιού. Κατά συνέπεια, το άθροισµα αυτό καθορίζει ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
δεν µεταδίδεται χρήσιµη πληροφορία, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η αποδοτικότητα του 
δικτύου και να µειώνεται το ποσοστό εκµετάλλευσης του διαθέσιµου εύρους ζώνης. 

Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού στην περίπτωση ροής 
συνεχών δεδοµένων, είναι χαµηλές. Αντίθετα ένα κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού πρέπει να 
ικανοποιεί ιδιαίτερες προϋποθέσεις όταν η ροή δεδοµένων  γίνεται υπό τη µορφή πακέτων όπως 
γίνεται στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων (packet switching) µε σύγχρονη ή ασύγχρονη κίνηση. 
Το µικρό και µεταβλητό µέγεθος των οπτικών πακέτων δεδοµένων αλλά και πιθανώς η 
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ασύγχρονη φύση της κίνησής τους στα οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων, επιβάλλουν ένα 
ιδιαίτερα απαιτητικό λειτουργικό πλαίσιο για τα κυκλώµατα ανάκτησης ρολογιού [4.19]. Το 
πλαίσιο αυτό µπορεί να οροθετηθεί από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Μικρό χρόνο ανάκτησης ρολογιού (rise-time ή lock-in time), ώστε το 
κύκλωµα να παράγει το σήµα ρολογιού µέσα στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα 
µετά την είσοδο του πακέτου δεδοµένων, και οπωσδήποτε µέσα σε ένα µικρό ποσοστό 
της συνολικής χρονικής διάρκειας του εισερχόµενου πακέτου.  

 Μικρό χρόνο σβέσης (εξασθένησης) ρολογιού (fall time), ώστε να 
ελαχιστοποιείται το  µέγεθος του κενού χρονικού διαστήµατος µεταξύ διαδοχικών 
πακέτων, το οποίο απαιτείται για τη λειτουργία του κυκλώµατος.  

 Υψηλής ποιότητας απόδοση ανεξάρτητα από τη σχέση φάσης µεταξύ 
διαδοχικών πακέτων. Αυτή η ικανότητα συνιστά την προϋπόθεση για λειτουργία του 
κυκλώµατος µε ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων. 

 Παραγωγή παλµών ρολογιού υψηλής ποιότητας, το οποίο σηµαίνει ότι οι 
παραγόµενοι παλµοί πρέπει να έχουν ίδια στάθµη ισχύος και µικρή ολίσθηση φάσης 
(timing ή phase jitter). 

Στην οπτική τεχνολογία έχουν εφαρµοστεί πολλές τεχνικές για την ανάκτηση ρολογιού. 
Πολλές από αυτές χρησιµοποιούσαν και ηλεκτρονικά µέσα, γεγονός που αποτελεί µειονέκτηµα, 
καθώς η περιορισµένη ταχύτητά τους δεν επιτρέπει την πλήρη εκµετάλλευση του τεράστιου 
εύρους ζώνης των οπτικών διατάξεων. Τεχνικές για την ανάκτηση ρολογιού στο οπτικό επίπεδο 
περιλαµβάνουν κυκλώµατα βρόχων εγκλείδωσης φάσης (phase locked loops) [4.20], [4.21], 
laser ίνας δακτυλίου, που λειτουργούν µε την τεχνική της εγκλείδωσης ρυθµών (mode-locked 
ring lasers) [4.22], παθητικά φίλτρα Fabry-Perot [4.23], και αυτοπαλλόµενα laser (self-pulsating 
lasers) [4.24], [4.25]. Κοινό γνώρισµα αυτών των διατάξεων αποτελεί η αποδεδειγµένη 
ικανότητά τους για ανάκτηση υψηλής ποιότητας σήµατος ρολογιού σε πολύ υψηλούς ρυθµούς 
µετάδοσης, όπως, επίσης, και η αδυναµία τους να ανακτήσουν το σήµα ρολογιού από 
εισερχόµενες ροές πακέτων δεδοµένων, ιδιαίτερα στην περίπτωση, που τα εισερχόµενα πακέτα 
είναι µικρού µεγέθους και ασύγχρονα µεταξύ τους. Η κυριότερη αιτία αυτής της αδυναµίας τους 
είναι η υψηλή τιµή του παράγοντα Q αυτών των κοιλοτήτων και οι συνεπαγόµενες υψηλές τιµές 
χρόνου ανάκτησης και σβέσης του παραγόµενου ρολογιού, µε αποτέλεσµα η καταλληλότητα 
αυτών των κυκλωµάτων να περιορίζεται µόνο σε εφαρµογές µε είσοδο οπτικά δεδοµένα 
συνεχούς ροής και σύγχρονης κίνησης µε περιορισµό στο µήκος και την χρονική απόσταση των 
πακέτων.  

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα αυτοπαλλόµενα laser, τα οποία εκµεταλλεύονται το 
γεγονός ότι απαιτούν µόλις 1 ns χρονικό διάστηµα για να ανακτήσουν το ρολόι. Είναι τα µόνα, 
µέχρι στιγµής, οπτικά κυκλώµατα, τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση ρολογιού 
από ασύγχρονες ροές δεδοµένων στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s [4.26], λειτουργώντας επιτυχώς 
για είσοδο ασύγχρονα οπτικά πακέτα αποτελούµενα από µερικές χιλιάδες bits δεδοµένων και 
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από µερικές εκατοντάδες bits προστατευτικής ζώνης. Οι σηµαντικές απαιτήσεις των 
αυτοπαλλόµενων laser, όµως, σε προστατευτικές ζώνες bits περιορίζουν αισθητά το ποσοστό 
εκµετάλλευσης του διαθέσιµου εύρους ζώνης, ιδιαίτερα όταν τα εισερχόµενα πακέτα έχουν 
µικρό µέγεθος. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι τιµές χρόνου ανάκτησης και σβέσης του ρολογιού 
καθορίζονται ως συγκεκριµένα και σταθερά χρονικά διαστήµατα, υποδεικνύει ότι το µέγεθος 
των απαιτούµενων προστατευτικών ζωνών bits αυξάνει µε ανάλογο τρόπο σε ενδεχόµενη αύξηση 
του ρυθµού µετάδοσης των δεδοµένων. Κατά συνέπεια, η αύξηση στην ταχύτητα λειτουργίας 
επιφέρει αυτόµατα µείωση στην αποδοτικότητα του δικτύου.  

Η τεχνική, η οποία χρησιµοποιείται στα πλαίσια αυτής της διατριβής αναφορικά µε την 
τεχνική ανάκτησης ρολογιού, διαφοροποιείται σε σηµαντικό βαθµό από προηγούµενες 
υλοποιήσεις, καθώς συνίσταται στη χρήση στοιχείου φιλτραρίσµατος µε χαµηλή τιµή 
παράγοντα Q µε στόχο τη µείωση των χρονικών σταθερών απόκρισης του κυκλώµατος και τη 
δυνατότητα για ανάκτηση ρολογιού από οπτικά πακέτα µικρού µεγέθους. Για την επίτευξη της 
απαιτούµενης χαµηλής τιµής του παράγοντα Q είναι, επιπλέον, αναγκαίος ο διαχωρισµός του 
παθητικού στοιχείου φιλτραρίσµατος, που αναγκαστικά περιέχει κάθε κύκλωµα ανάκτησης 
ρολογιού, από το ενεργό στοιχείο οπτικού κέρδους, το οποίο χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή των παλµών ρολογιού [4.27]. 

Η επιλογή της τιµής του παράγοντα Q δε µπορεί, όµως,  να είναι αυθαίρετη, καθώς αυτή 
εξαρτάται από το πλήθος των συνεχόµενων µηδενικών, που περιέχονται στο εισερχόµενο σήµα 
δεδοµένων. Η τιµή του παράγοντα Q πρέπει να είναι, µεν, χαµηλή, ούτως ώστε το κύκλωµα να 
ανακτά το ρολόι της πληροφορίας ακόµα και όταν η πληροφορία είναι της µορφής πακέτων, 
ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ούτως ώστε να παράγονται παλµοί ρολογιού 
ακόµα και  για τα αντίστοιχα χρονικά τµήµατα των πακέτων δεδοµένων, που περιέχουν µεγάλες 
ακολουθίες συνεχόµενων µηδενικών. Κατά συνέπεια, η τιµή του παράγοντα Q πρέπει να είναι η 
ελάχιστη δυνατή, η οποία εγγυάται, όµως, την παραγωγή παλµών ρολογιού για όλη τη διάρκεια 
του πακέτου δεδοµένων εισόδου. Η τιµή αυτή καθορίζεται, εποµένως, από το µέγιστο αριθµό 
συνεχόµενων µηδενικών, που εµπεριέχεται στα εισερχόµενα δεδοµένα.  

Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής για την ανάκτηση ρολογιού πακέτων δεδοµένων 
αµιγώς οπτικά, χρησιµοποιείται ένα οπτικό φίλτρο τύπου Fabry-Perot µε χαµηλό παράγοντα Q 
για την λειτουργία του φιλτραρίσµατος, ενώ για την απαλοιφή της διαµόρφωσης πλάτους των 
παλµών εξόδου του φίλτρου χρησιµοποιείται ένας µη-γραµµικό οπτικός διακόπτης ή διακόπτης 
εξίσωσης οπτικών παλµών) όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 4.4.  Το φίλτρο Fabry-Perot 
είναι ένα παθητικό στοιχείο µε το χαρακτηριστικό ότι η απόκρισή του στο χρόνο είναι 
περιοδική παλµοσειρά, το πλάτος της οποίας είναι φθίνουσα εκθετική συνάρτηση. Το φίλτρο 
Fabry-Perot είναι κατάλληλο για την αναγνώριση του ρυθµού µετάδοσης των εισερχόµενων 
δεδοµένων λόγω της περιοδικότητας της συνάρτησης µεταφοράς του ως προς τη συχνότητα  
Σαν αποτέλεσµα, αν ένα RZ σήµα δεδοµένων εισέλθει στο φίλτρο, τότε στη θέση των 
µηδενικών της ακολουθίας δεδοµένων θα δηµιουργηθούν άσσοι. Το σήµα που θα προκύψει θα 
είναι µία ακολουθία από άσσους στο ρυθµό µετάδοσης, η οποία όµως θα παρουσιάζει  
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Σχήµα 4.4. ∆οµικό διάγραµµα του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s. 

µεγάλη διακύµανση στο πλάτος. Το ανοµοιόµορφο σήµα στην έξοδο του φίλτρου Fabry-Perot 
εισέρχεται στο UNI, στο οποίο εκµεταλλευόµενοι την κορεσµένη περιοχή του κέρδους του, 
πετυχαίνουµε την εξίσωση των αρχικά άνισων παλµών [4.28].  Στο Σχήµα 4.4, απεικονίζονται 
ενδεικτικά και οι χρονισµοί για την ανάκτηση και τη σβέση του ρολογιού στην έξοδο του 
κυκλώµατος. Η ανάλυση για τα φίλτρα Fabry-Perot καθώς και για τον οπτικό διακόπτη όταν 
αυτός λειτουργεί ως κύκλωµα εξίσωσης παλµών ακολουθεί στις αµέσως επόµενες υπό-ενότητες. 

4.2.2. Το οπτικό φίλτρο Fabry-Perot  

 Σύµφωνα µε την αρχή λειτουργίας του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού όπως 
περιγράφηκε στο Σχήµα 4.4, σκοπός του παθητικού φίλτρου Fabry-Perot είναι η δηµιουργία 
λογικών ‘1’ στη θέση των λογικών ‘0’ της αρχικής ακολουθίας των δεδοµένων. Όταν ένας 
παλµός εισέλθει στο φίλτρο, ένα µεγάλο µέρος της ισχύος του εµφανίζεται στην έξοδο. Η 
υπόλοιπη όµως ισχύς εγκλωβίζεται ανάµεσα στα κάτοπτρα και, έχοντας υποστεί διαδοχικές 
ανακλάσεις κατά τον ίδιο τρόπο, διαπερνά τελικά την κοιλότητα σχηµατίζοντας δευτερογενείς 
παλµούς. Η χρονική διαφορά ανάµεσα στους παλµούς αυτούς ισούται µε το χρόνο που 
χρειάζεται το φως για να διανύσει δύο φορές την απόσταση ανάµεσα στα δύο κάτοπτρα. Άρα 
λοιπόν, αν κάποια χρονική στιγµή εισέλθει ένας παλµός στο συµβολόµετρο και δεν 
ακολουθήσει άλλος, θα πάρουµε στην έξοδο µία ακολουθία παλµών που τα πλάτη τους θα 
φθίνουν εκθετικά. Ο χρόνος µέχρι να µηδενιστούν οι δευτερογενείς παλµοί καθορίζεται από την 
τιµή της λεπτότητας (Finesse) του φίλτρου, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από την 
ανακλαστικότητα των κατόπτρων. Τα πλάτη φθίνουν στην έξοδο γιατί κάθε παλµός αποτελείται 
από ένα ποσοστό της ισχύος που βρίσκεται εγκλωβισµένη στην κοιλότητα, η οποία και 
µειώνεται διαρκώς. Ας δούµε όµως πως προκύπτει η παραπάνω εξήγηση αναλυτικά.  

Το φίλτρο, ή αλλιώς συµβολόµετρο, Fabry-Perot αποτελείται από µία κοιλότητα, η 
οποία σχηµατίζεται µεταξύ δύο παράλληλων ανακλαστικών επιφανειών (καθρεπτών) [4.29], όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 4.5 (α). 
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(α) (β) 

Σχήµα 4.5. (α) Η λειτουργία του φίλτρου Fabry-Perot και (β) η συνάρτηση µεταφοράς του στο πεδίο 
της συχνότητας. 

Η αρχή λειτουργίας του συµβολόµετρου βασίζεται στην προσθετική συµβολή των 
ανακλώµενων οπτικών δεσµών της αρχικής δέσµης φωτός. Πιο συγκεκριµένα, η αρχική 
προσπίπτουσα οπτική δέσµη εισέρχεται στο διηλεκτρικό της κοιλότητας Fabry-Perot και 
υφίσταται διαδοχικές ανακλάσεις στις εσωτερικές επιφάνειες των καθρεπτών. Θεωρώντας ότι το 
οπτικό πεδίο του προσπίπτοντος σήµατος εισόδου είναι της µορφής 

tj
inin eEE ω−⋅=~

         (4.1) 

και ότι κάθε ανακλαστική επιφάνεια έχει συντελεστή ανακλαστικότητας ίσο µε R, τότε το 
ποσοστό του πεδίου, που εισέρχεται στο συµβολόµετρο µέσω της πρώτης ανακλαστικής 
επιφάνειας, είναι 

tj
in eERE ω−⋅⋅−= 1~          (4.2) 

Το πεδίο αυτό ταξιδεύει µέσα στην κοιλότητα µήκους L του φίλτρου µέχρι να συναντήσει το 
δεύτερο κάτοπτρο, οπότε τότε ένα ποσοστό του εξέρχεται του φίλτρου, ενώ το υπόλοιπο οπτικό 
πεδίο ανακλάται από το κάτοπτρο πίσω και µέσα, ξανά, στην κοιλότητα. Το πεδίο, που 
εξέρχεται µετά από αυτήν την πρώτη διέλευση µέσα από την κοιλότητα, είναι  

( ) )(
0 1~ kLtj

in eERE +−⋅⋅−= ω         (4.3) 

όπου k η σταθερά διάδοσης µέσα από το διηλεκτρικό υλικό της κοιλότητας του φίλτρου. Το 
υπόλοιπο τµήµα του οπτικού πεδίου, το οποίο ανακλάται ξανά µέσα στην κοιλότητα, υφίσταται 
συνολικά δύο διαδοχικές ανακλάσεις µέχρι να ξαναφτάσει στο κάτοπτρο εξόδου, οπότε το 
πεδίο, που προκύπτει στην έξοδο από τη δύο φορές ανακλώµενη δέσµη, είναι 

( ) )2(
1 1~ kLkLtj

in eERRE ++−⋅⋅⋅−= ω        (4.4) 

Με αντίστοιχη διαδικασία, το πεδίο εξόδου, που προκύπτει από την n-ιοστή ανακλώµενη δέσµη 
φωτός, βρίσκεται ότι είναι 

( ) )2(1~ kLnkLtj
in

n
n eERRE ⋅++−⋅⋅⋅−= ω       (4.5) 
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Η σταθερά διάδοσης k, γράφεται ως συνάρτηση της συχνότητας f του πεδίου σύµφωνα µε τη 

σχέση f
c
nk π2

= , όπου n σε αυτή τη σχέση ο δείκτης διάθλασης του διηλεκτρικού του 

φίλτρου. Κάνοντας χρήση αυτής της σχέσης, η συνάρτηση µεταφοράς ισχύος ως προς τη 
συχνότητα του φίλτρου Fabry-Perot δίνεται από την έκφραση 

( ) ( )

2

4

2

0

42

1

11~
~

f
c
nL

n

f
c
nLnn

in

out

eR

ReRR
E
E

fT
⋅−

∞

=

⋅⋅−

⋅−

−
=⋅⋅−== ∑ π

π

   (4.6) 

Ορίζοντας την παράµετρο του φίλτρου ελεύθερη φασµατική περιοχή (Free Spectral Range) ως 
FSR=c/2nL, η τελευταία σχέση ξαναγράφεται ως 

2

sin
1
21

1)(

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
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−
⋅

+

=

FSR
f

R
R

fT
π

       (4.7) 

Η τελευταία σχέση ορίζει τη συνθήκη πλήρους προσθετικής συµβολής των δεσµών 
φωτός στην έξοδο του φίλτρου, η οποία λαµβάνει χώρα όταν το διπλάσιο του οπτικού δρόµου 
µεταξύ των δύο κατόπτρων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος της οπτικής 
δέσµης. Σε αυτήν την περίπτωση, στην έξοδο του φίλτρου εξέρχεται το σύνολο της ισχύος του 
αρχικά προσπίπτοντος οπτικού πεδίου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η συµβολή δεν είναι 
πλήρως προσθετική, οπότε µόνο ένα ποσοστό του αρχικού οπτικού πεδίου εξέρχεται του 
φίλτρου.  

Η σχέση (4.7) περιγράφει, εποµένως, µια περιοδική συνάρτηση ως προς τη συχνότητα, 
η οποία εµφανίζει κορυφές µετάδοσης σε κάθε τιµή συχνότητας, στην οποία υπάρχει πλήρως 
προσθετική συµβολή στην έξοδο του φίλτρου όπως περιγράφεται διαγραµµατικά και στο σχήµα 
4.1 (β). Το φασµατικό 3-dB εύρος κάθε φασµατικής κορυφής της σχέσης (4.7) εύκολα βρίσκεται 
ότι είναι ίσο µε 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅
⋅

=
R
RFSRB

2
1arcsin2

π
        (4.8), 

που δείχνει ότι το εύρος ζώνης µειώνεται, καθώς αυξάνει η ανακλαστικότητα των κατόπτρων. 
Μια βασική παράµετρος του φίλτρου, η οποία συνδέει την ελεύθερη φασµατική περιοχή µε το 
εύρος ζώνης κάθε κορυφής, είναι η λεπτότητα (finesse – F) του φίλτρου, η οποία δίνεται από τη 
σχέση 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅
==

R
RB

FSRF

2
1arcsin2

π        (4.9) 

Για µεγάλες τιµές ανακλαστικότητας η λεπτότητα προσεγγίζεται από τη σχέση 
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R
RF

−
≅
1
π           (4.10) 

Η λεπτότητα σχετίζεται άµεσα µε το γνωστό παράγοντα Q, ο οποίος χαρακτηρίζει κάθε 
στοιχείο φιλτραρίσµατος και υποδεικνύει την ικανότητά του να αποµονώνει και να φιλτράρει το 
επιθυµητό φασµατικό περιεχόµενο. Η σχέση, που συνδέει τη λεπτότητα µε τον παράγοντα Q, 
είναι η [4.30] 

3
FQ ≅           (4.11) 

και δείχνει ότι τα δύο µεγέθη είναι ευθέως ανάλογα. Τα παραπάνω γίνονται περισσότερο σαφή 
µε το Σχήµα 4.6 (α), το οποίο απεικονίζει τη µορφή της συνάρτησης µεταφοράς ως προς τη 
συχνότητα, που δίνεται από τη σχέση 4.7, για διάφορες τιµές λεπτότητας του φίλτρου.  

Όπως εύκολα φαίνεται, όσο αυξάνει η λεπτότητα του φίλτρου, τόσο στενεύει το εύρος 
ζώνης των κορυφών µετάδοσης, οπότε επιτυγχάνεται καλύτερη αποµόνωση φασµατικών 
συνιστωσών (φιλτράρισµα). Επίσης, η περιοδικότητα της συνάρτησης µεταφοράς ως προς τη 
συχνότητα σηµαίνει ότι το στοιχείο έχει ιδιότητες µνήµης. Αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητό 
από την αντίστοιχη χρονική ανάλυση της απόκρισης του Fabry-Perot. 

Συγκεκριµένα, η χρονική έξοδος του φίλτρου Fabry-Perot σε είσοδο µια κρουστική 
διέγερση της µορφής E(t)=δ(t), δίνεται από την έκφραση 

∑
∞

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅−=

0
)1()(
n

n

FSR
ntRRth δ        (4.12) 

Η γραφική αναπαράσταση της περιβάλλουσας αυτής της συνάρτησης απεικονίζεται στο Σχήµα 
4.6 (β), όπου φαίνεται καθαρά η ιδιότητα µνήµης του συµβολόµετρου. Για παράδειγµα, αν ως 
είσοδος στο φίλτρο χρησιµοποιηθεί ένας οπτικός παλµός µοναδιαίου πλάτους, τότε η τιµή κάθε 
καµπύλης του Σχήµα 4.6 (β) σε κάθε χρονική στιγµή k/FSR δείχνει το πλάτος του k-οστού 
παλµού εξόδου του φίλτρου, όπου k ακέραιος, θεωρώντας ως αναφορά το πλάτος του παλµού 
εισόδου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του φίλτρου ως στοιχείου µνήµης είναι τα 
εξής: 

• Ο αριθµός των παραγόµενων παλµών στην έξοδο του φίλτρου είναι ανάλογος της 
ανακλαστικότητας (ή ισοδύναµα της λεπτότητας) του φίλτρου. Αυτός ο αριθµός 
χαρακτηρίζει, επίσης, τη χρονική σταθερά ζωής του στοιχείου. Ο όρος της χρονικής 
σταθεράς ζωής του φίλτρου αντιπροσωπεύει τον αριθµό των bits, τον οποίο παρέχει το 
φίλτρο στην έξοδό του µέχρι το πλάτος των παλµών εξόδου να γίνει ίσο µε το 1/e του 
πλάτους του πρώτου παλµού εξόδου, όταν ως είσοδος χρησιµοποιείται ένας, µόνο, 
οπτικός παλµός. 

• Οι παραγόµενοι παλµοί έχουν σταθερή περίοδο ίση µε το αντίστροφο της ελεύθερης 
φασµατικής περιοχής. 
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(α) (β) 

Σχήµα 4.6. Συνάρτηση µεταφοράς του φίλτρου (α) στο πεδίο της συχνότητας και (β) στο πεδίο του 
χρόνου, για διάφορες τιµές της λεπτότητας. 

Τα φίλτρα Fabry-Perot έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών σε πολλούς τοµείς της 
οπτικής. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον τοµέα των φωτονικών τηλεπικοινωνιών, τα φίλτρα Fabry-
Perot έχουν χρησιµοποιηθεί για αποπολυπλεξία µήκους κύµατος (wavelength demultiplexing) 
[4.31], για ανάκτηση σήµατος ρολογιού [4.23], για την καταπίεση ανεπιθύµητων αρµονικών και 
τη βελτιστοποίηση της απόδοσης υψίρρυθµων οπτικών πηγών δακτυλίου ίνας [4.32], για τον 
πολλαπλασιασµό του ρυθµού µετάδοσης οπτικών παλµικών πηγών [4.33], καθώς, επίσης, και για 
την παραγωγή σηµάτων ελέγχου-απόφασης για κόµβους µεταγωγής πακέτων [4.34][4.34]. 

4.2.3. Το συµβολόµετρο UNI ως διακόπτης εξίσωσης παλµών   

Για την απαλοιφή της διαµόρφωσης πλάτους του σήµατος που εξέρχεται του φίλτρου 
Fabry-Perot, χρησιµοποιείται ένα οπτικό κύκλωµα εξίσωσης παλµών, το οποίο αποτελείται από 
ένα οπτικό διακόπτη µε είσοδο ένα ισχυρό CW σήµα. Όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.4 
όπου και παρουσιάστηκε, το Μη Γραµµικό Συµβολόµετρο Υπερυψηλών Ταχυτήτων ή UNI, 
αντιπροσωπεύει ένα οπτικό στοιχείο µε πολλές δυνατές εφαρµογές. Στο κύκλωµα ανάκτησης 
ρολογιού, το UNI δεν χρησιµοποιείται σαν λογική πύλη, αλλά έχει το ρόλο ενός ιδιόµορφου 
οπτικού διακόπτη. Σκοπός της χρήσης του είναι η µετατροπή των άνισων στο πλάτος ισχύος 
παλµών που παράγει το Fabry-Perot, σε όσο το δυνατόν πιο ισοϋψείς παλµούς, ώστε να 
παραχθεί τελικά το επιθυµητό ρολόι. 

Το κλειδί στη λειτουργία του UNI είναι και εδώ τα µη γραµµικά φαινόµενα που 
χαρακτηρίζουν το βασικό δοµικό στοιχείο, το SOA, καθώς και η προσεκτική επιλογή των 
σηµάτων που αλληλεπιδρούν σε αυτό. Πιο συγκεκριµένα, σαν σήµα εισόδου χρησιµοποιείται 
ένα σήµα σταθερής ισχύος (Continuous Wave – CW) ενώ σαν σήµα ελέγχου εισάγεται η 
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έξοδος του φίλτρου Fabry-Perot. Η αρχή λειτουργίας του κυκλώµατος αυτού, είναι το ‘γράψιµο’ 
του ρολογιού επάνω στο εισερχόµενο CW σήµα. Ουσιαστικά, επιθυµούµε όταν δεν υπάρχει 
σήµα ελέγχου το CW να εµφανίζεται στη θύρα U, ενώ ακόµα και οι πιο αδύναµοι παλµοί να 
µπορούν να το µετάγουν στη θύρα S. 

Στην υπό-ενότητα 2.6.2 υπολογίσαµε τις εξισώσεις ισχύος (2.22, 2.23) για τις δύο 
εξόδους του διακόπτη. Για πρακτικούς λόγους τις παραθέτουµε και πάλι: 

Ισχύς στη θύρα S:   ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+−=

2
sin4

4
1 222 φ

yxyxinS GGGGEP   (4.13) 

   

Ισχύς στη θύρα U:   ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+−=

2
cos4

4
1 222 φ

yxyxinU GGGGEP   (4.14)     

όπου Gx , Gy είναι το κέρδος που βλέπει η κάθε συνιστώσα του πεδίου. Υποθέτουµε ότι η 
εξάρτηση του κέρδους του ενισχυτή από την ισχύ είναι ίδια και για τις δύο πολώσεις, δηλαδή 
G0x = G0y . Το σήµα ελέγχου είναι συγχρονισµένο µε τη µία συνιστώσα, έστω την y. Τότε θα 
υπάρχει µεταβολή µόνο στο κέρδος της συγχρονισµένης συνιστώσας, ενώ εκείνο της 
ασυγχρόνιστης θα παραµένει σταθερό: Gx = G0x 

Όπως δείξαµε και στο Κεφάλαιο 2, η ύπαρξη διαφορετικών τιµών κέρδους σε κάθε 
άξονα έχει σαν αποτέλεσµα την εισαγωγή µίας διαφοράς φάσης ανάµεσα στις δύο συνιστώσες. Η 
τιµή της έχει υπολογιστεί και δίνεται από τη σχέση (4.15),   

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=−=∆

)(221 tG
G

na

y

xlφφφ        (4.15) 

Όταν δεν εισέρχεται στον SOA σήµα ελέγχου, τότε το κέρδος της y συνιστώσας δε 
µεταβάλλεται και παραµένει ίσο µε της x. Συνεπώς, από την προηγούµενη σχέση η διαφορά 
φάσης είναι µηδέν, και η ισχύς στη θύρα S µηδενίζεται σύµφωνα µε τη σχέση (4.13). 

Όταν εισέρχεται παλµός στον SOA, τότε το κέρδος στην y συνιστώσα µειώνεται µέχρι 
να φτάσει σε µία ελάχιστη τιµή Gmin

y . Από τη (4.15), αυτή η µεταβολή του κέρδους οδηγεί σε 
µία αύξηση της διαφοράς φάσης, οπότε αυξάνει µε τη σειρά της και η ισχύς στη θύρα S 
σύµφωνα µε τη σχέση (4.13).  

Αποδείξαµε λοιπόν µέχρι στιγµής ότι όταν υπάρχει παλµός στο σήµα ελέγχου, τότε 
εµφανίζεται παλµός και στην έξοδο. Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως είναι να έχουν όλοι οι 
παλµοί της εξόδου σταθερό πλάτος, άρα και σταθερή τη µέγιστη ισχύ τους. Από τη σχέση 
(4.13) προκύπτει ότι για να συµβαίνει αυτό πρέπει όλοι οι παλµοί να δίνουν διαφορά φάσης 
180˚, οπότε ο λόγος των κερδών τους θα πρέπει να είναι: 

a

y

x e
G
G π2

min

−
=         (4.16) 
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Το Gx , όπως είπαµε παραπάνω, παραµένει σταθερό. Το Gmin
y µεταβάλλεται από παλµό 

σε παλµό ανάλογα µε τη µέγιστη ισχύ στο σήµα ελέγχου. Έτσι ισχυρότεροι παλµοί προκαλούν 
εντονότερο κορεσµό του ενισχυτή, µε αποτέλεσµα µικρότερο Gmin

y. Για να επιτύχουµε σταθερό 

λόγο κερδών min
y

x

G
G

 πρέπει µε κάποιον τρόπο να εξοµαλύνουµε τις τιµές που παίρνει το Gmin
y .  

Η ελάχιστη τιµή που µπορεί να πάρει το κέρδος του ενισχυτή είναι η µονάδα. 
Πρόκειται για το σηµείο διαφάνειας του ενισχυτή (gain transparency). Έτσι, αν ρυθµίσουµε 
κατάλληλα τον SOA ώστε οι ασθενείς παλµοί να µπορούν να του προκαλέσουν κέρδος κοντά 
στη µονάδα, τότε και οι ισχυρότεροι παλµοί δεν θα µπορούν να προκαλέσουν ισχυρότερο 
κορεσµό. Συνεπώς τελικά θα έχουµε για κάθε παλµό Gmin

y ≈ 1. 

Ο τρόπος µε τον οποίο πετυχαίνουµε βαθύ κορεσµό του ενισχυτή από όλους τους 
παλµούς συνίσταται στη ρύθµιση του αρχικού κέρδους G0 χαµηλά, ώστε ακόµα και ασθενείς 
παλµοί να µπορούν να τον κορέσουν αρκετά και να φτάσουν το κέρδος του κοντά στη µονάδα. 
Η µέθοδο µε την οποία µπορούµε να µειώσουµε το µέγιστο κέρδος του ενισχυτή στη µόνιµη 
κατάσταση, είναι εφαρµόζοντας ένα κατάλληλο CW σήµα. Από τη σχέση (4.16) για Gmin

y ≈ 1 

βρίσκουµε ότι  a
yx eGGG

π2

000

−
===  . 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τη χαρακτηριστική εξόδου του UNI ως προς την ισχύ του 
σήµατος ελέγχου. Θεωρήσαµε ότι α=6, οπότε G0 = e-π/3. Η µη γραµµικότητα στη 
συµπεριφορά του SOA είναι φανερή. Από µία τιµή (κατώφλι της ισχύος εισόδου) και έπειτα, η 
ισχύς εξόδου σταθεροποιείται σε µια στάθµη Pout. Με τον τρόπο αυτό, κάθε παλµός που 
εισέρχεται στο UNI και έχει ισχύ µεγαλύτερη από το κατώφλι αυτό, εξέρχεται µε το ίδιο 
πλάτος που καθορίζει η Pout. Αντίθετα, οι πολύ ασθενείς παλµοί υπόκεινται σε ενίσχυση. 
Αποτέλεσµα είναι οι παλµοί εξόδου του UNI να παρουσιάζουν πολύ µικρότερη διαµόρφωση 
στο πλάτος από ότι στην είσοδος του διακόπτη. 

Η παραπάνω λειτουργία γίνεται εύκολα κατανοητή µε το Σχήµα 4.7. Το σχήµα αυτό 
απεικονίζει, µέσω της συνάρτησης µεταφοράς του οπτικού κυκλώµατος εξίσωσης παλµών, την 
έξοδο του οπτικού διακόπτη, όταν στο διακόπτη εισέρχεται ως σήµα ελέγχου το σήµα εξόδου 
του φίλτρου Fabry-Perot. Το κύκλωµα εξίσωσης παλµών αποκρίνεται µόνο στους υπάρχοντες 
παλµούς της εξόδου του Fabry-Perot, οπότε διατηρείται το καθόλα επιθυµητό µικρό χρονικό 
εύρος του ανακτηµένου σήµατος ρολογιού, που προκύπτει στην έξοδο του φίλτρου. Επιπλέον, 
το κύκλωµα εξίσωσης παλµών µετατρέπει κάθε εισερχόµενο παλµό σε παλµό εξόδου µε 
συγκεκριµένη και σταθερή στάθµη ισχύος, επιτυγχάνοντας εξίσωση πλάτους µεταξύ των παλµών 
ρολογιού. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΙΓΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ                  ∆ηµήτρης Μ. Τσιώκος, ΕΜΠ 2007 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΑ 10 Gb/s       
             

 - 177 - 

 
Σχήµα 4.7. Η λειτουργία του φίλτρου Fabry-Perot για παλµικό σήµα εισόδου ακολουθούµενο από το 
κύκλωµα εξoµοιωτή παλµών.  

Συµπερασµατικά, οι ρόλοι των δύο διακριτών δοµικών στοιχείων της διάταξης του 
προτεινόµενου κυκλώµατος, είναι: 

• Το φίλτρο Fabry-Perot µε FSR ίσο µε το ρυθµό δεδοµένων και µε µικρή λεπτότητα 
F ανακτά σε µικρό χρονικό διάστηµα ένα υποτυπώδες σήµα πακέτου ρολογιού για 
κάθε αντίστοιχο αρχικό πακέτο δεδοµένων. Το σήµα αυτό «σβήνει», επίσης, πολύ 
γρήγορα µετά τη διέλευση του πακέτου δεδοµένων από το φίλτρο, µε αποτέλεσµα το 
υποτυπώδες πακέτο ρολογιού να έχει περίπου την ίδια χρονική διάρκεια µε το 
αντίστοιχο αρχικό πακέτο δεδοµένων. 

• Το κύκλωµα εξίσωσης παλµών αίρει τη διαµόρφωση πλάτους µεταξύ των παλµών 
ρολογιού, που προκύπτουν στην έξοδο του φίλτρου Fabry-Perot, χωρίς να αλλοιώνει 
τη χρονική διάρκεια και το περιεχόµενο του σήµατος εξόδου του φίλτρου.  

4.2.4. Πειραµατική διάταξη κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού 

Το σχεδιάγραµµα της πειραµατικής διάταξης, που υλοποιήθηκε στο εργαστήριο για την 
πειραµατική επιβεβαίωση και το χαρακτηρισµό του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, φαίνεται 
στο Σχήµα 4.8. Η πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει αφενός της διάταξη για την παραγωγή 
του σήµατος δοκιµής του κυκλώµατος και αφετέρου τη διάταξη του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού. Αναφορικά µε τη διάταξη παραγωγής του σήµατος δοκιµής, η γενικευµένη δοµή και 
η λειτουργία της, έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3. Στην διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για 
το πείραµα αντικατάστασης ετικέτας η βασική διαφορά σε σχέση µε αυτήν που περιγράφηκε 
στο Κεφάλαιο 3, είναι το γεγονός ότι η αρχική οπτική παλµοσειρά παράχθηκε µε την µέθοδο 
απολαβής κέρδους στα 1,25 GHz, αντί στα 10 GHz.    

Συγκεκριµένα, µια διοδική πηγή laser κατανεµηµένης ανάδρασης (LD1- DFB laser) 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή οπτικού παλµικού σήµατος ρολογιού, µε συχνότητα 
λειτουργίας 1,25 GHz και µήκος κύµατος 1549 nm µε τη µέθοδο απολαβής κέρδους (gain  
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Σχήµα 4.8. Πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού πακέτων δεδοµένων στα 10 
Gb/s µε τη χρήση κορεσµένου διακόπτη UNI. 

switching). Οι παλµοί είναι τύπου επιστροφής-στο-µηδέν (RZ) και σχήµατος Gauss µε χρονικό 
εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε περίπου 10 ps. Το σήµα αυτό διαµορφώνεται, στη συνέχεια, 
εξωτερικά (external modulation) µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρο-οπτικού διαµορφωτή πλάτους 
(MOD1) νιοβικού λιθίου µε προσµίξεις τιτανίου (Ti:LiNbO3 modulator), ο οποίος οδηγείται 
από µια µικροκυµατική γεννήτρια 27-1 ψευδοτυχαίας ακολουθίας (Pseudo-Random Bit 
Sequence Generator – PRBS Generator) µε συχνότητα 1,25 Gb/s. Στην έξοδο του 
διαµορφωτή παράγεται, εποµένως, µια οπτική 27-1 ψευδοτυχαία ακολουθία δεδοµένων σε 
συχνότητα 1,25 Gb/s. Η οπτική αυτή ακολουθία ενισχύεται πρώτα µε τη βοήθεια ενός ενισχυτή 
ερβίου (EDFA) και κατόπιν εισέρχεται στον οπτικό οκταπλασιαστή συχνότητας (x8 Rate 
Multiplier) (όπως περιγράφηκε στην υπό-ενότητα 3.3.2 αλλά µε πολλαπλασιαστή τριών 
σταδίων), ο οποίος είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασµένος, ούτως ώστε στην έξοδό του να 
παρέχει οπτικό σήµα ψευδοτυχαίων δεδοµένων σε συχνότητα 8 φορές µεγαλύτερη της αρχικής. 

Στη συνέχεια, το σήµα αυτό διαιρείται σε δύο µέρη το κάθε ένα από τα οποία οδηγείται 
ένα αντίστοιχο διαµορφωτή Ti:LiNbO3. Ο διαµορφωτής MOD2 χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή µικρών σύγχρονων πακέτων ίσου µήκους τα οποία θα αποτελέσουν τις νέες ετικέτες 
για την λειτουργία της αντικατάστασης ετικέτας η οποία πραγµατοποιείται µετέπειτα στον 
διακόπτη 2x2. Η παραγωγή των νέων ετικετών πραγµατοποιείται οδηγώντας το διαµορφωτή µε  
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Σχήµα 4.9. Ίχνη παλµογράφου για τα σήµατα δοκιµής του κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας. (α) 
Εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους και (β) νέες ετικέτες εισερχόµενες στο 2x2 διακόπτη. 
Χρονική κλίµακα 2.5 ns/div για την πρώτη στήλη και 800 ps/div για τη δεύτερη και τρίτη στήλη. 

ένα ηλεκτρικό παλµικό σήµα προερχόµενο από µία ηλεκτρική παλµογεννήτρια (pulse 
generator) η διάρκεια και ο ρυθµός επανάληψης του οποίου ορίζουν το µήκος και το ρυθµό 
επανάληψης των οπτικών ετικετών αντίστοιχα. Οι νέες ετικέτες L3 και L4 παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 4.9 (β). 

Ο διαµορφωτής MOD3 χρησιµοποιείται για την παραγωγή του σήµατος εισόδου στον 
κύκλωµα, δηλαδή την διαµόρφωση σύγχρονων πακέτων δεδοµένων διαφόρου µήκους. 
Παρόµοια µε το διαµορφωτή MOD2, ο διαµορφωτής MOD3 οδηγείται από ένα ηλεκτρικό 
παλµικό σήµα µε ρυθµό επανάληψης όµοιο µε αυτό των ετικετών αλλά διαφορετικής διάρκειας. 
Συγκεκριµένα εδώ το ηλεκτρικό σήµα που χρησιµοποιείται, περιλαµβάνει δύο διαδοχικούς 
ηλεκτρικούς παλµούς οι οποίοι έχουν µεταξύ τους διαφορετική διάρκεια, έτσι ώστε να παραχθεί 
σήµα δοκιµής µε πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους. Επιπλέον, σε αυτά τα πακέτα θεωρούµε 
ότι οι αρχικές ετικέτες L1 και L2 έχουν το ίδιο µήκος µε τις νέες L3 και L4 αντίστοιχα, ενώ η 
διαφορά στο µήκος των πακέτων προκύπτει από τη διαφορά στο µήκος των φορτίων τους. 
(Σχήµα 4.9). Τα εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων κατόπιν διαιρούνται σε δύο ίσα µέρη µε την 
βοήθεια ενός 50/50 οπτικού συζεύκτη. Η µισή ισχύς οδηγείται στην είσοδο του κυκλώµατος 
ανάκτησης ρολογιού, ενώ η άλλη µισή θα χρησιµοποιηθεί ως µία είσοδος στον διακόπτη 2x2 
όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Τα σήµατα δοκιµής παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.9. Το 
συνολικό µήκος των πακέτων είναι 6,6 ns για το µεγάλο (#1) και 4,4 ns για το µικρό πακέτο 
(#2), νούµερα τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικό αριθµό 66 bits για το µεγάλο και 44 bits για 
το µικρό πακέτο. Τα δύο πακέτα απέχουν χρονικά 6,4 ns. 

Το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού αποτελείται από ένα οπτικό φίλτρο Fabry-Perot 
ακολουθούµενο από ένα οπτικό κύκλωµα εξίσωσης παλµών. Το φίλτρο Fabry-Perot έχει 
ελεύθερη φασµατική περιοχή ίση µε τη συχνότητα µετάδοσης των οπτικών πακέτων δεδοµένων, 
δηλαδή 10 GHz, και λεπτότητα F ίση µε 20,7. Αυτή η τιµή λεπτότητας του φίλτρου αντιστοιχεί 
για τη συγκεκριµένη τιµή ελεύθερης φασµατικής περιοχής σε εύρος ζώνης των κορυφών 
µετάδοσης του φίλτρου ίσο µε 500 MHz και σε 1/e χρόνο ζωής (life-time) του φίλτρου ίσο µε 
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7-8 bits. Κατά συνέπεια, το συγκεκριµένο κύκλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση 
ρολογιού από σήµα δεδοµένων µε µέγιστο αριθµό διαδοχικών µηδενικών ίσο µε 7 ή 8. Οι 
συνολικές απώλειες του φίλτρου είναι ίσες µε 13 dB. Για το λόγο αυτό, το σήµα ενισχύεται, 
αφού βγει από το φίλτρο, και εισέρχεται, στη συνέχεια, ως σήµα ελέγχου στο κύκλωµα εξίσωσης 
παλµών.  

Το κύκλωµα εξίσωσης των παλµών είναι όµοιο µε το συµβολόµετρο που περιγράφηκε 
στα πλαίσια της ενότητας 2.5 ενώ η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην ανάλυση που γίνεται 
στην παράγραφο 2.6.2.2 του Κεφαλαίου 2, δηλαδή στη λειτουργία του συµβολοµετρικού 
διακόπτη µε βαθύ κορεσµό του κέρδους του. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την θεωρητική 
ανάλυση του Κεφαλαίου 2 είναι ότι εδώ χρησιµοποιείται διακόπτης UNI και όχι διακόπτης 
ΜΖΙ χωρίς όµως αυτό να διαφοροποιεί την αρχή λειτουργίας του από αυτό που περιγράφηκε 
στο Κεφάλαιο 2. Εδώ ο οπτικός διακόπτης UNI είναι ρυθµισµένος για λειτουργία στα 10 Gb/s 
µε σήµα εισόδου ένα ισχυρό οπτικό CW σήµα στα 1545 nm. Ο SOA, που χρησιµοποιήθηκε 
ως το µη γραµµικό µέσο του διακόπτη, είναι ένας συµπαγής αυλακωτός InGaAsP/InP 
κυµατοδηγός µήκους 1,5 mm, µε 27 dB κέρδος ασθενούς σήµατος στα 1550 nm και 24 dB 
κέρδος στα 1545 nm, 3 dB αξονική διαφορά κέρδους, και 100 psec χρόνο ανάκτησης κέρδους 
για ρεύµα έγχυσης του SOA ίσο µε 750 mA (βλέπε υπό-ενότητα 2.3.3). Στην έξοδο του 
διακόπτη ένα µικρό ποσοστό του σήµατος χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση και την 
καταγραφή του στον παλµογράφο, ενώ το υπόλοιπο οδηγείται και εισέρχεται σαν σήµα ελέγχου 
στον 2x2 διακόπτη UNI που ακολουθεί για την αντικατάσταση της ετικέτας. 

4.2.5. Πειραµατικά αποτελέσµατα κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού 

Για το χαρακτηρισµό της λειτουργίας του κυκλώµατος χρησιµοποιήθηκαν οπτικά 
πακέτα διαφορετικού µεγέθους, µεταβάλλοντας το χρονικό εύρος των ηλεκτρικών παλµών, που 
παράγει η παλµογεννήτρια οδήγησης του διαµορφωτή MOD3. Στην παρούσα υπό-ενότητα 
παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα, που προέκυψαν από τη λειτουργία του 
κυκλώµατος µε σύγχρονα πακέτα δεδοµένων χρονικού εύρους 6,6 και 4,4 ns στα 10 Gb/s, τα 
οποία αντιστοιχούν σε περιεχόµενο των πακέτων ίσο µε 66 και 44 bits, αντίστοιχα, για το 
συγκεκριµένο ρυθµό µετάδοσης. Οι τιµές αυτές για το µέγεθος των πακέτων αποτελούν σίγουρα 
ακραία επιλογή, καθώς δύσκολα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο µικρά πακέτα 
πληροφορίας σε ένα δίκτυο. Η επιλογή αυτών των τιµών, όµως, έγινε για να χαρακτηριστεί το 
σύστηµα σε απαιτητικού τύπου ροές δεδοµένων και να αναδειχθεί το γεγονός, ότι το 
προτεινόµενο κύκλωµα αποτελεί ιδανική λύση για οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων, ακόµα και 
στην περίπτωση, που το µέγεθος των µεταδιδόµενων πακέτων είναι υπερβολικά µικρό. 

 Τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν στην έξοδο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού 
σε σχέση µε τα εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων, χρησιµοποιώντας ένα παλµογράφο,   
παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.10. Συγκεκριµένα στο Σχήµα 4.10 (α) φαίνονται τα πακέτα 
εισόδου ενώ στο Σχήµα 4.10 (γ) φαίνονται τα αντίστοιχα ανακτηµένα πακέτα ρολογιού όπως  
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Σχήµα 4.10. Πειραµατικά αποτελέσµατα όπως καταγράφηκαν µε τη βοήθεια παλµογράφου για (α), (β) 
το σήµα εισόδου µε χρονική κλίµακα 2.5 ns/div και 800 ps/div αντίστοιχα και (γ), (δ) τα ανακτηµένα 
πακέτα ρολογιού για αντίστοιχες κλίµακες. Στη δεξιά στήλη παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το 
µικρό πακέτο δεδοµένων ή πακέτο #2.  

καταγράφηκαν στον παλµογράφο. Λεπτοµερέστερη είναι η εικόνα για το πακέτο 2 και το 
αντίστοιχο ρολόι στα Σχήµα 4.10 (β) και (δ). Στο Σχήµα 4.10 (δ), απεικονίζονται και τα 
βασικά χαρακτηριστικά του ανακτηµένου ρολογιού όπως είναι ο χρόνος ανάκτησης του 
ρολογιού (rise time ή lock-in time) αλλά και ο χρόνος σβέσης του ρολογιού (fall-time). 
Αναφερόµενοι στο χρόνο ανάκτησης η χρόνο κλειδώµατος του κυκλώµατος εννοούµε το χρόνο 
που χρειάζεται το κύκλωµα για να αρχίσει να αποδίδει παλµούς ίσου πλάτους ισχύος κορυφής 
και αυτή η µονάδα µετρήθηκε 2 bits για λειτουργία στα 10 Gb/s και λεπτότητα 27. Αναφορικά 
µε το χρόνο σβέσης όπως φαίνεται και από το Σχήµα 4.10 (δ), απαιτείται χρόνος αντίστοιχος 
των 7 µε 8 bits µετά το τέλος του εκάστοτε εισερχόµενου πακέτου όταν και η ισχύς του οποίου 
µειώνεται γραµµικά µέχρι να σβήσει. Ο χρόνος σβέσης εξαρτάται από την λεπτότητα του 
φίλτρου FPF το οποίο προηγείται του διακόπτη UNI όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 3.2.2. Οι 
σταθερές αυτές του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού είναι πολύ σηµαντικές για την ορθή 
λειτουργία του κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας και θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά 
υπόψη στην επιλογή των σηµάτων εισόδου του κυκλώµατος.  

 Τέλος, µετρήθηκαν και οι τιµές ισχύος ή ενέργειας των σηµάτων εισόδου και ελέγχου οι 
οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την βέλτιστη λειτουργία του διακόπτη UNI 1. Οι συνθήκες 
λειτουργίας λοιπόν του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού για τα παραπάνω αποτελέσµατα 
περιλαµβάνουν 0,9 mW οπτική ισχύς του CW σήµατος και 100 fJ µέση ενέργεια των παλµών 
ελέγχου, µέσα στον SOA 1.  
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4.3 Κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας στα 10 Gb/s   

Το δεύτερο στάδιο του κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας αφόρα ένα αµιγώς 
οπτικό διακόπτη UNI, 2x2. Ο 2x2 διακόπτης  έχει ως σήµατα εισόδου τα εισερχόµενα πακέτα 
δεδοµένων µε την αρχική ετικέτα και τις νέες ετικέτες, ενώ ελέγχεται από το ανακτηµένο πακέτο 
ρολογιού που αντιστοιχεί στα εισερχόµενα πακέτα. Σε αυτήν την ενότητα λοιπόν περιγράφονται 
η τελική πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος καθώς και τα συνολικά αποτελέσµατα που 
καταγράφηκαν κατά τη δοκιµή του κυκλώµατος. Πρώτα όµως αναλύεται η δοµή των πακέτων 
που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα για τη δοκιµή του κυκλώµατος αντικατάστασης της 
ετικέτας σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, 
καθώς και οι συνεπαγόµενοι συγχρονισµοί στην πειραµατική διάταξη.    

4.3.1. ∆οµή πακέτων και συγχρονισµός στο διακόπτη 2x2 

Η λειτουργία του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού στη διαδικασία αντικατάστασης της 
ετικέτας έχει, ως αποτέλεσµα, την επιβολή κάποιων συγκεκριµένων απαιτήσεων για τον τύπο και 
τη δοµή των εισερχόµενων πακέτων δεδοµένων. Οι απαιτήσεις αυτές απορρέουν από τους 
χρόνους ανάκτησης και σβέσης του παραγόµενου πακέτου ρολογιού, οι οποίες είναι, µεν, 
µικρές, αλλά όχι µηδενικές. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν και αφού έχει περιγραφεί η λειτουργία 
του κυκλώµατος ρολογιού, παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια οι απαιτήσεις του προτεινόµενου 
κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας αναφορικά µε τη δοµή των πακέτων δεδοµένων αλλά 
και το συγχρονισµό των σηµάτων στο διακόπτη 2x2 που ακολουθεί το κύκλωµα ανάκτησης 
ρολογιού. Στην ανάλυση, που ακολουθεί, µε TR συµβολίζεται ο απαιτούµενος χρόνος 
ανάκτησης και µε TF ο απαιτούµενος χρόνος σβέσης του παραγόµενου πακέτου ρολογιού. 
Επιπλέον θεωρείται εισερχόµενο πακέτο χρονικού µήκους ΤD.   

Το ανακτηµένο ρολόι έχει συνολική χρονική διάρκεια ΤCLK το οποίο µπορεί να 
διαχωριστεί στον χρόνο ανάκτησης TR, στο χρόνο σβέσης TF, ενώ η διάρκεια του ‘χρήσιµου’ 
ρολογιού (παλµοί ίσου πλάτους ισχύος κορυφής) είναι ίση µε το χρονικό µήκος του 
εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων ΤD. Εποµένως η συνολική διάρκεια του πακέτου ρολογιού 
είναι ΤCLK= TR+ΤD+ TF, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.11. Συνεπώς, η πρώτη απαίτηση για 
τη δοµή των πακέτων υπαγορεύεται από τη χρονική σταθερά ανάκτησης ρολογιού TR και 
περιλαµβάνει την εισαγωγή ενός κατάλληλου αριθµού οπτικών παλµών στην αρχή κάθε πακέτου 
δεδοµένων ο οποίος για δεδοµένα στα 10 Gb/s έχει βρεθεί πειραµατικά ότι είναι ίσος µε δύο 
παλµούς. Αυτός ο αριθµός παλµών δεν αποτελεί τµήµα της ετικέτας, αλλά έχει επικουρικό ρόλο 
στη διαδικασία ανάκτησης ρολογιού.  

Η χρήση αυτού του αριθµού παλµών για την υποβοήθηση της λειτουργίας του 
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού επιβάλλει, επιπλέον, την εισαγωγή ενός ίσου αριθµού 
διαδοχικών µηδενικών µεταξύ της ετικέτας και του φορτίου του πακέτου όπως απεικονίζεται στο 
Σχήµα 4.11. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντικατάσταση της ετικέτας στο 2x2  
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Σχήµα 4.11. Απαιτούµενη δοµή εισερχόµενων πακέτων και συγχρονισµός των τριών σηµάτων στον 
διακόπτη 2x2 για την αντικατάσταση της ετικέτας. 

διακόπτη επιτυγχάνεται ως αποτέλεσµα της λογικής πράξης AND µεταξύ των εισόδων του 
διακόπτη και µιας καθυστερηµένης, χρονικά, εκδοχής του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού, το 
οποίο συγχρονίζεται µε την αρχή του φορτίου ή, αλλιώς, µε το τέλος της ετικέτας του πακέτου. 
Η χρήση της ακολουθίας µηδενικών µεταξύ της ετικέτας και του φορτίου του πακέτου 
συµβάλλει στην αποφυγή της ατελούς µεταγωγής των προπορευόµενων παλµών του φορτίου 
από τους πρώτους, όχι υψηλής ποιότητας παλµούς του σήµατος ελέγχου, που αντιστοιχούν στον 
απαιτούµενο χρόνο ανάκτησης ρολογιού. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, για την επιτυχή αντικατάσταση της ετικέτας στο  2x2 
διακόπτη απαιτείται η εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης στο πακέτο ρολογιού ίσης µε 2TR+TL 
ως προς το αρχικό πακέτο δεδοµένων, όπου TL είναι η διάρκεια της ετικέτας. Αυτό σηµαίνει, 
ταυτόχρονα, ότι το πακέτο ρολογιού συνεχίζει να εισέρχεται ως σήµα ελέγχου στο διακόπτη για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε 2TR+TL ακόµα και µετά τη διέλευση του πακέτου δεδοµένων από 
διακόπτη. Επιπλέον, το πακέτο ρολογιού εξακολουθεί να οδηγεί το διακόπτη 2x2 για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το χρόνο εξασθένησής του. Εποµένως, το συνολικό χρονικό διάστηµα, για το 
οποίο οι παλµοί ρολογιού εισέρχονται ως παλµοί ελέγχου στο δεύτερο διακόπτη µετά τη 
διέλευση του πακέτου δεδοµένων εισόδου, είναι ίσο µε 2TR+TL+TF. Αυτό το χρονικό διάστηµα  
D καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό συνεχόµενων µηδενικών ή, αλλιώς, το ελάχιστο κενό χρονικό 
διάστηµα, το οποίο  πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ διαδοχικών πακέτων δεδοµένων, ούτως ώστε 
να αποφεύγεται στο διακόπτη 2x2 η επίδραση του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού του k-οστού 
πακέτου δεδοµένων, στο αµέσως επόµενο, k+1-οστό, πακέτο δεδοµένων. 

Το σύνολο των τριών απαιτήσεων για τον τύπο και τη δοµή των εισερχόµενων οπτικών 
πακέτων καθορίζεται, εποµένως, από τα χαρακτηριστικά του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού 
και από το µήκος της χρησιµοποιούµενης ετικέτας [4.35]. Οι τρεις, αυτές, απαιτήσεις 
επιβάλλουν τη χρήση επιπρόσθετων χρονικών πεδίων στη δοµή των πακέτων δεδοµένων, κατά 
τη διάρκεια των οποίων δεν αποστέλλεται χρήσιµη πληροφορία, µε αποτέλεσµα να δρουν 
επιβαρυντικά στην αποδοτικότητα του δικτύου. Η ακριβής δοµή των πακέτων δεδοµένων, που 
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απαιτείται για τη λειτουργία του προτεινόµενου κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας αλλά και 
των απαραίτητων συγχρονισµών των σηµάτων στο διακόπτη 2x2, φαίνεται στη γενική της µορφή 
στο Σχήµα 4.11.  

Για τον πειραµατικό χαρακτηρισµό της λειτουργίας του προτεινόµενου κυκλώµατος 
αντικατάστασης της ετικέτας χρησιµοποιήθηκαν, ως σήµα εισόδου, πακέτα δεδοµένων της 
µορφής 27-1 PRBS ακολουθίας. Στην περίπτωση αυτή, οι χρόνοι ανάκτησης και σβέσης του 
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, όπως αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότητα είναι µόλις 2 
και 8 bit, αντίστοιχα. Εποµένως, η ακριβής δοµή των πακέτων δεδοµένων, που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά την πειραµατική διαδικασία,  είναι: 

• ∆ύο διαδοχικοί οπτικοί παλµοί (άσσοι) στην αρχή κάθε πακέτου 

• Ετικέτα χρονικής διάρκειας TL 

• ∆ύο διαδοχικά µηδενικά µεταξύ ετικέτας και φορτίου 

• Φορτίο πακέτου, χρονικής διάρκεια TP  

• Ακολουθία µηδενικών µεταξύ δύο συνεχόµενων εισερχόµενων πακέτων, µεγαλύτερη 
από 2TR+TL+TF το οποίο για το κύκλωµά µας είναι 2581322 =++⋅ συνεχόµενα 
µηδενικά ή για τα 10 Gb/s ίσο µε 2,5 nsec.  

Ο τρόπος, µε τον οποίο η συγκεκριµένη δοµή πακέτων επιδρά στην αποδοτικότητα του 
δικτύου σχετικά µε το διαθέσιµο εύρος ζώνης, εξηγείται στην ενότητα 3.4. 

4.3.2. Πειραµατική διάταξη κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας 

 Η συνολική πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας µε 
λειτουργία στα 10 Gb/s παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.12. Το κύκλωµα παραγωγής των σηµάτων 
δοκιµής όπως και το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού είναι όµοια µε αυτά που περιγράφηκαν 
παραπάνω. Το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού ακολουθεί ο οπτικός διακόπτης UNI 2x2, η 
διάταξη του οποίου διαφέρει µόνο στο PBS εισόδου (PBS3) σε σχέση µε το αυτό του διακόπτη 
UNI του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού. Συγκεκριµένα στο 2x2 διακόπτη, οι δύο είσοδοι 
του PBS, χρησιµοποιούνται ως θύρες εισόδου στο διακόπτη. Στη µία είσοδο οδηγούνται τα 
εισερχόµενα πακέτα ενώ στην άλλη οδηγούνται οι νέες ετικέτες. Το PBS στη συγκεκριµένη 
διάταξη λειτουργεί ως συζεύκτης των δύο σηµάτων εισόδου, εξασφαλίζοντας  παράλληλα την 
κάθετη πολωτική κατάσταση µεταξύ των δύο σηµάτων εισόδου σε µία κοινή ίνα. 

Όσον αφορά τη διαφορά στη λειτουργία αυτού του διακόπτη συγκριτικά µε το 
διακόπτη UNI 1, που περιέχεται στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, είναι το γεγονός ότι ο 
διακόπτης UNI 2 λειτουργεί µε παλµικά σήµατα ως σήµα εισόδου και ως σήµα ελέγχου, ενώ το 
σήµα εισόδου διακόπτη του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού είναι ένα συνεχές CW σήµα. Η 
λειτουργία του διακόπτη µε παλµικά σήµατα επιβάλλει τη χρήση δύο οπτικών γραµµών  
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Σχήµα 4.12. Πειραµατική διάταξη του συνολικού κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας στα 10 Gb/s 
χρησιµοποιώντας επιπλέον του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού και ένα 2x2 διακόπτη UNI. 

µεταβλητής χρονικής καθυστέρησης (ODL1, ODL2) στους βραχίονες εισαγωγής των σηµάτων 
εισόδου του UNI 2, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ακριβούς συγχρονισµού των 
παλµών εισόδου µεταξύ τους αλλά και της µίας (κοινής χρονικά) από τις δύο πολωτικές 
συνιστώσες των παλµών εισόδου, µε τον αντίστοιχο παλµό ρολογιού µέσα στο SOA. Το κάθε 
στοιχείο ODL, παρέχει τη δυνατότητα µεταβολής της χρονικής καθυστέρησης µεταξύ 0 και 
300 psec στο αντίστοιχο σήµα εισόδου, το οποίο αντιστοιχεί σε 3 bits για ρυθµό µετάδοσης 
των 10 Gb/s. H λειτουργία µεταγωγής του διακόπτη UNI είναι όµοια και ταυτόχρονη και για 
τα δύο σήµατα εισόδου, όπως εξηγήθηκε στην υπό-ενότητα 4.1.2. Ο ηµιαγώγιµος ενισχυτής 
SOA2, που χρησιµοποιείται στο διακόπτη UNI2, έχει µήκος 1,5 mm, κέρδος ασθενούς 
σήµατος 27 dB στα 1550 nm και 24 dB στα 1545 nm, 8 dB αξονική διαφορά κέρδους, και 
χρόνο ανάκτησης κέρδους ίσο µε 100 ps για ρεύµα έγχυσης του ηµιαγωγού ίσο µε 750 mA. 
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Στις εξόδους του PBS4, O/P1 και O/P2  λαµβάνονται οι αρχικές ετικέτες και τα φορτία µε τις 
νέες ετικέτες αντίστοιχα. 

4.3.3. Συνολικά πειραµατικά αποτελέσµατα 

 Ο πειραµατικός χαρακτηρισµός της λειτουργίας του κυκλώµατος αντικατάστασης 
ετικέτας έγινε για είσοδο στο κύκλωµα ροές σύγχρονων οπτικών πακέτων δεδοµένων στα 10 
Gb/s µε διαφορετικές τιµές χρονικού εύρους των πακέτων. Η επιλογή του χρονικού εύρους και  

 
Σχήµα 4.13. Πειραµατικά αποτελέσµατα όπως καταγράφηκαν στον παλµογράφο κατά χρονική 
αντιστοιχία για (α) τα εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων (είσοδος 1 στο διακόπτη 2x2), (β) τις νέες ετικέτες  
(είσοδος 2 στο διακόπτη 2x2), (γ) τα αντίστοιχα ανακτηµένα πακέτα ρολογιού (δ) τις αρχικές ετικέτες 
χωρίς φορτίο (έξοδος 1 του διακόπτη 2x2) και (ε) τα φορτία µε νέες ετικέτες (έξοδος 2 του διακόπτη 
2x2). Η αριστερή στήλη έχει χρονική κλίµακα 2.5 ns/div και παρουσιάζει τη λειτουργία και για τα δύο 
πακέτα, ενώ η µεσαία και η δεξιά στήλη έχουν χρονική κλίµακα 800 ps/div και παρουσιάζουν τη 
λειτουργία για τα πακέτα 1 και 2 αντίστοιχα. 
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της περιόδου των πακέτων δεδοµένων γίνεται µε αντίστοιχη µεταβολή του χρονικού εύρους και 
της περιόδου των ηλεκτρικών παλµών, που παράγει η παλµογεννήτρια οδήγησης του 
διαµορφωτή MOD3 του σταδίου παραγωγής οπτικών πακέτων. Στην παρούσα ενότητα 
παρατίθενται τα αποτελέσµατα, που προέκυψαν, για πακέτα χρονικού εύρους 6,6 nsec (µεγέθους 
πληροφορίας 66 bit για ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s) και 4,4 nsec (µεγέθους πληροφορίας 44 bit 
για ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s). Στο Σχήµα 4.13 φαίνεται η εξέλιξη του σήµατος µέσα από τα 
διάφορα στάδια της διάταξης µέχρι την έξοδο του κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας, 
για είσοδο δύο τυπικά διαδοχικά πακέτα εύρους 6,6 nsec και 4,4 nsec.  

Στα ίχνη που φαίνονται στο Σχήµα 4.13 (α) απεικονίζονται τα εισερχόµενα πακέτα 
δεδοµένων, τα οποία αποτελούνται από ετικέτα 13 bit (L1, L2) και φορτίο 53 bit (D1) και 31 
bit (D2) για το µεγάλο (P1) και το µικρό (P2) πακέτο αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα: 

• Στην αρχή κάθε πακέτου υπάρχουν δύο οπτικοί παλµοί (άσσοι) για την υποστήριξη 
της λειτουργίας του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού 

• Αντίστοιχα τοποθετούνται δύο µηδενικά (‘0’) ανάµεσα στην ετικέτα και το φορτίο, για 
την αποφυγή της ατελούς µεταγωγής των bit του φορτίου από τους δύο πρώτους 
παλµούς του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού. 

• Το κενό χρονικό διάστηµα µεταξύ των διαδοχικών πακέτων πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 25 bit, το οποίο προκύπτει από το άθροισµα των 2 απαιτούµενων bit 
ανάκτησης ρολογιού επί δύο, των 13 bit του πεδίου της ετικέτας, και των 8 bit σβέσης 
του ρολογιού και αντιστοιχεί σε χρονικό διάστηµα ίσο µε  2,5 nsec. Η συνθήκη αυτή 
ικανοποιείται για τα συγκεκριµένα πακέτα δεδοµένων, καθώς η περίοδος των πακέτων 
είναι 13 nsec και το χρονικό εύρος του µεγαλύτερου πακέτου είναι ίσο µε 6,6 nsec, 
οπότε το ελάχιστο κενό χρονικό διάστηµα µεταξύ των διαδοχικών πακέτων είναι 6,4 
nsec. 

Το περιεχόµενο των αρχικών ετικετών είναι «1110110001110» για την ετικέτα L1 και 
«1101001101010» για την ετικέτα L2. Αντίστοιχα στο Σχήµα 4.13 (β) φαίνονται οι νέες ετικέτες 
L3 και L4 εισερχόµενες στη θύρα I/P2 του 2x2 διακόπτη UNI2 µε περιεχόµενο 
«1101101101100» και «1111011000010» αντίστοιχα. Το ανακτηµένο ρολόι απεικονίζεται στη 
σειρά (γ) στο Σχήµα 4.13, όπου είναι φανερός ο συγχρονισµός των δύο αρχικών παλµών του 
ρολογιού µε τα δύο µηδενικά που µεσολαβούν χρονικά µεταξύ της ετικέτας και του φορτίου 
στο κάθε εισερχόµενο πακέτο. Όπως φαίνεται από το σχήµα, το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού 
καθυστερείτε ως προς το αντίστοιχο πακέτο δεδοµένων εισόδου κατά 13 bit, το οποίο 
αντιστοιχεί σε χρονικό διάστηµα καθυστέρησης ίσο, περίπου, µε 1,3 nsec και καθορίζεται από 
το µήκος της ετικέτας. Κατά αυτόν τον τρόπο, µόνο το φορτίο του αρχικού πακέτου δεδοµένων 
εµπίπτει στο χρονικό παράθυρο µεταγωγής, που δηµιουργούν οι παλµοί του πακέτου ρολογιού. 
Επίσης, οι δύο πρώτοι παλµοί του πακέτου ρολογιού, οι οποίοι υπολείπονται σε πλάτος των 
υπολοίπων παλµών ρολογιού, συµπίπτουν χρονικά µε την προστατευτική ζώνη των δύο 
συνεχόµενων µηδενικών µεταξύ ετικέτας και φορτίου, οπότε αποφεύγεται η ατελής µεταγωγή 
των bit του φορτίου από αυτούς τους δύο παλµούς ελέγχου. Κατά συνέπεια, η αρχική ετικέτα 
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του πακέτου διαχωρίζεται επιτυχώς από το φορτίο του και εµφανίζεται στη θύρα U (O/P 1) του 
UNI2, ενώ το φορτίο του πακέτου µετάγεται και εξέρχεται από τη θύρα S (O/P 2) του 
διακόπτη µε τη νέα ετικέτα. Οι δύο έξοδοι του 2x2 διακόπτη απεικονίζονται στο Σχήµα 4.13 
(δ) και (ε) αντίστοιχα. Η επιτυχής αντικατάσταση ετικέτας µπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί µε 
έλεγχο των bit του περιεχοµένου των αρχικών πακέτων µε τα αντίστοιχα σήµατα, που 
λαµβάνονται στις δύο θύρες εξόδου του UNI2. 

 Οι συνθήκες µεταγωγής του 2x2 διακόπτη UNI2 περιλαµβάνουν µέση ενέργεια παλµών 
εισόδου ίση µε 3 fJ ανά παλµό και µέση ενέργεια παλµών ελέγχου ίση µε 9 fJ ανά παλµό. Όπως 
ήταν αναµενόµενο, οι τιµές αυτές είναι πολύ µικρότερες από τις αντίστοιχες για το διακόπτη 
UNI1 του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, καθώς η λειτουργία µεταγωγής παλµού ή 
λειτουργία AND (για κάθε σήµα εισόδου µε το σήµα ελέγχου), δεν απαιτεί τον έντονο κορεσµό 
του ηµιαγωγού του διακόπτη, όπως στην περίπτωση λειτουργίας του διακόπτη UNI1, και 
µπορεί να επιτευχθεί µε λειτουργία του διακόπτη στην περιοχή ασθενούς σήµατος του 
ηµιαγωγού (υπό-ενότητες 2.3.2 και 2.6.2). 

 Ορίζοντας το λόγο σβέσης του φορτίου και της ετικέτας στην έξοδο του κυκλώµατος µε 
βάση το µέσο πλάτος των παλµών, ο λόγος σβέσης για το φορτίο στη θύρα O/P1 προκύπτει 
ίσος µε 6:1 ή περίπου ίσο µε 8 dB χρησιµοποιώντας τα ίχνη που προέκυψαν µε τη βοήθεια του 
ηλεκτρικού παλµογράφου. Η έντονη διαµόρφωση πλάτους των παλµών της ετικέτας και του 
φορτίου στην έξοδο του UNI2 δεν οφείλεται στα χαρακτηριστικά λειτουργίας του διακόπτη, 
αλλά προκύπτει ως αποτέλεσµα της αντίστοιχης διαµόρφωσης πλάτους του αρχικού σήµατος 
πακέτων δεδοµένων, η οποία οφείλεται στην ατελή αντιστάθµιση των απωλειών των βραχιόνων 
σε κάθε ένα από τα τρία στάδια διπλασιασµού του οκταπλασιαστή συχνότητας που 
περιλαµβάνεται στη παραγωγή οπτικών δεδοµένων δοκιµής (Κεφάλαιο 3). Εποµένως, η 
διαµόρφωση πλάτους των παλµών στην έξοδο του κυκλώµατος αναµένεται να είναι πολύ 
µικρότερη µε αντικατάσταση της γεννήτριας οπτικών πακέτων, που χρησιµοποιήθηκε στη 
συγκεκριµένη υλοποίηση, από µια γεννήτρια παραγωγής οπτικής παλµοσειράς απευθείας στα 10 
Gb/s. Στα µετέπειτα πειράµατα αυτής της διατριβής η απευθείας παραγωγή παλµών στα 10 
Gb/s βελτίωσε σηµαντικά το συγκεκριµένο πρόβληµα όπως αποδεικνύεται στα επόµενα 
κεφάλαια.  
 

4.4 Αποδοτικότητα του κυκλώµατος σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα  

Η πειραµατική επίδειξη της λειτουργίας του κυκλώµατος αντικατάστασης της ετικέτας 
επιβεβαιώνει την ανάγκη εισαγωγής προστατευτικών ζωνών bit στη δοµή των εισερχόµενων 
πακέτων δεδοµένων. Η εισαγωγή προστατευτικών ζωνών επιφέρει, όµως, αναπόφευκτα µείωση 
στην αποδοτικότητα του δικτύου, καθώς δεσµεύεται επιπρόσθετο εύρος ζώνης και δε 
χρησιµοποιείται, πλέον, το σύνολο του διαθέσιµου εύρους ζώνης για αποστολή χρήσιµης 
πληροφορίας.. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν υπολογίζεται αναλυτικά η αποδοτικότητα του 
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κυκλώµατος µε βάση τη δοµή των εισερχόµενων πακέτων όπως περιγράφηκε στην υπό-ενότητα 
4.3.1 αλλά και σχετικά µε ρεαλιστικά δίκτυα όπως ATM και IP. 

4.4.1. Αποδοτικότητα του κυκλώµατος σχετικά µε το εύρος ζώνης 

Έστω ότι το συνολικό χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο αποστέλλεται πραγµατική 
πληροφορία, είναι ίσο µε TP (χρονικό εύρος του φορτίου του πακέτου). Έστω, επίσης, ότι το 
χρονικό µέγεθος της ετικέτας είναι TL. Αν, επιπλέον, θεωρηθεί ότι TR είναι ο χρόνος ανάκτησης 
και TF ο χρόνος σβέσης για το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού, τότε το ελάχιστο κενό χρονικό 
διάστηµα, που πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ διαδοχικών πακέτων, είναι ίσο µε 2TR+TL+TF, 
σύµφωνα, πάντα, µε την ανάλυση της ενότητας 3.3.1. Ορίζουµε λοιπόν ως το συνολικό αριθµό 
προστατευτικών ζωνών τον αριθµό από σχισµές bit ή bitslots τα οποία αναθέτονται σε ένα 
κανάλι µε οπτικά πακέτα, για την ορθή λειτουργία των ενδιάµεσων συστηµάτων 
επεξεργασίας χωρίς οι σχισµές αυτές να περιλαµβάνουν χρήσιµη πληροφορία. Άρα το 
συνολικό χρονικό διάστηµα, το οποίο χρησιµοποιείται ως προστατευτική ζώνη (guardband), 
για το κύκλωµα αντικατάστασης επικεφαλίδας είναι ίσο µε: 

)2(2 FLRRG TTTTT +++⋅=        (4.17) 

Η σχέση (4.17) υποδεικνύει ότι ο αριθµός των guardband είναι ίσος µε το ελάχιστο χρονικά, 
κενό µεταξύ δύο διαδοχικών πακέτων αυξηµένο κατά δύο φορές το TR το οποίο αντιπροσωπεύει 
τις δύο προστατευτικές ζώνες µέσα στην εκάστοτε ετικέτα (δύο µηδενικά και δύο άσσους).  

Κατά συνέπεια, το συνολικό χρονικό διάστηµα, το οποίο δεσµεύεται στο δίκτυο για την 
αποστολή ενός πακέτου δεδοµένων, είναι: 

GPLA TTTT ++=          (4.18) 

Η ετικέτα του πακέτου δεν περιέχει χρήσιµη πληροφορία, καθώς χρησιµοποιείται µόνο 
για τον καθορισµό του τελικού προορισµού των πραγµατικών δεδοµένων. Εποµένως, η 
αποδοτικότητα του δικτύου (efficiency – E) αναφορικά µε την πληροφορία που επιθυµεί να 
µεταφέρει ο εξωτερικός χρήστης του δικτύου προκύπτει ως ο λόγος επί τοις εκατό της χρονικής 
διάρκειας του φορτίου TP προς το σύνολο του διαθέσιµου, προς αποστολή πληροφορίας, 
χρόνου TA ανά πακέτο. Χρησιµοποιώντας τις εκφράσεις των σχέσεων (4.17) και (4.18) για τον 
υπολογισµό της αποδοτικότητας του δικτύου, ο λόγος αυτός δίνεται από τη σχέση: 
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Το υπόλοιπο του συνολικά διαθέσιµου, ανά πακέτο χρόνου, αποτελεί τη συνολική επιβάρυνση 
(total overhead - TOH) του δικτύου, η οποία και δίνεται από τη σχέση: 
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Το άθροισµα του ποσοστού συνολικής επιβάρυνσης και του ποσοστού της αποδοτικότητας του 
δικτύου ικανοποιεί, προφανώς, τη συνθήκη 100=+TOHE .  

 Η αποδοτικότητα αλλά και η συνολική επιβάρυνση του δικτύου για το κύκλωµα 
αντικατάστασης ετικέτας για τo µεγάλο εισερχόµενο πακέτο που χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα 
προκύπτουν αντικαθιστώντας τις παραµέτρους ως εξής:  
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Για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, που χρησιµοποιείται σαν υποσύστηµα στο 
προτεινόµενο κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας, οι χρονικές σταθερές ανάκτησης και σβέσης 
του παραγόµενου πακέτου ρολογιού εξαρτώνται από το δείκτη λεπτότητας του φίλτρου Fabry-
Perot, η οποία µε τη σειρά της καθορίζεται από την τάξη της PRBS ακολουθίας δεδοµένων 
εισόδου. Στην περίπτωση, που τα δεδοµένα εισόδου είναι της µορφής 27-1 PRBS ακολουθίας, ο 
απαιτούµενος δείκτης λεπτότητας του Fabry-Perot φίλτρου είναι ίσος µε 20 και οι 
συνεπαγόµενοι χρόνοι ανάκτησης και σβέσης του παραγόµενου πακέτου ρολογιού είναι 2 και 8 
bit, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που τα δεδοµένα εισόδου είναι της µορφής 231-1 PRBS 
ακολουθίας, ο δείκτης λεπτότητας του φίλτρου απαιτείται να είναι ίσος µε 80, και οι αντίστοιχοι 
χρόνοι ανάκτησης και σβέσης του ρολογιού είναι ίσοι µε 3 και 80 bit αντίστοιχα όπως 
αποδεικνύεται στα [4.28], [4.36]. 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, η αποδοτικότητα του δικτύου για το κύκλωµα 
αντικατάστασης ετικέτας µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά για πακέτα µε µεγάλο φορτίο. 
Ιδιαίτερη αξία έχει ο υπολογισµός της συνολικής επιβάρυνσης, την οποία επιφέρει σε ένα δίκτυο 
η λειτουργία του προτεινόµενου κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας, µε πακέτα δεδοµένων 
υπαρκτών δοµών πληροφορίας όπως είναι τα πακέτα IP ή ATM. Στη µελέτη, που ακολουθεί, 
θεωρούµε δοµές πακέτων, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε ATM δίκτυα και σε δίκτυα IP. Τα 
ΑΤΜ πακέτα επιλέχτηκαν λόγω του ιδιαίτερα µικρού µεγέθους τους (µόλις 424 bits), ενώ η 
επιλογή των πακέτων IP έγινε µε βάση το γεγονός, ότι τα πακέτα ΙΡ µπορούν να έχουν 
µεταβλητό µέγεθος (από µερικές δεκάδες ως µερικές χιλιάδες bits), αλλά και λόγω της 
ευρύτατης χρήσης τους στα πραγµατικά δίκτυα.  

4.4.2. Επιβάρυνση δικτύου για δοµή πακέτων ΑΤΜ 

 Τα πακέτα των ΑΤΜ δικτύων έχουν συνολικό µέγεθος 424 bits, εκ των οποίων τα 40 
bits αποτελούν την ετικέτα ή στη συγκεκριµένη περίπτωση την επικεφαλίδα, ενώ τα υπόλοιπα 
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384 bits συνιστούν το φορτίο του πακέτου. Η εγγενής επιβάρυνση των ΑΤΜ δικτύων, εποµένως 
σύµφωνα µε τη σχέση (4.16), είναι ίση µε 9,4 %. 

Η συνολική επιβάρυνση αυτού του δικτύου συµπεριλαµβανοµένων των προστατευτικών 
ζωνών, τις οποίες απαιτεί για τη λειτουργία του το κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας, ανέρχεται 
στο ποσοστό του 20 % για την περίπτωση, που τα πακέτα δεδοµένων είναι της µορφής 27-1 
PRBS ακολουθίας και η τιµή του δείκτη λεπτότητας του φίλτρου Fabry-Perot είναι ίση µε 20, 
αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η επιπλέον επιβάρυνση, την οποία επιβάλλει στα ΑΤΜ δίκτυα η 
χρήση του προτεινόµενου κυκλώµατος για την αντικατάσταση ή τον απλό διαχωρισµό της 
ετικέτας από το φορτίο, είναι µόλις 10,6%. 

Η συνολική επιβάρυνση του δικτύου γίνεται ίση µε 31 % για την περίπτωση, που τα 
πακέτα δεδοµένων είναι της µορφής 231-1 PRBS [4.36] ακολουθίας και η απαιτούµενη τιµή του 
δείκτη λεπτότητας του φίλτρου είναι 80. Κατά συνέπεια, η επιπλέον επιβάρυνση, που εισάγει το 
κύκλωµα διαχωρισµού επικεφαλίδας/φορτίου, αυξάνεται σε 21,6 %. Πρέπει να σηµειωθεί, 
όµως, ότι η περίπτωση της ύπαρξης ακολουθιών µε 30 συνεχόµενα µηδενικά µέσα στα 424 bits 
ενός πακέτου ΑΤΜ είναι, µάλλον, σπάνια. Συχνά, για την αποφυγή αυτής της περίπτωσης, 
επιβάλλεται από το δίκτυο η εισαγωγή παλµών (‘1’) ως bits- «σηµαίες» (flag bits) µεταξύ των 
ακολουθιών συνεχόµενων µηδενικών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η διεξαγωγή των 
λειτουργικών διαδικασιών του δικτύου χωρίς να επιβαρύνεται σηµαντικά η αποδοτικότητά του. 
Εποµένως, η λειτουργία του προτεινόµενου κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας σε ένα ΑΤΜ 
δίκτυο θα επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση στην αποδοτικότητα του δικτύου, η οποία προσεγγίζει 
περισσότερο την τιµή 10,6% παρά την τιµή 21,6 %. 

4.4.3. Επιβάρυνση δικτύου για δοµή πακέτων IP 

 Το πεδίο της επικεφαλίδας στα δίκτυα IP έχει µέγεθος 20 bytes (160 bits). Το φορτίο 
στα IP πακέτα είναι µεταβλητού µεγέθους και κυµαίνεται από µερικές δεκάδες ως αρκετές 
χιλιάδες bits. Στο 50% των περιπτώσεων, όµως, που απαντώνται στα πραγµατικά δίκτυα, το 
συνολικό µέγεθος των IP πακέτων δεν υπερβαίνει τα 522 bytes, ή αντίστοιχα τα 4176 bits, και 
µάλιστα το 50% αυτών έχουν µέγεθος µεταξύ 40-44 bytes (320-352 bits) [4.37]. Κατά συνέπεια, 
ένα ποσοστό 25%  της συνολικής κίνησης σε IP δίκτυα συνίσταται από πολύ µικρά πακέτα, στα 
οποία, µάλιστα, το µισό σχεδόν του µεγέθους τους δεσµεύεται για την αποστολή της 
επικεφαλίδας. 

Θεωρώντας, καταρχήν, την περίπτωση, όπου το µέγεθος των ΙΡ πακέτων είναι 4176 bits 
και τα αποστελλόµενα δεδοµένα είναι της µορφής 231-1 PRBS ακολουθίας, η εγγενής 
επιβάρυνση του δικτύου λόγω των 160 bits της  επικεφαλίδας είναι 3,8%. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η συνολική επιβάρυνση του δικτύου µε χρήση του κυκλώµατος 
αντικατάστασης/διαχωρισµού ετικέτας είναι 9,3%. Κατά συνέπεια, η προτεινόµενη τεχνική 
αντικατάστασης/διαχωρισµού της ετικέτας από το φορτίο, επιφέρει 5,5% επιπλέον επιβάρυνση 
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για το 50% της συνολικής κίνησης σε IP δίκτυα, η οποία είναι αµελητέα συγκριτικά µε την 
επιβάρυνση που επιβάλλεται στο δίκτυο από άλλα λειτουργικά στάδια αυτού. 

Η περίπτωση των IP πακέτων µε µέγεθος 40-44 bytes παρουσιάζει µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, όσον αφορά την προτεινόµενη τεχνική εξαγωγής της επικεφαλίδας. Το ποσοστό 
συνολικής επιβάρυνσης του δικτύου, στην περίπτωση αυτή, φτάνει το 56%  Σε αυτήν την 
περίπτωση πρέπει να ληφθεί, όµως, υπόψη το γεγονός, ότι η εγγενής επιβάρυνση του δικτύου 
λόγω των 160 bits επικεφαλίδας είναι ήδη 50% στην οποία περίπτωση προκύπτει επιπλέον 
επιβάρυνση του δικτύου από το κύκλωµα αντικατάστασης της ετικέτας 6 %.  

Το γεγονός ότι το 25% του συνόλου της κίνησης στα IP δίκτυα αποτελείται από πακέτα 
µικρού µεγέθους, αποδεικνύει την αναγκαιότητα υλοποίησης οπτικών υποσυστηµάτων ικανών να 
ανταποκρίνονται σε αυτόν τον τύπο ροής δεδοµένων. Η υλοποίηση κατάλληλων οπτικών 
υποσυστηµάτων είναι απαραίτητη για την αναβάθµιση των IP δικτύων σε ταχύτητες λειτουργίας 
µεγαλύτερες των 10 Gb/s, η οποία οδηγεί, αντίστοιχα, σε µείωση των ανεπιθύµητων χρονικών 
καθυστερήσεων του δικτύου και σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, το 
προτεινόµενο κύκλωµα αντικατάστασης η διαχωρισµού της ετικέτας από το φορτίο, καθώς, 
επίσης, και  το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, µπορούν να έχουν σηµαντική συνεισφορά προς 
αυτήν την κατεύθυνση, δεδοµένης της ικανότητάς τους να λειτουργούν επιτυχώς µε υψίρρυθµες 
ροές πακέτων δεδοµένων µικρού µεγέθους. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί µια ακόµη 
σηµαντική ιδιότητα της συγκεκριµένης τεχνικής, η οποία την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για τα 
IP δίκτυα. Η ιδιότητα αυτή αφορά στην ικανότητα του κυκλώµατος να λειτουργεί επιτυχώς σε 
ροές πακέτων δεδοµένων µε διαφορετικά µεγέθη χρησιµοποιούµενων πακέτων [4.36], και 
οφείλεται στην αντίστοιχη ιδιότητα του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού. 
 

4.5 Σύνοψη και εφαρµογές 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο αµιγώς οπτικό κύκλωµα για την 
αφαίρεση ή την αντικατάσταση της ετικέτας από το φορτίο οπτικών πακέτων δεδοµένων. Το 
προτεινόµενο κύκλωµα αποτελείται από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού πακέτων και από έναν  
επιπλέον οπτικό διακόπτη 2x2 τύπου UNI, ο οποίος πραγµατοποιεί τη λογική πράξη AND 
µεταξύ του κάθε αρχικού πακέτου δεδοµένων και των ανακτηµένων πακέτων ρολογιού που 
αντιστοιχούν στα εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων µε την κατάλληλη καθυστέρηση.  

Για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού χρησιµοποιήθηκαν ένα παθητικό οπτικό φίλτρο 
Fabry-Perot χαµηλού Q, και ένας οπτικός διακόπτης UNI σε λειτουργία κορεσµού από ένα 
οπτικό σήµα CW. Το φίλτρο FPF εκµεταλλεύοντας την ιδιότητα της µνήµης την οποία κατέχει, 
εισάγει παλµούς στις χρονοσχισµές του εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων όπου υπάρχουν 
µηδενικά, µε αποτέλεσµα να παράγεται στην έξοδό του ένα πακέτο ρολογιού µε έντονη 
διαµόρφωση πλάτους ισχύος κορυφής µεταξύ των παλµών του. Το σήµα αυτό εισέρχεται 
κατόπιν στον διακόπτη UNI ο οποίος εξισώνει τους εισερχόµενους παλµούς. Ο διακόπτης είναι 
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κορεσµένος από το σήµα εισόδου CW αναγκάζοντας το διακόπτη να λειτουργεί για όλους τους 
εισερχόµενους παλµούς γύρω από την σηµείο διαφάνειας του κέρδους του δίνοντας στην έξοδο 
ένα πακέτο ρολογιού µε παλµούς σχεδόν ίσου πλάτους κορυφής ισχύος. Το ανακτηµένο πακέτο 
ρολογιού έχει χρονική διάρκεια ίση µε το εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων, συν το χρόνο 
ανάκτησης και το χρόνο σβέσης του ρολογιού. Tο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού µε χρήση 
διακόπτη UNI σε ρυθµό λειτουργίας στα 10 Gb/s έχει µελετηθεί και στο παρελθόν στο ΕΦΕ. 
Η πλήρης δοκιµή του κυκλώµατος αυτού µπορεί να βρεθεί σε προηγούµενες διδακτορικές 
διατριβές διδακτόρων του ΕΦΕ [4.28]. Tο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού µε τη χρήση 
ολοκληρωµένου διακόπτη ΜΖΙ µελετήθηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά, στα πλαίσια 
αυτής της διατριβής, το οποίο και δοκιµάστηκε τόσο µε συνεχή ροή δεδοµένων όσο και µε 
πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s. Η υλοποίηση και η 
δοκιµή του κυκλώµατος αυτού παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.    

Στο επόµενο στάδιο του κυκλώµατος, το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού ελέγχει τον 2x2 
διακόπτη που ακολουθεί για την αντικατάσταση της αρχικής ετικέτας του εισερχόµενου πακέτου 
δεδοµένων µε µία νέα ετικέτα. Για την επιτυχή αντικατάσταση της ετικέτας, τα δύο σήµατα 
εισόδου του διακόπτη, τα οποία είναι τα εισερχόµενα πακέτα και οι νέες αντίστοιχες ετικέτες, 
είναι απόλυτα συγχρονισµένα ενώ το ανακτηµένο ρολόι ως σήµα ελέγχου είναι χρονικά  

 
Σχήµα 4.14. Πειραµατικά αποτελέσµατα όπως καταγράφηκαν µε τη βοήθεια παλµογράφου για (α) τα 
πακέτα δεδοµένων εισόδου, (β) τις νέες ετικέτες για κάθε πακέτο, (γ) τα αντίστοιχα ανακτηµένα πακέτα 
ρολογιού, (δ) τις διαχωρισµένες αρχικές ετικέτες και (ε) το φορτίο των πακέτων προσαρτηµένο στην 
αντίστοιχη νέα ετικέτα (χρονική κλίµακα 2.5 ns/div). Στο σχήµα του ανακτηµένου ρολογιού δεξιά 
παρουσιάζεται και το ρολόι που αντιστοιχεί στο πακέτο εισόδου 2 µε χρονική κλίµακα 800 ps/div. 
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µετατοπισµένο ούτως ώστε αυτό να υστερεί του αρχικού πακέτου δεδοµένων κατά χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το µήκος της ετικέτας του πακέτου. Ως αποτέλεσµα, το φορτίο του αρχικού 
πακέτου δεδοµένων µετάγεται στη θύρα εξόδου 2 του διακόπτη 2x2 και ενώνεται µε τη νέα 
ετικέτα (L3, L4), ενώ η αρχική ετικέτα (L1, L2) του πακέτου διέρχεται από το διακόπτη όσο 
αυτός είναι σε κατάσταση µη µεταγωγής, οπότε εµφανίζεται στη θύρα εξόδου 1 του διακόπτη. 
Η σύνοψη του κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας παράλληλα µε µία αντιπροσωπευτική 
µερίδα αποτελεσµάτων για κάθε στάδιο του κυκλώµατος παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.14.    

Ο πειραµατικός χαρακτηρισµός του κυκλώµατος έγινε µε είσοδο στενά οπτικά πακέτα 
ψευδοτυχαίων δεδοµένων σε ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s και µε συνολικό µέγεθος 66 και 44 bit, 
εκ των οποίων τα 13 bit αποτελούν την ετικέτα των πακέτων, και τα 4 bit αποτελούν την 
αναγκαία,  για τη συγκεκριµένη λειτουργία, προστατευτική ζώνη (guardbands πακέτου). Ο 
λόγος σβέσης του φορτίου στην έξοδο 1 του κυκλώµατος βρέθηκε ίσος µε 8 dB. Επίσης, το 
κύκλωµα χαρακτηρίστηκε ως προς την επίδρασή του στην αποδοτικότητα του δικτύου, όπου 
αποδείχτηκε ότι προσφέρει ικανοποιητική εκµετάλλευση του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Το 
συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης του δικτύου µε χρήση του προτεινόµενου κυκλώµατος για την 
εξαγωγή ετικέτας (µε φορτίο 200 bit) δεν υπερβαίνει το 18 %, ενώ η επιβάρυνση είναι µόλις 9,6 
% για την περίπτωση ΑΤΜ δικτύων µε πακέτα δεδοµένων τύπου 27-1 PRBS ακολουθίας. 

Το προτεινόµενο κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας διατηρεί όλα τα ελκυστικά 
χαρακτηριστικά του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, όπως είναι η δυνατότητα λειτουργίας του 
µε είσοδο µικρού µεγέθους οπτικά πακέτα και οι µικρές απαιτήσεις του κυκλώµατος σε 
προστατευτικές ζώνες. Επίσης, το κύκλωµα αποτελείται από ένα φίλτρο Fabry-Perot και δύο 
οπτικούς συµβολοµετρικούς διακόπτες, ενώ η πολυπλοκότητά του δεν αυξάνει σε ενδεχόµενη 
µεταβολή του µεγέθους της ετικέτας. Σε µια τέτοια περίπτωση, αρκεί µια αντίστοιχη µεταβολή 
της χρονικής καθυστέρησης του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού ως προς το αρχικό πακέτο 
δεδοµένων πριν την είσοδό τους στον 2x2 διακόπτη, ούτως ώστε να διαχωρίζεται µε επιτυχία η 
ετικέτα από το φορτίο του πακέτου. Στα πλεονεκτήµατα της τεχνικής συγκαταλέγεται, επίσης, η 
δυνατότητα του κυκλώµατος να ανταποκρίνεται ακόµα και σε ασύγχρονες ροές πακέτων 
δεδοµένων µεταβλητού µεγέθους φορτίου, η οποία είναι αποτέλεσµα της αντίστοιχης 
δυνατότητας του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού [4.38], [4.26]. Η τελευταία ιδιότητα το 
καθιστά ιδανική λύση για οπτικά δίκτυα, που χρησιµοποιούν πακέτα µεταβλητού µεγέθους, 
όπως είναι, για παράδειγµα, τα δίκτυα IP, στα οποία το µέγεθος των πακέτων µπορεί να 
κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες ως µερικές χιλιάδες bit.  

Για την εφαρµογή του προτεινόµενου κυκλώµατος αντικατάστασης ετικέτας σε 
πραγµατικά δικτυακά συστήµατα, απαιτείται όµως, η βελτίωση στη σταθερότητα λειτουργίας 
του. Αυτό είναι ίσος και το σηµαντικότερο µειονέκτηµα του προτεινόµενου κυκλώµατος 
δεδοµένου ότι και ο διακόπτης UNI αλλά και το φίλτρο FPF είναι ευάλωτα στις 
περιβαλλοντικές µεταβολές. Ο διακόπτης UNI όπως εξηγήθηκε και στο Κεφάλαιο 2, έχει 
κατασκευαστεί στο ΕΦΕ ενώνοντας οπτικά παθητικά στοιχεία και το SOA µε εξωτερική οπτική 
ίνα. Κατά αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε µεταβολή του εργαστηριακού περιβάλλοντος µπορεί 
να επηρεάσει την πολωτική κατάσταση των σηµάτων και συνεπώς τη λειτουργία του οπτικού 
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διακόπτη. Το τελευταίο συµβαίνει λόγω της υψηλής ευαισθησίας του κέρδους των SOA στην 
πολωτική κατάσταση των σηµάτων εισόδου και ελέγχου (οι bulk SOA περιγράφηκαν στην υπό-
ενότητα 2.3.3.). Επιπλέον, το φίλτρο FPF που χρησιµοποιήθηκε σε αυτό το πείραµα ήταν 
ευάλωτο σε µικρές αλλαγές των συνθηκών επαυξάνοντας την συνολική αστάθεια της 
πειραµατικής διάταξης. Το δεύτερο µειονέκτηµα του προτεινόµενου κυκλώµατος είναι το 
µεγάλο µέγεθος της πειραµατικής διάταξης. Για αυτό βέβαια είναι εξολοκλήρου υπαίτιος ο 
διακόπτης UNI ο οποίος είναι κατασκευασµένος από διακριτά παθητικά στοιχεία, διακριτό 
ενισχυτή SOA και προσαρτηµένη οπτική ίνα.     

Σε γενικότερα πλαίσια ο διακόπτης UNI αποδείχθηκε ένας πολύ αποτελεσµατικός 
οπτικός διακόπτης ο οποίος µπορεί να λειτουργήσει πέρα από το ρυθµό των 10 Gb/s στο 
κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας, σε ρυθµούς µέχρι και 100 Gb/s [4.39] χρησιµοποιώντας τον 
κατάλληλο SOA. Επιπλέον ο διακόπτης UNI λειτουργεί µε χαµηλές οπτικές ισχείς (1-100 fJ), 
ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για οπτικούς ενισχυτές ερβίου µέσα στη διάταξη. Εν κατακλείδι, 
το γεγονός ότι ο διακόπτης UNI είναι κατασκευασµένος µε διακριτά στοιχεία και 
προσαρτηµένη ίνα, προσφέρει ιδιαίτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα στο κύκλωµα σε 
διαφορετικές συνθήκες δοκιµής, καθώς υπάρχει άµεση πρόσβαση για την αλλαγή οποιουδήποτε 
στοιχείου µέσα στη διάταξη. Το γεγονός αυτό από µόνο του χαρακτηρίζει τον διακόπτη UNI 
ως ένα ιδιαίτερα χρήσιµο στοιχείο για την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της αµιγώς 
οπτικής επεξεργασίας σήµατος. Το ίδιο όµως γεγονός είναι και αυτό που εµποδίζει την πιθανή 
χρήση των διακοπτών αυτών σε πραγµατικά οπτικά συστήµατα. Το επόµενο στάδιο των 
οπτικών διακοπτών για οπτικά κυκλώµατα συστηµάτων και δικτύων φαίνεται να βρίσκεται στην 
χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ οι οποίοι είναι πολύ µικρότεροι σε µέγεθος αλλά και 
σηµαντικά βελτιωµένοι όσο αναφορά τη σταθερότητά τους. Πριν όµως προβούµε στη δεύτερη 
φάση της παρούσας διατριβής η οποία περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση οπτικών 
κυκλωµάτων µε τη χρήση διακοπτών ΜΖΙ τελευταίας τεχνολογίας, ακολουθεί στο επόµενο 
κεφάλαιο ένα ακόµη πρωτοποριακό πείραµα το οποίο κάνει χρήση διακοπτών UNI και είναι το 
κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5    

ΑΑΜΜΙΙΓΓΩΩΣΣ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΙΙΧΧΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

ΠΠΑΑΚΚΕΕΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΑΑ  1100  GGbb//ss  
   

 

 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάπτυξη οπτικών συστηµάτων επεξεργασίας και 
δροµολόγησης πακέτων δεδοµένων, αναδείχθηκε η ανάγκη για κατάλληλα κυκλώµατα 
συγχρονισµού των κόµβων του δικτύου µε τα διακινούµενα δεδοµένα. Ένα από τα βασικότερα 
οπτικά κυκλώµατα συγχρονισµού που αναπτύχθηκαν από διάφορα ερευνητικά εργαστήρια ανά 
τον κόσµο, αποτελεί το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού το οποίο µε τη σειρά του οδήγησε στην 
υλοποίηση µίας σειράς από οπτικά κυκλώµατα επεξεργασίας σήµατος [5.1]-[5.3]. Ένα 
πρωτοποριακό κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού για πακέτα δεδοµένων, υλοποιηµένο 
αποκλειστικά στο οπτικό επίπεδο αναπτύχθηκε και στο ΕΦΕ και µελετήθηκε εκτενώς στα 
πλαίσια της παρούσας διατριβής [5.2]. H λειτουργία του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, 
περιορίζεται στην “αναγνώριση” του ρυθµού µετάδοσης των δεδοµένων που περικλείονται στο 
εισερχόµενο πακέτο παρέχοντας στην έξοδό του το αντίστοιχο ρολόι. Μία επιπλέον λειτουργία 
ή οποία σε συνδυασµό µε αυτή της ανάκτησης ρολογιού θα κάλυπταν πλήρως τις ανάγκες 
συγχρονισµού του κόµβου, είναι η παραγωγή ενός σήµατος το οποίο θα παρέχει στον κόµβο 
πληροφορία αναφορικά µε τη ροή των πακέτων και όχι των δεδοµένων.  Το κύκλωµα το οποίο 
θα πραγµατοποιεί την παραπάνω λειτουργία, θα αναγνωρίζει την έναρξη ενός εισερχόµενου 
πακέτου δεδοµένων και την ίδια χρονική στιγµή θα παράγει ένα οπτικό παλµό στην έξοδό του. 
Η παραπάνω διατύπωση αποτέλεσε το έναυσµα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
καινοτόµου κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων όπως χαρακτηριστικά ονοµάστηκε στα πλαίσια 
της παρούσας διατριβής. Το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων σχεδιάστηκε για να παρέχει στον 
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κόµβο το οπτικό σήµα εκείνο το οποίο θα περιέχει πληροφορία για την ροή σύγχρονων ή 
ασύγχρονων πακέτων δεδοµένων τα οποία εισέρχονται στον κόµβο, µε σκοπό τον σκανδαλισµό 
περαιτέρω κυκλωµάτων και συστηµάτων επεξεργασίας και δροµολόγησης των πακέτων αυτών. 
Το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων επωφελείται από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού 
χρησιµοποιώντας το ανακτηµένο ρολόι των πακέτων δεδοµένων για την λειτουργία του. Στο 
σύνολό του λοιπόν, το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µία 
ολοκληρωµένη λύση για τον συγχρονισµό των συστηµάτων επεξεργασίας και δροµολόγησης, 
αφού παρέχει τα κατάλληλα σήµατα για τον συγχρονισµό του κόµβου σε επίπεδο ροής 
δεδοµένων (bit-wise) αλλά και σε επίπεδο πακέτων (packet-wise).                     

Το παρών κεφάλαιο περιγράφει το αµιγώς οπτικό κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων µε 
δεδοµένα στα 10 Gb/s, το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και δοκιµάστηκε πειραµατικά στα 
πλαίσια της διατριβής αυτής. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας σε σειρά ένα 
κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού µε φίλτρο Fabry-Perot και κορεσµένο οπτικό διακόπτη UNI και 
ένα κύκλωµα εξαγωγής προπορευόµενου παλµού εκµεταλλευόµενο το φαινόµενο της 
ετεροδιαµόρφωσης κέρδους σε ένα οπτικό ενισχυτή ηµιαγωγού για την παραγωγή ενός οπτικού 
παλµού για κάθε εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων. Η έξοδος του υπό-κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού παρέχει το σήµα συγχρονισµού του κόµβου σε επίπεδο δεδοµένων και ταυτόχρονα 
οδηγεί το κύκλωµα εξαγωγής προπορευόµενου παλµού, το οποίο µε τη σειρά του παρέχει στον 
κόµβο το σήµα συγχρονισµού σε επίπεδο πακέτου.  Συγκεκριµένα, στην ενότητα 5.1 γίνεται η 
εισαγωγή στο προτεινόµενο κύκλωµα και περιγράφεται η βασική δοµή αλλά και η αρχή 
λειτουργίας του. Η ενότητα 5.2 περιγράφει αναλυτικά την πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων για πακέτα δεδοµένων στα 10 Gb/s και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα που 
καταγράφηκαν κατά την δοκιµή του κυκλώµατος στο εργαστήριο. Κατόπιν, η ενότητα 5.3 
παρουσιάζει ένα εναλλακτικό σχεδιασµό του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων, κάνοντας χρήση 
αποκλειστικά ολοκληρωµένων διακοπτών. Στην ίδια ενότητα ακολουθεί µία εκτίµηση του 
εναλλακτικού σχεδιασµού του κυκλώµατος σε σχέση µε το πρωτότυπο κύκλωµα που 
υλοποιήθηκε και δοκιµάστηκε πειραµατικά. Η ανάλυση και ο υπολογισµός της αποδοτικότητας 
του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα όπως συνεπάγεται από τις 
λειτουργικές προϋποθέσεις και περιορισµούς του κυκλώµατος, βρίσκεται στην ενότητα 5.4. 
Τέλος στην ενότητα 5.5 γίνεται η σύνοψη των εργασιών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του 
Κεφαλαίου 5, καθώς και η αποτίµηση των αποτελεσµάτων που παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο 
κεφάλαιο. Επιπλέον παρουσιάζεται µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρµογή του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων σε ένα σύστηµα αµιγώς οπτικής δροµολόγησης πακέτων για µελλοντικά 
δίκτυα οπτικών τηλεπικοινωνιών.   

5.1 Εισαγωγή στο κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων - δοµή και αρχή λειτουργίας 

Το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρέχει συγχρονισµό 
σε επίπεδο πακέτου στον εκάστοτε κόµβο του δικτύου, παράγοντας έναν παλµό στην αρχή κάθε 
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εισερχόµενου πλαισίου πληροφορίας, εξάγοντας έτσι πληροφορία για τη χρονική στιγµή άφιξης 
του πακέτου. Η λειτουργία αυτή είναι ανάλογη του συγχρονισµού µε το frame pulse στα 
συστήµατα SONET/SDH.  

Μια σειρά από τεχνικές έχει προταθεί στη βιβλιογραφία για την παραγωγή παλµών 
ανίχνευσης πακέτου ή συγχρονισµού. Παλαιότερες τεχνικές επεµβαίνουν στον ποµπό 
χρησιµοποιώντας έναν παλµό-δείκτη (marker pulse) στην αρχή του πακέτου και σε διαφορετική 
κατάσταση σε σχέση µε το υπόλοιπο πακέτο. Παλµο-δείκτες σε διαφορετικό µήκος κύµατος 
[5.4], πόλωση [5.5], περίοδο bit [5.6] ή πλάτος [5.7] έχουν εφαρµοστεί σε πειράµατα. Οι 
µέθοδοι αυτές όµως έχουν ιδιαίτερα αυξηµένη πολυπλοκότητα ως προς την παραγωγή των 
πακέτων πληροφορίας στον ποµπό και την διάδοσή τους στην ίνα. Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις 
εξάγουν τον παλµό ανίχνευσης από πακέτα πληροφορίας όπου όλοι οι παλµοί βρίσκονται στην 
ίδια κατάσταση[5.8], [5.9]. Οι τεχνικές αυτές εκµεταλλεύονται τη διακύµανση του κέρδους και 
τη δυναµική της φάσης ενός οπτικού ενισχυτή ηµιαγωγού (SOA) σε επίπεδο bit. Όµως στις 
περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιείται SOA µε πολύ µεγάλο χρόνο ανάκαµψης, δηµιουργώντας 
την απαίτηση για µεγάλες προστατευτικές ζώνες µεταξύ των µεταδιδόµενων πακέτων για ορθή 
λειτουργία. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε εξάρτηση από την εκάστοτε κυµατοµορφή (pattern 
dependence) και δηµιουργεί την ανάγκη αυστηρής κωδικοποίησης καθώς και συγκεκριµένων 
µορφών πακέτου (packet formats).  

Το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή, εκµεταλλεύεται 
τη λειτουργία του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, εκτελώντας επεξεργασία των ανακτηµένων 
πακέτων ρολογιού µε αµιγώς οπτικό τρόπο. Το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων αποτελείται από 
ένα κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού όπως αυτό περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο και έναν 
οπτικό ενισχυτή ηµιαγωγού ρυθµισµένο έτσι ώστε να διεγείρει το φαινόµενο της 
ετεροδιαµόρφωσης κέρδους (cross gain modulation – XGM, [5.10]) µεταξύ των σηµάτων που 
αλληλεπιδρούν σε αυτόν. Η δοµή και η αρχή λειτουργίας του υποσυστήµατος απεικονίζεται στο 
Σχήµα 5.1. Στο πρώτο στάδιο του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτου, πραγµατοποιείται η 
ανάκτηση του πακέτου ρολογιού που αντιστοιχεί στο κάθε εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων. 
Κατόπιν το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού εισέρχεται στο κύκλωµα εξαγωγής προπορευόµενου 
παλµού µε το οποίο επιλέγεται µόνο ο πρώτος παλµός από κάθε πακέτο ρολογιού. Για την 
εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού, χρησιµοποιείται ο ενισχυτής SOA ο οποίος συνδέεται 
στην έξοδο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, έτσι ώστε δύο αντίγραφα του πακέτου 
ρολογιού να εισάγονται στον ενισχυτή αντίρροπα. Με τη χρήση ενός ασύµµετρου συζεύκτη 
αµέσως µετά το διακόπτη ανάκτηση ρολογιού, επιτυγχάνεται η διάσπαση του εισερχόµενου 
πακέτου σε δύο όµοια πακέτα άνισα σε ισχύ έτσι ώστε να παραχθούν ένα ισχυρό και ένα 
ασθενές σήµα ρολογιού.  Κατόπιν όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.1, εισάγεται καθυστέρηση 
στο ισχυρό πακέτο ρολογιού, έτσι ώστε αυτό να υπολείπεται χρονικά του ασθενούς πακέτου  
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Σχήµα 5.1. ∆οµή και αρχή λειτουργίας του οπτικού κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων. 

ρολογιού κατά ένα bit. Το ασθενές σήµα δρα ως σήµα εισόδου έτσι ώστε να λειτουργεί το SOA 
στην περιοχή χαµηλού σήµατος (small-signal gain regime). Στην περιοχή αυτή ο ενισχυτής 
λειτουργεί γραµµικά, παρέχοντας µεγάλες τιµές κέρδους (τυπικά ~ 25-30 dB). Αντίθετα το 
ισχυρό σήµα ρολογιού λειτουργεί ως σήµα ελέγχου έτσι ώστε να προκαλεί τον έντονο κορεσµό 
στο κέρδος του ενισχυτή.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, η λειτουργία της εξαγωγής προπορευόµενου 
παλµού έχει ως εξής: Καθώς το ασθενές σήµα εισέρχεται στον ενισχυτή SOA, ο πρώτος παλµός 
του ρολογιού δέχεται το µέγιστο κέρδος του SOA και εξέρχεται ενισχυµένος. Όλοι όµως οι 
εναποµείναντες παλµοί του σήµατος εισόδου συµπίπτουν στον ενισχυτή µε τους παλµούς 
υψηλής ισχύος του ισχυρού ρολογιού ελέγχου οι οποίοι κορένουν το SOA οδηγώντας τον κοντά 
στο σηµείο διαφάνειάς του. Αποτέλεσµα αυτού είναι οι υπόλοιποι παλµοί του σήµατος εισόδου 
να αντιλαµβάνονται το κορεσµένο κέρδος του ενισχυτή (κοντά στη µονάδα) καθώς διαδίδονται 
µέσα από αυτόν και να καταπιέζονται σε σχέση µε τον προπορευόµενο παλµό [5.11]. 

 

 
Σχήµα 5.2. (α) Ισχυρό σήµα ελέγχου, (β) διαµόρφωση κέρδους του SOA από το ισχυρό ρολόι ελέγχου, 
(γ) Χρονική τοποθέτηση του ασθενούς ρολογιού στο SOA, σε σχέση µε την διαµόρφωση κέρδους, (δ), 
ισχύς σήµατος εξόδου του κυκλώµατος πάλι σε σχέση µε την διαµόρφωση κέρδους του SOA που 
προηγήθηκε.   
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Το Σχήµα 5.2 έχει συµπεριληφθεί για να περιγράψει αναλυτικότερα το φαινόµενο της 
ετεροδιαµόρφωσης κέρδους το οποίο διεγείρεται από τα δύο αλληλεπιδρώµενα σήµατα µέσα 
στο SOA και πως η διαµόρφωση του κέρδους από αυτό το φαινόµενο οδηγεί στη εξαγωγή του 
προπορευόµενου παλµού του πακέτου. 
 

5.2 Ανίχνευση πακέτων µε διακόπτη UNI και ενισχυτή SOA 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων, αλλά και τα πειραµατικά αποτελέσµατα που καταγράφηκαν κατά τη 
δοκιµή του κυκλώµατος για πακέτα δεδοµένων στα 10 Gb/s.  

5.2.1 Πειραµατική διάταξη 

Το σχεδιάγραµµα της πειραµατικής διάταξης, που υλοποιήθηκε στο εργαστήριο για την 
πειραµατική επιβεβαίωση και το χαρακτηρισµό του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων 
αποτελείται από τρία επιµέρους υπό-κυκλώµατα. Όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 5.3, οι 
επιµέρους διατάξεις περιλαµβάνουν τη διάταξη για την παραγωγή του σήµατος δοκιµής του 
κυκλώµατος, το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και το κύκλωµα για την εξαγωγή του 
προπορευόµενου παλµού του κάθε πακέτου. Αναφορικά µε τη διάταξη παραγωγής του σήµατος 
δοκιµής, η γενικευµένη δοµή και η λειτουργία της, έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3. Στην 
διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για το πείραµα ανίχνευσης πακέτων η βασική διαφορά σε σχέση 
µε αυτή που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3, αφορά στην αρχική οπτική παλµοσειρά η οποία 
παράχθηκε µε την µέθοδο απολαβής κέρδους στα 2,5 GHz, αντί για τα 10 GHz. 
Συγκεκριµένα, µια διοδική πηγή λέιζερ κατανεµηµένης ανάδρασης (LD1- DFB laser) 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή οπτικού παλµικού σήµατος ρολογιού, µε συχνότητα 
λειτουργίας 2,5 GHz και µήκος κύµατος 1549 nm µε τη µέθοδο απολαβής κέρδους (gain 
switching). Οι παλµοί είναι τύπου επιστροφής-στο-µηδέν (RZ) και σχήµατος Gauss µε χρονικό 
εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε περίπου 10 ps.  

Το σήµα αυτό διαµορφώνεται, στη συνέχεια, εξωτερικά (external modulation) µε τη 
βοήθεια ενός ηλεκτρο-οπτικού διαµορφωτή πλάτους (MOD1) νιοβικού λιθίου µε προσµίξεις 
τιτανίου (Ti:LiNbO3 modulator), ο οποίος οδηγείται από µια µικροκυµατική γεννήτρια 27-1 
ψευδοτυχαίας ακολουθίας (Pseudo-Random Bit Sequence Generator – PRBS Generator) µε 
συχνότητα 2,5 Gb/s. Στην έξοδο του διαµορφωτή παράγεται, εποµένως, µια οπτική  
ψευδοτυχαία ακολουθία δεδοµένων 27-1, σε συχνότητα 2,5 Gb/s. Η οπτική αυτή ακολουθία 
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Σχήµα 5.3. Πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων. 

ενισχύεται πρώτα µε τη βοήθεια ενός ενισχυτή ερβίου (EDFA) και κατόπιν εισέρχεται στον 
οπτικό τετραπλασιαστή συχνότητας (x4 Rate Multiplier) (όπως περιγράφεται στην υπό-ενότητα 
3.3.2), ο οποίος είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασµένος, ούτως ώστε στην έξοδό του να 
παρέχει οπτικό σήµα ψευδοτυχαίων δεδοµένων σε συχνότητα τέσσερεις φορές µεγαλύτερη της 
αρχικής. Εποµένως, στην έξοδο του τετραπλασιαστή παράγεται µία οπτική ψευδοτυχαία 
ακολουθία δεδοµένων µε ρυθµό επανάληψης 10 Gb/s. Στη συνέχεια, το σήµα αυτό οδηγείται 
σε ένα δεύτερο διαµορφωτή Ti:LiNbO3. (MOD2) ο οποίος χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
µικρών σύγχρονων πακέτων δεδοµένων ίσου µήκους. Η παραγωγή των πακέτων 
πραγµατοποιείται οδηγώντας το διαµορφωτή µε ένα ηλεκτρικό παλµικό σήµα προερχόµενο 
από µία ηλεκτρική παλµογεννήτρια (pulse generator), η διάρκεια και ο ρυθµός επανάληψης του 
οποίου ορίζουν το µήκος και το ρυθµό επανάληψης των οπτικών πακέτων τα οποία θα εξέρθουν 
του διαµορφωτή. Τα οπτικά πακέτα δεδοµένων λοιπόν δηµιουργούνται επιλέγοντας µε τη 
βοήθεια του διαµορφωτή, ένα µέρος της εισερχόµενης, συνεχούς ακολουθίας δεδοµένων. Το 
µήκος και η περίοδος επανάληψης των ηλεκτρικών παλµών που οδηγούν το διαµορφωτή, αλλά 
και των αντίστοιχων οπτικών πακέτων που εξέρχονται αυτόν, είναι 4 ns και 80.675 MHz 
αντίστοιχα. 

Το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού αποτελείται από ένα οπτικό φίλτρο Fabry-Perot 
ακολουθούµενο από ένα οπτικό διακόπτη UNI όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4. 
Το φίλτρο Fabry-Perot έχει ελεύθερη φασµατική περιοχή ίση µε τη συχνότητα µετάδοσης των 
οπτικών πακέτων δεδοµένων, δηλ. 10 GHz, και λεπτότητα F ίση µε 20,7. Αυτή η τιµή 
λεπτότητας του φίλτρου αντιστοιχεί για τη συγκεκριµένη τιµή ελεύθερης φασµατικής περιοχής 
σε εύρος ζώνης των κορυφών µετάδοσης του φίλτρου ίσο µε 500 MHz και σε 1/e χρόνο ζωής 
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(life-time) του φίλτρου ίσο µε 7-8 bits [5.12]. Το φίλτρο FPF είναι όµοιο µε αυτό που 
χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα αντικατάστασης ετικέτας το οποίο περιγράφεται στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. Η έξοδος του φίλτρου συνδέεται µε την είσοδο ενός κορεσµένου 
οπτικού διακόπτη UNI για την εξίσωση οπτικών παλµών.  

Ο διακόπτης για την εξίσωση των οπτικών παλµών είναι όµοιος µε το συµβολόµετρο 
που περιγράφεται στα πλαίσια της ενότητας 2.5 ενώ η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην 
ανάλυση που γίνεται στην παράγραφο 2.6.2.2 του Κεφαλαίου 2, δηλαδή η λειτουργία του 
συµβολοµετρικού διακόπτη µε βαθύ κορεσµό του κέρδους του. Η βασική διαφορά σε σχέση µε 
την θεωρητική ανάλυση του Κεφαλαίου 2 είναι ότι εδώ χρησιµοποιείται διακόπτης UNI και όχι 
διακόπτης ΜΖΙ χωρίς όµως αυτό να διαφοροποιεί στο ελάχιστο την αρχή λειτουργίας του από 
αυτό που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2. Εδώ ο οπτικός διακόπτης UNI είναι ρυθµισµένος για 
λειτουργία στα 10 Gb/s µε σήµα εισόδου ένα ισχυρό οπτικό CW σήµα στα 1545 nm. Ο SOA, 
που χρησιµοποιήθηκε ως το µη γραµµικό µέσο του διακόπτη, είναι ένας συµπαγής αυλακωτός 
InGaAsP/InP κυµατοδηγός µήκους 1,5 mm, µε 27 dB κέρδος ασθενούς σήµατος στα 1550 
nm και 24 dB κέρδος στα 1545 nm, 3 dB αξονική διαφορά κέρδους, και 100 psec χρόνο 
ανάκτησης κέρδους για ρεύµα έγχυσης του SOA ίσο µε 750 mA (βλέπε υπό-ενότητα 2.3.3). 
Στην έξοδο του διακόπτη ένα µικρό ποσοστό του σήµατος χρησιµοποιείται για την καταγραφή 
του στον παλµογράφο και τη γενικότερη παρακολούθηση του κυκλώµατος, ενώ το υπόλοιπο 
εισέρχεται στο κύκλωµα που ακολουθεί για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού. Ένας 
οπτικός ενισχυτής ερβίου µεσολαβεί µεταξύ των δύο υπό-κυκλωµάτων για την ενίσχυση των 
ανακτηµένων πακέτων ρολογιού. 

Στην είσοδο του υπό-κυκλώµατος εξαγωγής προπορευόµενου παλµού, τα ανακτηµένα 
πακέτα ρολογιού, διαιρούνται σε δύο όµοια αλλά άνισα σε ισχύ µέρη, µέσω ενός συζεύκτη µε 
λόγο διαίρεσης 90/10. Στην έξοδο του συζεύκτη που δίδεται το 90% του εισερχόµενου 
σήµατος, προκύπτει το ισχυρό πακέτο ρολογιού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν το σήµα 
ελέγχου στο SOA, ενώ στην έξοδο του συζεύκτη που δίδεται το 10% του σήµατος, προκύπτει 
το ασθενές ρολόι το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν το σήµα εισόδου στο SOA. Το ισχυρό σήµα 
ελέγχου διαδίδεται αντίρροπα στο ασθενές σήµα εισόδου µε το πρώτο να υπολείπεται χρονικά 
του δεύτερου µέσα στο SOA κατά περίπου ένα bit ή 100 ps. Μία οπτική γραµµή καθυστέρησης 
(ODL) χρησιµοποιήθηκε στη µία από τις δύο γραµµές της διάταξης για τη σχετική αυτή 
καθυστέρηση. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε ένας αποµονωτής (Iso) για τον τερµατισµό του 
ισχυρού σήµατος ελέγχου αφού διέλθει το SOA, καθώς και ελεγκτές πόλωσης (PC) για την 
βελτιστοποίηση της απόδοσης του SOA στην πολωτική κατάσταση των σηµάτων που 
αλληλεπιδρούν σε αυτόν. Τέλος, η χρήση οπτικών µεταβλητών εξασθενητών (VOA) ήταν 
απαραίτητη για την ακριβή ρύθµιση των τιµών ισχύος των δύο σηµάτων πριν αυτά εισέλθουν 
στο SOA. Σε αυτό το σηµείο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη βέλτιστη λειτουργία του 
κυκλώµατος, το ισχυρό σήµα ελέγχου είχε περίπου είκοσι (20) φορές µεγαλύτερη ισχύ από το 
ασθενές σήµα εισόδου, θέτοντας το πρώτο, κατεξοχήν υπαίτιο για τον βαθύ κορεσµό του SOA. 
Ο SOA που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού είναι ίδιος µε το 
SOA των διακοπτών UNI ενώ και αυτός οδηγούταν µε ρεύµα 700 mA. 
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5.2.2 Πειραµατικά αποτελέσµατα 

Ο πειραµατικός χαρακτηρισµός της λειτουργίας του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων 
έγινε µε ροή σύγχρονων οπτικών πακέτων δεδοµένων ίσου µήκους, στα 10 Gb/s. Η επιλογή 
του χρονικού εύρους και της περιόδου των πακέτων δεδοµένων γίνεται µε αντίστοιχη ρύθµιση 
του χρονικού εύρους και της περιόδου των ηλεκτρικών παλµών, που παράγει η παλµογεννήτρια 
οδήγησης του διαµορφωτή MOD2 του σταδίου παραγωγής οπτικών πακέτων. Στην παρούσα 
ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσµατα, που προέκυψαν, για πακέτα χρονικού εύρους 4 nsec 
(µεγέθους πληροφορίας 40 bit για ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s) και µε ρυθµό επανάληψης 
80,675 MHz το οποίο αντιστοιχεί σε περίοδο πακέτων ίση µε 12,4 nsec. Στο Σχήµα 5.4 
φαίνεται η εξέλιξη του σήµατος µετά από κάθε στάδιο της διάταξης για σήµα εισόδου δύο 
τυπικά διαδοχικά πακέτα εύρους 4 nsec, τα οποία καταγράφηκαν µε τη βοήθεια ηλεκτρικού 
παλµογράφου. Η στήλη (α) του σχήµατος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για το πακέτο #1 ενώ 
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τα δύο διαδοχικά πακέτα #1 και #2 επιβεβαιώνονται στη 
στήλη (β). Τα ανακτηµένα πακέτα ρολογιού είναι αναµενόµενα και παρόµοια µε τα 
αποτελέσµατα ανάκτησης ρολογιού τα οποία παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζοντας 
δύο bit χρόνο ανάκτησης και περίπου 8 bit χρόνο σβέσης. Ο πρώτος παλµός του πακέτου 
ρολογιού είναι αυτός που ενισχύεται από το SOA ενώ όλοι οι παλµοί που ακολουθούν 
καταπιέζονται µε τη µέθοδο που περιγράφηκε στην ενότητα 5.1. Αποτέλεσµα αυτού, είναι στην 
έξοδο του κυκλώµατος να προκύπτει παλµοσειρά µε ρυθµό επανάληψης ίση µε αυτή των 
εισερχόµενων πακέτων δεδοµένων, δηλαδή στα 80,675 MHz. Ο κάθε παλµός αυτής της 
παλµοσειράς είναι η ενέργεια η οποία καθορίζει την έναρξη ενός πακέτου εισερχοµένου στο 
κύκλωµα. ∆υνητικά, το κύκλωµα που προτείνεται εδώ, λειτουργεί και µε ασύγχρονη κίνηση 
πακέτων.   
Η βέλτιστη λειτουργία του διακόπτη UNI του υπό-κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού,  
επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας 900 µW οπτική ισχύ για το σήµα CW και 100 fJ ενέργεια ανά 
παλµό για το σήµα ελέγχου του διακόπτη. Αναφορικά µε τη λειτουργία της εξαγωγής του 
προπορευόµενου παλµού, οι ενέργειες ανά παλµό που καταγράφηκαν για βέλτιστη λειτουργία 
του κυκλώµατος είναι 15 fJ για το ασθενές ρολόι και 300 fJ για το ισχυρό πακέτο ρολογιού. 
Όπως ήταν αναµενόµενο, οι τιµές αυτές είναι πολύ µεγαλύτερες από τις τιµές ισχύος που 
χρειάζονται για την παλµική λειτουργία ενός συµβολοµετρικού διακόπτη UNI, καθώς στην 
πρώτη περίπτωση απαιτείται ο κορεσµός του κέρδους του ενισχυτή. Επιπλέον, ο λόγος σβέσης 
µεταξύ του προπορευόµενου παλµού και των καταπιεσµένων παλµών του πακέτου στην έξοδο 
του κυκλώµατος µετρήθηκε από τα καταγεγραµµένα ίχνη του παλµογράφου, µεγαλύτερο από 
13 dB. 
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Σχήµα 5.4. Πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία καταγράφηκαν µε τη βοήθεια παλµογράφου, σε κάθε 
στάδιο του υπό-δοκιµή κυκλώµατος. Στη στήλη (α) απεικονίζονται τα ίχνη του παλµογράφου για το ένα 
πακέτο (χρονική κλίµακα 1 ns/div), ενώ στη στήλη (β) απεικονίζονται τα ίχνη του παλµογράφου για δύο 
διαδοχικά πακέτα (χρονική κλίµακα 2 ns/div). 

5.3 Εναλλακτική σχεδίαση του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων 

Το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων υλοποιήθηκε διατάσσοντας σε σειρά ένα οπτικό 
παθητικό φίλτρο FPF και ένα οπτικό διακόπτη UNI για την λειτουργία ανάκτησης ρολογιού, 
και ένα ενισχυτή SOA σε κατάλληλη διάταξη για την λειτουργία εξαγωγής του προπορευόµενου 
παλµού του εισερχόµενου πακέτου. Εναλλακτικά, η υλοποίηση του κυκλώµατος ανίχνευσης 
πακέτων και συγκεκριµένα του κυκλώµατος εξαγωγής προπορευόµενου παλµού, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αντικαθιστώντας τη διάταξη του SOA µε έναν οπτικό διακόπτη 1x2 σε 

 

 
Σχήµα 5.5. Σχεδιασµός του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων µε την αποκλειστική χρήση οπτικών 
διακοπτών.  
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λειτουργία λογικής πράξης AND µεταξύ των σηµάτων που αλληλεπιδρούν σε αυτόν [5.13], 
όπως απεικονίζεται και στο διάγραµµα στο Σχήµα 5.5. Όπως φαίνεται και από το σχήµα, η 
δοµή του προτεινόµενου κυκλώµατος είναι όµοια µε αυτή του κυκλώµατος αφαίρεσης ετικέτας 
όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4, δηλαδή µε σήµα εισόδου και σήµα ελέγχου στο 
διακόπτη µε λειτουργία AND, το εισερχόµενο πακέτο και το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού 
αντίστοιχα. Η βασική διαφορά όµως του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων σε σχέση µε το 
κύκλωµα αφαίρεσης ετικέτας, βρίσκεται στο συγχρονισµό των σηµάτων που οδηγούν το 
δεύτερο στη σειρά διακόπτη. Συγκεκριµένα η χρονική καθυστέρηση του ανακτηµένου πακέτου 
ρολογιού στον 1x2 διακόπτη στην περίπτωση της αφαίρεσης ετικέτας, ορίζεται από το χρονικό 
εύρος της ετικέτας, ενώ για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού, η χρονική η χρονική 
καθυστέρηση  που χρειάζεται είναι η διάρκεια ενός παλµού (bit). Η καθυστέρηση αυτή θα 
πρέπει να είναι ίση µε 100 ps, για ροή δεδοµένων ίση µε 10 Gb/s µέσα στο πακέτο και 25 ps 
για ροή δεδοµένων ίση µε 40 Gb/s. Ως αποτέλεσµα, στη θύρα µη-µεταγωγής (θύρα 1) του 
διακόπτη θα εµφανίζεται ένας οπτικός παλµός µόνο (προπορευόµενος παλµός), η χρονική θέση 
του οποίου θα αντιπροσωπεύει την αρχή του αντίστοιχου εισερχόµενου πακέτου.    

Στα πλεονεκτήµατα του υπό-κυκλώµατος εξαγωγής προπορευόµενου παλµού µε τη 
χρήση οπτικού διακόπτη σε σχέση µε το κύκλωµα που χρησιµοποιεί το SOA, εντοπίζεται 
καταρχάς η ίδια η χρήση του οπτικού διακόπτη. Και οι δύο οπτικοί διακόπτες του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων, είναι όµοιοι, παρόλο το γεγονός ότι λειτουργούν διαφορετικά. Κάτι τέτοιο 
διευκολύνει το σχεδιασµό αλλά και την υλοποίηση του κυκλώµατος καθώς ελαχιστοποιούνται τα 
µήκη εξωτερικών οπτικών ινών τα οποία θα πρέπει να διανύσουν τα σήµατα όπως στην 
περίπτωση υλοποίησης του κυκλώµατος µε τη διάταξη του SOA. Κατά συνέπεια η σταθερότητα 
του κυκλώµατος περιορίζεται πλέον στη σταθερότητα των διακοπτών ενώ ελαχιστοποιούνται οι 
αστάθειες που εισάγονται από τις περιβαλλοντικές µεταβολές στις προσαρτηµένες οπτικές 
διαδροµές και κατά συνέπεια στο οπτικό σήµα. Η βελτίωση αυτή θα είναι ιδιαίτερα εµφανής, 
όταν χρησιµοποιούνται ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ όπως περιγράφεται στο [5.13]. Ένα 
επιπλέον πλεονέκτηµα που προκύπτει από την αποκλειστική χρήση οπτικών διακοπτών, είναι η 
διευκόλυνση της πιθανής ολοκλήρωσης του κυκλώµατος σε µία συσκευή. Το γεγονός πως όµοια 
στοιχεία όπως οι ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ, χρησιµοποιούνται εξολοκλήρου ως τα βασικά 
ενεργά, δοµικά στοιχεία για την υλοποίηση του κυκλώµατος, αποτελεί ίσως την ποιο σηµαντική 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του κυκλώµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, στην οποία θα 
πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί η διάταξη µε το SOA σε ολοκληρωµένη µορφή, θα 
απαιτούταν η ανάπτυξη διαφορετικής τεχνολογίας ολοκλήρωσης σε σχέση µε αυτή του υπό-
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού. Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση της διάταξη µε το SOA µε 
αυτή της ανάκτησης ρολογιού, θα αύξανε την πολυπλοκότητα και πιθανώς το κόστος 
ολοκλήρωσης του κυκλώµατος χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. 
Εκτενέστερη ανάλυση και συζήτηση αναφορικά µε την “ολοκληρωσιµότητα” των οπτικών 
κυκλωµάτων περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 7.   

Η χρήση όµως ενός οπτικού διακόπτη για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού, 
εισάγει και ένα σηµαντικό λειτουργικό µειονέκτηµα, σε σχέση µε τη χρήση του SOA για τον 
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ίδιο σκοπό. Στην πρώτη περίπτωση, τα σήµατα που οδηγούν το δεύτερο κατά σειρά διακόπτη 
πρέπει να συγχρονιστούν έτσι ώστε η αρχή του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού να συµπίπτει 
χρονικά µε το δεύτερο παλµό του αντίστοιχου εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων. Όπως όµως 
φάνηκε και από τα πειραµατικά αποτελέσµατα, το ανακτηµένο ρολόι ηγείται χρονικά από δύο 
παλµούς (για λειτουργία στα 10 Gb/s) µικρότερου πλάτους ισχύος, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
το χρόνο κλειδώµατος ή χρόνο ανάκτησης του κυκλώµατος. Κατά συνέπεια οι δύο αυτοί 
παλµοί, θα συµπέσουν χρονικά µε το δεύτερο και το τρίτο bit του πακέτου δεδοµένων κατά την 
λειτουργία AND στο διακόπτη 1x2 που ακολουθεί, καταλήγοντας σε µη-επαρκή µεταγωγή των 
παλµών αυτών στη αντίστοιχη θύρα του διακόπτη και συνεπώς στην υποβάθµιση του λόγου 
σβέσης στη θύρα µη-µεταγωγής. Η παραπάνω ελλειπής λειτουργία αποφεύγεται στο κύκλωµα 
αντικατάστασης ετικέτας, µε την εισαγωγή δύο επιπλέον µηδενικών bit, µεταξύ της ετικέτας και 
του φορτίου που ακολουθεί, στα πακέτο δεδοµένων. Με αυτόν τον τρόπο, οι παλµοί του 
ανακτηµένου πακέτου ρολογιού που αντιστοιχούν στο χρόνο ανάκτησης αυτού, δεν συµπίπτουν 
χρονικά µε τους παλµούς του φορτίου του πακέτου. Στην περίπτωση του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων, η µη-ιδανική µεταγωγή παλµών θα µπορούσε να αποφευχθεί µε την 
εισαγωγή του πεδίου δύο µηδενικών bit αµέσως µετά τον προπορευόµενο παλµό του κάθε 
πακέτου δεδοµένων. Κάτι τέτοιο όµως µε τη σειρά του, θα προκαλούσε την αύξηση του χρόνου 
ανάκτησης ρολογιού στο αντίστοιχο κύκλωµα. Εναλλακτικά, για την αποφυγή του φαινοµένου 
της µη ιδανικής µεταγωγής παλµών, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στο κύκλωµα ανάκτησης 
ρολογιού, φίλτρο FPF µε µικρότερη τιµή Finesse έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος ανάκτησης του 
ανακτηµένου ρολογιού. Με αυτόν τον τρόπο όµως, και παράλληλα µε τη βελτίωση του χρόνου 
ανάκτησης, θα υποβαθµιστεί η ποιότητα του ανακτηµένου ρολογιού, αφού θα αυξηθεί η 
διαµόρφωση πλάτους των παλµών στην έξοδο του διακόπτη εξίσωσης παλµών στο κύκλωµα 
ανάκτησης ρολογιού.  

Συµπερασµατικά, η υλοποίηση του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση οπτικού διακόπτη για την λειτουργία της εξαγωγής 
προπορευόµενου παλµού. Σε αυτήν την περίπτωση όµως θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί µε 
µεγάλη ακρίβεια η λειτουργία AND στο διακόπτη 1x2, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η 
εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού µε ικανοποιητική -εφόσον όχι πλήρης, µεταγωγή των 
παλµών που ακολουθούν τον προπορευόµενο παλµό στο εκάστοτε εισερχόµενο πακέτο.                   

5.4 Αποδοτικότητα του κυκλώµατος σχετικά µε το εύρος ζώνης 

Η διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός καινοτόµου τηλεπικοινωνιακού 
κυκλώµατος ή συστήµατος, θα πρέπει να ακολουθείται και από την αντίστοιχη µελέτη 
αναφορικά µε την αποδοτικότητά του µέσα σε ρεαλιστικά δίκτυα. Συνεπώς, σε αυτό το σηµείο, 
θεωρούµαι σκόπιµη τη µελέτη της αποδοτικότητας του προτεινόµενου κυκλώµατος ανίχνευσης 
πακέτων στην πιθανή εφαρµογή του στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, όπως άλλωστε εκπονήθηκε 
και περιγράφεται και στο Κεφάλαιο 4 αντίστοιχα για το κύκλωµα αφαίρεσης/αντικατάστασης 
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ετικέτας. Σύµφωνα λοιπόν µε την ανάλυση της υπό-ενότητας 3.4.1., για τον υπολογισµό της 
αποδοτικότητα του κυκλώµατος πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προστατευτικές ζώνες που 
εισάγονται στα πακέτα δεδοµένων µε σκοπό την ορθή λειτουργία του προτεινόµενου 
κυκλώµατος καθώς και οι απαραίτητες καθυστερήσεις των πακέτων µέσα στο κύκλωµα, σε 
σχέση πάντα µε την χρονική διάρκεια των πακέτων αλλά και την χρονική απόσταση µεταξύ 
αυτών. Συγκεκριµένα το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων εισάγει χρονικό διάστηµα 
προστατευτικών ζωνών ίσο µε: 

FBITRG TTTT ++= 2         (5.1) 
Η παράµετρος TR, αντιπροσωπεύει τον χρόνο ανάκτησης ρολογιού η οποία πολλαπλασιάζεται 
επί δύο για να συµπεριλάβει στην εξίσωση και τους δύο παλµούς οι οποίοι προπορεύονται το 
κάθε πακέτο εισόδου µε σκοπό την ταχύτερη ανάκτηση του ρολογιού στην αντίστοιχη διάταξη. 
Η παράµετρος TBIT περιέχει την καθυστέρηση του πακέτου ρολογιού κατά ένα παλµό στο 
κύκλωµα εξαγωγής προπορευόµενου παλµού και τέλος το TF αντιπροσωπεύει το χρόνο σβέσης 
του ρολογιού. Από τη σχέση (5.1) γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι το µέγιστο το προστατευτικών 
ζωνών προέρχεται από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού ενώ η επιβάρυνση σε αυτό, από το 
κύκλωµα εξαγωγής του προπορευόµενου παλµού περιορίζεται στην παράµετρο TBIT. 

Συνεπώς, η αποδοτικότητα αλλά και η συνολική επιβάρυνση του δικτύου για το 
κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων για τα πακέτα που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα, προκύπτουν 
χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες εξισώσεις της υπό-ενότητας 3.4.1.:    
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όπου η καθυστέρηση ΤBit -η οποία αντιστοιχεί στην χρονική απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών 
bit, έχει αντικαταστήσει το χρονικό εύρος της ετικέτας TL, ενώ το TD, αντιστοιχεί στο χρονικό 
εύρος όλου του εισερχόµενου πακέτου και έχει αντικαταστήσει το χρονικό εύρος του φορτίου 
TP, εφόσον στο πείραµα ανίχνευσης πακέτων δεν υπολογίζεται η ετικέτα του πακέτου σαν 
επιβάρυνση του δικτύου. Ένας εύκολος τρόπος για να αναδειχθεί η µικρή επιβάρυνση που 
εισάγει το κύκλωµα εξαγωγής προπορευόµενου παλµού στην αποδοτικότητα του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων, είναι υπολογίζοντας την επιβάρυνση µόνο του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού η οποία υπολογίζεται αφαιρώντας την παράµετρο ΤBit από την εξίσωση (5.3), ίση µε 
23%. Εποµένως η επιβάρυνση για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού βρίσκεται µε µία 
απλή αφαίρεση, ίση µε 2%. Επιπλέον, το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων εισάγει µικρή 
επιβάρυνση στο δίκτυο ανεξαρτήτου του χρονικού εύρους των εισερχόµενων πακέτων, ενώ αυτή 
ορίζεται από την επιβάρυνση του υπό-κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού. Σύµφωνα λοιπόν µε 
την ανάλυση της υπο-ενότητας 3.4.1, υπολογίζεται πως η συνολική επιβάρυνση του 
προτεινόµενου κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων για κίνηση πακέτων ATM, είναι µόλις 3%. 
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  Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι η αποδοτικότητα του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων 
είναι µεγαλύτερη από αυτή του κυκλώµατος αφαίρεσης/αντικατάστασης ετικέτας. Τούτου 
δοθέντος, στην περίπτωση που αυτά τα δύο κυκλώµατα συνυπάρχουν στον κόµβο του δικτύου, 
τότε η συνολική επιβάρυνση του δικτύου και από τα δύο µαζί περιορίζεται σε αυτή που εισάγει 
αποκλειστικά το κύκλωµα αφαίρεσης/αντικατάστασης ετικέτας.  
 

5.5 Σύνοψη και εφαρµογές 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο αµιγώς οπτικό κύκλωµα για την 
ανίχνευση πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s. Το προτεινόµενο κύκλωµα αποτελείται από το 
κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού πακέτων µε τη χρήση κορεσµένου διακόπτη UNI και από ένα 
επιπλέον κύκλωµα το οποίο εκµεταλλεύεται το φαινόµενο της ετεροδιαµόρφωσης κέρδους σε 
ένα οπτικό ενισχυτή ηµιαγωγού για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού του ανακτηµένου 
ρολογιού (ο προπορευόµενος παλµός αντιστοιχεί χρονικά στην αρχή του εισερχόµενου 
πακέτου δεδοµένων).  

Για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού χρησιµοποιήθηκαν ένα παθητικό οπτικό φίλτρο 
Fabry-Perot χαµηλού Q, και ένας οπτικός διακόπτης UNI σε λειτουργία κορεσµού από ένα 
οπτικό σήµα CW όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά και στο Κεφάλαιο 4. Το φίλτρο FPF 
εκµεταλλευόµενο την ιδιότητα της µνήµης την οποία κατέχει, εισάγει παλµούς στις 
χρονοσχισµές του εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων οπού υπάρχουν µηδενικά, µε αποτέλεσµα 
να παράγεται στην έξοδό του ένα πακέτο ρολογιού µε έντονη διαµόρφωση πλάτους ισχύος 
κορυφής µεταξύ των παλµών του. Το σήµα αυτό εισέρχεται κατόπιν στον διακόπτη UNI για την 
εξίσωση των παλµών αυτών. Ο διακόπτης είναι κορεσµένος από το σήµα εισόδου CW 
αναγκάζοντάς τον να λειτουργεί για όλους τους εισερχόµενους παλµούς γύρω από την σηµείο 
διαφάνειας του κέρδους του δίνοντας στην έξοδο ένα πακέτο ρολογιού µε παλµούς σχεδόν ίσου 
πλάτους ισχύος. Το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού έχει χρονική διάρκεια ίση µε το εισερχόµενο 
πακέτο δεδοµένων συν το χρόνο ανάκτησης και το χρόνο σβέσης του ρολογιού. 

Το δεύτερο κύκλωµα της διάταξης ανίχνευσης πακέτων πραγµατοποιεί τη λειτουργία 
της εξαγωγής προπορευόµενου παλµού µε την οποία επιλέγεται µόνο ο πρώτος παλµός από 
κάθε πακέτο ρολογιού. Για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού, χρησιµοποιείται ο 
ενισχυτής SOA ο οποίος συνδέεται στην έξοδο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού έτσι ώστε, 
δύο αντίγραφα του πακέτου ρολογιού να εισάγονται στον ενισχυτή αντίρροπα. Με τη χρήση 
ενός ασύµµετρου συζεύκτη αµέσως µετά το διακόπτη της ανάκτηση ρολογιού, επιτυγχάνεται η 
διάσπαση του εισερχόµενου πακέτου σε δύο όµοια πακέτα άνισα σε ισχύ έτσι ώστε να 
παραχθούν ένα ισχυρό και ένα ασθενές ρολόι. Εισάγεται καθυστέρηση στο ισχυρό πακέτο 
ρολογιού, έτσι ώστε αυτό να υπολείπεται χρονικά του ασθενούς πακέτου ρολογιού κατά ένα bit. 
Το ασθενές σήµα δρα ως σήµα εισόδου έτσι ώστε να λειτουργεί το SOA στην περιοχή κέρδους  
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Σχήµα 5.6. Απεικόνιση της δοµής του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων και σύνοψη των λειτουργιών 
του. 

χαµηλού σήµατος. Στην περιοχή αυτή ο ενισχυτής λειτουργεί γραµµικά, παρέχοντας µεγάλες 
τιµές κέρδους. Αντίθετα το ισχυρό σήµα ρολογιού λειτουργεί ως σήµα ελέγχου έτσι ώστε να 
προκαλεί τον έντονο κορεσµό στο κέρδος του ενισχυτή. Ο προπορευόµενος παλµός εξέρχεται 
του κυκλώµατος αφού ενισχυθεί από το SOA, ενώ οι υπολειπόµενοι παλµοί που ακολουθούν 
καταπιέζονται αφού δεν αντιλαµβάνονται κέρδος από τον κορεσµένο πλέον ενισχυτή. 

Η σύνοψη του προτεινόµενου κυκλώµατος για την ανίχνευση πακέτων και της 
λειτουργίας του, απεικονίζεται στο διάγραµµα στο Σχήµα 5.6. Όπως περιγράφεται και από το 
σχήµα, στην έξοδο του πρώτου σταδίου λαµβάνονται τα ανακτηµένα πακέτα ρολογιού, ενώ 
στην έξοδο του δεύτερου σταδίου αλλά και του συνολικού κυκλώµατος, λαµβάνεται µία σειρά 
από οπτικούς παλµούς οι οποίοι ορίζουν την έναρξη του κάθε εισερχόµενου πακέτου. Για 
σύγχρονη κίνηση πακέτων εισόδου, (το σήµα που χρησιµοποιήθηκε για την πειραµατική δοκιµή  
του κυκλώµατος) το σήµα εξόδου παρέχει και το ρυθµό επανάληψης των εισερχόµενων 
πακέτων. Συνεπώς το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων αποτελεί µία ολοκληρωµένη λύση για τον 
απαραίτητο συγχρονισµό των δικτυακών κόµβων ή δροµολογητών, στη ρυθµοδότηση τόσο των 
εισερχόµενων πακέτων όσο και των δεδοµένων που εµπεριέχονται σε αυτά. Συγκεκριµένα, στην 
έξοδο του υπό-κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού παρέχεται ο συγχρονισµός του δικτύου σε 
επίπεδο δεδοµένων (συγχρονισµός δεδοµένων-κόµβου), ενώ στην έξοδο του υπό-κυκλώµατος 
εξαγωγής προπορευόµενου παλµού παρέχεται ο συγχρονισµός του δικτύου σε επίπεδο πακέτων 
(συγχρονισµός πακέτων-κόµβου). Το τελευταίο, µπορεί να χαρακτηριστεί και ως σήµα 
σκανδαλισµού το οποίο θα ενεργοποιήσει περαιτέρω λειτουργίες επεξεργασίας και 
δροµολόγησης του αντίστοιχου πακέτου µέσα στον κόµβο.  
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Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί µία πολύ σηµαντική εφαρµογή του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων σε ένα κόµβο για την αµιγώς οπτική επεξεργασία της ετικέτας και την  
δροµολόγηση του αντίστοιχου φορτίου [5.14]. Στο Σχήµα 5.7 απεικονίζεται µία 
απλουστευµένη µορφή ενός οπτικού δροµολογητή πακέτων. Το προτεινόµενο κύκλωµα 
ανίχνευσης πακέτων χρησιµοποιείται στην είσοδο του συστήµατος και αφού το εισερχόµενο 
σήµα διασπαστεί µε τη βοήθεια ενός συζεύκτη. Το ένα µέρος του εισερχόµενου πακέτου 
εισέρχεται στο κύκλωνα ανίχνευσης πακέτων, ενώ το δεύτερο µισό του πακέτου εισάγεται στο 
κύκλωµα αφαίρεσης ετικέτας. Το ανακτηµένο ρολόι του κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων 
χρησιµοποιείται ταυτόχρονα από το κύκλωµα εξαγωγής προπορευόµενου παλµού και από το 
κύκλωµα αφαίρεσης ετικέτας όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. Ενδεικτικά, θεωρούµε ότι η 
ετικέτα αποτελείται από δύο παλµούς ως προστατευτική ζώνη ακολουθούµενοι από τρία bits τα 
οποία θα ορίσουν µετέπειτα τις συνθήκες µεταγωγής στον πίνακα ελέγχου για την δροµολόγηση 
του διαχωρισµένου φορτίου.  

Ο προπορευόµενος παλµός του πακέτου εξέρχεται το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων µε 
σκοπό να ελέγξει µία σειρά από οπτικούς διακόπτες οι οποίοι λειτουργούν ως λογικές πύλες 
AND. Η πράξη AND σε κάθε έναν από αυτούς, πραγµατοποιείται µεταξύ του 
προπορευόµενου παλµού και της διαχωρισµένης ετικέτας του πακέτου. Ο προπορευόµενος 
παλµός διέρχεται πρίν από κάθε διακόπτη από τις οπτικές γραµµές καθυστέρησης Tbit-1, Tbit-2  
και Tbit-3, έτσι ώστε να συµπέσει χρονικά µε τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο παλµό της 
ετικέτας αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους τρεις διακόπτες AND (Οι δύο πρώτοι παλµοί 
αγνοούνται καθώς εισάγονται µπροστά από τα δεδοµένα της ετικέτας ως guardband για το 
κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού). Με αυτόν τον τρόπο, µετάγονται στην έξοδο των διακοπτών τα 
τρία bits, τα οποία για την περίπτωση που περιγράφεται στο Σχήµα 5.7, είναι τα bits “101”. Το 
κάθε ένα από αυτά τα bits θα οδηγήσουν ευθύς αµέσως ένα οπτικό κύκλωµα ελέγχου. Το 
κύκλωµα ελέγχου µπορεί να παράγει ένα οπτικό παλµικό σήµα στην έξοδό του, µε χρονικό 
εύρος ίσο µε αυτό του φορτίου του πακέτου, όταν υπάρχει στενός οπτικός παλµός (λογικό ‘1’) 
στην είσοδο του, ο οποίος θα λειτουργεί ως παλµός σκανδαλισµού. Στην απουσία οπτικού 
παλµού στην είσοδο (λογικό ‘0’) του κυκλώµατος ελέγχου, δεν παράγεται παλµός ελέγχου στην 
έξοδο όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.7. Το κύκλωµα ελέγχου µπορεί να υλοποιηθεί 
χρησιµοποιώντας οπτικά στοιχεία µνήµης ή οπτικά flip-flop [5.15]. Οι διατάξεις αυτές 
αποτελούνται από δύο συζευγµένες κοιλότητες µε κέρδος που λειτουργούν ανταγωνιστικά. Το 
σήµα ελέγχου καθορίζει ποια από τις δύο κοιλότητες θα επικρατεί λειτουργώντας ως λέιζερ, 
καθορίζοντας έτσι την κατάσταση του flip-flop. Οι παλµοί ελέγχου, θα οδηγήσουν κατόπιν το 
κάθε στάδιο του πίνακα µεταγωγής (switching matrix), το οποίο αποτελείται από οπτικούς 
διακόπτες 1x2 σε κατάλληλη διάταξη [5.14] για τη δροµολόγηση του ήδη διαχωρισµένου 
φορτίου. Για την περίπτωση που περιγράφεται στο Σχήµα 5.7, στο πρώτο στάδιο του πίνακα 
µεταγωγής, το φορτίο εξέρχεται από τη θύρα µεταγωγής του διακόπτη, ενώ στο δεύτερο και 
τρίτο στάδιο εξέρχεται από τη θύρα µη-µεταγωγής και τη θύρα µεταγωγής αντίστοιχα. Ο 
αριθµός των χρήσιµων bit της ετικέτας, ορίζουν το µέγεθος του πίνακα ελέγχου. Για το 
κύκλωµα που περιγράφεται εδώ, υπάρχουν τρία bit και συνεπώς φτάνουν για να οδηγήσουν ένα 
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Σχήµα 5.7. Σχεδιασµός συστήµατος αµιγώς οπτικής δροµολόγησης πακέτων, κάνοντας χρήση του 
κυκλώµατος ανίχνευσης πακέτων. 

πίνακα ελέγχου 8x8. Στην περίπτωση που οι παλµοί ήταν τέσσερεις, τότε η ετικέτα θα 
µπορούσε να οδηγήσει πίνακα µεταγωγής 16x16. Η λεπτοµερής δοµή του πίνακα µεταγωγής 
δεν περιγράφεται εδώ καθώς δεν ήταν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Αναλυτική 
περιγραφή του πίνακα µεταγωγής υπάρχει στο [5.14].   

 Ένας εναλλακτικός σχεδιασµός του δροµολογητή κάνοντας χρήση του κυκλώµατος 
ανίχνευσης πακέτων, περιλαµβάνει την σύγκριση των bit της επεξεργαζόµενης ετικέτας µε τα 
αντίστοιχα bit µίας τοπική ετικέτας (local label). Σε αυτήν την περίπτωση παράγεται παλµός 
ελέγχου για το αντίστοιχο flip-flop, µόνο στην περίπτωση που υπάρχει απόλυτη ταύτιση της 
αρχικής και της τοπικής ετικέτας, έτσι ώστε τελικά να δροµολογηθεί το εισερχόµενο πακέτο 
µέσω της λειτουργίας µετατροπής µήκους κύµατος [5.16].  

 Τέλος, το προτεινόµενο κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων, µπορεί κατά κανόνα, να 
λειτουργήσει ανεξαρτήτου της φύσης της κίνησης πακέτων, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργήσει για ασύγχρονα πακέτα αλλά και για πακέτα διαφόρου µήκους [5.13]. 
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Η αποδοτικότερη εκµετάλλευση του διαθέσιµου εύρους ζώνης στα οπτικά 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, υπήρξε το κίνητρο για την µελέτη και την ανάπτυξη υψίρρυθµων 
συστηµάτων για λειτουργίες επεξεργασίας σήµατος και δροµολόγησης δεδοµένων, απευθείας 
στο οπτικό επίπεδο [6.1]. Η υλοποίηση δικτυακών εφαρµογών, µε τη χρήση οπτικών 
κυκλωµάτων, αφενός θα επιτρέψει τη λειτουργία των συστηµάτων σε ταχύτητες, απαγορευτικές, 
για τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, και αφετέρου θα µειώσει το κόστος και την 
πολυπλοκότητα των δικτύων απαλείφοντας την ανάγκη για διατάξεις οπτικό-ηλεκτρό-οπτικής 
(optical-electrical-optical, OEO) µετατροπής στους κόµβους και τους αναγεννητές του δικτύου 
[6.2]. Τα οπτικά ψηφιακά κυκλώµατα δεν είναι σε θέση ακόµη να αντικαταστήσουν πλήρως τα 
ηλεκτρονικά συστήµατα στα δίκτυα. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι τα οπτικά 
κυκλώµατα δεν έχουν ωριµάσει σε τέτοιο βαθµό ώστε να αναλάβουν αξιόπιστα όλες τις 
λειτουργικές διεργασίες του κόµβου και αφετέρου λόγω του υψηλού κόστους των οπτικών 
συστηµάτων σε σχέση µε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά. Ένα από τα βασικότερα κυκλώµατα των 
εγκατεστηµένων δικτύων είναι οι οπτο-ηλεκτρονικοί αναµεταδότες (repeaters) οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται στις ζεύξεις των δικτύων για την διάδοση σήµατος σε µεγάλες αποστάσεις. 
Στην είσοδο του αναµεταδότη χρησιµοποιείται µία οπτο-ηλεκτρονική διάταξη για τη 
µετατροπή του οπτικού σήµατος σε ηλεκτρικό, και στην έξοδο του αναµεταδότη µία ηλεκτρο-
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οπτική διάταξη για τη µετατροπή του ηλεκτρικού σήµατος σε οπτικό και την αναµετάδοση της 
πληροφορίας στη ζεύξη [6.4]. Ενδιάµεσα των δύο παραπάνω σταδίων αναπαράγεται το σήµα 
από ηλεκτρονικά κυκλώµατα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητά του. Παράλληλα λοιπόν 
µε τη χρήση των αναµεταδοτών, απαιτείται και η χρήση δύο σταδίων οπτο-ηλεκτρονικών 
µετατροπών, αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητα των δικτύων. Επιπλέον, στην 
περίπτωση κατά την οποία θα χρειαστούν αναµεταδότες στα 40 Gb/s ή υψηλότερα, παράλληλα 
µε την πολυπλοκότητα θα αυξηθεί σηµαντικά και το κόστος του δικτύου δεδοµένου ότι οι 
ηλεκτρονικές και οπτο-ηλεκτρονικές διατάξεις στα 40 Gb/s, έχουν πολύ υψηλό κόστος. Η  
υλοποίηση κυκλωµάτων µε λειτουργίες αντίστοιχες των αναµεταδοτών σε αµιγώς οπτικό 
επίπεδο, θα απλοποιούσε σηµαντικά τις ζεύξεις των δικτύων αλλά και θα µείωνε το κόστος τους 
αφού τα στάδια µετατροπής του σήµατος από οπτικό σε ηλεκτρικό και το αντίστροφο, δεν θα 
είναι πλέον απαραίτητα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη οπτικών 
κυκλωµάτων 3R αναγεννητών δεδοµένων (3R regenerator), τα οποίοι αναγεννούν το σήµα στο 
οπτικό επίπεδο. Αυτά τα κυκλώµατα µπορούν να εφαρµοστούν µεµονωµένα µέσα στο δίκτυο 
τόσο µέσα στους κόµβους δροµολόγησης όσο και σε κατάλληλα σηµεία κατά µήκος των 
οπτικών ζεύξεων µε αποτέλεσµα την επέκταση των γραµµών µετάδοσης δεδοµένων σε 
µεγαλύτερες αποστάσεις [6.3], χωρίς την ανάγκη κυκλωµάτων οπτο-ηλεκτρονικών µετατροπών.  

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που αναδείχθηκε στα πλαίσια της έρευνας για την 
εφαρµογή της οπτικής τεχνολογίας στα τηλεπικοινωνιακά ενσύρµατα δίκτυα, αφορά στην 
ανάγκη για ολοκληρωµένα οπτικά κυκλώµατα, έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά στη λειτουργία 
τους και να έχουν µικρό µέγεθος. Η έλλειψη τεχνολογίας για την µαζική ολοκλήρωση οπτικών 
κυκλωµάτων, αντίστοιχη µε την ηλεκτρονική ολοκλήρωση κλίµακας (scale integration), 
αποτελεί το βασικό αίτιο για το οποίο τα οπτικά κυκλώµατα επεξεργασίας σήµατος δεν έχουν 
βρει ακόµη εφαρµογή σε πραγµατικά συστήµατα και δίκτυα. Η ανάπτυξη τεχνολογίας για την 
ολοκλήρωση οπτικών κυκλωµάτων, µε τη χρήση βασικών δοµικών οπτικών στοιχείων, 
αντίστοιχων των τρανζίστορ στην ηλεκτρονική, θα επιτρέψει αρχικά την ολοκλήρωση βασικών 
οπτικών διατάξεων επεξεργασίας σήµατος µε χαµηλό κόστος και µετέπειτα τη συναρµογή 
πολύπλοκων οπτικών συστηµάτων. Ένα ερευνητικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
ολοκλήρωσης οπτικών κυκλωµάτων, είναι το έργο MUFINS (Multi-functional Integrated 
Arrays of Interferometric Swicthes), [6.5] η διαχείριση του οποίου πραγµατοποιείται από το 
ΕΦΕ. Σκοπός του προγράµµατος, είναι η µελέτη και η ανάπτυξη τεχνολογιών και 
µεθοδολογιών ολοκλήρωσης συµβολοµετρικών διακοπτών ΜΖΙ σε πλατφόρµες δύο και 
τεσσάρων στοιχείων, και η χρήση αυτών για την υλοποίηση βασικών, ψηφιακών λειτουργιών 
[6.6]. Επιπλέον, στόχος του προγράµµατος, είναι η κατασκευή ενός πλήρως ολοκληρωµένου 
κυκλώµατος 3R αναγεννητή δεδοµένων εκρηκτικής ροής µε τη χρήση διακοπτών ΜΖΙ. Η 
εργασία που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, εντάσσεται στα πλαίσια του έργου MUFINS, 
και περιλαµβάνει αφενός τη µελέτη των ολοκληρωµένων οπτικών διακοπτών ΜΖΙ, (βλέπε 
Κεφάλαιο 2) και αφετέρου το σχεδιασµό αναγεννητικών διατάξεων µε τη χρήση των διακοπτών 
αυτών. Η παραπάνω εργασία, αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο προς την ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων οπτικών κυκλωµάτων, καθώς επιχειρεί να µελετήσει τους ολοκληρωµένους 
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διακόπτες ΜΖΙ ως βασικά δοµικά στοιχεία σε αναγεννητικές διατάξεις και πως οι τελευταίες 
µπορούν να διαµορφωθούν για να δροµολογηθεί η ολοκλήρωση τους σε ανεξάρτητες 
πλατφόρµες.  

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πειραµατικές διατάξεις αµιγώς οπτικών 3R 
αναγεννητών δεδοµένων οι οποίες υλοποιήθηκαν στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s µε τη χρήση 
ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ κατασκευασµένοι από την εταιρεία CIP [6.7]. Συγκεκριµένα 
στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται η δοµή και οι λειτουργίες των αναγεννητών καθώς 
και οι τρόποι µε τους οποίους µπορούν να υλοποιηθούν µε οπτικά µέσα. Στην ενότητα 6.2, 
περιγράφεται αναλυτικά το πείραµα του οπτικού 3R αναγεννητή σε λειτουργία 10 Gb/s, 
χρησιµοποιώντας δύο ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ. Επιπλέον, σε αυτήν την ενότητα 
παρουσιάζονται όλες οι πειραµατικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για την αξιολόγηση 
του κυκλώµατος σε συνθήκες τόσο συνεχούς ροής δεδοµένων, όσο και µε ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µεταβλητού µήκους. Η ενότητα 6.3 περιλαµβάνει το πείραµα του οπτικού 3R 
αναγεννητή σε λειτουργία 40 Gb/s το οποίο εκπονήθηκε στα εργαστήρια της εταιρίας CIP η 
οποία εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία. Για αυτό το πείραµα υλοποιήθηκε µία διαφορετική 
διάταξη χρησιµοποιώντας τρεις διακόπτες ΜΖΙ. Στη συνέχεια η ενότητα 6.4 παρουσιάζει ιδέες 
για περαιτέρω ανάπτυξη του κυκλώµατος του αναγεννητή, όπως η αναβάθµισή του σε 
αναγεννητή εκρηκτικής ροής δεδοµένων, αλλά και η προτεινόµενη µεθοδολογία για την 
ολοκλήρωση του κυκλώµατος σε µία πλατφόρµα. Τέλος, η ενότητα 6.5 συνοψίζει τα πειράµατα 
αναγεννητών που υλοποιήθηκαν µε ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ, τα αντίστοιχα 
αποτελέσµατα αλλά και τα συµπεράσµατα για την λειτουργικότητα των διακοπτών αυτών και τη 
δυναµική τους στα πλαίσια της ανάπτυξης αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων για τα οπτικά δίκτυα 
επόµενης γενιάς.              

 

6.1 Εισαγωγή στους 3R αναγεννητές 

6.1.1 Αρχή λειτουργίας των 3R αναγεννητών 

Η 3R αναγέννηση σήµατος είναι µια από τις σηµαντικότερες λειτουργικές διεργασίες, 
που επιτελούνται σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Το µεταδιδόµενο σήµα σε κάθε δίκτυο 
υφίσταται αναπόφευκτα σηµαντική παραµόρφωση, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα διαφόρων 
φαινοµένων, όπως είναι οι απώλειες ισχύος της γραµµής µεταφοράς, η διασπορά, τα µη 
γραµµικά φαινόµενα, η συσσώρευση θορύβου λόγω ενισχυτικών σταδίων, τα φαινόµενα 
πόλωσης κ.α. [6.4], [6.8]. Η παραµόρφωση αυτή συνίσταται, κυρίως, στην εξασθένηση της 
ισχύος του σήµατος, στην παραµόρφωση του σχήµατος των παλµών του, και στην απώλεια του 
σωστού χρονισµού των παλµών λόγω αυξηµένης χρονικής ολίσθησης (ολίσθηση φάσης). Για την 
αποφυγή της συσσώρευσης αυτών των χαρακτηριστικών κατά τη µετάδοση του σήµατος µέσα 
από τα διάφορα στάδια του δικτύου και την αποφυγή της λανθασµένης λήψης των  
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Σχήµα 6.1. ∆οµικό διάγραµµα ενός 3R αναγεννητή δεδοµένων (τύπου RZ). 

δεδοµένων στον τελικό δέκτη, τοποθετούνται σε ενδιάµεσα στάδια του δικτύου και ανά τακτές 
αποστάσεις µετάδοσης κατάλληλες διατάξεις προς ανάκτηση των αρχικών χαρακτηριστικών του 
σήµατος, οι οποίες καλούνται αναγεννητές 3R [6.9]. Ο όρος 3R υποδηλώνει την αναγέννηση του 
σήµατος και στα τρία επίπεδα, δηλαδή επανενίσχυση (Reamplifying), αναµόρφωση 
κυµατοµορφής (Reshaping), και επανασυγχρονισµό (Retiming) του σήµατος. Με τη χρήση 
αναγεννητών επιτυγχάνεται η µετάδοση σήµατος σε πολύ µεγάλες αποστάσεις όπως είναι οι 
υπέρ-ατλαντικές ζεύξεις. 

Στο Σχήµα 6.1 απεικονίζεται η βασική δοµή ενός 3R αναγεννητή.  Κύριο υποσύστηµα 
µιας τέτοιας διάταξης είναι ένα κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
παραγωγή παλµών ρολογιού απαλλαγµένων από ολίσθηση φάσης και αναµορφωµένων ως προς 
την κυµατοµορφή τους [6.10], [6.11]. Στη συνέχεια, εισάγοντας το ανακτηµένο σήµα ρολογιού 
σε ένα στοιχείο απόφασης (decision element), οι παλµοί δεδοµένων «αντιγράφονται» επάνω 
στους παλµούς ρολογιού. Η λειτουργία που επιτελείται στο διακόπτη απόφασης είναι όµοια µε 
τη λογική πράξη AND των ψηφιακών πυλών, µεταξύ του ανακτηµένου ρολογιού και του 
παραµορφωµένου εισερχόµενου σήµατος όπως φαίνεται και στο ένθετο διάγραµµα στο Σχήµα 
6.1. Η πληροφορία του εισερχόµενου σήµατος διατηρείται στην έξοδο αλλά µε αναγεννηµένους 
πλέον παλµούς, δηλαδή αναµορφωµένους τόσο στο πλάτος τους όσο και στον χρονισµό τους.  

6.1.2 Αµιγώς οπτική υλοποίηση του 3R αναγεννητή 

Τα κυκλώµατα που χρησιµοποιούνται σήµερα στα ενσύρµατα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
για την αναγέννηση του σήµατος είναι υλοποιηµένοι εξολοκλήρου από ηλεκτρονικά κυκλώµατα 
και ονοµάζονται αναµεταδότες ή repeaters. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα όµως εµφανίζονται ως 
εµπόδια στο δρόµο προς την ανάπτυξη οπτικών δικτύων κορµού µε λειτουργία στα 40 Gb/s ή 
και υψηλότερα, αφενός λόγω του αυξηµένου κόστους των ηλεκτρονικών µε ρυθµό λειτουργίας 
τα 40 Gb/s και αφετέρου λόγω της περιορισµένης συχνότητας στην οποία µπορούν να 
λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί διακόπτες. Η ιδέα του αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή, 
φαίνεται να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερα και ταυτόχρονα φθηνότερα οπτικά δίκτυα, 
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και αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα από τις πολυάριθµες ερευνητικές προσπάθειες που µπορεί 
κανείς να εντοπίσει ανά τον κόσµο για την υλοποίησή τους.  Συγκεκριµένα, έχουν προταθεί 
πλήθος εναλλακτικών υλοποιήσεων οπτικών αναγεννητών µε συνδυασµένη χρήση κυκλωµάτων 
ανάκτησης ρολογιού, και οπτικών διακοπτών ως στοιχείων απόφασης. Ως κυκλώµατα 
ανάκτησης ρολογιού χρησιµοποιούνται, συνήθως, κυκλώµατα βρόχων εγκλείδωσης φάσης, 
λέιζερ ίνας δακτυλίου, που λειτουργούν µε την τεχνική της εγκλείδωσης ρυθµών, και 
αυτοπαλλόµενα λέιζερ (self-pulsating lasers) [6.10]. Ως στοιχεία απόφασης, ευρεία είναι η 
χρήση οπτικών συµβολοµετρικών διακοπτών [6.12], [6.13] ή οπτικών διαµορφωτών ηλεκτρο-
απορρόφησης (Electro-Absorption Modulators - EAMs) [6.14]. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
ακόµα πολλές ελλείψεις στα προτεινόµενα κυκλώµατα οπτικών 3R αναγεννητών, όπως είναι η 
λειτουργία υψίρρυθµων αναγεννητών (40 Gb/s ή υψηλότερα) υλοποιηµένοι εξολοκλήρου στο 
οπτικό επίπεδο, αλλά και η λειτουργία αναγεννητών µε σύγχρονα και ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µε µεταβλητή χρονική διάρκεια. Ο κυριότερος λόγος για την απουσία αξιόπιστης 
λύσης σ’ αυτόν τον τοµέα είναι η αδυναµία των κυκλωµάτων ανάκτησης ρολογιού να 
αποκριθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στις εισερχόµενες ροές ασύγχρονων πακέτων και να 
λειτουργήσουν σε επίπεδο µεµονωµένου πακέτου. Τα αυτοπαλλόµενα λέιζερ, τα οποία, όπως 
έχει αναφερθεί, είναι τα µόνα που έχουν λειτουργήσει µε ασύγχρονα οπτικά πακέτα [6.15], 
[6.16], παρουσιάζουν µεγάλο χρόνο σβέσης του ανακτηµένου ρολογιού, γεγονός το οποίο 
καθιστά µη αποδοτική την εφαρµογή τους για την αναγέννηση ασύγχρονων πακέτων αλλά και 
πακέτων µικρής χρονικής διάρκειας. Αντίθετα, οι οπτικοί συµβολοµετρικοί διακόπτες πληρούν 
τις προϋποθέσεις για αναγέννηση τόσο σύγχρονων όσο και ασύγχρονων πακέτων µεταβλητού 
µήκους, δεδοµένης της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε επίπεδο bit του σήµατος ακόµα και 
σε πολύ υψηλές ταχύτητες µετάδοσης [6.3], [6.13], [6.17], [6.18]. Επιπλέον, η αποκλειστική 
χρήση οπτικών διακοπτών ίδιας τεχνολογίας για την υλοποίηση του 3R αναγεννητή, διευκολύνει 
όπως θα δούµε στις επόµενες ενότητες την υλοποίηση του κυκλώµατος αλλά και την 
ολοκλήρωσή του µελλοντικά σε µία κοινή πλατφόρµα.  

 
Σχήµα 6.2. Βασική δοµή και αρχή λειτουργίας του προτεινόµενου αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή µε τη 
χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ. 
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Στα πλαίσια της διατριβής αυτής υλοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε σε πειραµατικό 
επίπεδο ένας αµιγώς οπτικός 3R αναγεννητής ασύγχρονων οπτικών πακέτων µεταβλητού µήκους 
στα 10 Gb/s [6.19] και ένας αµιγώς οπτικός 3R αναγεννητής σύγχρονων οπτικών πακέτων 
µεταβλητού µήκους στα 40 Gb/s, µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ολοκληρωµένων 
διακοπτών ΜΖΙ τελευταίας τεχνολογίας [6.20]. Η βασική δοµή και η αρχή λειτουργίας του 
προτεινόµενου κυκλώµατος 3R αναγέννησης απεικονίζεται στο Σχήµα 6.2 για λειτουργία µε 
πακέτα δεδοµένων. 

Το προτεινόµενο κύκλωµα αποτελείται από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, και ένα 
διακόπτη απόφασης.  Το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού περιλαµβάνει ένα χαµηλής λεπτότητας 
φίλτρο Fabry-Perot µε ελεύθερη φασµατική περιοχή ίση µε το ρυθµό µετάδοσης των 
δεδοµένων και ένα οπτικό διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-1) µε είσοδο ένα οπτικό CW σήµα. Η 
λειτουργία της απόφασης υλοποιείται από ένα δεύτερο οπτικό διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-2), ο 
οποίος επιτελεί τη λογική πράξη AND µεταξύ των αρχικών δεδοµένων και του αντίστοιχου 
ανακτηµένου ρολογιού. Τα αρχικά δεδοµένα λοιπόν εισέρχονται στο κύκλωµα και διασπώνται 
σε δύο τµήµατα, ένα εκ των οποίων εισάγεται στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, ενώ το άλλο 
εισέρχεται στο δεύτερο διακόπτη για αναγέννηση. Στην έξοδο του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού προκύπτει το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού µε πολύ µικρό χρόνο ανάκτησης και 
χρόνο σβέσης ρολογιού και µε χρονική διάρκεια περίπου ίση µε αυτή των αρχικών πακέτων. Το 
κάθε πακέτο ρολογιού εισάγεται, στη συνέχεια, στο δεύτερο διακόπτη ΜΖΙ-2, παράλληλα µε το 
αντίστοιχο αρχικό πακέτο δεδοµένων, αφού τα δύο σήµατα συγχρονιστούν κατάλληλα µε τη 
βοήθεια µιας οπτικής γραµµής χρονικής καθυστέρησης τ. Ο επιθυµητός συγχρονισµός των δύο 
σηµάτων στο διακόπτη ΜΖΙ-2 απεικονίζεται µε τη βοήθεια των κάθετων διακεκοµµένων 
γραµµών στο Σχήµα 6.2. Όπως φαίνεται, ο συγχρονισµός των δύο σηµάτων αποσκοπεί στην 
αποφυγή της µεταγωγής των παλµών δεδοµένων από τους παλµούς ρολογιού, που βρίσκονται 
στα τµήµατα του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού που αντιπροσωπεύουν το χρόνο ανάκτησης 
και το χρόνο σβέσης του ρολογιού. Η αρχή λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του 
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε τη χρήση διακόπτη ΜΖΙ βασίζεται στο κύκλωµα 
ανάκτησης ρολογιού µε τη χρήση διακόπτη UNI, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην 
ενότητα 3.2.  

Η λειτουργία του προτεινόµενου κυκλώµατος 3R αναγέννησης δεδοµένων συνιστά 
σηµαντικό όφελος για την αποδοτικότητα του δικτύου. Από το Σχήµα 6.2 είναι προφανές, ότι οι 
απαιτήσεις του κυκλώµατος σε προστατευτικές ζώνες bit περιορίζονται στις αντίστοιχες 
προστατευτικές ζώνες bit, τις οποίες επιβάλλει το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και µόνο. Πιο 
συγκεκριµένα, οι απαιτούµενες προστατευτικές ζώνες περιλαµβάνουν έναν αριθµό οπτικών 
παλµών στην αρχή του πακέτου, ώστε να υποβοηθηθεί η ανάκτηση του ρολογιού, και ένα κενό 
χρονικό διάστηµα µεταξύ των διαδοχικών πακέτων ίσο µε το χρόνο σβέσης του ρολογιού, ώστε 
το ανακτηµένο σήµα ρολογιού του προπορευόµενου πακέτου να µην επηρεάζει την ανάκτηση 
ρολογιού για το πακέτο, που έπεται. Η αποδοτικότητα του δικτύου σε αυτήν την περίπτωση 
ταυτίζεται, κατά συνέπεια, µε την αποδοτικότητα του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, η οποία 
προκύπτει εύκολα από την ανάλυση που δίδεται στην ενότητα 3.4 του κεφαλαίου 3. 
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Το αποτέλεσµα της λογικής πράξης AND µέσα στο δεύτερο διακόπτη µεταξύ των 
παλµών δεδοµένων και των αντίστοιχων συγχρονισµένων παλµών ρολογιού, αποδίδει το σύνολο 
των δεδοµένων αναγεννηµένο στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη ΜΖΙ-2. Κατά συνέπεια, 
επιτυγχάνεται αναγνώριση του περιεχοµένου των πακέτων δεδοµένων και στην έξοδο του 
κυκλώµατος εµφανίζεται το ανακτηµένο σήµα δεδοµένων. Οι παλµοί στην έξοδο του 
αναγεννητή είναι πλέον αναµορφωµένοι ως προς το σχήµα και το πλάτος τους, εµφανίζουν 
µειωµένη χρονική ολίσθηση, οπότε έχουν επανασυγχρονιστεί ως προς την προκαθορισµένη 
περίοδο bit του σήµατος ενώ το επίπεδο θορύβου έχει καταπιεστεί. Ανάλογα µε το ποιο από τα 
δύο σήµατα (εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων και ανακτηµένο ρολόι) χρησιµοποιείται ως σήµα 
εισόδου και ποιο ως σήµα ελέγχου στον οπτικό διακόπτη ΜΖΙ-2, προκύπτουν δύο διαφορετικές 
εναλλακτικές συνδεσµολογίες οπτικών αναγεννητών µε σηµαντικές διαφορές στις ιδιότητές τους 
οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. 

6.1.3 Συνδεσµολογίες αναγέννησης στο διακόπτη απόφασης 

Υπάρχουν δύο δυνατές συνδεσµολογίες στο διακόπτη απόφασης του προτεινόµενου 
οπτικού 3R αναγεννητή όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 6.3. Στην πρώτη δυνατή 
συνδεσµολογία παρατηρείται περισσότερη σηµαντική µείωση της διαµόρφωσης πλάτους 
(amplitude jitter), ενώ στη δεύτερη συνδεσµολογία παρατηρείται σηµαντική µείωση της 
ολίσθησης φάσης (phase jitter). Αναλυτικά οι δύο συνδεσµολογίες περιγρπάφονται παρακάτω.     

Στην πρώτη συνδεσµολογία του αναγεννητή το ανακτηµένο σήµα ρολογιού 
χρησιµοποιείται, ως σήµα ελέγχου (control) στον οπτικό διακόπτη, ενώ το αρχικό σήµα 
δεδοµένων χρησιµοποιείται ως σήµα εισόδου (input). Με αυτή τη συνδεσµολογία κάθε παλµός 
εισόδου αντιλαµβάνεται ένα σταθερό παράθυρο µεταγωγής στην περίοδο των ανακτηµένων 
παλµών ρολογιού, το οποίο δηµιουργείται από τον αντίστοιχο παλµό ρολογιού/ελέγχου. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η µεταγωγή των παλµών δεν οφείλεται µόνο στο παράθυρο µεταγωγής 
των παλµών ελέγχου, αλλά και στο επιπλέον διαφορικό παράθυρο µεταγωγής, που δηµιουργούν 
οι ίδιοι οι παλµοί εισόδου. Με αυτήν τη συνδεσµολογία όπως περιγράφεται αναλυτικότερα 
παρακάτω, προκύπτει στην έξοδο του κυκλώµατος, έντονη µείωση της διαµόρφωσης πλάτους 
του εισερχόµενου σήµατος.   

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, ας θεωρήσουµε ως διακόπτη µια 
συµβολοµετρική διάταξη Mach-Zehnder µε δύο SOAs, όπου ως σήµα εισόδου εισάγονται οι 
παλµοί δεδοµένων και ως σήµα ελέγχου στο SOA-1 (του πάνω βραχίονα του διακόπτη) οι 
παλµοί ρολογιού, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.3 (α). Το παράθυρο µεταγωγής, που 
δηµιουργείται, είναι αποτέλεσµα της διαφορετικής απόκρισης των ενισχυτών των δύο 
βραχιόνων, καθώς ο ενισχυτής του πάνω βραχίονα δέχεται ταυτόχρονα τον παλµό ελέγχου και 
τον παλµό εισόδου, ενώ στον ενισχυτή του κάτω βραχίονα εισέρχεται µόνο ο παλµός εισόδου. 
Με λειτουργία των ενισχυτών στην κατάλληλη περιοχή κορεσµού του κέρδους η µεταβολή του 
κέρδους του ενισχυτή του πάνω βραχίονα οφείλεται, κυρίως, στον παλµό ελέγχου, ενώ είναι  
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Σχήµα 6.3. Συνδεσµολογίες και αρχή λειτουργίας του διακόπτη απόφασης, όταν αυτός ελέγχεται από 
(α) το ανακτηµένο ρολόι και (β) τα αρχικά , παραµορφωµένα δεδοµένα.  

αµελητέα η επίδραση του παλµού εισόδου στον ίδιο ενισχυτή. Αντίθετα, η απόκριση του 
κέρδους του SOA του κάτω βραχίονα καθορίζεται  αποκλειστικά από τον παλµό εισόδου. 

Στην κατάλληλη περιοχή λειτουργίας των ενισχυτών και µε κατάλληλα επιλεγµένες 
ισχείς των σηµάτων εισόδου και ελέγχου, η διαφορική µεταβολή των κερδών των δύο ενισχυτών  
αντισταθµίζει τη διαφορά πλάτους των εισερχόµενων παλµών δηµιουργώντας όµοιο παράθυρο 
µεταγωγής σε όλους τους παλµούς. Η λειτουργία λοιπόν του διακόπτη, βασίζεται στην περιοχή 
κορεσµού αυτού, η οποία διεγείρεται τόσο από το σήµα ελέγχου όσο και από το σήµα εισόδου, 
έτσι ώστε το παράθυρο µεταγωγής να λειτουργήσει ως ψαλιδιστής παλµών. Σύµφωνα µε την 
παραπάνω διατύπωση, το παράθυρο µεταγωγής θα µετάγει τους µικρούς σε πλάτος ισχύος 
παλµούς ελαφρώς ενισχυµένους, ενώ θα µετάγει ένα µέρος της ισχύος από τους µεγάλους σε 
πλάτος ισχύος παλµούς, όπως περιγράφεται και στο δεξί διάγραµµα στο Σχήµα 6.3 (α). Με 
αυτήν τη διαδικασία, οι εισερχόµενοι παλµοί µετάγονται στη θύρα εξόδου του διακόπτη αλλά 
ταυτόχρονα εξισώνονται και τα πλάτη τους, απαλείφοντας σηµαντικά τη διαµόρφωση πλάτους.  
Η συνάρτηση µεταφοράς και οι συνθήκες λειτουργίας αυτής της διάταξης δεν είναι, πλέον, η 
γνωστή συνηµιτονοειδής καµπύλη, αλλά λαµβάνει µία µορφή, που προσεγγίζει περισσότερο τη 
µορφή της βηµατικής συνάρτησης. Η παραπάνω συνδεσµολογία βασίζεται στη διαµόρφωση του 
προφίλ των εισερχόµενων παλµών από το παραγόµενο σταθερό παράθυρο µεταγωγής, όπως 
χαρακτηριστικά απεικονίζεται στο Σχήµα 6.3 (α).  Με την παραπάνω µέθοδο οδήγησης του 
διακόπτη απόφασης, επιτυγχάνεται η µεταγωγή της ενέργειας του κάθε παλµού, η οποία 
συµπίπτει χρονικά µε το παράθυρο µεταγωγής που προκαλεί το ανακτηµένο ρολόι. Συνεπώς το 
αρχικό µέρος του παλµού το οποίο τοποθετείται χρονικά έξω από το αντίστοιχο παράθυρο 
µεταγωγής, δεν θα µεταχθεί, ενώ η απώλεια αυτής της ενέργειας θα αντικατασταθεί από την 
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απόκριση του διακόπτη, όταν το παράθυρο µεταγωγής κλείσει. Η παραπάνω µέθοδος δεν 
εγγυάται εντυπωσιακή µείωση της ολίσθησης φάσης, καθώς όσο µεγαλώνει η χρονική απόκλιση 
των εισερχόµενων παλµών, τόσο θα δυσκολεύει η βελτιστοποίηση του χρονισµού του σήµατος 
ελέγχου, ώστε να συµπέσει χρονικά ένα µέρος της ενέργειας από κάθε παλµό.  Επιπλέον µε 
αυτήν τη διάταξη, οι παλµοί εξόδου προκύπτουν, ουσιαστικά, από τους αρχικούς παλµούς 
δεδοµένων στην είσοδο και, κατά συνέπεια, δεν απαλλάσσονται πλήρως από την αρχική τιµή 
της ολίσθησης φάσης.    

Στη δεύτερη δυνατή συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης, το ανακτηµένο σήµα 
ρολογιού χρησιµοποιείται ως σήµα εισόδου στον οπτικό διακόπτη, ενώ ως σήµα ελέγχου 
χρησιµοποιείται το αρχικό, παραµορφωµένο σήµα δεδοµένων. Αυτή είναι και η πιο κλασσική 
µέθοδος αναγέννησης, στην οποία, ουσιαστικά, το σήµα δεδοµένων «αντιγράφεται» στο σήµα 
ρολογιού. Με αυτήν τη συνδεσµολογία, κάθε παλµός δεδοµένων, που εισάγεται ως παλµός 
ελέγχου, δηµιουργεί ένα παράθυρο µεταγωγής στον οπτικό διακόπτη, το οποίο συµπίπτει 
χρονικά µε έναν αντίστοιχο παλµό ρολογιού, που εισέρχεται ως παλµός εισόδου στο διακόπτη. 
Αν το χρονικό εύρος του παλµού ρολογιού είναι µικρότερο από το χρονικό εύρος του 
παράθυρου µεταγωγής, ο παλµός αυτός µετάγεται στη θύρα µεταγωγής στην έξοδο του 
διακόπτη, φέροντας, πλέον, την πληροφορία του αρχικού παλµού δεδοµένων. Σχηµατικά η 
λειτουργία αυτή αποδίδεται στο Σχήµα 6.3 (β). Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της 
συνδεσµολογία έγκειται στις ιδιότητες επανασυγχρονισµού της διάταξης. Το παράθυρο 
µεταγωγής, το οποίο δηµιουργεί κάθε παλµός δεδοµένων, περικλείει ολόκληρο τον παλµό 
ρολογιού, που είναι συγχρονισµένος µε τον αντίστοιχο παλµό ελέγχου, εφόσον το χρονικό 
εύρος του παραθύρου µεταγωγής είναι µεγαλύτερο χρονικά από το χρονικό εύρος των παλµών 
ρολογιού. Κατά συνέπεια, οι παλµοί ρολογιού µετάγονται ατόφιοι στην έξοδο της διάταξης, 
ακόµα και όταν οι παλµοί δεδοµένων έχουν έντονη χρονική ολίσθηση. ∆εδοµένου, όµως, ότι οι 
παλµοί του ανακτηµένου ρολογιού έχουν πάντα µικρότερη χρονική ολίσθηση από τους 
παλµούς δεδοµένων, το σήµα εξόδου της διάταξης είναι ένα πιστό αντίγραφο του αρχικού 
σήµατος δεδοµένων, αλλά µε σηµαντικά µειωµένη χρονική ολίσθηση. 

Επιπλέον, η διάταξη έχει αναγεννητικές ιδιότητες και όσον αφορά την αναµόρφωση του 
σχήµατος των παλµών δεδοµένων. Είναι προφανές, ότι οι αναγεννηµένοι παλµοί δεδοµένων 
στην έξοδο της διάταξης διατηρούν όλα τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά των ανακτηµένων 
παλµών ρολογιού, συµπεριλαµβανοµένων του σχήµατος αυτών και του µειωµένου επιπέδου 
θορύβου. Όµως, στη συγκεκριµένη συνδεσµολογία ο οπτικός διακόπτης λειτουργεί στην 
περιοχή ασθενούς σήµατος του ηµιαγώγιµου οπτικού ενισχυτή, µε αποτέλεσµα να παράγει στην 
έξοδό του παλµούς ίσου πλάτους για ένα εύρος απόκλισης πλάτους των αρχικών παλµών 
δεδοµένων το πολύ ίσο µε 6 dB, όπως αναλύεται στα [6.21], [6.22].  Τέλος, η συνάρτηση 
µεταφοράς του διακόπτη απόφασης µε αυτήν τη συνδεσµολογία παρουσιάζει ηµιτονοειδής 
µορφή σε αντίθεση µε τη βηµατική συνάρτηση της πρώτης συνδεσµολογίας.  

Η πρώτη συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης υλοποιήθηκε στο πείραµα του 3R 
αναγεννητή στα 10 Gb/s, ενώ η δεύτερη συνδεσµολογία υλοποιήθηκε στο πείραµα του 3R 
αναγεννητή στα 40 Gb/s. Όπως µπορεί να συµπεράνει κανείς από τα πειράµατα αυτά τα οποία 
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παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν, το κύκλωµα µε τη δεύτερη συνδεσµολογία 
επέδειξε καλύτερες αναγεννητικές ιδιότητες, κυρίως αναφορικά µε την αφαίρεση ολίσθησης 
φάσης.   

 

6.2 Οπτικός 3R αναγεννητής δεδοµένων στα 10 Gb/s µε διακόπτες ΜΖΙ  

 Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η υλοποίηση του αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή 
για δεδοµένα στα 10 Gb/s, µε χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ. Συγκεκριµένα 
παρουσιάζονται η πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος αλλά και τα αποτελέσµατα που 
ελήφθησαν κατά τη δοµική του, καταρχάς για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και µετέπειτα 
για το συνολικό κύκλωµα του αναγεννητή τόσο για συνεχή ροή όσο και για ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µεταβλητής διάρκειας. Τέλος δίδονται και αναλύονται επιπλέον µετρήσεις για την 
αξιολόγηση του αναγεννητή όπως µετρήσεις ολίσθησης φάσης και µετρήσεις σφαλµάτων.    

6.2.1 Ανάκτηση ρολογιού στα 10 Gb/s µε διακόπτη ΜΖΙ 

6.2.1.1. Πειραµατική διάταξη 

Η πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού απεικονίζεται στο Σχήµα 
6.4. Συγκεκριµένα η διάταξη αποτελείται από το κύκλωµα παραγωγής του σήµατος δοκιµής στα 
10 Gb/s και από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού. Για την παραγωγή του σήµατος δοκιµής 
υλοποιήθηκε η διάταξη που φαίνεται στο Σχήµα 6.4 βασιζόµενη στις γενικές διατάξεις 
παραγωγής σήµατος οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. Η βασική διαφορά 
στην υλοποίηση του κυκλώµατος παραγωγής σήµατος δοκιµής σε σχέση µε τις διατάξεις που 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3, έγκειται στη µέθοδο απολαβής κέρδους που 
πραγµατοποιήθηκε εδώ κατευθείαν στα 10 Gb/s και στην διαµόρφωση δεδοµένων (συνεχούς 
ροής και πακέτων) η οποία υλοποιήθηκε µε τη χρήση ηλεκτρικού ποµπό-δέκτη (pattern 
generator-error detector ή transceiver). Με τη χρήση ηλεκτρικού transceiver, γίνεται δυνατή η 
µέτρηση λαθών στην έξοδο του κυκλώµατος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4.1.2 του 
Κεφαλαίου 3.  Συνοπτικά, η παραγωγή της αρχικής παλµοσειράς πραγµατοποιήθηκε στα 10 
Gb/s µε τη µέθοδο απολαβής κέρδους σε µία δίοδο λέιζερ (LD1) µε µήκος κύµατος 1549 nm 
και εύρος παλµού (FWHM) 10 ps.  Στη συνέχεια ένας ηλεκτρο-οπτικός διαµορφωτής (MOD) 
χρησιµοποιήθηκε για την διαµόρφωση της οπτικής παλµοσειράς και την παραγωγή 
ψευδοτυχαίας ακολουθίας PRBS 27-1 στην έξοδό του. Για την οδήγηση του διαµορφωτή 
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Σχήµα 6.4. Πειραµατική διάταξη για τη δοκιµή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού στα 10 Gb/s. 

χρησιµοποιήθηκε ένα ηλεκτρικό σήµα NRZ το οποίο µε τη σειρά του δηµιουργήθηκε µε τη 
βοήθεια της ηλεκτρικής γεννήτριας δεδοµένων του pattern generator ο οποίος ήταν διαθέσιµος 
στο ΕΦΕ. Τα δεδοµένα είχαν ρυθµό επανάληψης 10 Gb/s, ενώ µε τον κατάλληλο 
προγραµµατισµό της γεννήτριας δεδοµένων, τα δεδοµένα µπορούσαν να παραχθούν τόσο υπό 
µορφή πακέτων όσο και σε συνεχή ροή. Τέλος, αφού το σήµα δοκιµής ενισχύεται µέσω ενός 
οπτικού ενισχυτή EDFA, το σήµα εισέρχεται στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού. Για την 
δοκιµή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων, το σήµα των 
σύγχρονων πακέτων, εισέρχεται σε ένα πολυπλέκτη ενός σταδίου µε σκοπό την εισαγωγή 
τυχαίας οπτικής φάσης µεταξύ των διαδοχικών πακέτων. Η λειτουργία του πολυπλέκτη για την 
παραγωγή ασύγχρονων πακέτων δεδοµένων, περιγράφεται αναλυτικά στην υπό-ενότητα 3.4.2.       

 Στην είσοδο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού το σήµα διασπάται σε δύο ίσα µέρη 
µέσω ενός 3 dB οπτικού συζεύκτη. Το ένα µέρος του σήµατος εισέρχεται στο κύκλωµα 
ανάκτησης ρολογιού, ενώ το δεύτερο µέρος παραπέµπεται στο τρίτο µέρος της πειραµατικής 
διάταξης, δηλαδή το διακόπτη απόφασης ο οποίος περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Τα 
βασικά δοµικά στοιχεία του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού είναι το φίλτρο Fabry-Perot  και 
ένας ολοκληρωµένος διακόπτης ΜΖΙ.  

Το πρώτο στάδιο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού περιλαµβάνει ένα φίλτρο 
Fabry-Perot τέτοιων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να καλυφθούν οι χρονοσχισµές των 
εισερχόµενων δεδοµένων µε λογικά µηδέν, από λογικούς άσσους. Συγκεκριµένα το φίλτρο που 
χρησιµοποιήθηκε έχει Finesse ίσο µε 47 και FSR τα 10 GΗz, ενώ η βασική διαφορά του µε τα 
φίλτρα που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα πειράµατα (µε τους διακόπτες UNI) είναι το 
γεγονός ότι είναι ολοκληρωµένο. Το ολοκληρωµένο φίλτρο Fabry-Perot κατασκευάζεται 
δηµιουργώντας την κοιλότητα µε τις ανακλαστικές επιφάνειες µέσα σε µία οπτική ίνα, ενώ αυτή 
κατόπιν τοποθετείται σε κατάλληλη συσκευασία [6.23]. Επιπλέον, η ρύθµιση του FSR για την 
ταύτισή του µε το ρυθµό επανάληψης των εισερχόµενων δεδοµένων, σε αυτήν την περίπτωση 
επιτυγχάνεται µέσω ενός ενσωµατωµένου κυκλώµατος ανάδρασης. Το κύκλωµα ανάδρασης, 
ελέγχεται από ένα µέρος της οπτικής ισχύος εξόδου του φίλτρου, το οποίο ρυθµίζει κατάλληλα 
µία συνεχή ηλεκτρική τάση η οποία ασκείται στην κοιλότητα του φίλτρου έτσι ώστε η οπτική 
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ισχύς εξόδου να είναι µέγιστη. Με αυτόν τον τρόπο ρυθµίζεται η κοιλότητα του φίλτρου έτσι 
ώστε να ταυτίζεται το FSR του φίλτρου µε το ρυθµό επανάληψης των εισερχόµενων δεδοµένων.  

Μετά το φίλτρο FPF και αφού το σήµα ενισχυθεί σε ένα οπτικό ενισχυτή ερβίου, το 
σήµα διασπάται σε δύο µέρη µέσω ενός οπτικού συζεύκτη. Τα δύο όµοια σε περιεχόµενο 
σήµατα θα αποτελέσουν τα σήµατα ελέγχου push και pull στο διακόπτη ΜΖΙ-1 ο οποίος θα 
λειτουργήσει ως κύκλωµα εξίσωσης ισχύος κορυφής των παλµών. Πριν την είσοδό τους στο 
διακόπτη, το κάθε ένα από τα σήµατα push και pull διέρχεται από ένα µεταβαλλόµενο οπτικό 
εξασθενητή (VOA) και ένα ελεγκτή πόλωσης (PC) για τη βελτιστοποίηση της ισχύος και της 
πολωτικής κατάστασής του µέσα στο διακόπτη. Επιπλέον το σήµα ελέγχου pull διέρχεται από 
µία οπτική γραµµή καθυστέρησης (ODL) µε εύρος εισερχόµενης καθυστέρησης 300 ps, για 
την εισαγωγή της απαιτούµενης καθυστέρησης στο σήµα pull σε σχέση µε το σήµα push. Με 
αυτή τη γραµµή καθυστέρησης, βελτιστοποιείται το παράθυρο µεταγωγής το οποίο παράγεται 
στο διακόπτη ΜΖΙ από τα δύο µεταξύ τους καθυστερηµένα σήµατα ελέγχου [6.24]. Το σήµα 
εισόδου του διακόπτη ΜΖΙ-1 είναι ένα συνεχές οπτικό σήµα CW µε µήκος κύµατος στα 1555 
nm το οποίο παράγεται από την δίοδο λέιζερ LD2. Το σήµα CW διέρχεται µέσα από ένα 
µεταβαλλόµενο εξασθενητή και ένα ελεγκτή πόλωσης για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
του διακόπτη. Η λειτουργία εξίσωσης των παλµών από το διακόπτη ΜΖΙ-1, επιτυγχάνεται 
λειτουργώντας τον διακόπτη σε βαθύ κορεσµό του κέρδους του από το σήµα εισόδου και τα 
σήµατα ελέγχου. Η αρχή λειτουργίας της εξίσωσης παλµών στο διακόπτη ΜΖΙ, είναι όµοια µε 
τη λειτουργία που περιγράφηκε µε τη χρήση διακόπτη UNI στην υπό-ενότητα 3.2.3. Η βασική 
διαφορά έγκειται στην τεχνική οδήγησης του διακόπτη στην οποία δύο όµοια, χρονικά, 
ελαφρώς καθυστερηµένα µεταξύ τους σήµατα, οδηγούν το διακόπτη αντί ενός όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 µε τη χρήση διακόπτη UNI. Επί της ουσίας, τον πρώτο λόγο για 
τον έλεγχο του διακόπτη τον έχει το πρώτο χρονικά σήµα ελέγχου, δηλαδή το σήµα push, 
καθώς αυτό από µόνο του είναι αρκετό για την δηµιουργία του παράθυρου µεταγωγής και κατά 
συνέπεια τη λειτουργία µετατροπής µήκους κύµατος (για τη συγκεκριµένη εφαρµογή). Ο ρόλος 
του σήµατος pull, περιορίζεται απλά στο να ‘κλείσει’ το παράθυρο µεταγωγής συντοµότερα και 
να “επιταχύνει” την λειτουργία του διακόπτη.  

Η τεχνική της διαφορικής οδήγησης διακόπτη ΜΖΙ push-pull, αλλά και η εφαρµογή 
της, περιγράφεται αναλυτικά στην υπό-ενότητα 2.6.3. Στην περίπτωση του κυκλώµατος 
ανάκτησης ρολογιού µε ΜΖΙ, η τεχνική διαφορικής οδήγησης εφαρµόζεται στο διακόπτη, έτσι 
ώστε να συρρικνωθεί το παράθυρο µεταγωγής και κατά συνέπεια ο παλµός εξόδου στο 
ανακτηµένο ρολόι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η διαπαλµική παρεµβολή και συνεπώς το 
υπόβαθρο ισχύος στο ανακτηµένο ρολόι. Στην έξοδο του διακόπτη ΜΖΙ µε τη βοήθεια ενός 
οπτικού ζωνοπερατού φίλρου επιλέγεται το ανακτηµένο ρολόι στα 1555 nm και ταυτόχρονα 
φιλτράρεται ο θόρυβος ASE ο οποίος παράγεται από τους ενισχυτές SOA µέσα στο διακόπτη.                       

6.2.1.2. Αποτελέσµατα για συνεχή ροή δεδοµένων 

 Σε πρώτη φάση, το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού δοκιµάστηκε µε συνεχή ροή 
δεδοµένων στα 10 Gb/s. Τα αποτελέσµατα τα οποία καταγράφηκαν στον παλµογράφο  
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Σχήµα 6.5. Ίχνη παλµογράφου (επάνω) και διαγράµµατα µατιού (κάτω) όπως  καταγράφηκαν (α) στην 
είσοδο του κυκλώµατος, (β) στην έξοδο του φίλτρου FPF και (γ) στην έξοδο του κυκλώµατος εξίσωσης 
παλµών, διακόπτη ΜΖΙ-1.  Χρονική κλίµακα ιχνών: 500 ps/div, µατιών (α), (γ): 50 ps/div, µατιού (β): 
10 ps/div. 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.5 Στην επάνω σειρά παρουσιάζονται τα ίχνη των σηµάτων ενώ 
στην κάτω σειρά παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα µατιού σκανδαλίζοντας τον 
παλµογράφο µε ηλεκτρικό σήµα στα 10 GΗz. Για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
επιλέχθηκε το χρονικό µέρος του σήµατος δοκιµής, στο οποίο περιλαµβάνεται ο µέγιστος 
αριθµός συνεχόµενων λογικών ‘0’ στην ακολουθία της PRBS. Συγκεκριµένα το χρονικό σκέλος 
της ακολουθίας που απεικονίζεται στο Σχήµα 6.5 (α) περιλαµβάνει επτά διαδοχικά λογικά ‘0’ 
ακολουθούµενα από ένα λογικό ‘1’ και στη συνέχεια από έξι λογικά ‘0’. Το συγκεκριµένο µέρος 
της ακολουθίας αποτελεί την αυστηρότερη δοκιµή για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού καθώς 
αναδεικνύει τη δυνατότητα του κυκλώµατος να κλειδώνει στο ρυθµό του εισερχόµενου σήµατος 
ακόµα και όταν η πυκνότητα λογικών ‘1’ στην ακολουθία είναι µικρή. 

Η λειτουργία του φίλτρου FPF στο πρώτο στάδιο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού 
απεικονίζεται στο Σχήµα 6.5 (β). Όλες οι χρονοσχισµές µε λογικά ‘0’ έχουν αντικατασταθεί 
από λογικά ‘1’ µε έντονη διαµόρφωση πλάτους όπως αναµενόταν. Συγκεκριµένα, η µέγιστη 
απόκλιση πλάτους, -η οποία ορίζεται από την διαφορά µεταξύ του παλµού µε την ελάχιστη ισχύ 
κορυφής και του παλµού µε τη µέγιστη ισχύ κορυφής, βρίσκεται στην χρονική περιοχή του 
εισερχόµενου σήµατος µε τα πολλά διαδοχικά λογικά ‘0’ και µετρήθηκε ίση µε 7 dB τόσο από 
το ίχνος του σήµατος µετά το FPF, όσο και από το αντίστοιχο διάγραµµα µατιού. Όπως 
αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.5 (γ), η λειτουργία 
εξίσωσης παλµών στο διακόπτη ΜΖΙ-1 αναιρεί πλήρως την απόκλιση πλάτους και εξισώνει τους 
παλµούς στην έξοδό του. Το διάγραµµα µατιού επιβεβαιώνει την πολύ καλή ποιότητα των 
παλµών του ανακτηµένου ρολογιού. Το επόµενο στάδιο της δοκιµής του κυκλώµατος 
ανάκτησης ρολογιού περιλαµβάνει τη δοκιµή του µε πακέτα δεδοµένων, τα αποτελέσµατα της 
οποίας παρουσιάζονται αµέσως µετά.       
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6.2.1.3. Αποτελέσµατα για πακέτα δεδοµένων στα 10 Gb/s  

Για την αρχική δοκιµή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε ΜΖΙ, επιλέχθηκαν 
απλές µορφές σύγχρονων πακέτων δεδοµένων, έτσι ώστε να µελετηθεί η συµπεριφορά του 
κυκλώµατος σε ευκολότερες συνθλήκες κίνησης δεδοµένων. Η επιτυχής υλοποίηση του 
κυκλώµατος σε απλές συνθήκες δοκιµής θα επέτρεπε την περαιτέρω µελέτη του µε ποιο 
απαιτητικά σήµατα δοκιµής. Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού τα οποία καταδεικνύουν την επιτυχή λειτουργία του, σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν αναλυτικά στην πρώτη αναφορά στο κύκλωµα ανάκτησης 
ρολογιού στην ενότητα 3.2. Στο Σχήµα 6.6 απεικονίζεται η εξέλιξη ενός οπτικού πακέτου από 
την είσοδο του κυκλώµατος, στην έξοδο του φίλτρου και τέλος στην έξοδο του διακόπτη ΜΖΙ-
1. Το πακέτο εισόδου (Σχήµα 6.6 (α)) έχει διάρκεια 5,4 ns, το οποίο στα 10 Gb/s περιέχει 54 
bit.  

Στο Σχήµα 6.6 (β) φαίνεται το αντίστοιχο πακέτο µετά το φίλτρο FPF το οποίο είναι 
ένα πακέτο ρολογιού µε έντονη, σχεδόν τριγωνική κατά µήκος του πακέτου, διαµόρφωση 
πλάτους. Η διαµόρφωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει συσσώρευση ενέργειας στο 
φίλτρο από την αρχή µέχρι και λίγο πριν το τέλος του πακέτου όπου συνεχώς περισσότεροι 
παλµοί δεδοµένων εισέρχονται στο φίλτρο. Κατόπιν, το πλάτος ισχύος των εξερχόµενων 
παλµών φθίνει εκθετικά ως αποτέλεσµα του φαινόµενου µνήµης του φίλτρου, το οποίο 
αναδύεται όταν δεν εισέρχονται πλέον στο φίλτρο άλλοι παλµοί δεδοµένων.  

Η απόκλιση πλάτους και σε αυτήν την περίπτωση είναι κοντά στα 7 dB, και αναιρείται 
πολύ ικανοποιητικά από το διακόπτη ΜΖΙ-1 όπως απεικονίζεται από το Σχήµα 6.6 (γ). Τα 
µόνα σηµεία στα οποία παραµένει η διαµόρφωση πλάτους είναι η αρχή αλλά και ένα 
µεγαλύτερο χρονικά µέρος από το τέλος του πακέτου. Όπως ορίστηκε και στο Κεφάλαιο 3, το 
προτεινόµενο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού κατά την λειτουργία του µε πακέτα δεδοµένων, 
απαιτεί µία χρονική σταθερά για την πλήρη ανάκτηση του ρολογιού αλλά και µία µεγαλύτερη 
χρονική σταθερά για την πλήρη σβέση αυτού, όταν το αντίστοιχο εισερχόµενο πακέτο 
δεδοµένων σταµατάει. Οι σταθερές αυτές για την υλοποίηση του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού µε διακόπτη ΜΖΙ στα 10 Gb/s και µε φίλτρο FPF µε Finesse 47, µετρήθηκαν 2 bit ή 
200 ps για το χρόνο ανάκτησης (TR) και 1,8 ns ή 18 bit για το χρόνο σβέσης (TF), τα οποία 
είναι σκιαγραφηµένα στο ανακτηµένο πακέτο ρολογιού (Σχήµα 6.6 (γ)). 

 

 
Σχήµα 6.6. Ίχνη παλµογράφου όπως  καταγράφηκαν (α) στην είσοδο του κυκλώµατος, (β) στην έξοδο 
του φίλτρου FPF και (γ) στην έξοδο του διακόπτη εξίσωσης παλµών ΜΖΙ-1, για λειτουργία µε πακέτα 
δεδοµένων.  Χρονική κλίµακα: (α), (γ) 1,2 ns/div, (β) 700 ps/div. 
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6.2.2 3R αναγέννηση στα 10 Gb/s 

6.2.2.1 Πειραµατική διάταξη 

 Το τελευταίο στάδιο της διάταξης µε το οποίο ολοκληρώνεται το κύκλωµα της 3R 
αναγέννησης στα 10 Gb/s, είναι ο διακόπτης απόφασης. Στο Σχήµα 6.7 παρουσιάζεται η 
συνολική πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος του αναγεννητή το οποίο αποτελείται κατά 
σειρά  από την διάταξη παραγωγής σήµατος δοκιµής  στα 10 Gb/s, το κύκλωµα ανάκτησης 
ρολογιού όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο και τέλος το διακόπτη απόφασης. 
Το σήµα δοκιµής, διαιρείται σε δύο µέρη αµέσως µετά την παραγωγή του, έτσι ώστε το ένα 
µέρος να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση ρολογιού και το δεύτερο µέρος να εισαχθεί στο 
διακόπτη απόφασης για τη διαδικασία της 3R αναγέννησης. Ο διακόπτης απόφασης είναι ένας 
διακόπτης ΜΖΙ (ΜΖΙ-2) η κατάσταση λειτουργίας του οποίου (µεταγωγή/µη µεταγωγή) 
ελέγχεται από το ανακτηµένο ρολόι ενώ το εισερχόµενο σήµα δεδοµένων χρησιµοποιείται ως 
το σήµα εισόδου. Πριν την είσοδό των σηµάτων αυτών στον διακόπτη ΜΖΙ-2, το κάθε ένα από 
αυτά, διέρχεται από ένα οπτικό εξασθενητή (VOA) και ένα ελεγκτή πόλωσης (PC) για τη 
βελτιστοποίηση της ισχύος και της πολωτικής κατάστασής του µέσα στο διακόπτη. Επιπλέον το 
σήµα ελέγχου διέρχεται από µία οπτική γραµµή καθυστέρησης (ODL) µε εύρος εισερχόµενης 
καθυστέρησης 300 ps, για τον συγχρονισµό των σηµάτων εισόδου και ελέγχου µέσα στο 
διακόπτη.  

Στον διακόπτη ΜΖΙ-2 λοιπόν πραγµατοποιείται η λογική πράξη AND µεταξύ του 
ανακτηµένου ρολογιού και του αντίστοιχου εισερχόµενου πακέτου µε το αποτέλεσµα της 
οποίας να εξάγεται στην θύρα µεταγωγής του διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι 
απαραίτητος ο διαφορικός έλεγχος του διακόπτη ΜΖΙ-2 µε τη µέθοδο push-pull. Αυτό βέβαια 
ισχύει αφενός διότι πραγµατοποιείται λογική πράξη AND µεταξύ των σηµάτων εισόδου και 
ελέγχου, και αφετέρου γιατί η τελευταία λειτουργία υλοποιείται στα 10 Gb/s. Κάτι τέτοιο 
σηµαίνει ότι το παράθυρο µεταγωγής το οποίο δηµιουργείται από κάθε εισερχόµενο παλµό 
ελέγχου στο διακόπτη, (72 ps όπως µετρήθηκε πειραµατικά και παρουσιάστηκε στην 
παράγραφο 2.7.3.2 του Κεφαλαίου 2) είναι µεγαλύτερο από τον αντίστοιχο εισερχόµενο παλµό 
και ταυτόχρονα µικρότερο από τη χρονική απόσταση δύο διαδοχικών bit στη θύρα εισόδου 
(100 ps για λειτουργία στα 10 Gb/s). Όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα του κεφαλαίου, 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει για λειτουργία των διακοπτών στα 40 Gb/s, όπου το παράθυρο 
µεταγωγής µε µονό σήµα ελέγχου (72 ps) είναι µεγαλύτερο από τη χρονική απόσταση δύο 
διαδοχικών bit (25 ps), οπότε η εφαρµογή της διαφορικής οδήγησης γίνεται επιτακτική, τόσο 
για την ανάκτηση ρολογιού, όσο και για τον διακόπτη απόφασης.  Εφόσον το ανακτηµένο ρολόι 
δρα ως σήµα ελέγχου στον διακόπτη απόφασης ΜΖΙ-2, οι µεταγόµενοι παλµοί στην έξοδο του 
διακόπτη αποτελούνται από τους αρχικούς παλµούς µήκους κύµατος στα 1549 nm. Στην έξοδο 
λοιπόν του κυκλώµατος, το αναγεννηµένο σήµα επιλέγεται φασµατικά µε το κατάλληλο οπτικό 
ζωνοπερατό φίλτρο.  

Αναφορικά µε την κατανάλωση οπτικής ενέργειας, ο 3R αναγεννητής αποδείχθηκε ένα 
κύκλωµα ιδιαίτερα χαµηλών απαιτήσεων. Συγκεκριµένα, για τη βέλτιστη λειτουργία του  
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Σχήµα 6.7. Πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος 3R αναγέννησης για δεδοµένα στα 10 Gb/s. 

κυκλώµατος, οι συνθήκες λειτουργίας ενδεικτικά περιλαµβάνουν όσον αφορά το ΜΖΙ-1, οπτική 
ισχύς του CW σήµατος ίση µε 540 µW και µέση ενέργεια των παλµών ελέγχου ίση µε 45 fJ ανά 
παλµό για το σήµα push, και 22 fJ ανά παλµό για το σήµα pull.  Για το ΜΖΙ-2 οι συνθήκες 
λειτουργίες που καταγράφηκαν περιλαµβάνουν µέση ενέργεια των παλµών ελέγχου ίση µε 40 fJ 
ανά παλµό και µέση ενέργεια των παλµών εισόδου ίση µε 30 fJ ανά παλµό. Οι τιµές ενέργειες 
ανά παλµό στο διακόπτη ΜΖΙ-2 µαρτυρούν τη λειτουργία του διακόπτη κοντά στην περιοχή 
κορεσµού, αφού για συνθήκες λειτουργίας ποιο κοντά στο περιοχή small-signal, οι 
απαιτούµενες ενέργειες πλησιάζουν τα 10 fJ όπως προέκυψε από τις πειραµατικές αναλύσεις.. Τα 
ρεύµατα µε τα οποία τροφοδοτούνταν οι SOA των διακοπτών ήταν περίπου 220 mA και 260 
mA για το διακόπτη ΜΖΙ-1 και 150 mA και 270 mA για το διακόπτη ΜΖΙ-2. Η διαφορά στα 
ρεύµατα των SOA σε κάθε διακόπτη προκύπτει από την ασυµµετρία των διακοπτών αυτών 
σχετικά µε τους λόγους σύζευξης των συζευκτών εισόδου και εξόδου του συµβολοµέτρου. Η 
ασυµµετρία αυτή αντισταθµίζεται πειραµατικά µε τα ρεύµατα έκχυσης των SOA.    

Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, η λειτουργία της 3R 
αναγέννησης στον διακόπτη ΜΖΙ-2 εµπίπτει στην πρώτη κατηγορία από τις δύο που 
περιγράφονται στην υπό-ενότητα 6.1.3. ∆ηλαδή, ο διακόπτης απόφασης ελέγχεται οπτικά από 
το ανακτηµένο ρολόι και όχι από τα εισερχόµενα, δυνητικά, παραµορφωµένα δεδοµένα. Οι 
αναγεννητικές ιδιότητες της διάταξης εποµένως πηγάζουν από την έντονη µη γραµµική 
συµπεριφορά του διακόπτη ΜΖΙ-2 κατά τη λειτουργία της πράξης AND. Οι ηµιαγωγοί του 
διακόπτη, στη συγκεκριµένη συνδεσµολογία, λειτουργούν στην περιοχή έντονου κορεσµού, µε 
αποτέλεσµα η ηµιτονοειδής συνάρτηση µεταφοράς του συµβολοµέτρου να εκφυλίζεται σε µια 
καµπύλη παρόµοια µε αυτή της βηµατικής συνάρτησης, και ο διακόπτης να παρουσιάζει 
αυξηµένες δυνατότητες, όσον αφορά στη µείωση της διαµόρφωση πλάτους των εισερχόµενων 
παλµών. Κατά συνέπεια, αυτή η συνδεσµολογία έχει πιθανώς καλύτερες αναγεννητικές ιδιότητες, 
όσον αφορά την αναµόρφωση του σχήµατος των παλµών δεδοµένων, συγκριτικά µε την δεύτερη 
συνδεσµολογία οπτικών αναγεννητών µε την οποία πραγµατοποιήθηκε ο αναγεννητής στα 40 
Gb/s (ενότητα 6.3). Υστερεί, όµως, της δεύτερης συνδεσµολογίας ως προς την ικανότητα 
επανασυγχρονισµού των παλµών δεδοµένων όπως αποδεικνύεται και πειραµατικά, καθώς σε 
αυτή τη διάταξη οι παλµοί εξόδου προκύπτουν, ουσιαστικά, από τους αρχικούς παλµούς 
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δεδοµένων στην είσοδο και, κατά συνέπεια, δεν απαλλάσσονται πλήρως από την αρχική 
ολίσθηση φάσης (phase jitter).    

6.2.2.2 Αποτελέσµατα για συνεχή ροή δεδοµένων 

Στο Σχήµα 6.8 απεικονίζεται η εξέλιξη του σήµατος µέσα στο κύκλωµα του 3R 
αναγεννητή τόσο από καταγεγραµµένα ίχνη όσο και από τα αντίστοιχα διαγράµµατα µατιού. 
Συγκεκριµένα στις δύο πρώτες σειρές συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του σήµατος δοκιµής και 
του αντίστοιχου ανακτηµένου ρολογιού για το χρονικό τµήµα της ακολουθίας δεδοµένων που 
περιλαµβάνει τα επτά διαδοχικά λογικά ‘0’. Στην τρίτη και τελευταία σειρά στο Σχήµα 6.8, 
παρουσιάζεται το σήµα στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη ΜΖΙ-2 στην οποία λαµβάνονται τα 
αναγεννηµένα δεδοµένα  

Σηµαντική είναι η µείωση του θορύβου στον αναγεννητή κυρίως στο επίπεδο του 
λογικού ‘0’, σε σχέση µε το εισερχόµενο σήµα, όπως επιβεβαιώνεται τόσο από το διάγραµµα 
µατιού του ανακτηµένου ρολογιού όσο και από το διάγραµµα µατιού και το ίχνος του 
αναγεννηµένου σήµατος. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το παράθυρο µεταγωγής  
επιλέγει µόνο τη χρονοσχισµή που αντιστοιχεί στο εύρος του εισερχόµενου παλµού, ενώ ο 
θόρυβος που µεσολαβεί µεταξύ των bit, παραµένει στην θύρα µη-µεταγωγής του διακόπτη 
απόφασης. Επιπλέον, φανερή είναι η βελτίωση της διαµόρφωσης πλάτους (amplitude jitter ή 

    

 

Σχήµα 6.8. Αποτελέσµατα (ίχνη και διαγράµµατα µατιού) για κάθε στάδιο του 3R αναγεννητή για 
συνεχή ροή δεδοµένων στα 10 Gb/s    
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amplitude modulation) στο αναγεννηµένο σήµα σε σχέση µε το εισερχόµενο σήµα, όπως 
καταδεικνύουν τα αντίστοιχα ίχνη στο Σχήµα 6.8. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στον κορεσµό 
των ενισχυτών SOA του διακόπτη από το σήµα ελέγχου µε αποτέλεσµα παράλληλα µε τη 
διαδικασία µεταγωγής να επιτυγχάνεται και εξίσωση των εισερχόµενων παλµών.  

Αναφορικά µε την ολίσθηση φάσης, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι επαρκή 
για ασφαλή συµπεράσµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ολισθηση φάσης του 
εισερχόµενου σήµατος δεν ήταν επαρκής ώστε να είναι φανερός στα καταγεγραµµένα 
αποτελέσµατα από τον παλµογράφο. Στην περίπτωση που η τιµή της ολίσθησης φάσης είναι 
µικρή, και η ευαισθησία του παλµογράφου δεν είναι επαρκής για να τον καταγράψει, τότε 
χρησιµοποιείται η µέθοδος της φασµατικής ολοκλήρωσης η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

6.2.2.3 Αποτελέσµατα για σύγχρονα και ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων 

Το συνολικό κύκλωµα του αναγεννητή δοκιµάστηκε επιτυχώς για συνεχή ροή 
δεδοµένων, επιτρέποντας την περαιτέρω δοκιµή του µε ποιο απαιτητικές συνθήκες κίνησης 
δεδοµένων. Έτσι λοιπόν το τελευταίο στάδιο δοκιµής του 3R αναγεννητή περιλάµβανε τη 
λειτουργία του µε σύγχρονα και ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους. Με αυτόν τον 
τρόπο το προτεινόµενο κύκλωµα δοκιµάζεται σε κάθε πιθανή κίνηση δεδοµένων που δυνητικά 
θα αντιµετώπιζε σε ένα οπτικό δίκτυο µεταγωγής πακέτων. 

  
Σχήµα 6.9. Αποτελέσµατα (ίχνη παλµογράφου) όπως καταγράφηκαν σε κάθε στάδιο του 3R αναγεννητή 
για δοκιµή (α) µε σύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους (χρονική κλίµακα 3,8 ns/div) και (β) 
µε ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους (χρονική κλίµακα 1,9 ns/div). Στη στήλη (γ) 
παρουσιάζεται η εξέλιξη ενός µόνο πακέτου µέσα στο κύκλωµα (χρονική κλίµακα 1,2 ns/div).  
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Στο Σχήµα 6.9 παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα ίχνους τα οποία καταγράφηκαν 
στον παλµογράφο σε κάθε στάδιο του κυκλώµατος για διαφορετικούς τύπους κίνησης 
δεδοµένων. Συγκεκριµένα, στη στήλη (α) παρουσιάζονται τα ίχνη για τη λειτουργία του 
κυκλώµατος του αναγεννητή µε σύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους τα οποία 
παράχθηκαν παρακάµπτοντας τον πολυπλέκτη στο κύκλωµα παραγωγής σήµατος δοκιµής. Τα 
εισερχόµενα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση έχουν χρονική διάρκεια (από αριστερά προς τα 
δεξιά) 11,6 ns, 4 ns και 5,4 ns τα οποία περιέχουν 116  bit, 40 bit και 54 bit αντίστοιχα. Για 
αυτά τα πακέτα οι λειτουργίες της ανάκτησης ρολογιού και 3R αναγέννησης 
πραγµατοποιήθηκαν επιτυχώς. Ο χρόνος ανάκτησης ρολογιού µετρήθηκε 200 ps ή 2 bit, ενώ ο 
χρόνος σβέσης κυµαίνεται από 17 εώς 19 bit. Η µικρή αυτή διακύµανση οφείλεται αφενός στα 
ιαφορετικά µήκη των πακέτων δεδοµένων και αφετέρου στο διαφορετικό περιεχόµενο των 
πακέτων αυτών και συγκεκριµένα στην αναλογία µεταξύ λογικών ‘0’ και λογικών ‘1’. Τα πακέτα 
τα οποία περιέχουν περισσότερα λογικά ‘1’ προκαλούν µικρή αύξηση του χρόνου σβέσης στο 
κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, δεδοµένου ότι η συσσωρευµένη ενέργεια στο FPF µε αυτά τα 
πακέτα είναι µεγαλύτερη και συνεπώς το φαινόµενο µνήµης του φίλτρου ενισχύεται ελαφρώς.  

 Στη στήλη (β) στο Σχήµα 6.9, παρουσιάζονται τα ίχνη του σήµατος που 
καταγράφηκαν για κάθε στάδιο του κυκλώµατος του αναγεννητή για ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων διαφόρου µήκους. Τα ασύγχρονα πακέτα παράχθηκαν κάνοντας χρήση του 
πολυπλέκτη ασύγχρονων πακέτων όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 6.7. Τα µήκη των ασύγχρονων 
πακέτων είναι (από αριστερά προς τα δεξιά στο Σχήµα 6.9 (β)), 4 ns, 3 ns και 4 ns τα οποία 
αντιστοιχούν σε περιεχόµενο 40  bit, 30 bit και 40 bit. Και σε αυτήν την περίπτωση το κύκλωµα 
του 3R αναγεννητή λειτούργησε επιτυχώς καταδεικνύοντας την λειτουργικότητά του σε 
οποιαδήποτε µορφή δικτυακής κίνησης δεδοµένων. Το ανακτηµένο ρολόι επιδεικνύει και εδώ 
µικρούς χρόνους ανάκτησης και σβέσης και συγκεκριµένα οι τιµές αυτές είναι όµοιες µε τους 
χρόνους ανάκτησης και σβέσης που παρουσιάστηκαν για τα σύγχρονα πακέτα νωρίτερα. Για 
επιβεβαίωση της επιτυχούς λειτουργίας του 3R αναγεννητή, στο Σχήµα 6.9 (γ) παρουσιάζονται 
σε µεγέθυνση τα αποτελέσµατα για το µικρό από τα σύγχρονα πακέτα της στήλης (α). Από όλα 
τα παραπάνω αποτελέσµατα, επιβεβαιώνεται ή βασική λειτουργία του κυκλώµατος χωρίς όµως 
αυτά να επιδεικνύουν λεπτοµερή χαρακτηριστικά για την ακριβέστερη εκτίµηση της λειτουργίας 
του αναγεννητή.  

Η απευθείας σύγκριση των διαγραµµάτων µατιού των εισερχόµενων και των 
αναγεννηµένων, σύγχρονων και ασύγχρονων πακέτων, όπως παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.10, 
έχουν σίγουρα να προσφέρουν περισσότερη πληροφορία αναφορικά µε την λειτουργία του 
αναγεννητή. Όπως φαίνεται και από τα διαγράµµατα του σχήµατος, υπάρχει περιορισµένη αλλά 
σαφής µείωση τόσο της ολίσθησης φάσης και του θορύβου στο επίπεδο του µηδέν, όσο και της 
διαµόρφωσης πλάτους. Ειδικότερα στην περίπτωση τον ασύγχρονων πακέτων τα οποία 
παρουσιάζονται για µια τυχαία σχέση φάσης µεταξύ τους, τα διαγράµµατα επιδεικνύουν µία 
εντονότερη βελτίωση του σήµατος αναφορικά µε τη διαµόρφωση πλάτους. Η βελτίωση σε 
επίπεδο διαµόρφωσης πλάτους στα ασύγχρονα πακέτα είναι εντονότερη καθώς υπήρχε ήδη 
µεγαλύτερη διαµόρφωση πλάτους στα εισερχόµενα πακέτα. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη  
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Σχήµα 6.10. ∆ιαγράµµατα µατιού (α) στην είσοδο και (β) στην έξοδο του αναγεννητή για σύγχρονη και 
ασύγχρονη κίνηση πακέτων δεδοµένων (χρονική κλίµακα: 10 ps/div).  

λειτουργία του πολυπλέκτη από την οποία εντάθηκε η διαµόρφωση πλάτους µεταξύ των 
πακέτων τα οποία διένυσαν διαφορετικά µονοπάτια. Επιπλέον, από τα διαγράµµατα µατιού 
διαφαίνεται µία µικρή βελτίωση στην ολίσθηση φάσης χωρίς όµως να είναι δυνατός ο ακριβής 
υπολογισµός της τιµής της. ∆εδοµένου ότι η αφαίρεση της ολίσθησης φάσης από ένα 
παραµορφωµένο σήµα, είναι ίσως η δυσκολότερη αλλά και η ποιο σηµαντική αποστολή ενός 3R 
αναγεννητή -όπως αποδεικνύεται τουλάχιστον από τη διεθνή βιβλιογραφία, έχει αναπτυχθεί µία 
τεχνική µέτρησης της ολίσθησης φάσης χρησιµοποιώντας το µικροκυµατικό φάσµα του 
σήµατος. Πλήρης ανάλυση της µεθόδου αυτής, αλλά και των µετρήσεων στο κύκλωµα του 
προτεινόµενου αναγεννητή παρουσιάζονται στην επόµενη υπό-ενότητα. 

6.2.3 Επιπλέον µετρήσεις  

6.2.3.1 Μετρήσεις ολίσθησης φάσης – Μέθοδος φασµατικής ανάλυσης 

Οι πιο διαδεδοµένες και ευρύτατα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για τη µέτρηση της 
ολίσθησης φάσης παλµών ή phase/timing jitter είναι οι εξής δύο:  

• µέσω του διαγράµµατος µατιού του σήµατος, µε υπολογισµό της χρονικής ολίσθησης 
από κατάλληλο λογισµικό εργαλείο σε έναν ψηφιακό παλµογράφο,  και 
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• µέσω ανάλυσης του φασµατικού περιεχοµένου του σήµατος γύρω από τις αρµονικές 
συνιστώσες ρολογιού σε έναν µικροκυµατικό αναλυτή φάσµατος. 

Η δεύτερη µέθοδος προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς στην πρώτη µέθοδο η µετρούµενη 
τιµή χρονικής ολίσθησης περιλαµβάνει, επιπλέον, τη χρονική ολίσθηση, που εισάγει το σύστηµα 
διάγνωσης του παλµογράφου. Συνήθως η τιµή αυτή είναι της τάξεως των µερικών psec, αν και 
πρόσφατα κατέστη δυνατός ο υψηλής ακριβείας υπολογισµός της χρονικής ολίσθησης [6.25] µε 
χρήση σχετικά καινούριων στην αγορά υποσυστηµάτων του παλµογράφου, τα οποία εισάγουν 
επιπλέον χρονική ολίσθηση, που δεν ξεπερνά τις µερικές εκατοντάδες fsec. 

Για την αξιολόγηση του προτεινόµενου κυκλώµατος του 3R αναγεννητή στα πλαίσια 
αυτής της διατριβής χρησιµοποιήθηκε κυρίως η δεύτερη µέθοδος υπολογισµού της ολίσθησης 
φάσης καθώς από την πρώτη καταγράφηκαν κάποιες ενδεικτικές τιµές µειωµένης ακρίβειας. Ο 
χαρακτηρισµός του κυκλώµατος έγινε µε συνεχούς ροής δεδοµένα ως σήµα εισόδου και όχι 
σύγχρονα ή ασύγχρονα πακέτα, δεδοµένου ότι η µέθοδος, η οποία βασίζεται στην ανάλυση του 
µικροκυµατικού φάσµατος του σήµατος, είναι θεµελιωµένη µόνο για σήµατα συνεχούς ροής και 
δεν υπάρχει αντίστοιχη µέθοδος για σήµατα σε µορφή πακέτων. Ο χαρακτηρισµός του 
κυκλώµατος µε είσοδο πακέτα δεδοµένων, επιχειρήθηκε µε χρήση του παλµογράφου και 
αξιολόγηση του διαγράµµατος µατιού του σήµατος, όµως οι µετρούµενες τιµές ολίσθησης 
φάσης δε διέφεραν από τις αντίστοιχες της ίδιας µεθόδου για συνεχή ροή δεδοµένων. Οι τιµές 
αυτές ήταν, µάλιστα, πολύ κοντά στο διακριτικό όριο του παλµογράφου, µε αποτέλεσµα να µην 
είναι δυνατή η εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Το γεγονός, ότι οι τελικές µετρήσεις για 
την ολίσθηση φάσης των ανακτηµένων παλµών ρολογιού και των αναγεννηµένων δεοµένων 
προέκυψαν µε είσοδο στο κύκλωµα δεδοµένα συνεχούς ροής, δεν αίρει την ορθότητα των 
συµπερασµάτων για την απόδοση του κυκλώµατος, καθώς αποτελούν σίγουρα µια πολύ κοντά 
στην πραγµατικότητα ένδειξη για την απόδοση του κυκλώµατος 3R αναγέννησης µε είσοδο 
σύγχρονα ή ακόµα και ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων. 

 

Α. Μέτρηση ολίσθησης φάσης µε παλµογράφο µέσω του διαγράµµατος µατιού 

Με αυτή τη µέθοδο, το λογισµικό εργαλείο του παλµογράφου υπολογίζει µέσω του 
διαγράµµατος µατιού του σήµατος µια τιµή  m

Jσ  για τη µέση τιµή ολίσθησης φάσης των 

παλµών του σήµατος. Η τιµή αυτή συµπεριλαµβάνει τη µέση χρονική απόκλιση o
Jσ  , την οποία 

εισάγει το σύστηµα διάγνωσης του παλµογράφου. Εποµένως, η µέση τιµή της πραγµατικής 
χρονικής απόκλισης του σήµατος δίνεται από τη σχέση 4.13 

o
J

m
J

r
J σσσ −=          (6.1) 

Η µέθοδος αυτή µπορεί να υπολογίσει την ολίσθηση φάσης των παλµών είτε το 
χαρακτηριζόµενο σήµα είναι σήµα ρολογιού, είτε είναι σήµα δεδοµένων. Το κύριο µειονέκτηµά 
της είναι ότι η µέση χρονική απόκλιση, την οποία εισάγει ο παλµογράφος, είναι πολλές φορές 
αρκετά µεγάλη, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται σηµαντικά η διακριτική ικανότητα της 
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µέτρησης [6.26]. Ο παλµογράφος,  που είναι διαθέσιµος στο εργαστήριο και χρησιµοποιήθηκε 
στα πλαίσια αυτής της διατριβής, εισάγει µέση χρονική απόκλιση ίση, περίπου, µε 5 psec, το 
οποίο σηµαίνει ότι η µέτρηση της χρονικής απόκλισης του εισερχόµενου σήµατος, όταν αυτή 
είναι µικρότερη από 5 psec, είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί. 

 

B. Μέτρηση ολίσθησης φάσης µέσω ανάλυσης του µικροκυµατικού φάσµατος 

Είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος υπολογισµού της µέσης τιµής ολίσθησης φάσης ενός 
σήµατος και έχει χρησιµοποιηθεί για το χαρακτηρισµό πληθώρας κυκλωµάτων, κυρίως οπτικών 
υψίρρυθµων ποµπών [6.27], [6.28] και οπτικών κυκλωµάτων ανάκτησης ρολογιού [[6.29], [6.30]. 
Αναλυτική θεωρητική θεµελίωση αυτής της µεθόδου µπορεί να βρεθεί στην [6.31]. 

Η µέθοδος αυτή απαιτεί τη χρήση µικροκυµατικού αναλυτή φάσµατος ως διαγνωστικού 
οργάνου και βασίζεται στο γεγονός, ότι το φασµατικό περιεχόµενο της ολίσθησης φάσης ενός 
σήµατος ανιχνεύεται στη βάση κάθε αρµονικής ρολογιού του σήµατος. Για παράδειγµα, αν το 
παλµικό σήµα ρολογιού έχει συχνότητα επανάληψης f1 και, αντίστοιχα, περίοδο παλµών Τ1, 
τότε το µικροκυµατικό φάσµα του σήµατος έχει τη µορφή, που φαίνεται στο Σχήµα 6.11 (α). 

Ο παράγοντας Ν είναι ένας παράγοντας κανονικοποίησης, που χρησιµοποιείται ούτως 
ώστε όλες οι αρµονικές ρολογιού του σήµατος ανά 1/Τ1 να έχουν κοινό πλάτος, όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 6.11 (α), και να υπάρχει κοινό σηµείο αναφοράς. Επίσης, όπως παρατηρείται από το 
σχήµα, κάθε αρµονική ρολογιού του σήµατος, η οποία απεικονίζεται ως δ-συνάρτηση, 
]εντοπίζεται πάνω σε ένα φασµατικό υπόβαθρο, το οποίο καθορίζεται από δύο όρους. Ο 
πρώτος όρος είναι σταθερός και ανεξάρτητος από την τάξη της αρµονικής συνιστώσας ρολογιού 
και το πλάτος του στη βάση κάθε αρµονικής δείχνεται µε την παράλληλη προς τον άξονα της 
συχνότητας διακεκοµµένη γραµµή. Ο δεύτερος όρος του φασµατικού υποβάθρου µεταβάλλεται 
µε την τάξη της αρµονικής ρολογιού και µάλιστα το πλάτος του αυξάνει, καθώς µετακινούµαστε 
προς αρµονικές συνιστώσες ρολογιού µεγαλύτερης τάξης. Η αύξηση του πλάτους αυτού του 
όρου είναι εµφανής στο Σχήµα 6.11 (α) από την παραβολική διακεκοµµένη γραµµή, η οποία 
ενώνει τα πλάτη του δεύτερου όρου του φασµατικού υποβάθρου για όλες τις αρµονικές 
ρολογιού. 

Οι δύο όροι του φασµατικού υποβάθρου σε µια αρµονική συνιστώσα ρολογιού στη συχνότητα 
n·f1 απεικονίζονται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο Σχήµα 6.11 (β). Ο πρώτος όρος του 
υποβάθρου είναι το φασµατικό περιεχόµενο της διαµόρφωσης πλάτους και αποδίδεται µε την 
καµπύλη PA(ω), της οποίας η µέγιστη τιµή συµβολίζεται µε PC. Στην ουσία, δείχνει το µέγεθος 
της διακύµανσης πλάτους των παλµών του σήµατος. Ο δεύτερος όρος του υποβάθρου είναι 
φασµατικά στενότερος από τον πρώτο όρο, αλλά έχει µεγαλύτερο πλάτος από αυτόν, µε 
αποτέλεσµα να φαίνεται σαν να σχηµατίζει ένα επιπρόσθετο βάθρο πάνω στο υπόβαθρο του 
πρώτου όρου. Αυτός ο δεύτερος όρος αποτελεί το φασµατικό περιεχόµενο της ολίσθησης 
φάσης και αποδίδεται µε την καµπύλη PJ(ω), η οποία, όπως φαίνεται στο σχήµα, έχει µέγιστο 
επίσης στη συχνότητα n·f1 και ίσο µε PB. Με PA συµβολίζεται το πλάτος της «καθαρής» 
αρµονικής ρολογιού στη συχνότητα n·f1. 
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Σχήµα 6.11. Γενικευµένη απεικόνιση της παρουσίας ολίσθησης φάσης και διαµόρφωσης πλάτους (α) σε 
όλο το εύρος του µικροκυµατικού φάσµατος και (β) σε µία αρµονική ρολογιού.  

Τα σηµαντικά αποτελέσµατα της ανάλυσης της εργασίας [6.31] περιλαµβάνουν τις εξής 
δύο σχέσεις: 

 τον υπολογισµό της µέσης τετραγωνικής τιµής (rms value) της απόκλισης ή 
διακύµανσης του πλάτους ∆Ε των παλµών από τη µέση ενέργεια παλµού Ε, η οποία είναι 
ίση µε το εµβαδόν της περιοχής, που περικλείεται από την καµπύλη φασµατικής ισχύος 
του πρώτου όρου του υποβάθρου, και δίνεται από την έκφραση: 

( ) ∫
∞

∞−

==∆ ωω dPAEE A )(/ 22        (6.2) 

 τον υπολογισµό της µέσης τετραγωνικής τιµής της ολίσθησης φάσης ή χρονικής 
ολίσθησης ∆t των παλµών από την περίοδο Τ του σήµατος, η οποία είναι ίση µε το 
εµβαδόν της περιοχής, που περικλείεται από την καµπύλη φασµατικής ισχύος του 
δεύτερου όρου του υποβάθρου, και δίνεται από την έκφραση: 

( ) ∫
∞

∞−

==∆ ωω dPJTt J )(/ 22         (6.3) 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το φασµατικό περιεχόµενο της διακύµανσης πλάτους 
είναι σταθερό και ανεξάρτητο από την τάξη της αρµονικής ρολογιού, ενώ το µέγιστο της 
καµπύλης του φασµατικού περιεχοµένου της ολίσθησης φάσης µεταβάλλεται µε την τάξη n της 
αρµονικής ρολογιού µε την παραβολική σχέση (2πn)2. Εποµένως, η µηδενικής τάξεως αρµονική 
προσφέρεται για τον υπολογισµό της διακύµανσης πλάτους του σήµατος, ενώ οι υψηλές 
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αρµονικές ρολογιού προσφέρονται για τον υπολογισµό της ολίσθησης φάσης των παλµών του 
σήµατος. 

Με χρήση των σχέσεων (6.2) και (6.3) και της παραβολικής εξάρτησης (2πn)2 της 
ολίσθησης φάσης από την τάξη n της αρµονικής ρολογιού, θεωρώντας, επιπλέον, τα δύο 
«υπόβαθρα» διαµόρφωσης πλάτους και ολίσθησης φάσης προσεγγιστικά ως τρίγωνα µε 
φασµατικό εύρος ηµίσειας ισχύος ∆fA και ∆fJ, αντίστοιχα, τότε η διαµόρφωση πλάτους 
υπολογίζεται ολοκληρώνοντας αυτά τα εµβαδά και υπολογίζονται ως: 

resA

AC
A fP

fPEE
∆⋅
∆⋅

=∆= /σ       (6.4) 

και η ολίσθηση φάσης ως: 

resA

JB
J fP

fP
n

Tt
∆⋅
∆⋅

=∆=
π

σ
2
1/       (6.5) 

Στις προηγούµενες σχέσεις, τα PA, PB και PC είναι τα µέγιστα των αντίστοιχων 
καµπύλων, όπως αυτά ορίστηκαν στο Σχήµα 6.11 (β), ενώ µε ∆fres συµβολίζεται η παράµετρος 
του φασµατικού εύρους διακριτικής ικανότητας του µικροκυµατικού αναλυτή φάσµατος στη 
συγκεκριµένη µέτρηση (resolution bandwidth). Εποµένως, µετρώντας τα µεγέθη PA, PB, και ∆fJ 
από το φάσµα του σήµατος, η χρονική απόκλιση του σήµατος υπολογίζεται σε κάθε αρµονική 
ρολογιού µέσω της σχέσης (6.5) ως η υπόρριζη ποσότητα του λόγου της ενέργειας της 
αρµονικής ρολογιού προς την ενέργεια του «υπόβαθρου» της ολίσθησης φάσης, µε µια 
αντιστρόφως ανάλογη εξάρτηση από την τάξη n της αρµονικής ρολογιού.  

Ο υπολογισµός της ολίσθησης φάσης γίνεται µε τη βοήθεια ενός µικροκυµατικού 
αναλυτή φάσµατος µε δυνατότητα απεικόνισης σε ένα φασµατικό εύρος 0-50 GHz, 
χρησιµοποιώντας φωτοδίοδο µε εύρος ζώνης 0-40 GHz στην είσοδό του για τη µετατροπή του 
οπτικού σήµατος σε ηλεκτρικό. Εποµένως, η φασµατική ανάλυση των αρµονικών ρολογιού του 
σήµατος ανά 10 GHz περιορίζεται στις 4 πρώτες αρµονικές συνιστώσες του ρολογιού αυτού. 

Στο Σχήµα 6.12 φαίνονται τα φάσµατα της τέταρτης αρµονικής, (στην αρµονική των 40 
GHz) του σήµατος και στα τρία στάδια του κυκλώµατος, δηλαδή για το αρχικό σήµα 
δεδοµένων, για το ανακτηµένο ρολόι, και για το 3R αναγεννηµένο σήµα στην έξοδο του 
διακόπτη ΜΖΙ-2. Η τέταρτη αρµονική των σηµάτων, είναι η υψηλότερη αρµονική στην οποία 
µπορούν να γίνουν µετρήσεις λόγω του φασµατικού εύρους του αναλυτή φάσµατος, εποµένως 
αυτή επιλέχθηκε για την ποιο αξιόπιστη µέτρηση. Επίσης η ολοκλήρωση πραγµατοποιήθηκε 
από τα 1 kHz µακριά από την κεντρική συχνότητα της αρµονικής µέχρι τα 10 ΜHz µακριά 
από αυτή (Single Side Band – SSB) στο φάσµα αντί για ολόκληρη την αρµονική για µεγαλύτερη 
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Σχήµα 6.12. Υπέρθεση µικρο-κυµατικών φασµάτων της τέταρτης αρµονικής (single side-band – SSB) 
από 1 kHz έως 10 MHz, του σήµατος εισόδου, του ανακτηµένου ρολογιού και του αναγεννηµένου 
σήµατος.  

ακρίβεια στη µέτρηση. Ο οριζόντιος άξονας έχει λογαριθµική κλίµακα από συχνότητα offset 1 
kHz µέχρι 10 ΜHz, ενώ ο άξονας της ισχύος είναι κανονικοποιηµένος στα 0 dBm, από όπου 
προκύπτει και η µονάδα dBc. Με τη βοήθεια µαθηµατικού εργαλείου υπολογίστηκαν τα εµβαδά 
που ορίζουν οι καµπύλες της αρµονικής του σήµατος εισόδου, του ανακτηµένου ρολογιού και 
του αναγεννηµένου σήµατος. Η παραπάνω µετρήσεις οδήγησαν στις τιµές ολίσθησης φάσης 
1,3 ps για το σήµα εισόδου, 700 ps για το ανακτηµένο ρολόι και 870 ps για το 3R 
αναγεννηµένο σήµα. Εποµένως, µε την παραπάνω µέτρηση επιβεβαιώνεται η µείωση της 
ολίσθησης φάσης από το κύκλωµα του 3R αναγεννητή όπως είχε παρατηρηθεί και από τα 
διαγράµµατα µατιού, και επιπλέον δίδονται συγκεκριµένες τιµές για κάθε στάδιο του 
κυκλώµατος.  

Το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού µε τη βοήθεια του φίλτρου FPF, µειώνει σηµαντικά 
την ολίσθηση φάσης περίπου στο µισό. Αναφορικά µε το αναγεννηµένο σήµα, η τιµή της 
ολίσθησης φάσης εµφανίζεται αυξηµένη σε σχέση µε την τιµή του ρολογιού αλλά πάλι αρκετά 
µειωµένη σε σχέση µε το εισερχόµενο σήµα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, µε τη 
συνδεσµολογία που χρησιµοποιήθηκε στον διακόπτη απόφασης του αναγεννητή, το ανακτηµένο 
ρολόι το οποίο δρα ως σήµα ελέγχου, δεν καταφέρνει να µειώσει στο ελάχιστο την ολίσθηση 
φάσης των εισερχόµενο δεδοµένων (µε ελάχιστη δυνατή τιµή αυτή του ανακτηµένου ρολογιού) 
αλλά αφαιρεί µόνο ένα µέρος αυτού. Τα παραπάνω συµπεράσµατα βασίζονται στην εξήγηση 
που δίδεται στην υπο-ενότητα 6.1.3, αναφορικά µε την αρχή λειτουργίας της µεταγωγής και 
αναγέννησης των δεδοµένων στον διακόπτη απόφασης (ΜΖΙ-2) µε την συγκεκριµένη 
συνδεσµολογία. Όπως αποδεικνύεται από την υλοποίηση και τη δοκιµή του επόµενου 
πειράµατος (ενότητα 6.3), όπου η συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης χρησιµοποιεί το 
ανακτηµένο ρολόι ως σήµα εισόδου, η αφαίρεση ολίσθησης φάσης, είναι πραγµατικά 
εντυπωσιακή.         
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6.2.3.2 Μετρήσεις σφαλµάτων (BER) 

Η τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική µέτρηση που πραγµατοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση της λειτουργίας του κυκλώµατος του 3R αναγεννητή είναι αυτή της µέτρησης 
σφαλµάτων ή µέτρηση Bit-Error-Ratio  (BER measurement). Η µέτρηση σφαλµάτων γίνεται 
τόσο στο εισερχόµενο σήµα που επιλέγεται για τη δοκιµή του κυκλώµατος, όσο και στο σήµα 
το οποίο εξέρχεται από το κύκλωµα υπό δοκιµή. Σκοπός της µέτρησης είναι να συγκρίνει την 
πληροφορία που εµπεριέχεται στα δύο παραπάνω σήµατα και να αναγνωρίσει τα bit τα οποία 
καταφτάνουν λανθασµένα στο δέκτη σε σχέση µε τα αντίστοιχα bit του αρχικού σήµατος 
δοκιµής. Η µέτρηση σφαλµάτων επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του ηλεκτρικού ανιχνευτή 
σφαλµάτων (error detector) o οποίος επικοινωνεί µε τη γεννήτρια δεδοµένων (pattern 
generator) η οποία µε τη σειρά της αποτελεί τµήµα του ποµπού του συνολικού ηλεκτρικού 
ποµποδέκτη (transceiver). Η πλήρης περιγραφή της µεθόδου µέτρησης σφαλµάτων αλλά και 
της απαραίτητης πειραµατικής διάταξης για την επίτευξής της, βρίσκεται στην ενότητα 3.6.   

Στο Σχήµα 6.13 (α) παρουσιάζονται οι καµπύλες BER για κάθε ένα από τα σήµατα 
σύγχρονων πακέτων εισόδου και εξόδου του αναγεννητή µαζί µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα 
µατιού. Στο Σχήµα 6.13 (β) διαγράφονται οι καµπύλες BER κατά τη δοκιµή του κυκλώµατος 
του αναγεννητή από το σύγχρονο σήµα µε το οποίο παράχθηκε η ασύγχρονη ροή πακέτων στον 
πολυπλέκτη. Σηµαντικό στοιχείο που πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί, είναι ότι η 
διαδικασία BER δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί για ασύγχρονη ροή δεδοµένων, καθώς δεν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα από το όργανο του error detector. Συνεπώς, ο πολυπλέκτης για την 
παραγωγή των ασύγχρονων πακέτων, δεν χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της µέτρησης 
BER, ενώ το κύκλωµα δοκιµάστηκε για όµοια πακέτα µε αυτά της ασύγχρονης κίνησης αλλά 
πλέον σε σύγχρονη ροή και µε µεγαλύτερες χρονικές αποστάσεις µεταξύ τους. 

Η διαδικασία της µέτρησης BER περιλαµβάνει τη στιγµιαία µεταβολή της ισχύος του 
σήµατος που εισέρχεται στον οπτο-ηλεκτρονικό δέκτη του οργάνου error detector µε ένα 
οπτικό εξασθενητή, και την καταγραφή της τιµής BER από τον error detector, που αντιστοιχεί 
σε κάθε µία από τις τιµές ισχύος εισόδου.  Οι τιµές του οριζόντιου άξονα αντιπροσωπεύουν τις 
τιµές ισχύος του εισερχόµενου σήµατος, (σε dBm) οι οποίες συνήθως ξεκινάνε από την τιµή 
ισχύος που ορίζει την ευαισθησία (sensitivity) του οπτο-ηλεκτρονικού δέκτη (~22 dBm για το 
δέκτη του ΕΦΕ) και καταλήγουν στην τιµή η οποία αντιστοιχεί σε λήψη δεδοµένων χωρίς 
σφάλµατα, δηλαδή λόγο BER ίσο µε 10-12 (error-free reception). Όπως φαίνεται και από το 
Σχήµα 6.13 (α) και (β), η µέτρηση BER κατέδειξε error-free reception και για τα δύο 
διαφορετικά σήµατα πακέτων µε τα οποία δοκιµάστηκε ο 3R αναγεννητής.  
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Σχήµα 6.13. Καµπύλες µετρήσεων σφαλµάτων BER και αντίστοιχα διαγράµµατα µατιού για το 
εισερχόµενο και το αναγεννηµένο σήµα (α) για την ακολουθία δεδοµένων των σύγχρονων πακέτων και 
(β) για την ακολουθία δεδοµένων των ασύγχρονων πακέτων. 

Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο, ειδικότερα για ένα κύκλωµα αναγεννητή στις 
καµπύλες BER είναι η µετατόπιση προς τα αριστερά στο διάγραµµα, της καµπύλης που 
αντιστοιχεί στα αναγεννηµένα δεδοµένα σε σχέση µε την καµπύλη που αντιστοιχεί στα αρχικά 
δεδοµένα. Η µετατόπιση αυτή είναι η τρανή απόδειξη ότι το κύκλωµα του 3R αναγεννητή 
βελτιώνει την ποιότητα του εισερχόµενου σήµατος. Στην περίπτωση που ένα οποιοδήποτε 
κύκλωµα µετατοπίζει την καµπύλη BER του σήµατος εξόδου προς τα δεξιά σε σχέση µε την 
καµπύλη του αντίστοιχου σήµατος εισόδου, σηµαίνει ότι το κύκλωµα υποβαθµίζει την ποιότητα 
του εισερχόµενου σήµατος. Η σταθερά που ορίζει το µέγεθος της υποβάθµισης του σήµατος 
από ένα ψηφιακό κύκλωµα, είναι η απόσταση που διαγράφεται στον άξονα ισχύος (receiver 
power) µεταξύ των καµπύλων BER του σήµατος εισόδου και του σήµατος εξόδου, ενώ η 
σταθερά αυτή ονοµάζεται «ποινή ισχύος» ή power penalty. Στην περίπτωση που η µετατόπιση 
της καµπύλης σε ένα κύκλωµα είναι προς τα δεξιά, τότε η ποινή ισχύος που εισάγεται από 
το κύκλωµα είναι θετική (positive power penalty) και αυτό σηµαίνει ότι το κύκλωµα 
υποβαθµίζει την ποιότητα του σήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση που η µετατόπιση της 
καµπύλης σε ένα κύκλωµα είναι προς τα αριστερά, τότε η ποινή ισχύος είναι αρνητική 
(negative power penalty) και αυτό σηµαίνει ότι το κύκλωµα βελτιώνει την ποιότητα του 
σήµατος. Η τελευταία περίπτωση βέβαια είναι δυνατή µόνο για αναγεννητικό κύκλωµα εφόσον 
εξ’ ορισµού η λειτουργία του αναγεννητή αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του σήµατος 
εισόδου.  

Από τις καµπύλες που καταγράφηκαν πειραµατικά, συνεπάγεται ότι εισάγεται αρνητική 
ποινή ισχύος από το προτεινόµενο κύκλωµα του 3R αναγεννητή, παρόλο ότι η βελτίωση είναι 
οριακή αφού µετρήθηκε - 0,15 dB για τα πακέτα δεδοµένων στην περίπτωση (α) και - 0,2 dB 
για τα πακέτα δεδοµένων στην περίπτωση (β). Μία σηµαντική παρατήρηση όσον αφορά την 
βελτίωση της καµπύλης BER, είναι ότι ο αναγεννητής δεν έχει τη δυνατότητα να µειώσει 
(διορθώσει) τα εσφαλµένα bit που πιθανώς υπάρχουν στο ψηφιακό σήµα που µεταδίδεται αλλά 
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βελτιώνει την ποιότητα του σήµατος στο επίπεδο παλµών και στο επίπεδο του µηδέν. Απόδειξη 
του παραπάνω συµπεράσµατος αποτελεί το γεγονός ότι η καµπύλη BER µπορεί να 
µετατοπιστεί από το κύκλωµα, παράλληλα µε τον οριζόντιο άξονα αλλά όχι κάθετα προς αυτόν. 
Η έννοια της κάθετης µετατόπισης της καµπύλης BER θα µπορούσε να µεταφραστεί σε 
δυνατότητα του αναγεννητή να αναπληρώνει εσφαλµένα bit µε τα σωστά, κάτι το οποίο είναι 
φυσικά αδύνατο τουλάχιστον σε οπτικά συστήµατα επεξεργασίας σήµατος. Η αντίστοιχη 
λειτουργία σε ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα είναι δυνατή και είναι γνωστή ως error 
correction [6.32]. Οι δυνατότητες των οπτικών 3R αναγεννητών µέχρι και σήµερα 
περιορίζονται στη βελτίωση της ποιότητας του σήµατος τόσο σε επίπεδο λογικού µηδέν όσο και 
σε επίπεδο παλµού, κάτι άλλωστε που συµπεριλαµβάνεται και στην πλήρη ονοµασία τους (Re-
amplification, Re-shaping, Re-timing).   

Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν την επιτυχή υλοποίηση του πρώτου 
αµιγώς οπτικού κυκλώµατος 3R αναγέννησης δεδοµένων για ασύγχρονα οπτικά πακέτα 
διαφόρου µήκους στα 10 Gb/s µε αποκλειστική χρήση ολοκληρωµένων οπτικών διακοπτών 
ΜΖΙ. Το παραπάνω όµως πείραµα ήταν µόνο η αρχή, καθώς αποδείχθηκε το έναυσµα για µία 
σειρά πειραµάτων στο ΕΦΕ για τη µελέτη και την ανάπτυξη επιπλέον διατάξεων αναγεννητών 
και δεκτών δεδοµένων, ένα από τα οποία είναι και το κύκλωµα του 3R αναγεννητή πακέτων 
δεδοµένων σε συχνότητα λειτουργίας τα 40 Gb/s το οποίο περιγράφεται στην επόµενη 
ενότητα.      
 

6.3 3R αναγεννητής µε διακόπτες ΜΖΙ στα 40 Gb/s 

Το δεύτερο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής αυτής µε τη 
βοήθεια των ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ είναι ο 3R αναγεννητής δεδοµένων στα 40 Gb/s. 
Το πείραµα αυτό πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια της εταιρίας CIP στη Μεγάλη Βρετανία.  
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η υλοποίηση του αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή 
δεδοµένων στα 40 Gb/s, µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ 
ως τα βασικά δοµικά ενεργά στοιχεία. Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται η πειραµατική 
διάταξη του κυκλώµατος αλλά και τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν κατά τη δοµική του, 
καταρχάς για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και µετέπειτα για το συνολικό κύκλωµα του 
αναγεννητή τόσο για συνεχή ροή όσο και για σύγχρονα πακέτα δεδοµένων µεταβλητής 
διάρκειας. Τέλος δίδονται και αναλύονται επιπλέον µετρήσεις για την αξιολόγηση του 
αναγεννητή όπως µετρήσεις ολίσθησης φάσης και µετρήσεις σφαλµάτων ενώ επιχειρείται και µία 
σύγκριση µε τη συνδεσµολογία του κυκλώµατος του αναγεννητή που υλοποιήθηκε στα 10 Gb/s 
(περιγράφεται στην ενότητα 6.2). 
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6.3.1 ∆οµή του κυκλώµατος – Βελτιωτικός σχεδιασµός 

 Η δοµή και η αρχή λειτουργίας του προτεινόµενου 3R αναγεννητή δεδοµένων για 
πακέτα δεδοµένα στα 40 Gb/s, απεικονίζεται στο Σχήµα 6.14. Το προτεινόµενο κύκλωµα 
αποτελείται από τρεις ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ, για τις λειτουργίες της µετατροπής 
µήκους κύµατος, της ανάκτηση ρολογιού (µε τη βοήθεια του φίλτρου FPF) και της διαδικασίας 
απόφασης αντίστοιχα. Ο σχεδιασµός του αναγεννητή στα 40 Gb/s, παρουσιάζει δύο βασικές 
διαφορές σε σχέση µε την υλοποίηση του αναγεννητή στα 10 Gb/s. Η πρώτη µετατροπή 
αφορά την εισαγωγή ενός ακόµη διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-1) στην είσοδο του κυκλώµατος, ο 
οποίος λειτουργεί ως µετατροπέας µήκους κύµατος (wavelength converter – WC) και 
ονοµάζεται στάδιο προσαρµογής του σήµατος εισόδου [6.3]. Σκοπός αυτής της 
τροποποίησης, είναι η ανάθεση τοπικών χαρακτηριστικών στο εκάστοτε εισερχόµενο 
πακέτο πριν αυτό συνεχίσει στην υπόλοιπη διάταξη του αναγεννητή, όπως το µήκος 
κύµατος, η πολωτική κατάσταση αλλά και η σχέση φάσης του πεδίου.  

Με αυτήν την προσέγγιση, επιτυγχάνεται η σταθερή λειτουργία του κυκλώµατος 
ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων, 
έτσι ώστε ο αναγεννητής να λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά για πακέτα τα οποία δυνητικά θα 
καταφτάνουν από διαφορετικές πηγές και από διαφορετικές οπτικές διαδροµές. Σε αντίθετη 
περίπτωση, στην οποία θα απουσίαζε το στάδιο προσαρµογής, και εφόσον η λειτουργία του 
κυκλώµατος έχει βελτιστοποιηθεί για συγκεκριµένες συνθήκες σήµατος, τότε για κάθε 
διαφορετικό πακέτο η λειτουργία του αναγεννητή θα απέκλινε από την ιδανική. Η απόκλιση 
αυτή µπορεί να είναι µικρή ή µεγάλη ανάλογα µε το πόσο απέχουν τα χαρακτηριστικά του κάθε 
πακέτου από τα χαρακτηριστικά του σήµατος µε το οποίο βελτιστοποιήθηκε η λειτουργία του 
αναγεννητή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µπορεί να είναι η πολωτική κατάσταση του σήµατος 
η οποία µπορεί να µεταβάλει σηµαντικά τόσο τη λειτουργία του φίλτρου FPF, όσο και τη 
λειτουργία των διακοπτών ΜΖΙ, όταν το σήµα δρα ως σήµα εισόδου.  

 
Σχήµα 6.14. ∆οµικό διάγραµµα και αρχή λειτουργίας της βελτιωµένης µορφής του 3R αναγεννητή µε 
λειτουργία στα 40 Gb/s. 
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Επιπλέον, µικρό-αλλαγές στη σχέση φάσης του πεδίου µεταξύ διαδοχικών παλµών, 
µπορεί να δηµιουργήσει αστάθειες στη λειτουργία του φίλτρου FPF, η οποία βασίζεται στη 
σταθερή σχέση φάσης µεταξύ των συµβαλλόµενων σηµάτων. Όπως παρατηρήθηκε και 
πειραµατικά, ο πολυπλέκτης µε τον οποίο παράγεται το παλµικό σήµα στα 40 Gb/s, εισάγει 
ασυνέχειες στη σχέση φάσης διαδοχικών παλµών λόγω της διαδικασίας της πολυπλεξίας, 
προκαλώντας στη συνέχεια αστάθεια στο κύκλωµα του αναγεννητή. Τέτοιου είδους ασυνέχειες 
στη φάση µπορούν να δηµιουργηθούν κατά τη διάδοση των παλµών µέσα από µεγάλα µήκη 
ίνας, και συγκεκριµένα όταν αυτά τα µήκη είναι µεγαλύτερα από την απόσταση συνοχής 
(coherence length) του φέροντος οπτικού σήµατος [6.33]. Η απόσταση συνοχής ενός λέιζερ, 
ορίζεται ως η απόσταση διάδοσης κατά την οποία το φως έχει σταθερή σχέση φάσης ή αλλιώς 
έχει συνοχή, ενώ πέρα από αυτήν την απόσταση, η συνοχή αρχίζει να χάνεται µέχρι που µετά 
από ένα σηµείο παύει να υπάρχει. Το στάδιο προσαρµογής σε αυτήν την περίπτωση αποκαθιστά 
τη συνοχή του οπτικού σήµατος µεταφέροντας την διαδιδόµενη πληροφορία σε ένα τοπικό 
µήκος κύµατος µε πλήρη συνοχή του πεδίου. 

Σχετικά µε το µήκος κύµατος του φέροντος οπτικού σήµατος, η λειτουργία του 
αναγεννητή δείχνει µικρότερη εξάρτηση. Παρόλα αυτά δεν παύει να αλλάζει η συµπεριφορά των 
διακοπτών για διαφορετικά µήκη κύµατος του εισερχόµενου σήµατος, καθώς µεταβάλλεται η 
δυναµική κέρδους των ενισχυτών SOA, και εποµένως το φαινόµενο της µετατόπισης φάσης. Για 
οπτικά σήµατα µε µικρή φασµατική απόσταση (µερικά nm), η αστάθεια στη λειτουργία του 
αναγεννητή θα είναι αµελητέα, ενώ όσο η απόσταση στα µήκη κύµατος αυξάνεται, αντίστοιχα 
θα αποκλίνει και η απόδοση του κυκλώµατος από την ιδανική. Με τη χρήση του σταδίου 
προσαρµογής, ένα τοπικό µήκος κύµατος αναθέτεται σε όλα τα εισερχόµενα πακέτα, 
αποφεύγοντας τις όποιες πιθανές δυσλειτουργίες στη συνέχεια.               

Η δεύτερη βασική τροποποίηση του 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s, σε σχέση µε την 
υλοποίηση του αναγεννητή στα 10 Gb/s, αφορά στη συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης. 
Για αυτήν την περίπτωση, το ανακτηµένο ρολόι, χρησιµοποιείται ως σήµα εισόδου στο 
διακόπτη απόφασης ο οποίος; πλέον οδηγείται από το εισερχόµενο, παραµορφωµένο σήµα, 
τοποθετώντας τη συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης στη δεύτερη κατηγορία, από αυτές 
που περιγράφονται στην υπό-ενότητα 6.1.3. Μία επιπλέον τροποποίηση περιλαµβάνει τη 
λειτουργία όλων των διακοπτών µε τη διαφορική µέθοδο οδήγησης έτσι ώστε να επιτευχθεί 
λειτουργία στα 40 Gb/s. 

Όπως προβλέπεται θεωρητικά, ο αναγεννητής µε την παρούσα συνδεσµολογία στο 
διακόπτη απόφασης, έχει τη δυνατότητα να µειώσει σηµαντικά την ολίσθηση φάσης από τα 
εισερχόµενα δεδοµένα, καθώς τα αναγεννηµένα δεδοµένα στην έξοδο του διακόπτη απόφασης 
αποτελούνται από παλµούς του ανακτηµένου ρολογιού. Για την καλύτερη αξιολόγηση του 
κυκλώµατος αναφορικά µε τις αναγεννητικές του δυνατότητες, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
επιπλέον ένα ηλεκτρικό κύκλωµα για την εισαγωγή έντονης ολίσθησης φάσης (phase noise ή 
phase jitter) στο σήµα δοκιµής. Το ηλεκτρικό κύκλωµα αλλά και οι µετρήσεις ολίσθησης φάσης 
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια του κεφαλαίου. Τέλος, το εισερχόµενο πακέτο 
συγχρονίζεται µε το αντίστοιχο ανακτηµένο πακέτο ρολογιού στο διακόπτη απόφασης 
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ΜΖΙ-3 µέσω της γραµµής καθυστέρησης ‘τ’, έτσι ώστε οι παλµοί από τους οποίους 
αποτελούνται ο χρόνος ανάκτησης και χρόνος σβέσης του ρολογιού να µην αντιστοιχούν σε 
παλµούς του εισερχόµενου πακέτου, όπως χαρακτηριστικά δείχνουν οι διακεκοµµένες γραµµές 
στο Σχήµα 6.14. Το αναγεννηµένο σήµα λαµβάνεται στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη 
απόφασης µε φέρον µήκος κύµατος το µήκος κύµατος του ανακτηµένου ρολογιού λ3. Στις 
επόµενες παραγράφους δίδονται αναλυτικά οι πειραµατικές διατάξεις και τα αποτελέσµατα της 
δοκιµής του αναγεννητή για συνεχή ροή, και για σύγχρονα πακέτα δεδοµένων στα 40 Gb/s, 
πρώτα για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και µετέπειτα για το συνολικό κύκλωµα του 3R 
αναγεννητή.      

6.3.2 Ανάκτηση ρολογιού µε διακόπτη ΜΖΙ στα 40 Gb/s 

6.3.2.1. Πειραµατική διάταξη-Εισαγωγή phase jitter 

Η πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού απεικονίζεται στο Σχήµα 
6.15. Η διάταξη περιλαµβάνει την παραγωγή του σήµατος δοκιµής στα 40 Gb/s, ένα διακόπτη 
ΜΖΙ (ΜΖΙ-1) ο οποίος λειτουργεί ως στάδιο προσαρµογής και τέλος το κύκλωµα ανάκτηση  

 
Σχήµα 6.15. Πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε τη χρήση ΜΖΙ στα 40 
Gb/s, συµπεριλαµβανοµένων, του ηλεκτρικού κυκλώµατος εισαγωγής ολίσθησης φάσης και του σταδίου 
προσαρµογής σήµατος.  
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ρολογιού το οποίο µε τη σειρά του αποτελείται από ένα φίλτρο Fabry-Perot και ένα διακόπτη 
ΜΖΙ (ΜΖΙ-2). 

Η διάταξη για την παραγωγή του σήµατος δοκιµής, βασίζεται στις γενικές διατάξεις που 
περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, ενώ για αυτό το πείραµα υλοποιήθηκε επιπλέον µία 
ειδική κατασκευή για την εισαγωγή ολίσθησης φάσης στο σήµα δοκιµής. Σκοπός της εισαγωγής 
jitter -εστιάζοντας στην ολίσθηση φάσης, είναι η έντονη παραµόρφωση του σήµατος δοκιµής 
έτσι ώστε να αναδειχθούν τα λειτουργικά πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου 3R αναγεννητή. Η 
οπτική διάταξη για την παραγωγή του σήµατος δοκιµής ξεκινάει από την παραγωγή οπτικού 
ρολογιού στα 10 GHz λειτουργώντας ένα λέιζερ ηµιαγωγού εγκλείδωσης ρυθµών 
(semiconductor Mode-Locked Laser, -MLL). Η συσκευή του λέιζερ, οδηγείται από ένα 
ηλεκτρικό RF σήµα στα 10 GHz, ενώ η οπτική παλµοσειρά που προκύπτει στην έξοδό του, 
αποτελείται από παλµούς εύρους 4 ps και µήκους κύµατος 1556 nm. Η αναλυτική περιγραφή 
του λέιζερ MLL και της λειτουργίας του δίδεται στην υπό-ενότητα 3.2.2. Κατόπιν, η οπτική 
παλµοσειρά εισάγεται σε ένα ηλεκτρο-οπτικό διαµορφωτή LiNbO3 (MOD) για την 
διαµόρφωση δεδοµένων PRBS 27-1. Ο διαµορφωτής οδηγείται από µία γεννήτρια δεδοµένων 
(Pattern/PRBS generator) την ίδια γεννήτρια από την οποία οδηγείται και το MLL. Το σήµα 
ενισχύεται και εισέρχεται σε ένα πολυπλέκτη (x4) δύο σταδίων για τον πολλαπλασιασµό της 
συχνότητας των δεδοµένων από 10 Gb/s στα 40 Gb/s. Ο συγκεκριµένος πολυπλέκτης δεν 
ήταν ρυθµισµένος να διατηρεί την ακολουθία PRBS 27-1, και λόγω έλλειψης χρόνου η 
κατάλληλη ρύθµιση του δεν ήταν δυνατή. Παρόλα αυτά, ρυθµίστηκε σύντοµα έτσι ώστε, να 
διατηρηθούν οι επιµέρους ακολουθίες των επτά διαδοχικών λογικών µηδέν στο σύνολο της 
ακολουθίας. Τέλος, παράγονται πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους διαµορφώνοντας 
κατάλληλα την ακολουθία δεδοµένων στα 40 Gb/s, µέσω του ηλεκτρο-απορροφητικού 
διαµορφωτή (Electro-absorption modulator, -EAM) EAΜ-1, ο οποίος µε τη σειρά του 
οδηγείται από µία ηλεκτρική παλµογεννήτρια στα 200 Mb/s. Αποτέλεσµα της παραπάνω 
διάταξης, είναι η παραγωγή οπτικών πακέτων στα 200 Mb/s τα οποία περιέχουν δεδοµένα στα 
40 Gb/s. Το σήµα αυτό αποτελεί το σήµα δοκιµής το οποίο αφού ενισχυθεί στον ενισχυτή 
ερβίου εισάγεται στο κύκλωµα υπό δοκιµή.  

Παράλληλα µε την οπτική διάταξη παραγωγής σήµατος δοκιµής, υλοποιήθηκε και µία 
ηλεκτρική διάταξη για την εισαγωγή έντονου jitter στο οπτικό σήµα δοκιµής όπως φαίνεται και 
στο Σχήµα 6.15. Η διάταξη αυτή περιλαµβάνει καταρχάς µία γεννήτρια RF η οποία παράγει 
ηλεκτρικό συνεχές σήµα στα 10 GHz, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί µε ένα ηλεκτρικό σήµα υπό-
πολλαπλάσιας συχνότητας την παλµογεννήτρια για την παραγωγή των πακέτων στον 
διαµορφωτή ΕΑΜ-1. Το συνεχές σήµα των 10 GHz, εισέρχεται σε µία συσκευή µετατόπισης 
φάσης (phase shifter), η οποία διαµορφώνει τη φάση του ηλεκτρικού σήµατος σύµφωνα µε ένα 
επιπλέον ηλεκτρικό ηµιτονοειδές σήµα στα 10 ΜHz το οποίο παρέχεται από µία γεννήτρια 
χαµηλών συχνοτήτων. Οι έξοδοι του ηλεκτρικού phase shifter, παρέχουν ένα ηλεκτρικό σήµα 
στα 10 GHz η φάση του οποίου µεταβάλλεται σαν µία ηµιτονοειδής συνάρτηση µε συχνότητα 
στα 10 ΜHz. Το πλάτος του σήµατος στα 10 ΜHz, ρυθµίζεται από την αντίστοιχη γεννήτρια 
και ορίζει το µέγεθος της τιµής της ολίσθησης φάσης που εισάγεται στο ηλεκτρικό RF σήµα. Το  
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Σχήµα 6.16. ∆ιαγράµµατα µατιού όπως καταγράφηκαν στην έξοδο της διάταξης για την παραγωγής του 
σήµατος δοκιµής, (α) πριν και (β) µετά, την εισαγωγή ολίσθησης φάσης (Χρονική κλίµακα: 10 ps/div). 
 
θορυβώδες πλέον σήµα στα 10 GHz, χρησιµοποιείται αφενός από το ηλεκτρικό κύκλωµα 
αποπολυπλεξίας το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του κυκλώµατος υπό δοκιµή (περιγράφεται 
παρακάτω) και αφετέρου από τη γεννήτρια δεδοµένων στα 10 Gb/s. Η γεννήτρια µε τη σειρά 
της παράγει ένα οπτικό ρολόι στα 10 GHz µε το οποίο οδηγεί ταυτόχρονα το λέιζερ MLL για 
την παραγωγή της οπτικής παλµοσειράς στα 10 GHz και το διαµορφωτή MOD που ακολουθεί, 
για την παραγωγή των δεδοµένων στα 10 Gb/s. Το phase jitter το οποίο εισάγεται από το 
phase shifter διατηρείται τόσο στο ρολόι µε το οποίο λειτουργεί το MLL, όσο και στην 
ηλεκτρική ακολουθία δεδοµένων η οποία οδηγεί το διαµορφωτή. Οι οπτικοί παλµοί η οποίοι 
παράγονται από το λέιζερ παρουσιάζουν ολίσθηση φάσης σύµφωνα µε το πλάτος που 
ρυθµίστηκε  από το ηλεκτρικό σήµα στα 10 ΜHz. Για τη δοκιµή του κυκλώµατος του 3R 
αναγεννητή, το πλάτος του σήµατος στα 10 ΜHz, ρυθµίστηκε στην γεννήτρια έτσι ώστε να 
παράγεται στη συνέχεια από το λέιζερ MLL, οπτική παλµοσειρά µε rms phase jitter ίσο µε 4 
ps. Για την κατανόηση του αποτελέσµατος της διαδικασίας εισαγωγής jitter στο παραγόµενο 
σήµα, παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.16, τα διαγράµµατα µατιού του τελικού οπτικού σήµατος 
δεδοµένων στα 40 Gb/s, πριν και µετά την εισαγωγή του jitter. Είναι φανερό ότι το διάγραµµα 
µατιού «κλείνει» µετά την εισαγωγή του jitter, που σηµαίνει ότι η ποιότητα του σήµατος 
δοκιµής υποβαθµίστηκε σηµαντικά.                   

Το παραµορφωµένο σήµα δοκιµής πριν την είσοδό του στο κύκλωµα, διασπάται µέσω 
ενός οπτικού συζεύκτη, µε σκοπό το µισό σήµα να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση ρολογιού, 
ενώ το άλλο µισό να οδηγηθεί στον τελευταίο διακόπτη για την 3R αναγέννηση του σήµατος 
(Βλέπε επόµενη υπό-ενότητα). Το πρώτο στάδιο του κυκλώµατος επονοµαζόµενο ως στάδιο 
προσαρµογής σήµατος, περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-1), ο οποίος 
πραγµατοποιεί τη λειτουργία της µετατροπής µήκους κύµατος στα 40 Gb/s, στα εισερχόµενα 
δεδοµένα. Το εισερχόµενο σήµα διασπάται σε δύο µέρη µέσω ενός συζεύκτη. Τα δύο όµοια σε 
περιεχόµενο σήµατα αποτελούν τα σήµατα ελέγχου push και pull στο διακόπτη ΜΖΙ-1. Πριν 
την είσοδό τους στον διακόπτη, το κάθε ένα από τα σήµατα push και pull διέρχεται από ένα 
οπτικό εξασθενητή (VOA) για την βελτιστοποίηση της ισχύος. Οι ελεγκτές πόλωσης 
αφαιρέθηκαν αφού όπως παρατηρήθηκε από το πείραµα του αναγεννητή στα 10 Gb/s, η 
λειτουργία της ετεροδιαµόρφωσης φάσης στους SOA είναι σχεδόν ανεξάρτητη της πολωτικής 
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κατάστασης των σηµάτων ελέγχου.  Επιπλέον το σήµα ελέγχου pull διέρχεται από µία οπτική 
γραµµή καθυστέρησης (ODL) µε εύρος εισερχόµενης καθυστέρησης 300 ps, για την εισαγωγή 
της απαιτούµενης καθυστέρησης στο σήµα pull σε σχέση µε το σήµα push. Με αυτή τη γραµµή 
καθυστέρησης, βελτιστοποιείται το παράθυρο µεταγωγής το οποίο παράγεται στο διακόπτη 
ΜΖΙ από τα δύο µεταξύ τους καθυστερηµένα σήµατα ελέγχου. Το σήµα εισόδου του διακόπτη 
ΜΖΙ-1 είναι ένα συνεχές οπτικό σήµα CW µε µήκος κύµατος στα 1548 nm το οποίο παράγεται 
από την δίοδο λέιζερ LD1. Το σήµα CW διέρχεται µέσα από ένα εξασθενητή και ένα ελεγκτή 
πόλωσης για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας στο διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
ελεγκτής πόλωσης είναι απαραίτητος, καθώς οι λειτουργία του συµβολοµέτρου παρουσιάζει 
έντονη εξάρτηση στην πόλωση του σήµατος εισόδου, κυρίως λόγω της διπλοθλαστικότητας των 
παθητικών κυµατοδηγών που εµπεριέχονται σε αυτόν. Βελτιστοποιώντας όλες τις παραµέτρους, 
επιτεύχθηκε η λειτουργία της µετατροπής µήκους κύµατος από τα 1556 nm στα 1548 nm9. Ο 
σκοπός του σταδίου προσαρµογής σήµατος είναι σαφής, καθώς το µόνο χαρακτηριστικό 
των εισερχόµενων δεδοµένων το οποίο διατηρείται µετά από αυτό, είναι η ίδια η 
πληροφορία, ενώ χαρακτηριστικά όπως η πόλωση, το µήκος κύµατος αλλά και η φάση του 
πεδίου των εισερχόµενων παλµών αντικαθίστανται από αυτά του τοπικού οπτικού σήµατος 
(LD1).         

Τα παραµορφωµένα εισερχόµενα δεδοµένα µε µήκος κύµατος τα 1548 nm εισάγονται 
πλέον στο στάδιο ανάκτησης ρολογιού. Τα βασικά δοµικά στοιχεία του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού είναι το φίλτρο Fabry-Perot και ένας ολοκληρωµένος διακόπτης ΜΖΙ (ΜΖΙ-2). Το  
πρώτο στάδιο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο φίλτρο 
Fabry-Perot τέτοιων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να καλυφθούν οι χρονοσχισµές µε λογικά 
µηδέν των εισερχόµενων δεδοµένων, από λογικούς άσσους. Συγκεκριµένα το φίλτρο που 
χρησιµοποιήθηκε έχει Finesse ίσο µε 39 και FSR τα 40 GΗz, ενώ ήταν εξοπλισµένο µε 
κύκλωµα ανάδρασης για τη ρύθµιση και την σταθεροποίηση της λειτουργίας του όπως 
περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα.. 

Μετά το φίλτρο FPF και αφού το σήµα ενισχυθεί σε ένα οπτικό ενισχυτή ερβίου, το 
σήµα διασπάται σε δύο µέρη µέσω ενός οπτικού συζεύκτη. Τα δύο όµοια σε περιεχόµενο 
σήµατα θα αποτελέσουν τα σήµατα ελέγχου push και pull στο διακόπτη ΜΖΙ-2 ο οποίος θα 
λειτουργήσει ως κύκλωµα εξίσωσης ισχύος κορυφής των παλµών. Πριν την είσοδό τους στον 
διακόπτη, το κάθε ένα από τα σήµατα push και pull διέρχεται από ένα οπτικό εξασθενητή 
(VOA) για την βελτιστοποίηση της ισχύος του µέσα στο διακόπτη. Επιπλέον το σήµα ελέγχου 
pull διέρχεται από µία οπτική γραµµή καθυστέρησης (ODL) για την βελτιστοποίηση του 
παράθυρου µεταγωγής το οποίο παράγεται στο διακόπτη ΜΖΙ-2 από τα δύο µεταξύ τους 
καθυστερηµένα σήµατα ελέγχου. Το σήµα εισόδου του διακόπτη ΜΖΙ-2 είναι ένα συνεχές 
οπτικό σήµα CW µε µήκος κύµατος στα 1552 nm το οποίο παράγεται από την δίοδο λέιζερ 
LD2. Το σήµα CW διέρχεται µέσα από ένα εξασθενητή και ένα ελεγκτή πόλωσης για την 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας στο διακόπτη. Η λειτουργία εξίσωσης των παλµών από τον 

                                                 
9 Η επιλογή της πηγής στα 1548 nm, έγινε σύµφωνα µε την διαθεσιµότητα πηγών λέιζερ στο εργαστήριο. 
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διακόπτη ΜΖΙ-1, επιτυγχάνεται λειτουργώντας το διακόπτη σε βαθύ κορεσµό του κέρδους του 
από το σήµα εισόδου και τα σήµατα ελέγχου. Η αρχή λειτουργίας της εξίσωσης παλµών στο 
διακόπτη ΜΖΙ, είναι όµοια µε τη λειτουργία όπως αυτή περιγράφηκε µε τη χρήση διακόπτη 
UNI στην υπό-ενότητα 3.2.3. Η στοιχειώδης διαφορά έγκειται στην τεχνική οδήγησης του 
διακόπτη στην οποία δύο όµοια, χρονικά ελαφρώς καθυστερηµένα µεταξύ τους σήµατα, 
οδηγούν το διακόπτη αντί ενός όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 µε τη χρήση διακόπτη 
UNI. Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του 3R αναγεννητή στα 10 Gb/s, τον πρώτο λόγο 
για τον έλεγχο του διακόπτη τον έχει το πρώτο χρονικά σήµα ελέγχου. Ο ρόλος του σήµατος 
pull, περιορίζεται απλά στο να ‘κλείσει’ το παράθυρο µεταγωγής συντοµότερα και να επιταχύνει 
τη λειτουργία του διακόπτη. Το παράθυρο µεταγωγής για λειτουργία στα 40 Gb/s, πρέπει να 
είναι αρκετά µικρότερο από το αντίστοιχο στα 10 Gb/s το οποίο σηµαίνει λιγότερη οπτική 
ισχύς στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη. Στην έξοδο του διακόπτη ΜΖΙ-2 µε τη βοήθεια ενός 
οπτικού ζωνοπερατού φίλτρου (παραλείπεται από το Σχήµα 6.15 για απλοποίηση) επιλέγεται το 
ανακτηµένο ρολόι στα 1552 nm και ταυτόχρονα φιλτράρεται ο θόρυβος ASE ο οποίος 
παράγεται από τους ενισχυτές SOA.  

6.3.2.2. Αποτελέσµατα για συνεχή ροή δεδοµένων 

Σε πρώτη φάση, το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού δοκιµάστηκε µε συνεχή ροή 
δεδοµένων στα 10 Gb/s. Η συνεχής ροή δεδοµένων εξασφαλίστηκε απενεργοποιώντας τον 
διαµορφωτή πακέτων ΕΑΜ-2 στη διάταξη για την παραγωγή του σήµατος δοκιµής.  
Ενδεικτικά, τα αποτελέσµατα τα οποία καταγράφηκαν στον παλµογράφο παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 6.17. Στο Σχήµα 6.17 (α) παρουσιάζεται το ίχνος για ένα χρονικό τµήµα του σήµατος 
εισόδου, στο Σχήµα 6.17 (β) παρουσιάζεται το ίχνος που καταγράφηκε στην έξοδο του φίλτρου 
FPF, ενώ στο Σχήµα 6.17 (γ) παρουσιάζεται το αντίστοιχο ίχνος για το ανακτηµένο ρολόι.  

Με τη βοήθεια του φίλτρου FPF, όλες οι χρονοσχισµές µε λογικά ‘0’ έχουν 
αντικατασταθεί από λογικά ‘1’ µε έντονη διαµόρφωση πλάτους όπως αναµενόταν. 
Συγκεκριµένα, η µέγιστη απόκλιση πλάτους, µετρήθηκε και εδώ ίση µε 7 dB. Όπως 
αποδεικνύεται και από το αποτέλεσµα στο Σχήµα 6.17 (β), η λειτουργία εξίσωσης παλµών στο 
διακόπτη ΜΖΙ-2 αναιρεί ικανοποιητικά την απόκλιση πλάτους και εξισώνει τους παλµούς στην 
έξοδό του. Η λειτουργία των διακοπτών ΜΖΙ-1 και ΜΖΙ-2, επιτεύχθηκε αποσκοπώντας στη 
βελτιστοποίηση τόσο του εύρους των παλµών, όσο και της οπτικής ισχύος του σήµατος εξόδου 
για την διατήρηση στενών οπτικών παλµών και υψηλής οπτικής ισχύος αντίστοιχα στην έξοδο 
κάθε διακόπτη. Η ανάγκη για στενό οπτικό παλµό σε όλα τα στάδια της λειτουργίας του 
κυκλώµατος, οδήγησε στον εντατικό έλεγχο των οπτικών παλµών µε τη βοήθεια του οργάνου 
του αυτοσυσχετιστή. Η βελτιστοποίηση των παράθυρων µεταγωγής των οπτικών διακοπτών µε 
τη διατήρηση ικανοποιητικής οπτικής ισχύος στην έξοδό τους, οδήγησε στη διεύρυνση των 
παλµών από 4 ps στην είσοδο του κυκλώµατος, σε 8 ps µετά το διακόπτη ΜΖΙ-1 και 11 ps 
στην έξοδο του ΜΖΙ-2. Η παλµοσειρά του ανακτηµένου ρολογιού όπως καταγράφηκε στον 
αυτοσυσχετιστή απεικονίζεται στο Σχήµα 6.17 (δ).  Το επόµενο στάδιο της δοκιµής του   
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Σχήµα 6.17. Ίχνη παλµογράφου όπως καταγράφηκαν µε παλµογράφο (α) στην είσοδο του κυκλώµατος 
ανάκτησης ρολογιού, (β) στην έξοδο του φίλτρου FPF και (γ) στην έξοδο του διακόπτη ΜΖΙ-2 του 
κυκλώµατος, µε χρονική κλίµακα 100 ps/div. Το (δ) παρουσιάζει την αυτοσυσχέτιση του ανακτηµένου 
ρολογιού µε χρονική κλίµακα 10 ps/div. 

κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού περιλαµβάνει τη δοκιµή µε πακέτα δεδοµένων, τα 
αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται αµέσως µετά.   

6.3.2.3. Αποτελέσµατα για σύγχρονα πακέτα δεδοµένων 

Για την δοκιµή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε ΜΖΙ στα 40 Gb/s, 
επιλέχθηκαν σύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους. Σκοπός της µελέτης του 
κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε πακέτα δεδοµένων στα 40 Gb/s ήταν καταρχάς η 
επιβεβαίωση της λειτουργίας του για οπτικά πακέτα, η µελέτη και εξοικείωση µε τη λειτουργία 
του κυκλώµατος στα 40 Gb/s και επιπλέον η εξακρίβωση βασικών χαρακτηριστικών του, όπως 
οι ενέργεια λειτουργίας, ο χρόνος ανάκτησης και ο χρόνος σβέσης. Στο Σχήµα 6.18 
απεικονίζεται η εξέλιξη των οπτικών πακέτων δεδοµένων από την είσοδο του κυκλώµατος, στην 
έξοδο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού. Το µεγάλο πακέτο έχει διάρκεια 3,6 ns, το οποίο 
στα 40 Gb/s περιέχει 144 bit ενώ το µικρό πακέτο έχει διάρκεια 1,6 ns το οποίο στα 40 Gb/s 
περιέχει 64 bit. Τα πακέτα επιλέχθηκαν έτσι ώστε να περιέχουν επτά διαδοχικά λογικά µηδέν, 
για την αποτελεσµατικότερη δοκιµή του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού.  

Όπως ορίστηκε και στο Κεφάλαιο 3, το προτεινόµενο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού 
κατά την λειτουργία του µε πακέτα δεδοµένων, απαιτεί µία χρονική σταθερά για την πλήρη 
ανάκτηση του ρολογιού αλλά και µία µεγαλύτερη χρονική σταθερά για την πλήρη σβέση αυτού, 
όταν το αντίστοιχο εισερχόµενο πακέτο δεδοµένων σταµατάει. Οι σταθερές αυτές για την 
υλοποίηση του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε διακόπτη ΜΖΙ στα 40 Gb/s και µε φίλτρο 
FPF µε Finesse 39, µετρήθηκαν 4 bit ή 100 ps για το χρόνο ανάκτησης (TR) και 350 ps  ή 14 
bit για το χρόνο σβέσης (TF) και για τα δύο πακέτα. Τα χαρακτηριστικά του χρόνου ανάκτησης 
και σβέσης στο ανακτηµένο πακέτο ρολογιού του µεγάλου πακέτου δεδοµένων είναι  
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Σχήµα 6.18. Ίχνη όπως καταγράφηκαν µε τον παλµογράφο για (α), (β) τα εισερχόµενα πακέτα 
δεδοµένων και (γ), (δ) για τα ανακτηµένα πακέτα ρολογιού. Χρονική κλίµακα (α), (γ): 800 ps/div, (β), 
(δ): 400 ps/div.  

σκιαγραφηµένα στο ίχνος που περιέχεται στο Σχήµα 6.18 (δ). Το ανακτηµένο λοιπόν ρολόι για 
το µεγάλο πακέτο έχει συνολική διάρκεια 4,05 ns, ενώ για το µικρό πακέτο έχει συνολική 
διάρκεια 2,05 ns, τιµές οι οποίες προκύπτουν προσθέτοντας το χρονικό µήκος του κάθε 
πακέτου δεδοµένων µε το χρόνο ανάκτησης και το χρόνο σβέσης. Οι τιµές των σταθερών 
ανάκτησης και σβέσης που παρουσιάζει η λειτουργία ανάκτησης ρολογιού στα 40 Gb/s, είναι 
ελαφρώς διαφορετικές από τις αντίστοιχες τιµές που παρουσιάζει το κύκλωµα στα 10 Gb/s. Ο 
λόγος για αυτήν την απόκλιση έγκειται στο διαφορετικό φίλτρο FPF που χρησιµοποιήθηκε για 
το κάθε πείραµα, καθώς το φίλτρο που χρησιµοποιήθηκε στα 10 Gb/s είχε Finesse 47, ενώ το 
φίλτρο που χρησιµοποιήθηκε στα 40 Gb/s είχε Finesse 39. Το φίλτρο που χρησιµοποιήθηκε 
στα 40 Gb/s έχει µικρότερο Finesse ή µικρότερη µνήµη, µε αποτέλεσµα να αποβάλει σε ποιο 
σύντοµο χρονικό διάστηµα τη συσσωρευµένη ενέργεια που προκύπτει από τους παλµούς που 
εισέρχονται σε αυτό, παρουσιάζοντας µικρότερο χρόνο σβέσης.  

 Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και κατ’ επέκταση το 
κύκλωµα του 3R αναγεννητή, δε δοκιµάστηκε για ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων καθώς δεν το 
επέτρεψε ο περιορισµένος χρόνος που ήταν διαθέσιµος στα εργαστήρια της CIP. Παρόλα αυτά 
η λειτουργία του κυκλώµατος µπορεί δυνητικά να επιτευχθεί και για ασύγχρονα πακέτα όπως 
τουλάχιστον προκύπτει θεωρητικά συγκρίνοντας το κύκλωµα στα 40 Gb/s µε αυτό στα 10 
Gb/s το οποίο υλοποιήθηκε επιτυχώς για ασύγχρονη κίνηση δεδοµένων.      
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6.3.3 3R αναγέννηση  στα 40 Gb/s – Συνολικό κύκλωµα  

6.3.3.1 Πειραµατική διάταξη 

Το τελευταίο στάδιο της διάταξης µε το οποίο ολοκληρώνεται το κύκλωµα της 3R 
αναγέννησης στα 40 Gb/s, είναι ο διακόπτης απόφασης. Στο Σχήµα 6.19 παρουσιάζεται η 
συνολική πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος του αναγεννητή το οποίο αποτελείται κατά 
σειρά  από την διάταξη παραγωγής σήµατος δοκιµής στα 40 Gb/s, το κύκλωµα προσαρµογής 
του εισερχόµενου σήµατος, το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού όπως περιγράφεται στην 
προηγούµενη παράγραφο, το διακόπτη απόφασης και τέλος τη διάταξη αποπολυπλεξίας των 10 
Gb/s καναλιών από το 40 Gb/s πολυπλεγµένο σήµα. Το σήµα δοκιµής, διαιρείται σε δύο µέρη 
αµέσως µετά την παραγωγή του, έτσι ώστε το ένα µέρος να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση 
ρολογιού και το δεύτερο να εισαχθεί στον διακόπτη απόφασης ΜΖΙ-3 για την 3R αναγέννησή 
του. Η συνδεσµολογία του διακόπτη ΜΖΙ-3 διαφέρει χαρακτηριστικά από τη συνδεσµολογία 
του διακόπτη απόφασης του αναγεννητή στα 10 Gb/s. Ο διακόπτης απόφασης σε αυτό το 
πείραµα ελέγχεται (µεταγωγή/µη µεταγωγή) από το παραµορφωµένο σήµα δεδοµένων ενώ το 
ανακτηµένο ρολόι εισάγεται ως σήµα εισόδου. Η παραπάνω συνδεσµολογία ανήκει στη δεύτερη 
κατηγορία δυνατών συνδεσµολογιών του διακόπτη απόφασης όπως αυτές ορίστηκαν στην υπό-
ενότητα 6.1.3 ενώ επιλέχθηκε για την υλοποίηση του αναγεννητή στα 40 Gb/s µε σκοπό τη 
σύγκριση των δύο συνδεσµολογιών.   

Για τον έλεγχο του διακόπτη απόφασης, εφαρµόστηκε η µέθοδος διαφορικής οδήγησης 
(όπως στους διακόπτες ΜΖΙ-1 και ΜΖΙ-2) έτσι ώστε να µικρύνει το παράθυρο µεταγωγής και 
να επιτευχθεί η λειτουργία λογικής πράξης AND στα 40 Gb/s. Συγκεκριµένα, για λειτουργία  

 
Σχήµα 6.19. Συνολική πειραµατική διάταξη του κυκλώµατος 3R αναγεννητή µε λειτουργία στα 40 
Gb/s. 
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των διακοπτών στα 40 Gb/s, όπου το παράθυρο µεταγωγής µε µονό σήµα ελέγχου (72 ps) είναι 
µεγαλύτερο από την χρονική απόσταση δύο διαδοχικών bit (25 ps), η εφαρµογή της 
διαφορικής οδήγησης είναι επιτακτική. Εφόσον το ανακτηµένο ρολόι δρα ως σήµα εισόδου 
στον διακόπτη απόφασης ΜΖΙ-3, οι µεταγόµενοι παλµοί στην έξοδο του διακόπτη 
αποτελούνται από τους παλµούς του ρολογιού µε µήκος κύµατος στα 1549 nm. Στην έξοδο 
λοιπόν του κυκλώµατος, το αναγεννηµένο σήµα επιλέγεται φασµατικά µε το κατάλληλο οπτικό 
ζωνοπερατό φίλτρο. Το σήµα ελέγχου λοιπόν διαιρέθηκε µέσω ενός οπτικού συζεύκτη για να 
σχηµατιστούν το σήµα ελέγχου push και το σήµα ελέγχου pull. Πριν την είσοδό στο διακόπτη 
ΜΖΙ-3, το κάθε ένα από αυτά τα σήµατα, διέρχεται από ένα οπτικό εξασθενητή (VOA) για την 
βελτιστοποίηση της ισχύος. Επιπλέον το σήµα ελέγχου pull διέρχεται από µία οπτική γραµµή 
καθυστέρησης (ODL) µε εύρος εισερχόµενης καθυστέρησης 300 ps, για τη βελτιστοποίηση του 
παράθυρου µεταγωγής του διακόπτη. Το ανακτηµένο ρολόι πριν εισαχθεί στο διακόπτη ΜΖΙ-3 
ως σήµα εισόδου, διέρχεται από ένα ενισχυτή ερβίου, ένα οπτικό εξασθενητή, ένα ελεγκτή 
πόλωσης και µία οπτική γραµµή καθυστέρησης για τον ακριβή συγχρονισµό του µε το 
παραγόµενο παράθυρο µεταγωγής στο διακόπτη.  

Στον διακόπτη ΜΖΙ-3 πραγµατοποιείται η λογική πράξη AND µεταξύ του 
ανακτηµένου ρολογιού και του αντίστοιχου εισερχόµενου σήµατος µε το αποτέλεσµα της 
οποίας να εξάγεται στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο διαφορικός 
έλεγχος του διακόπτη ΜΖΙ-3 µε τη µέθοδο push-pull είναι απαραίτητος διότι το παράθυρο 
µεταγωγής µε µονό σήµα ελέγχου (72 ps) είναι µεγαλύτερο από την χρονική απόσταση δύο 
διαδοχικών bit (25 ps) αφού η πράξη AND  υλοποιείται στα 40 Gb/s. 

Το τελευταίο στάδιο της πειραµατικής διάταξης, περιλαµβάνει την αποπολυπλεξία των 
καναλιών του σήµατος εξόδου στα 10 Gb/s από το πολυπλεγµένο 40 Gb/s σήµα. Η 
αποπολυπλεξία είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις BER και 
µετρήσεις ολίσθησης φάσης δεδοµένου ότι τα αντίστοιχα διαθέσιµα όργανα δεν λειτουργούν 
στη συχνότητα των 40 Gb/s. Για την αποπολυπλεξία χρησιµοποιήθηκε ο ηλεκτρο-
απορροφητικός διαµορφωτής  ΕΑΜ-2 όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 6.19. Για την 
διαδικασία αυτή εφαρµόστηκαν στο διαµορφωτή το συνεχές θορυβώδες ηλεκτρικό σήµα στα 10 
GHz προερχόµενο από τη διάταξη παραγωγής σήµατος δοκιµής (έξοδος του ηλεκτρικού phase 
shifter) µαζί µε ένα διπλασιασµένο ως προς τη συχνότητα αντίγραφο αυτού. Η υπέρθεση αυτή 
έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ενός ηλεκτρικού σήµατος στα 10 GHz µε µειωµένο κύκλο 
καθήκοντος σχεδόν κατά το µισό µε σκοπό την αποδιαµόρφωση του κάθε καναλιού στα 10 
Gb/s αποφεύγοντας παλµούς παράπλευρων καναλιών. Η επιλογή του κάθε καναλιού 
υλοποιούταν καθυστερώντας το αρχικό ηλεκτρικό σήµα στα 10 GHz κατά 25 ps µε τη βοήθεια 
της ηλεκτρικής γραµµής καθυστέρησης EDL (electrical delay line). Η πλήρης περιγραφή της 
λειτουργίας της αποπολυπλεξίας δίδεται στην ενότητα 3.5.2. 

 Ενδεικτικές συνθήκες λειτουργίας όλων των διακοπτών του 3R αναγεννητή 
παρουσιάζονται στον πίνακα στο Σχήµα 6.20. Οι τιµές ενέργειας ανά παλµό που απαιτούνται 
από τους δύο πρώτους διακόπτες είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιµές του τρίτου  
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∆ιακόπτης Σήµα εισόδου Σήµα ελέγχου (push-pull) 

MZI-1 (WC) 6,5 dBm (CW) 200 fJ - 100 fJ 

MZI-2 (CR) 6,0 dBm (CW) 300 fJ - 250 fJ 

MZI3 (AND) 100 fJ (ενέργεια ανά παλµό) 90 fJ - 20 fJ 

Σχήµα 6.20. Πίνακας τιµών των καταγεγραµµένων ενεργειών/ισχύων για όλους τους διακόπτες ΜΖΙ 
κατά τη βέλτιστη λειτουργία του κυκλώµατος. 

διακόπτη. Αυτό βέβαια είναι αναµενόµενο, καθώς ο διακόπτης απόφασης λειτουργεί ως πύλη 
AND και οι απαιτήσεις για µία τέτοια λειτουργία είναι χαµηλότερες. Μία σηµαντική 
παρατήρηση που προκύπτει από τον πίνακα, είναι η αυξηµένη ενέργεια που φαίνεται να 
καταναλώνει ο διακόπτης ΜΖΙ-3 από το σήµα ελέγχου push σε σχέση µε το σήµα ελέγχου pull. 
Ο λόγος για αυτή την απόκλιση είναι οι αυξηµένες απώλειες που παρουσιάζει η οπτική 
διαδροµή του σήµατος push µέσα στο διακόπτη. Υπό κανονικές συνθήκες και κατ’ εκτίµηση, η 
ενέργεια ανά παλµό για το σήµα push θα έπρεπε να ήταν περίπου δύο φορές µεγαλύτερη της 
ενέργειας ανά παλµό στο pull, δηλαδή κοντά στα 40 fJ. Πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί, 
ότι οι µετρήσεις οπτικής ισχύος των σηµάτων εισόδου και ελέγχου γίνονταν µε τη βοήθεια 
οπτικών συζευκτών οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στα σχέδια των πειραµατικών διατάξεων για 
λόγους απλοποίησης. Ως εκ τούτου, πιθανές απώλειες µέσα στο ολοκληρωµένο κύκλωµα των 
διακοπτών αλλοιώνουν τις µετρήσεις που καταγράφονται εξωτερικά των διακοπτών. Τα ρεύµατα 
µε τα οποία τροφοδοτήθηκαν οι SOA των διακοπτών ήταν περίπου 350 mA για κάθε ενισχυτή. 
Το ρεύµα έγχυσης των διακοπτών στα 40 Gb/s είναι µεγαλύτερο από τα ρεύµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη λειτουργία των διακοπτών στα 10 Gb/s, έτσι ώστε να αυξηθεί η 
κινητικότητα των φορέων και συνεπώς ο χρόνος ανάκαµψης του ηµιαγωγού. Επιπλέον οι τιµές 
των ρευµάτων ήταν όµοιες και για τους δύο SOA στον κάθε διακόπτη, καθώς η εξισορρόπηση 
παράλληλα µε την ρύθµιση των διακοπτών πραγµατοποιούνταν µε τη βοήθεια των phase 
shifters οι οποίοι βρίσκονται παραπλεύρως του κάθε SOA. Η µεταβολή της φάσης του πεδίου  
από τους phase shifter βελτιστοποιούταν ρυθµίζοντας κατάλληλα την ηλεκτρική τάση η οποία 
ασκούταν σε αυτούς. 

6.3.3.2 Αποτελέσµατα για συνεχή ροή δεδοµένων 

Στο Σχήµα 6.21 απεικονίζεται η εξέλιξη του σήµατος µέσα στο κύκλωµα του 3R 
αναγεννητή τόσο από καταγεγραµµένα ίχνη όσο και από τα αντίστοιχα διαγράµµατα µατιού. 
Συγκεκριµένα στις δύο πρώτες σειρές συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του σήµατος δοκιµής και 
του αντίστοιχου ανακτηµένου ρολογιού, ενώ στην τρίτη και τελευταία σειρά, παρουσιάζεται το 
σήµα στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη ΜΖΙ-3 στην οποία λαµβάνονται τα αναγεννηµένα 
δεδοµένα  

Σηµαντική είναι η µείωση του jitter στον αναγεννητή, σε σχέση µε το εισερχόµενο 
σήµα, όπως επιβεβαιώνεται τόσο από το διάγραµµα µατιού του ανακτηµένου ρολογιού όσο και 
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από το διάγραµµα µατιού του αναγεννηµένου σήµατος. Ο αναγεννητής παρουσιάζει σηµαντική 
µείωση της διαµόρφωσης πλάτους (amplitude jitter) αλλά πολύ περισσότερο µείωση της 
ολίσθησης φάσης (phase jitter). Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το αναγεννηµένο 
σήµα στην έξοδο του διακόπτη απόφασης, σχηµατίζεται από τους παλµούς του ανακτηµένου 
ρολογιού διατηρώντας τα χαµηλά επίπεδα jitter του τελευταίου. Η µείωση της διαµόρφωσης 
πλάτους είναι φανερή τόσο από τα διαγράµµατα µατιού όσο και από τα αντίστοιχα ίχνη στο 
Σχήµα 6.21. Σηµαντικότερη όµως είναι η βελτίωση του σήµατος αναφορικά µε την ολίσθηση 
φάσης όπως προκύπτει από το διάγραµµα µατιού στην έξοδο του αναγεννητή το οποίο έχει 
ανοίξει χαρακτηριστικά σε σχέση µε το διάγραµµα µατιού του σήµατος δοκιµής. Σε αντίθεση 
µε τα αποτελέσµατα του 3R αναγεννητή στα 10 Gb/s, η ολίσθηση φάσης στο εισερχόµενο 
σήµα στα 40 Gb/s αλλά και η µείωσή του από τον αναγεννητή γίνονται εύκολα αντιληπτά από 
τα διαγράµµατα µατιού καθώς χρονικά υπερβαίνουν την ευαισθησία του παλµογράφου.  
Παρόλα αυτά χρησιµοποιείται και η µέθοδος της φασµατικής ολοκλήρωσης όπως περιγράφεται 
παρακάτω, για την ακριβή µέτρηση των επιπέδων ολίσθησης φάσης σε κάθε στάδιο του 
κυκλώµατος. 

 
Σχήµα 6.21. Ίχνη και διαγράµµατα µατιού όπως καταγράφηκαν σε κάθε στάδιο του κυκλώµατος για 
δοκιµή µε συνεχή ροή δεδοµένων στα 40 Gb/s.  
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6.3.3.3 Αποτελέσµατα για πακέτα δεδοµένων 

Το συνολικό κύκλωµα του 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s, δοκιµάστηκε επιτυχώς για 
συνεχή ροή δεδοµένων, επιτρέποντας την περαιτέρω δοκιµή του µε ποιο απαιτητικές συνθήκες 
κίνησης δεδοµένων. Έτσι το τελευταίο στάδιο δοκιµής του 3R αναγεννητή περιλαµβάνει τη 
λειτουργία του µε σύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους.  

Στο Σχήµα 6.22 παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσµατα τα οποία καταγράφηκαν µε τη 
βοήθεια παλµογράφου σε κάθε στάδιο του κυκλώµατος. Συγκεκριµένα, στην πρώτη σειρά  
παρουσιάζονται το ίχνος αλλά και το διάγραµµα µατιού του σήµατος που παράχθηκε για τη 
λειτουργία του κυκλώµατος του αναγεννητή µε σύγχρονα πακέτα δεδοµένων διαφόρου µήκους. 
Τα εισερχόµενα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση έχουν χρονική διάρκεια (από αριστερά προς 
τα δεξιά) 3,6 ns, και 1,6 ns τα οποία περιέχουν 144  bit και 64 bit αντίστοιχα. Για αυτά τα 
πακέτα, οι λειτουργίες της ανάκτησης ρολογιού και της 3R αναγέννησης πραγµατοποιήθηκαν 
επιτυχώς και παρουσιάζονται στη δεύτερη και τρίτη σειρά αντίστοιχα στο Σχήµα 6.22. Ο 
χρόνος ανάκτησης ρολογιού µετρήθηκε 100 ps ή 4 bit, ενώ ο χρόνος σβέσης µετρήθηκε 350  
ps ή 14 bit. 

 
Σχήµα 6.22. Ίχνη και διαγράµµατα µατιού όπως καταγράφηκαν σε κάθε στάδιο του αναγεννητή για 
δοκιµή µε σύγχρονα πακέτα διαφόρου µήκους δεδοµένων στα 40 Gb/s.  
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Η απευθείας σύγκριση των διαγραµµάτων µατιού των εισερχόµενων και των 
αναγεννηµένων, σύγχρονων πακέτων, έχουν σίγουρα να προσφέρουν περισσότερη πληροφορία 
αναφορικά µε την λειτουργία του αναγεννητή. Όπως φαίνεται κυρίως από τα διαγράµµατα 
µατιού του σχήµατος, υπάρχει σαφής µείωση τόσο της ολίσθησης φάσης όσο και της 
διαµόρφωσης πλάτους. Σε αυτήν την περίπτωση, και παράλληλα µε τη µείωση ολίσθησης 
φάσης, παρατηρείται και σηµαντική µείωση της διαµόρφωσης πλάτους. Αυτό πηγάζει από το 
γεγονός ότι η διαµόρφωση πλάτους των εισερχόµενων δεδοµένων ενισχύθηκε κατά την 
διαδικασία διαµόρφωσης των πακέτων στον διαµορφωτή ΕΑΜ-1 του οποίου, η χρονική 
απόκριση τόσο στην αρχή και το τέλος του ηλεκτρικού παλµού όσο και κατά τη διάρκεια 
αυτού, δεν ήταν ιδανική.  

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να σχολιαστεί η απουσία διαγράµµατος µατιού του 
ανακτηµένου ρολογιού από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.22. Για τη 
σωστή λήψη διαγράµµατος µατιού πακέτων ρολογιού, απαιτείται η χρήση ενός επιπλέον 
διαµορφωτή στην έξοδο του αντίστοιχου κυκλώµατος, µε τον οποίο να επιλέγεται µόνο το 
χρονικό τµήµα του ρολογιού που αντιστοιχεί στο εύρος του εισερχόµενου πακέτου, 
φιλτράροντας έτσι τους παλµούς που αντιστοιχούν στο χρόνο ανάκτησης και στο χρόνο σβέσης. 
Με αυτόν τον τρόπο το διάγραµµα µατιού θα είναι ανοικτό και θα προσφέρεται για ασφαλή 
συµπεράσµατα. Κατά την υλοποίηση του πειράµατος δεν ήταν διαθέσιµος ένας επιπλέον 
διαµορφωτής, οπότε δεν πραγµατοποιήθηκε καταγραφή του διαγράµµατος µατιού για τα 
ανακτηµένα πακέτα ρολογιού. Βέβαια η εκτίµηση της λειτουργίας του κυκλώµατος ανάκτησης 
ρολογιού στα 40 Gb/s αναφορικά µε την ποιότητα των παραγόµενων παλµών, έγινε αφενός 
µελετώντας τα αποτελέσµατα για συνεχή ροή δεδοµένων και αφετέρου µε τις µετρήσεις 
ολίσθησης φάσης οι οποίες δίδονται παρακάτω.      

6.3.4 Επιπλέον µετρήσεις  

6.3.4.1 Μετρήσεις ολίσθησης φάσης   

Για την ακριβή µέτρηση των τιµών ολίσθησης φάσης σε κάθε στάδιο του κυκλώµατος 
του 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος φασµατικής ανάλυσης η οποία 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2.4.1. Ο χαρακτηρισµός του κυκλώµατος έγινε µε 
συνεχούς ροής σήµα δεδοµένων ως σήµα εισόδου και όχι σύγχρονα ή ασύγχρονα πακέτα, 
δεδοµένου ότι η µέθοδος, η οποία βασίζεται στην ανάλυση του µικροκυµατικού φάσµατος του 
σήµατος, είναι θεµελιωµένη µόνο για σήµατα συνεχούς ροής και δεν υπάρχει αντίστοιχη 
µέθοδος για σήµατα σε µορφή πακέτων.  

Ο υπολογισµός της ολίσθησης φάσης πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ενός 
µικροκυµατικού αναλυτή φάσµατος µε δυνατότητα απεικόνισης φασµατικού εύρους 0-20 GHz, 
χρησιµοποιώντας φωτοδίοδο µε εύρος ζώνης 0-20 GHz στην είσοδό του για τη µετατροπή του 
οπτικού σήµατος σε ηλεκτρικό. Ο παραπάνω αναλυτής φάσµατος ήταν ο µόνος διαθέσιµος στο 
εργαστήριο, οπότε η αποπολυπλεξία των αναγεννηµένων καναλιών στα 10 Gb/s πριν τη 
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φασµατική ανάλυση, ήταν επιτακτική. Για αυτές τις συνθήκες, η φασµατική ανάλυση των 
αρµονικών ρολογιού του σήµατος ανά 10 GHz περιορίζεται στις 2 πρώτες αρµονικές 
συνιστώσες ρολογιού. Η χρήση αναλυτή φάσµατος µε εύρος 0-40 GHz, θα ήταν προτεινόµενη 
εφόσον ένα τέτοιο όργανο ήταν διαθέσιµο, έτσι ώστε οι µετρήσεις να γίνουν στην τέταρτη 
αρµονική και όχι στη δεύτερη, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια της µέτρησης.  

Στο Σχήµα 6.23 φαίνονται τα φάσµατα στη δεύτερη αρµονική (20 GHz) των 10 Gb/s 
σηµάτων και στα τρία στάδια του κυκλώµατος, δηλαδή για το αρχικό σήµα δεδοµένων, για το 
ανακτηµένο ρολόι, και για το 3R αναγεννηµένο σήµα στην έξοδο του διακόπτη ΜΖΙ-3. Η 
δεύτερη αρµονική των σηµάτων, είναι η υψηλότερη αρµονική στην οποία µπορούν να γίνουν 
µετρήσεις λόγω του φασµατικού εύρους του αναλυτή φάσµατος, εποµένως αυτή επιλέχθηκε για 
την ποιο αξιόπιστη µέτρηση. Επίσης η ολοκλήρωση πραγµατοποιήθηκε από τα 1 kHz µακριά 
από την κεντρική συχνότητα της αρµονικής µέχρι τα 10 ΜHz µακριά από αυτή (Single Side 
Band – SSB) στο φάσµα αντί για ολόκληρη την αρµονική για µεγαλύτερη ακρίβεια στη 
µέτρηση. Ο οριζόντιος άξονας έχει λογαριθµική κλίµακα από συχνότητα offset 1 kHz µέχρι 10 
ΜHz, ενώ ο άξονας της ισχύος είναι κανονικοποιηµένος στα 0 dBm. Με τη βοήθεια 
µαθηµατικού εργαλείου υπολογίστηκαν τα εµβαδά που ορίζουν οι καµπύλες της αρµονικής του 
σήµατος εισόδου, του ανακτηµένου ρολογιού και του αναγεννηµένου σήµατος. Η παραπάνω 
µετρήσεις οδήγησαν στις τιµές ολίσθησης φάσης 4 ps για το σήµα εισόδου, 900 fs για το 
ανακτηµένο ρολόι και 990 fs για το 3R αναγεννηµένο σήµα. Συνεπώς, µε την παραπάνω 
µέτρηση επιβεβαιώνεται η µείωση της ολίσθησης φάσης από το κύκλωµα του 3R αναγεννητή 
όπως παρατηρήθηκε και από τα διαγράµµατα µατιού. 

 
Σχήµα 6.23. Υπέρθεση µικροκυµατικών φασµάτων της δεύτερης αρµονικής (20 GHz single side-band 
– SSB) από 1 kHz από τη φέρουσα, έως 10 MHz, των 10 Gb/s αποπολυπλεγµένων καναλιών του 
σήµατος εισόδου, του ανακτηµένου ρολογιού και του αναγεννηµένου σήµατος. 
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Το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού µε τη βοήθεια του φίλτρου FPF, µειώνει σηµαντικά 
την ολίσθηση φάσης περίπου στο ένα τέταρτο της αρχικής του τιµής. Αναφορικά µε το 
αναγεννηµένο σήµα, η τιµή της ολίσθησης φάσης εµφανίζεται ελαφρώς αυξηµένη σε σχέση µε 
την τιµή του ρολογιού αλλά πάλι αρκετά µειωµένη σε σχέση µε το εισερχόµενο σήµα. Όπως 
σχολιάστηκε και στις παραπάνω υπό-ενότητες, το αναγεννηµένο σήµα στην έξοδο του διακόπτη 
ΜΖΙ-3, σχηµατίζεται από τους παλµούς του ανακτηµένου ρολογιού και διατηρεί τα 
χαρακτηριστικά τους. Η µικρή απόκλιση λοιπόν της τιµής ολίσθησης φάσης του αναγεννηµένου 
σήµατος σε σχέση µε την τιµή του ανακτηµένου ρολογιού οφείλεται πιθανώς στη λειτουργία του 
διακόπτη απόφασης κατά την οποία αυξάνεται ελαφρώς η χρονική ολίσθηση των παλµών. Τα 
παραπάνω συµπεράσµατα βασίζονται στην εξήγηση που δίδεται στην υπο-ενότητα 6.1.3, 
αναφορικά µε την αρχή λειτουργίας της µεταγωγής και αναγέννησης των δεδοµένων στον 
διακόπτη απόφασης (ΜΖΙ-3) µε την συγκεκριµένη συνδεσµολογία. Συγκρίνοντας τα 
αποτελέσµατα του αναγεννητή στα 10 Gb/s µε τα αποτελέσµατα του αναγεννητή στα 40 Gb/s, 
συµπεραίνουµε, ότι ελέγχοντας το διακόπτη απόφασης µε τα εισερχόµενα, παραµορφωµένα 
δεδοµένα επιτυγχάνεται µεγαλύτερη βελτίωση του σήµατος αναφορικά µε την ολίσθηση φάσης.  
Αυτή η συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης, εκµεταλλεύεται πλήρως το ανακτηµένο ρολόι, 
το οποίο δρα ως σήµα εισόδου διατηρώντας σε µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά του (χαµηλή 
ολίσθηση φάσης και διαµόρφωση πλάτους), οπότε η βετίωση του σήµατος, είναι πραγµατικά 
εντυπωσιακή. 

6.3.4.2 Μετρήσεις σφαλµάτων (BER) 

Η τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική µέτρηση που πραγµατοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση της λειτουργίας του κυκλώµατος του 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s είναι η µέτρηση 
σφαλµάτων (BER measurement). Η µέτρηση σφαλµάτων γίνεται τόσο στο εισερχόµενο σήµα 
που επιλέγεται για τη δοκιµή του κυκλώµατος, όσο και στο σήµα το οποίο εξέρχεται από το 
κύκλωµα υπό δοκιµή. Η µέτρηση σφαλµάτων επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του ηλεκτρικού 
ανιχνευτή σφαλµάτων (error detector) o οποίος επικοινωνεί µε τη γεννήτρια δεδοµένων (pattern 
generator) η οποία µε τη σειρά της αποτελεί τµήµα του ηλεκτρικού κυκλώµατος για την 
παραγωγή του οπτικού σήµατος δοκιµής. Η µέτρηση σφαλµάτων περιορίζεται στα 10 Gb/s 
από τη λειτουργία του error detector, οπότε και για αυτήν τη µέτρηση η αποπολυπλεξία των 
καναλιών στα 10 Gb/s του εισερχόµενου και του αναγεννηµένου σήµατος ήταν επιτακτική. Η 
µέτρηση σφαλµάτων έγινε στην έξοδο του διαµορφωτή ΕΑΜ-2 όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.19, 
τόσο για τά αρχικά όσο και για τα αναγεννηµένα σήµατα. Η πλήρης περιγραφή της µεθόδου 
µέτρησης σφαλµάτων αλλά και της γενικευµένης πειραµατικής διάταξης για την επίτευξής της, 
βρίσκεται στην ενότητα 3.6.   

Στο Σχήµα 6.24 παρουσιάζονται οι καµπύλες BER για κάθε ένα από τα τέσσερα 
κανάλια των σηµάτων εισόδου και εξόδου του αναγεννητή. Οι τιµές του οριζόντιου άξονα 
αντιπροσωπεύουν τις τιµές ισχύος του εισερχόµενου σήµατος σε dBm, ενώ οι τιµές του κάθετου 
άξονα είναι ο λογάριθµος του ρυθµού σφαλµάτων. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 6.24, η 
µέτρηση BER κατέδειξε error-free reception και για τα τέσσερα αποπολυπλεγµένα κανάλια του  
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Σχήµα 6.24. Καµπύλες ρυθµών σφαλµάτων BER για τα αποπολυπλεγµένα κανάλια του εισερχόµενου 
σήµατος στα 10 Gb/s και τα αντίστοιχα αναγεννηµένα κανάλια. 

σήµατος. Από τις καµπύλες που ελήφθησαν πειραµατικά, συνεπάγεται ότι εισάγεται αρνητική 
ποινή ισχύος (power penalty) από το προτεινόµενο κύκλωµα του 3R αναγεννητή, και 
συγκεκριµένα power penalty περίπου -2,5 dB γεγονός που επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο τρόπο 
την εξαιρετική λειτουργία της αναγέννησης σήµατος. Μία σηµαντική παρατήρηση όσον αφορά 
τη καµπύλη BER, είναι το γεγονός ότι η καµπύλη δεν είναι ευθεία γραµµή. Αυτό προκαλείτε 
από την παρουσία οπτικού θορύβου ASE στο οπτικό σήµα που εισέρχεται στον receiver για τη 
µέτρηση σφαλµάτων. Ο οπτικός αυτός θόρυβος είναι σταθερός κατά τη διαδικασία µέτρησης 
και δεν µειώνεται µειώνοντας την ισχύ εισόδου στη φωτοδίοδο του δέκτη. Εποµένως όσο 
περισσότερο µειώνεται η ισχύς του σήµατος, τόσο µεγαλώνει ο σηµατο-θορυβικός λόγος στην 
είσοδο της φωτοδιόδου, µικρένοντας την κλίση της καµπύλης σφαλµάτων. Τελικά η ισχύς του 
σήµατος στην είσοδο του δέκτη µειώνεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε ο οπτικός θόρυβος επικρατεί 
του χρήσιµου σήµατος στον δέκτη, προκαλώντας έναν «πυθµένα» σφαλµάτων ή error floor, 
όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6.24. Παρόλα αυτά, το error floor είναι υπαρκτό τόσο στο 
εισερχόµενο σήµα, όσο και στο αναγεννηµένο σήµα  

    Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν την επιτυχή επίδειξη του πρώτου αµιγώς 
οπτικού κυκλώµατος 3R αναγέννησης δεδοµένων για οπτικά πακέτα διαφόρου µήκους στα 40 
Gb/s µε αποκλειστική χρήση ολοκληρωµένων οπτικών διακοπτών ΜΖΙ, και του δεύτερου 
αµιγώς οπτικού αναγεννητή στα 40 Gb/s σε όλα τα επίπεδα παγκοσµίως [6.20].  
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6.4 Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του 3R ανναγενητή  

Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει προτάσεις και ιδέες για επιπλέον ανάπτυξη του 
προτεινόµενου κυκλώµατος του 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s, σχετικά µε τη λειτουργικότητά 
του, αλλά και την ολοκλήρωσή του. Το πρώτο θέµα αναφέρεται στο σχεδιασµό για την  
αναβάθµιση του  κυκλώµατος σε αναγεννητή δεδοµένων εκρηκτικής ροής, ενώ το δεύτερο θέµα 
αναφέρεται στα σχέδια ολοκλήρωσης του 3R αναγεννητή σε µία συσκευή.  

6.4.1 Αναβάθµιση του κυκλώµατος σε 3R αναγεννητή δεδοµένων εκρηκτικής ροής 
(Burst-mode 3R regenerator/receiver) 

 Μία πολύ χρήσιµη εφαρµογή του οπτικού 3R αναγεννητή αφορά στη χρήση του σε 
δίκτυα εκρηκτικής ροής, είτε ως αναγεννητές σε ενδιάµεσους κόµβους είτε ως δέκτες (receivers) 
σε τερµατικούς κόµβους του δικτύου. Η εκρηκτική ροή δεδοµένων αυξάνει σηµαντικά την 
αποδοτικότητα και την ελαστικότητα του δικτύου, αναφορικά µε το εύρος ζώνης και τον αριθµό 
χρηστών αντίστοιχα. Ένα τέτοιο περιβάλλον αντιπροσωπεύει την πραγµατική µορφή κίνησης 
δεδοµένων στα δίκτυα πριν τα δεδοµένα φτάσουν στους κόµβους δροµολόγησης, και για αυτό 
το λόγο τα συστήµατα δροµολόγησης εκρηκτικής ροής δεδοµένων µελετώνται ως υποψήφια 
συστήµατα για τα δίκτυα οπτικών ινών της επόµενης γενιάς. Εκρηκτική ροή πακέτων δεδοµένων 
ορίζεται ως η ροή πακέτων δεδοµένων µε τυχαία πλάτη ισχύος, χρονική διάρκεια και οπτική 
φάση (ασύγχρονα πακέτα).   

Για την εφαρµογή του προτεινόµενου 3R αναγεννητή σε δίκτυα εκρηκτικής ροής 
δεδοµένων, απαιτείται η αντίστοιχη αναβάθµισή του, σε 3R αναγεννητή δεδοµένων εκρηκτικής 
ροής ή Busrt-Mode 3R Regenerator/Receiver (BMR). Για την επίτευξη του αµιγώς οπτικού 
BMR, απαιτείται η χρήση ενός επιπλέον οπτικού διακόπτη µπροστά από το βασικό 3R 
αναγεννητή, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 6.25. Συγκεκριµένα, ένας επιπλέον οπτικός 
διακόπτης ΜΖΙ-1 χρησιµοποιείται ως το πρώτο στάδιο του συστήµατος στο οποίο εξισώνονται 
τα πλάτη ισχύος των εισερχόµενων άνισων πακέτων. Στη συνέχεια ακολουθούν τα στάδια 
προσαρµογής, ανάκτησης ρολογιού και απόφασης, όµοια µε το κύκλωµα που υλοποιήθηκε και 
παρουσιάζεται στην προηγούµενη ενότητα.  

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του διακόπτη εξίσωσης πακέτων, είναι η 
κατάλληλη ασυµµετρία των λόγων των οπτικών συζευκτών µέσα στο συµβολόµετρο.  Τα 
εισερχόµενα πακέτα, διαιρούνται στην είσοδο του διακόπτη (χρησιµοποιείται µόνο µία θύρα 
εισόδου του διακόπτη) και ένα ποσοστό ‘α’ οδηγείται στο SOA1, ενώ το υπολειπόµενο σήµα 
(1-α) οδηγείται στο SOA2. Ρυθµίζοντας κατάλληλα τα ρεύµατα τροφοδοσίας των ενισχυτών, 
µπορεί να επιτευχθεί τέτοια λειτουργία, ώστε o ενισχυτής να λειτουργεί στην περιοχή ασθενούς 
σήµατος (small signal regime) για τα ασθενή πακέτα, και στην περιοχή κορεσµού (saturated 
regime) για τα ισχυρά πακέτα Με αυτόν τον τρόπο τα ασθενή πακέτα αντιλαµβάνονται µεγάλο 
κέρδος ενώ τα ισχυρά πακέτα αντιλαµβάνονται µικρό κέρδος και τα άνισα πακέτα µπορούν  
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Σχήµα 6.25. Προτεινόµενος σχεδιασµός για τη αναβάθµιση του προτεινόµενου κυκλώµατος, σε  3R 
αναγεννητή εκρηκτικής ροής δεδοµένων. 

να εξισωθούν στην έξοδο του διακόπτη. ∆ιαφορετικά, θα µπορούσε κανείς να παραλληλίσει την 
παραπάνω λειτουργία µε τη λειτουργία εξίσωσης παλµών στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, 
µόνο που στην περίπτωση του διακόπτη ΜΖΙ-1 στο BMR, η εξίσωση γίνεται σε επίπεδο 
πακέτων και όχι σε επίπεδο παλµών. Παράλληλα µε την εξίσωση των πακέτων στους δύο SOA 
του διακόπτη, επιτυγχάνεται στροφή φάσης των πακέτων κατά ‘π’, έτσι ώστε αυτά να µεταχθούν 
στη θύρα µεταγωγής του διακόπτη χωρίς τη χρήση σήµατος ελέγχου. Η παραπάνω διαδικασία 
µπορεί να ονοµαστεί αυτό-µεταγωγή  ή self-switching [6.34]. Επιπλέον της εξίσωσης πακέτων, 
µπορεί να επιτευχθεί και η µείωση θορύβου στο εξερχόµενο σήµα. Εκµεταλλευόµενοι την 
ασυµµετρία του διακόπτη, την ασύµµετρη τροφοδοσίας των SOA αλλά και τον κορεσµό των 
ενισχυτών, τα εξισωµένα πακέτα εξέρχονται από τη θύρα µεταγωγής ενώ ο θόρυβος µεταξύ των 
πακέτων εξέρχεται από τη θύρα µη-µεταγωγής του διακόπτη. Πλήρη ανάλυση για τη λειτουργία 
εξίσωσης πακέτων αλλά και του συνολικού κυκλώµατος του αµιγώς οπτικού δέκτη δεδοµένων 
εκρηκτικής ροής, περιλαµβάνεται στο [6.35].         

6.4.2 Ο ολοκληρωµένος 3R αναγεννητής δεδοµένων - Το επόµενο βήµα.  

 Η ερευνητική εργασία που εκτελέστηκε κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο της 
παρούσας διατριβής, περιλαµβάνει τη µελέτη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση οπτικών 3R 
αναγεννητών µε τη χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ. Τα κίνητρα για την παραπάνω 
ερευνητική δραστηριότητα περιλαµβάνουν αφενός την υλοποίηση καινοτόµων οπτικών 
κυκλωµάτων για µελλοντικά υψίρρυθµα δίκτυα οπτικών ινών και αφετέρου τη µελέτη 
υπερσύγχρονων ολοκληρωµένων οπτικών διακοπτών ως βασικά δοµικά στοιχεία µε τη χρήση 
των οποίων θα µπορούν να υλοποιηθούν ολοκληρωµένα οπτικά κυκλώµατα. Τα αποτελέσµατα 
της παρούσας διατριβής έδειξαν ότι µε την αποκλειστική χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών 
ΜΖΙ, µπορούν να υλοποιηθούν αµιγώς οπτικοί 3R αναγεννητές δεδοµένων τόσο στα 10 Gb/s 
όσο και στα 40 Gb/s, συνδέοντας δύο ή τρεις διακόπτες, σε σειριακή αλλά και παράλληλη 
διάταξη. 
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Σχήµα 6.26. Απεικόνιση της τεχνικής για την ολοκλήρωση του αναγεννητή σε µία υβριδική πλατφόρµα 
(optical chip). 

Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω κυκλωµάτων, έδωσε το έναυσµα για την συνολική 
ολοκλήρωση του αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή στα 40 Gb/s, σε µία πλατφόρµα ή ένα οπτικό 
chip. Η διαδικασία ολοκλήρωσης του κυκλώµατος ξεκίνησε από την εταιρεία CIP µε το πέρας 
της παρούσας διατριβής και βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στα αποτελέσµατα που προέκυψαν και 
τη γνώση που παράχθηκε στη διατριβή αυτή σχετικά µε τη λειτουργικότητα των 
ολοκληρωµένων διακοπτών αλλά και τις προϋποθέσεις για τη χρήση τους σε µεγαλύτερης 
κλίµακας οπτικά κυκλώµατα. Στο Σχήµα 6.26, απεικονίζεται η γενικευµένη δοµή και η µέθοδος 
κατασκευής ενός ολοκληρωµένου αµιγώς οπτικού 3R αναγεννητή µε τη µέθοδο της υβριδικής 
ολοκλήρωσης [6.6], [6.7]. Η µέθοδος που περιγράφεται εδώ, βασίζεται στην υβριδική 
ολοκλήρωση που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ, η 
οποία περιγράφεται αναλυτικά στην υπό-ενότητα 2.7.1. Η διαδικασία ολοκλήρωσης του 
κυκλώµατος περιλαµβάνει την κατασκευή τεσσάρων βασικών τµηµάτων του κυκλώµατος 3R 
αναγεννητή τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Την παραγωγή του βασικού σκελετού του αναγεννητή (3R regenerator) ο 
οποίος περιλαµβάνει την διασύνδεση δύο οπτικών διακοπτών ΜΖΙ σε µία 
πλατφόρµα. Ο πρώτος διακόπτης θα λειτουργεί ως στοιχείο εξίσωσης 
παλµών για το δεύτερο σκέλος της λειτουργίας ανάκτησης ρολογιού, ενώ ο 
δεύτερος διακόπτης θα λειτουργεί ως διακόπτης απόφασης. Ο κυµατοδηγός 
της πλατφόρµας µε τον οποίο συνδέονται οι δύο διακόπτες θα περιλαµβάνει 
και ένα οπτικό αποµονωτή (isolator). Ο σκελετός του αναγεννητή θα µπορεί 
να είναι κατασκευασµένος από υβριδική (hybrid 3R) ή από µονολιθική 
τεχνολογία (monolithic 3R) ολοκλήρωσης, όπως χαρακτηριστικά 
απεικονίζεται στο Σχήµα 6.26.  
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2. Την παραγωγή ενός οπτικού παθητικού φίλτρου χαµηλού Q, το οποίο θα 
υλοποιεί τη λειτουργία του φίλτρου FPF στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας 
ανάκτησης ρολογιού. Το φίλτρο θα µπορεί να έχει µορφή είτε ευθύ 
κυµατοδηγού µε δύο ανακλαστικές επιφάνειες, είτε δακτυλίου, και τα δύο µε 
κοιλότητα που θα αντιστοιχεί σε FSR τα 40 GHz. Οι ανακλαστικές 
επιφάνειες για την πρώτη περίπτωση ή ο λόγος ζεύξης του δακτυλίου για τη 
δεύτερη θα ορίσουν τη λεπτότητα του φίλτρου.  

3. Την κατασκευή ενός επιπλέον διακόπτη ΜΖΙ, ο οποίος θα λειτουργεί ως 
στάδιο προσαρµογής του εισερχόµενου σήµατος. Πιθανή θα είναι και η 
παράλληλη λειτουργία αυτού του διακόπτη για την εξίσωση πακέτων για την 
αναβάθµιση του κυκλώµατος σε αναγεννητή εκρηκτικής ροής δεδοµένων. 
Εάν κάτι τέτοιο δεν αποδειχθεί δυνατό, τότε για τη λειτουργία του 
αναγεννητή εκρηκτικής ροής δεδοµένων θα πρέπει να προστεθεί ένας 
επιπλέον διακόπτης ΜΖΙ, όπως περιγράφεται στο Σχήµα 6.25.  

4. Την κατασκευή της µητρικής πλατφόρµας µε τη βοήθεια της οποίας θα 
συναρµολογηθούν τα παραπάνω στοιχεία και υπό-κυκλώµατα. Η µητρική 
πλατφόρµα θα περιλαµβάνει τους παθητικούς κυµατοδηγούς µε τους 
οποίους θα ολοκληρωθεί η σύνδεση των επιµέρους στοιχείων αλλά και 
ειδικές υποδοχές για τη τοποθέτηση αυτών. Η συναρµογή των επιµέρους 
στοιχείων θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο flip-chip όπως απεικονίζεται 
ενδεικτικά για το σκελετό του αναγεννητή.  

5. Μικρότερα στοιχεία όπως αποµονωτές ή ζωνοπερατά φίλτρα θα προστεθούν 
επιπλέον ενδιάµεσα των βασικών στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω. 

Οι κυµατοδηγοί στην είσοδο του κυκλώµατος σχηµατίζουν τρεις θύρες εισόδου, µία για 
το παραµορφωµένο σήµα, και δύο για τα συνεχή σήµατα CW µε µήκη κύµατος λ1 και λ2 για τις 
λειτουργίες της εξίσωσης παλµών στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού και του διακόπτη 
προσαρµογής στην είσοδο, αντίστοιχα. Στην έξοδο του κυκλώµατος σχηµατίζονται δύο θύρες 
για τη λήψη του ανακτηµένου ρολογιού και τα αναγεννηµένα δεδοµένα. Σχετικά µε τη µέθοδο 
ολοκλήρωσης, παρόλο ότι η υβριδική τεχνολογία οπτικής ολοκλήρωσης κυκλωµάτων, φαίνεται 
µέχρι στιγµής να επικρατεί της µονολιθικής τεχνολογίας, δεν παύουν και οι δύο τεχνολογίες να 
βρίσκονται σε ερευνητικό επίπεδο και να εξελίσσονται η κάθε µία σε διαφορετικό επίπεδο. Ως 
εκ τούτου, η µητρική πλατφόρµα περιλαµβάνει υποδοχή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να 
φιλοξενήσει σκελετό του αναγεννητή κατασκευασµένο είτε µε υβριδική τεχνολογία ή οποία 
φαίνεται να έχει προβάδισµα, είτε µε µονολιθική τεχνολογία η οποία ενδεχοµένως στο µέλλον 
να επικρατήσει. Η µέθοδος που τελικά θα επικρατήσει για την ολοκλήρωση οπτικών 
κυκλωµάτων, θα προσδιοριστεί µετά από δοκιµές διαφορετικών διαδικασιών κατασκευής και 
τροποποιήσεων έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργικότητα, η απόδοση αλλά και το 
κόστος παραγωγής των υπό-ανάπτυξη κυκλωµάτων. Η ολοκλήρωση του 3R αναγεννητή σε ένα 
chip, στην οποία αναφερόµαστε συνοπτικά σε αυτό το σηµείο της διατριβής, δεν είναι παρά 
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µόνο η αρχή για την ανάπτυξη οπτικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων αλλά και µεθόδων 
ολοκλήρωσης. 

∆ύο πολύ σηµαντικοί παράµετροι που θα πρέπει να µελετηθούν κατά την κατασκευή 
του κυκλώµατος είναι οι οπτικές καθυστερήσεις µεταξύ των σηµάτων διαφορικού ελέγχου push 
και pull, αλλά και η οπτική ισχύς που είναι διαθέσιµη στην έξοδο του κάθε διακόπτη. Από τις 
καθυστερήσεις των σηµάτων ελέγχου θα προκύψει το χρονικό εύρος του παράθυρου µεταγωγής 
του κάθε διακόπτη και συνεπώς το εύρος του διαδιδόµενου παλµού σε κάθε στάδιο του 
κυκλώµατος. Επιπλέον βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του ολοκληρωµένου κυκλώµατος 
είναι η ισχύς στην έξοδο του κάθε διακόπτη να είναι αρκετή ώστε να µπορεί να λειτουργήσει ο 
διακόπτης που ακολουθεί. Όπως παρατηρήθηκε και πειραµατικά, όσο αυξάνεται το εύρος του 
παράθυρου µεταγωγής αυξάνοντας την αντίστοιχη καθυστέρηση µεταξύ των σηµάτων ελέγχου, 
τόσο µειώνεται η οπτική ισχύς του µεταγόµενου σήµατος στην έξοδο του διακόπτη. Εποµένως 
για την ολοκλήρωση του αναγεννητή, πρέπει να βελτιστοποιηθεί η χρονική καθυστέρηση 
µεταξύ των σηµάτων push και pull µε την µεταγόµενη οπτική ισχύ στην έξοδο του 
αντίστοιχου διακόπτη. Παρόλο ότι η ολοκλήρωση ενισχυτών SOA ως γραµµικά ενισχυτικά 
στοιχεία µεταξύ των διακοπτών είναι εφικτή, ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα αύξανε αφενός το κόστος 
της κατασκευής και αφετέρου τις τιµές οπτικού θορύβου ASE στην είσοδο των διακοπτών. 
Συνεπώς για να αποφευχθούν τέτοιου είδους παρεµβάσεις, πρέπει στην είσοδο του κάθε 
διακόπτη να είναι διαθέσιµη η απαιτούµενη οπτική ισχύς για την ορθή λειτουργία του. 
Παράλληλα το εύρος των παλµών στην έξοδο των διακοπτών θα πρέπει να διατηρείται µικρό 
έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα παρεµβολής και συµβολής µεταξύ διαδοχικών παλµών. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην έξοδο του διακόπτη ΜΖΙ µε λειτουργία wavelength 
conversion στα 40 Gb/s προκύπτουν παλµοί εύρους 7 ps, µε µέση οπτική ισχύς  10 dBm (10 
mW), τιµές οι οποίες ικανοποιούν τη διαδοχική λειτουργία διακοπτών ΜΖΙ. Περισσότερη 
ανάλυση για το σχεδιασµό οπτικών κυκλωµάτων µε τη χρήση διαδοχικών ολοκληρωµένων 
διακοπτών ΜΖΙ δίδεται στο Κεφάλαιο 7.              

 

6.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάστηκαν δύο πρωτότυπα αµιγώς οπτικά κυκλώµατα για 
την 3R αναγέννηση δεδοµένων στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s. Και τα δύο κυκλώµατα 
υλοποιηθήκαν κάνοντας χρήση αποκλειστικά και µόνο οπτικών ολοκληρωµένων διακοπτών 
ΜΖΙ ενώ, πλέον της καινοτοµίας του αναγεννητή στο κάθε πείραµα, παρουσιάστηκε και η 
υλοποίηση της λειτουργίας ανάκτησης ρολογιού µε διακόπτη ΜΖΙ. Το Σχήµα 6.27 συνοψίζει 
διαγραµµατικά τα υλοποιηµένα κυκλώµατα αναγεννητών και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα.  
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Σχήµα 6.27. Σύνοψη των 3R αναγεννητών που αναπτύχθηκαν µε τους ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ 
και των αποτελεσµάτων που καταγράφηκαν για (α) τον αναγεννητή στα 10 Gb/s και (β) τον αναγεννητή 
στα 40 Gb/s.  

Το πρώτο κύκλωµα που υλοποιήθηκε είναι ο αµιγώς οπτικός αναγεννητής δεδοµένων 
στα 10 Gb/s, το οποίο όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6.27 (α), αποτελείται από ένα φίλτρο FPF 
χαµηλής λεπτότητας ακολουθούµενο από ένα ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-1) για την 
ανάκτηση ρολογιού και ένα ακόµη διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-2) για την αναγέννηση του σήµατος. Η 
λειτουργία εξίσωσης των παλµών από το διακόπτη ΜΖΙ-1, επιτυγχάνεται λειτουργώντας τον 
διακόπτη σε βαθύ κορεσµό του κέρδους του από το σήµα εισόδου και τα σήµατα ελέγχου. Η 
αρχή λειτουργίας της εξίσωσης παλµών στο διακόπτη ΜΖΙ, είναι όµοια µε τη λειτουργία που 
περιγράφηκε µε τη χρήση διακόπτη UNI στην υπό-ενότητα 3.2.3. Η στοιχειώδης διαφορά 
έγκειται στην τεχνική οδήγησης του διακόπτη ΜΖΙ στην οποία δύο όµοια, χρονικά ελαφρώς 
καθυστερηµένα µεταξύ τους σήµατα οδηγούν το διακόπτη. Στην περίπτωση του κυκλώµατος 
ανάκτησης ρολογιού µε ΜΖΙ, η τεχνική διαφορικής οδήγησης εφαρµόζεται στο διακόπτη, έτσι 
ώστε να συρρικνωθεί το παράθυρο µεταγωγής και κατά συνέπεια να µικρύνει το εύρος του 
παλµού εξόδου στο ανακτηµένο ρολόι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η διαπαλµική 
παρεµβολή και το υπόβαθρο ισχύος στο ανακτηµένο ρολόι. Η αναγέννηση επιτυγχάνεται, στο 
διακόπτη απόφασης ΜΖΙ-2, ο οποίος έχει ως σήµα εισόδου το εισερχόµενο σήµα και ως σήµα 
ελέγχου το αντίστοιχο ανακτηµένο ρολόι. Ο διακόπτης λειτουργεί ως πύλη ΑΝD, µεταξύ των 
σηµάτων και το αναγεννηµένο σήµα προκύπτει στην έξοδό του.  

Το κύκλωµα δοκιµάστηκε πειραµατικά µε συνεχή ροή αλλά και µε ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µεταβλητής χρονικής διάρκειας. Τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν 
περιλαµβάνουν -για όλα τα στάδια του κυκλώµατος, ίχνη και διαγράµµατα µατιού τα οποία 
πάρθηκαν µε τη βοήθεια παλµογράφου, µετρήσεις σφαλµάτων αλλά και µετρήσεις ολίσθησησ 
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φάσης µε τον µικροκυµατικό αναλυτή φάσµατος. Τα διαγράµµατα µατιού όπως φαίνονται στο  
Σχήµα 6.27 (α), συνοψίζουν τη λειτουργία του αναγεννητή για ασύγχρονα πακέτα δεδοµένων, 
παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά το διάγραµµα µατιού εισόδου (εισερχόµενο σήµα), και το 
διάγραµµα µατιού εξόδου (αναγεννηµένο σήµα). Η βελτίωση στο σήµα είναι φανερή αλλά όχι 
σηµαντική το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τις µετρήσεις ολίσθησησ φάσης και µετρήσεις 
σφαλµάτων. Η µικροκυµατική µέτρηση ολίσθησης φάσης κατέδειξε µείωση αυτής από 1,5 ps σε 
1 ps για το εισερχόµενο και το αναγεννηµένο σήµα αντίστοιχα, ενώ η µέτρηση σφαλµάτων 
κατέδειξε οριακή βελτίωση της καµπύλης BER κατά 0,2 dB. Ένας σηµαντικός λόγος για τη 
περιορισµένη βελτίωση σήµατος είναι σίγουρα η συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης, 
σύµφωνα µε την οποία ο διακόπτης ελέγχεται από το ανακτηµένο ρολόι, αδυνατώντας τελικά να 
αφαιρέσει όλη την ολίσθηση φάσης που είναι παρούσα στο εισερχόµενο σήµα δεδοµένων. 
Παρόλα αυτά ο αναγεννητής παρουσίασε σηµαντική µείωση της διαµόρφωσης πλάτους, κυρίως 
λόγω του κορεσµού του κέρδους του από τα σήµατα εισόδου και ελέγχου.   

Το δεύτερο κύκλωµα που υλοποιήθηκε είναι ο αµιγώς οπτικός αναγεννητής δεδοµένων 
στα 40 Gb/s, το οποίο όπως φαίνεται και στο Σχήµα 6.27 (β), διαφοροποιείται από τον 
αναγεννητή στα 10 Gb/s, κυρίως λόγω του διακόπτη ΜΖΙ-1 ο οποίος προστέθηκε στο 
κύκλωµα σα στάδιο προσαρµογής. Ο διακόπτης προσαρµογής αναθέτει στο εισερχόµενο σήµα 
κοινά χαρακτηριστικά όπως µήκος κύµατος, πόλωση και σχέση φάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
τη σταθερή απόδοσή του αναγεννητή στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν 
από πακέτο σε πακέτο στην είσοδο. Μία τέτοια περίπτωση θα µπορούσε να εντοπιστεί σε ένα 
πραγµατικό δίκτυο, όπου σε κάθε κόµβο καταφθάνουν πακέτα δεδοµένων τα οποία πιθανώς 
προέρχονται από διαφορετικού τύπου πηγές και έχουν διανύσει διαφορετικές οπτικές 
διαδροµές.  

Το σήµα µετά το διακόπτη προσαρµογής, εισάγεται στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, 
το οποίο µε τη σειρά του αποτελείται από ένα φίλτρο FPF χαµηλής λεπτότητας και FSR τα 40 
GHz ακολουθούµενο από ένα ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-2) για την εξίσωση παλµών. 
Το ανακτηµένο ρολόι σε αυτό το κύκλωµα χρησιµοποιήθηκε ως σήµα εισόδου στο διακόπτη 
απόφασης ΜΖΙ-3, ο οποίος ελέγχονταν από το αντίστοιχο σήµα εισόδου του κυκλώµατος. Ο 
διακόπτης ΜΖΙ-3 λειτουργεί ως πύλη AND µεταξύ των παραπάνω σηµάτων, και το 
αναγεννηµένο σήµα εξέρχεται από τη θύρα µεταγωγής του διακόπτη. 

  Το κύκλωµα δοκιµάστηκε πειραµατικά µε συνεχή ροή αλλά και µε σύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µεταβλητής χρονικής διάρκειας. Ο λόγος που το κύκλωµα δεν δοκιµάστηκε και µε 
ασύγχρονα πακέτα, ήταν η έλλειψη διαθέσιµου χρόνου για την υλοποίηση του πειράµατος στα 
εργαστήρια της εταιρείας CIP, όπου και πραγµατοποιήθηκε το σύνολο του πειράµατος. Τα 
αποτελέσµατα που καταγράφηκαν περιλαµβάνουν -για όλα τα στάδια του κυκλώµατος, ίχνη και 
διαγράµµατα µατιού τα οποία πάρθηκαν µε τη βοήθεια παλµογράφου, αλλά και µετρήσεις 
σφαλµάτων και µετρήσεις ολίσθησης φάσης µε τον µικροκυµατικό αναλυτή φάσµατος (κατόπιν 
αποπολυπλεξίας από τα 40 Gb/s στα 10 Gb/s). Για τη λειτουργία του κυκλώµατος µε πακέτα 
δεδοµένων, ο χρόνος ανάκτησης του ρολογιού µετρήθηκε 4 bit ή 100 ps, ενώ ο χρόνος σβέσης 
µετρήθηκε 14 bit ή 350 ps. Τα διαγράµµατα µατιού όπως απεικονίζονται στο Σχήµα 6.27 (β) 
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συνοψίζουν τη λειτουργία του αναγεννητή για σύγχρονα πακέτα δεδοµένων, παρουσιάζοντας 
χαρακτηριστικά το διάγραµµα µατιού εισόδου (εισερχόµενο σήµα), και το διάγραµµα µατιού 
εξόδου (αναγεννηµένο σήµα). Η βελτίωση του εισερχόµενου  σήµατος που επιτεύχθηκε µε τη 
βοήθεια του προτεινόµενου αναγεννητή, είναι σηµαντική όπως προκύπτει από όλες τις 
µετρήσεις. Το διάγραµµα µατιού του αναγεννηµένου σήµατος έχει ανοίξει σηµαντικά, 
συγκριτικά µε το διάγραµµα µατιού του εισερχόµενου, παραµορφωµένου σήµατος. Η βελτίωση 
αυτή επιβεβαιώνεται τόσο από τις µετρήσεις ολίσθησης φάσης που κατέδειξαν µείωση του phase 
jitter από 4 ps σε 950 fs, όσο και από τη µέτρηση σφαλµάτων που κατέδειξε βελτίωση της 
καµπύλης BER µεγαλύτερη από 2,5 dB.  

Μετά το πέρας των δύο πειραµάτων των αναγεννητών, είναι εύκολο κανείς να 
συµπεράνει ότι η διάταξη που υλοποιήθηκε για τον αναγεννητή στα 40 Gb/s, είναι σίγουρα η 
ποιο ολοκληρωµένη και ποιο αποδοτική συγκριτικά µε το κύκλωµα του αναγεννητή στα 10 
Gb/s, όπως επιβεβαιώθηκε από τις πειραµατικές µετρήσεις. Η επιτυχής λειτουργία του 3R 
αναγεννητή στα 40 Gb/s, µε τη χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ, υπήρξε το έναυσµα 
για την διαδικασία ολοκλήρωσής του κυκλώµατος σε µία υβριδική πλατφόρµα από την εταιρεία 
CIP. Η τεχνολογία ολοκλήρωσης οπτικών κυκλωµάτων βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά 
η ενδεχόµενη επιτυχής ολοκλήρωση του αναγεννητή, θα είναι µία πολύ σηµαντική συνεισφορά 
προς την εφαρµογή οπτικών κυκλωµάτων επεξεργασίας σήµατος στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
επόµενης γενιάς.    

Το γενικότερο όµως συµπέρασµα που απορρέει µε τη συµπλήρωση του παρόντος 
κεφαλαίου, αφορά τις µεγάλες δυνατότητες που παρουσίασαν οι ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ 
ως κορεσµένοι διακόπτες για την εξίσωση παλµών, ως µετατροπείς µήκους κύµατος αλλά και ως 
απλές λογικές πύλες AND. Οι παραπάνω λειτουργίες πραγµατοποιήθηκαν επιτυχώς σε 
συχνότητες δεδοµένων έως τα 40 Gb/s, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι δυνατότητές τους 
σταµατούν εκεί. Χρησιµοποιώντας στενούς οπτικούς παλµούς στην είσοδο του κάθε διακόπτη 
για την παραγωγή αντίστοιχων παράθυρων µεταγωγής, µπορεί να αυξηθεί η συχνότητα 
λειτουργία των διακοπτών αυτών σε 80 Gb/s ή και παραπάνω. Επιπλέον οι ολοκληρωµένοι 
διακόπτες ΜΖΙ, επέδειξαν ιδιαίτερη σταθερότητα κατά τη λειτουργία τους, γεγονός που 
καταδεικνύει τους διακόπτες αυτούς ως τους ποιο κατάλληλους, για την υλοποίηση πολύπλοκων 
αµιγώς οπτικών ψηφιακών κυκλωµάτων επεξεργασίας σήµατος. Τέλος η χαµηλές απαιτήσεις 
οπτικής ισχύος από τους διακόπτες ΜΖΙ, για τις περισσότερες ψηφιακές λειτουργίες, σε 
συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω στοιχεία, διαµορφώνουν τη σηµαντική προοπτική των 
διακοπτών αυτών να αποτελέσουν το βασικό δοµικό ψηφιακό στοιχείο στα οπτικά κυκλώµατα, 
αντίστοιχα µε το transistor στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7    

  

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ::  ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  

∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ,,  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ      
   

 

 

 

Στόχος της παρούσας διατριβής, ήταν η µελέτη οπτικών διακοπτών ως βασικά δοµικά, 
ψηφιακά στοιχεία και η εφαρµογή τους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση οπτικών κυκλωµάτων 
επεξεργασίας και αναγέννησης σήµατος για µελλοντικά υψίρρυθµα δίκτυα οπτικών ινών. Βασικό 
κίνητρο της διατριβής παράλληλα µε την υλοποίηση πρωτοποριακών οπτικών κυκλωµάτων, 
ήταν η εξακρίβωση της τεχνολογίας και της µεθοδολογίας που θα οδηγήσει στην εφαρµογή των 
αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων στα µελλοντικά οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Σε αυτό το 
πλαίσιο, τα πρώτα κυκλώµατα που αναπτύχθηκαν έκαναν χρήση διακοπτών UNI, ενώ µετέπειτα 
χρησιµοποιήθηκαν µονοί ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ τελευταίας τεχνολογίας. Οι οπτικοί 
διακόπτες UNI, είναι αµιγώς πειραµατικές διατάξεις που κατασκευάστηκαν µε διακριτά οπτικά 
στοιχεία στο ΕΦΕ µε σκοπό την υλοποίηση ζωτικών τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών απευθείας 
στο οπτικό επίπεδο και την ανάδειξη της οπτικής τεχνολογίας ως το καταλληλότερο µέσο για 
την αναβάθµιση των σηµερινών δικτύων σε µελλοντικά οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Η 
επιτυχής εφαρµογή της θεµελιώδους οπτικής τεχνολογίας στην επεξεργασία σήµατος τόσο από 
την παρούσα διατριβή, όσο και από προγενέστερες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΦΕ αλλά 
και παγκοσµίως, ανέδειξε την ανάγκη για την ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνολογίας που θα 
πραγµατοποιήσει την ολοκλήρωση οπτικών κυκλωµάτων σε µία συσκευή. Βασική προϋπόθεση 
για µία τέτοια εξέλιξη, είναι η ύπαρξη ενος βασικού οπτικού δοµικού στοιχείου µεταγωγής 
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αντίστοιχο µε το τρανζίστορ στην ηλεκτρονική, µε τη χρήση του οποίου σε κατάλληλες 
συνδεσµολογίες θα µπορούν να υλοποιηθούν διάφορες ψηφιακές λειτουργικές διεργασίες. Οι 
διακόπτες UNI δεν έδειχναν ως τα στοιχεία µεταγωγής τα οποία ικανοποιούν την παραπάνω 
προϋπόθεση, καθώς το µεγάλο µέγεθος, η λειτουργική τους αστάθεια, αλλά και η σύνθετη δοµή 
τους δεν θα επιτρέψει, ούτε ην ολοκλήρωσή τους σε µικρές αυθυπόστατες συσκευές, αλλά ούτε 
και την υλοποίηση πολύπλοκων κυκλωµάτων. Τα παραπάνω, καθιστούν το λόγο για τον οποίο 
το δεύτερο µέρος της διατριβής αυτής εστιάστηκε στη µελέτη ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ. 
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας, ήταν η υλοποίηση πρωτοποριακών αναγεννητικών 
διατάξεων διασυνδέοντας δύο ή τρεις όµοιους διακόπτες ΜΖΙ, αλλά και η αξιολόγηση των 
διακοπτών αυτών ως βασικά ψηφιακά, δοµικά στοιχεία µεταγωγής σε διαφορετικές δικτυακές 
λειτουργίες. Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε τους διακόπτες ΜΖΙ, καθιστούν το 
πρώτο βήµα προς την ολοκλήρωση περισσότερων από ένα τέτοιων στοιχείων σε µία κοινή 
πλατφόρµα, είτε ως ασύνδετοι διακόπτες για οποιαδήποτε χρήση, είτε ως διασυνδεδεµένοι 
διακόπτες στα πλαίσια ενός λειτουργικού, έτοιµου για χρήση κυκλώµατος.  

Πιο συγκεκριµένα, µε δεδοµένο το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, η έρευνα 
επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάπτυξη των παρακάτω αµιγώς οπτικών ψηφιακών κυκλωµάτων: 

 Με τη χρήση οπτικών διακοπτών UNI 

o Κύκλωµα αντικατάστασης/αφαίρεσης ετικέτας για σύγχρονα πακέτα δεδοµένων 
µεταβλητού µήκους στα 10 Gb/s. (2 διακόπτες UNI) 

o Κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s (2 διακόπτες UNI) 

 Με τη χρήση ολοκληρωµένων µονών διακοπτών ΜΖΙ  

o 3R αναγεννητής ασύγχρονων πακέτων δεδοµένων µεταβλητού µήκους, στα 10 
10 Gb/s (2 διακόπτες ΜΖΙ) 

o 3R αναγεννητής σύγχρονων πακέτων δεδοµένων µεταβλητού µήκους, στα 40 
Gb/s (3 διακόπτες ΜΖΙ)  

Η ανασκόπιση των παραπάνω πειραµάτων και των αποτελεσµάτων τους, παράλληλα µε 
τη ευρύτερη εξέλιξη της διατριβής παρουσιάζονται παρακάτω στην πρώτη ενότητα του 
κεφαλαίου. Έπειτα, η ενότητα 7.2 αναφέρεται στα επόµενα βήµατα προς την εξέλιξη σύνθετων 
ολοκληρωµένων οπτικών κυκλωµάτων, όπως αυτά προκύπτουν µε το πέρας της παρούσας 
διατριβής. Στην ενότητα αυτή, αφενός περιγράφονται προτεινόµενοι µέθοδοι για το βέλτιστο 
σχεδιασµό οπτικών κυκλωµάτων, διασυνδέοντας ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ, και 
αφετέρου δίδεται η πρόοδος µέχρι αυτή τη στιγµή, στην ολοκλήρωση τεσσάρων διακοπτών 
ΜΖΙ σε µία κοινή φωτονική πλατφόρµα από την εταιρεία CIP µε την οποία το ΕΦΕ βρίσκεται 
σε συνεχή συνεργασία. Τέλος στην ενότητα 7.3 επιχειρείται µία εκτίµηση για την εξέλιξη και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των οπτικών κυκλωµάτων και συστηµάτων για µελλοντικά οπτικά δίκτυα 
µεταγωγής πακέτων.              
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7.1 Σύνοψη εργασιών της διατριβής 

 Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ο σχεδιασµός πρωτοποριακών, αµιγώς οπτικών 
κυκλωµάτων επεξεργασίας και αναγέννησης σήµατος για λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες, και η 
υλοποίησή τους χρησιµοποιώντας οπτικούς διακόπτες ως τα βασικά ψηφιακά, δοµικά στοιχεία. 
Παράλληλος στόχος της διατριβής, ήταν η παραγωγή της γνώσης και της µεθοδολογίας που θα 
είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό σύνθετων κυκλωµάτων και για την ολοκλήρωση οπτικών 
κυκλωµάτων σε αυθυπόστατες πλατφόρµες. Οι δραστηριότητες της διατριβής µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε τρεις θεµατικές ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από τη µελέτη των 
οπτικών διακοπτών, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των συστηµάτων δοκιµών και µετρήσεων, 
και το σχεδιασµό και την υλοποίηση των οπτικών κυκλωµάτων, όπως περιγράφεται σχηµατικά 
και στο Σχήµα 7.1 παράλληλα µε τη δοµή της παρούσας έκθεσης.  

Συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι δύο τύποι οπτικών διακοπτών που 
µελετήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής, UNI και MZI, σχετικά µε τη δοµή τους, την αρχή 
λειτουργία τους αλλά και τον τρόπο κατασκευή τους. Επιπλέον, για τους ολοκληρωµένους 
διακόπτες ΜΖΙ, παρουσιάζεται µία σειρά από σύντοµα πειράµατα τα οποία υλοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της διατριβής, για την πειραµατική µελέτη της συµπεριφοράς των στοιχείων αυτών σε 
βασικές οπτικές λειτουργίες. Ο λόγος για την εκτενέστερη µελέτη των διακοπτών ΜΖΙ σε σχέση 
µε τους διακόπτες UNI, έγκειται στο γεγονός ότι, οι ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ, 
χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο ΕΦΕ σε αντίθεση µε τους διακόπτες UNI οι οποίοι 
µελετήθηκαν αναλυτικά στο παρελθόν στα πλαίσια προγενέστερων διατριβών.  

Η δεύτερη θεµατική δραστηριότητα της διατριβής περιλαµβάνει την ανάπτυξη της 
εργαστηριακής υποδοµής στην οποία έπειτα βασίστηκε η δοκιµή των κυκλωµάτων που 
αναπτύχθηκαν. Η υποδοµή αυτή η οποία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, περιλαµβάνει όλες τις  

 
Σχήµα 7.1. ∆ιάγραµµα για τη δοµή και την εξέλιξη της διδακτορικής διατριβής. 
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οπτικές και ηλεκτρονικές διατάξεις που αναπτύχθηκαν, για τη δοκιµή και την αξιολόγηση των 
υπο-δοκιµή οπτικών κυκλωµάτων. Με τις διατάξεις αυτές, επιτεύχθηκαν από τη µία, η 
παραγωγή των οπτικών σηµάτων δοκιµής µε δεδοµένα σε µορφή συνεχούς ροής ή σε µορφή 
πακέτων στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s, και από την άλλη, µία σειρά από µετρήσεις στην έξοδο 
των κυκλωµάτων για την αξιολόγηση της λειτουργίας τους σε σχέση πάντα µε τα αρχικά σήµατα 
δοκιµής. Η βασική µορφή του συστήµατος δοκιµών και µετρήσεων παρέµεινε ίδια για όλη τη 
διάρκεια της διατριβής, διαµορφώνοντας πλέον κατάλληλα τις επιµέρους διατάξεις και 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάποιες από αυτές, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε 
δοκιµαζόµενου κυκλώµατος.   

Το τρίτο µέρος των δραστηριοτήτων της διατριβής, το οποίο έιναι και το κυριότερο, 
περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την πειραµατική υλοποίηση των οπτικών κυκλωµάτων. Τα 
πειράµατα της αντικατάστασης ετικέτας στα 10 Gb/s, και της ανίχνευσης πακέτων επίσης στα 
10 Gb/s, υλοποιήθηκαν µε τη χρήση οπτικών διακοπτών UNI και περιγράφονται στα 
Κεφάλαια 4 και 5 αντίστοιχα. Τα πειράµατα των 3R αναγεννητών στα 10 Gb/s και στα 40 
Gb/s υλοποιήθηκαν µε τη χρήση ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ, και περιγράφονται στο 
Κεφάλαιο 6.  

Το διάγραµµα στο Σχήµα 7.1, συνοψίζει τις δραστηριότητες της παρούσας διατριβής 
καθώς και την αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οι οπτικοί 
διακόπτες UNI και MZI (Κεφάλαιο 2), ενώ οι διακόπτες ΜΖΙ µελετήθηκαν επιπλέον και 
πειραµατικά µε τη βοήθεια του συστήµατος δοκιµών και µετρήσεων. Τα οπτικά κυκλώµατα 
υλοποιήθηκαν µε τη χρήση των οπτικών διακοπτών, ενώ µε τη βοήθεια του συστήµατος 
δοκιµών και µετρήσεων (Κεφάλαιο 3) αφενός δοκιµάστηκαν τα οπτικά κυκλώµατα που 
αναπτύχθηκαν (Κεφάλαιο 4 – Κεφάλαιο 6) τροφοδοτώντας τα µε τα κατάλληλα σήµατα 
δοκιµής, και αφετέρου αξιολογήθηκε η λειτουργία τους χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα όργανα 
και τις διατάξεις µετρήσεων. Στις υπό-ενότητες που ακολουθούν συνοψίζονται τα κυκλώµατα 
που υλοποιήθηκαν πειραµατικά, τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν αλλά και τα βασικότερα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν.            

7.1.1. Κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας στα 10 Gb/s 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο αµιγώς οπτικό κύκλωµα για την 
αφαίρεση ή την αντικατάσταση της ετικέτας από το φορτίο οπτικών πακέτων δεδοµένων. Το 
προτεινόµενο κύκλωµα αποτελείται από το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού πακέτων και από έναν  
επιπλέον οπτικό διακόπτη 2x2 τύπου UNI, ο οποίος πραγµατοποιεί τη λογική πράξη AND 
µεταξύ του κάθε αρχικού πακέτου δεδοµένων και της κάθε νέας ετικέτας και των ανακτηµένων 
πακέτων ρολογιού που αντιστοιχούν στα εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων.  

Για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού χρησιµοποιήθηκαν ένα παθητικό οπτικό φίλτρο 
Fabry-Perot χαµηλού Q, και ένας οπτικός διακόπτης UNI σε λειτουργία κορεσµού από ένα 
οπτικό σήµα CW. Το φίλτρο FPF εκµεταλλευόµενο την ιδιότητα της µνήµης την οποία 
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κατέχει, εισάγει παλµούς στις χρονοσχισµές του εισερχόµενου πακέτου δεδοµένων όπου 
υπάρχουν µηδενικά, µε αποτέλεσµα να παράγεται στην έξοδό του ένα πακέτο ρολογιού µε 
έντονη διαµόρφωση πλάτους ισχύος κορυφής µεταξύ των παλµών του. Το σήµα αυτό εισέρχεται 
κατόπιν στο διακόπτη UNI ο οποίος λειτουργεί ως διακόπτης εξίσωσης των εισερχόµενων 
παλµών. Ο διακόπτης είναι κορεσµένος από το σήµα εισόδου CW αναγκάζοντας το διακόπτη 
να λειτουργεί για όλους τους εισερχόµενους παλµούς γύρω από το σηµείο διαφάνειας του 
κέρδους του, δίνοντας στην έξοδο ένα πακέτο ρολογιού µε παλµούς σχεδόν ίσου πλάτους 
κορυφής ισχύος. Το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού έχει χρονική διάρκεια ίση µε το εισερχόµενο 
πακέτο δεδοµένων συν το χρόνο ανάκτησης και το χρόνο σβέσης του ρολογιού.   

Στο επόµενο στάδιο του κυκλώµατος, το ανακτηµένο πακέτο ρολογιού ελέγχει τον 2x2 
διακόπτη που ακολουθεί για την αντικατάσταση της αρχικής ετικέτας του εισερχόµενου πακέτου 
δεδοµένων µε µία νέα ετικέτα. Για την επιτυχή αντικατάσταση της ετικέτας, τα δύο σήµατα 
εισόδου του διακόπτη τα οποία είναι τα εισερχόµενα πακέτα και οι νέες αντίστοιχες ετικέτες, 
είναι απόλυτα συγχρονισµένα ενώ το ανακτηµένο ρολόι ως σήµα ελέγχου είναι χρονικά 
µετατοπισµένο ούτως ώστε αυτό να υστερεί του αρχικού πακέτου δεδοµένων κατά χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το µήκος της ετικέτας του πακέτου. Ως αποτέλεσµα, το φορτίο του αρχικού 
πακέτου δεδοµένων µετάγεται στη θύρα εξόδου 2 του διακόπτη 2x2 και ενώνεται µε τη νέα 
ετικέτα, ενώ η αρχική ετικέτα του πακέτου διέρχεται από το διακόπτη όσο αυτός είναι σε 
κατάσταση µη µεταγωγής, οπότε εµφανίζεται στη θύρα εξόδου 1 του διακόπτη.   

Ο πειραµατικός χαρακτηρισµός του κυκλώµατος έγινε µε στενά οπτικά πακέτα 
ψευδοτυχαίων δεδοµένων σε ρυθµό µετάδοσης 10 Gb/s και µε συνολικό µέγεθος 66 και 44 bit, 
εκ των οποίων τα 13 bit αποτελούν την ετικέτα των πακέτων, και τα 4 bit αποτελούν την 
αναγκαία,  για τη συγκεκριµένη λειτουργία, προστατευτική ζώνη bit (guardbands πακέτου). Ο 
λόγος σβέσης του φορτίου στην έξοδο 1 του κυκλώµατος βρέθηκε ίσος µε 8 dB. Επίσης, το 
κύκλωµα χαρακτηρίστηκε ως προς την επίδρασή του στην αποδοτικότητα του δικτύου, όπου 
αποδείχτηκε ότι προσφέρει ικανοποιητική εκµετάλλευση του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Το 
συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης του δικτύου µε χρήση του προτεινόµενου κυκλώµατος για την 
εξαγωγή ετικέτας (µε φορτίο 200 bit) δεν υπερβαίνει το 18 %, ενώ η επιβάρυνση είναι µόλις 9,6 
% για την περίπτωση ΑΤΜ δικτύων µε πακέτα δεδοµένων τύπου 27-1 PRBS ακολουθίας. 

Το προτεινόµενο κύκλωµα αντικατάστασης ετικέτας διατηρεί όλα τα ελκυστικά 
χαρακτηριστικά του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, όπως είναι η δυνατότητα λειτουργίας του 
µε είσοδο µικρού µεγέθους οπτικά πακέτα και οι µικρές απαιτήσεις του κυκλώµατος σε 
προστατευτικές ζώνες bit. Επίσης, το κύκλωµα αποτελείται από ένα φίλτρο Fabry-Perot και δύο 
οπτικούς συµβολοµετρικούς διακόπτες, ενώ η πολυπλοκότητά του δεν αυξάνει σε ενδεχόµενη 
µεταβολή του µεγέθους της ετικέτας. Σε µια τέτοια περίπτωση, αρκεί µια αντίστοιχη µεταβολή 
της χρονικής καθυστέρησης του ανακτηµένου πακέτου ρολογιού ως προς το αρχικό πακέτο 
δεδοµένων πριν την είσοδό τους στον 2x2 διακόπτη, ούτως ώστε να διαχωρίζεται µε επιτυχία η 
ετικέτα από το φορτίο του πακέτου. Στα πλεονεκτήµατα της τεχνικής συγκαταλέγεται, επίσης, η 
δυνατότητα του κυκλώµατος να ανταποκρίνεται ακόµα και σε ασύγχρονες ροές πακέτων 
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δεδοµένων µεταβλητού µεγέθους φορτίου, η οποία είναι αποτέλεσµα της αντίστοιχης 
δυνατότητας του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού.  

7.1.2. Κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων στα 10 Gb/s 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο αµιγώς οπτικό κύκλωµα για την 
ανίχνευση πακέτων δεδοµένων στα 10 Gb/s. Το προτεινόµενο κύκλωµα αποτελείται από το 
κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού πακέτων µε τη χρήση κορεσµένου διακόπτη UNI και από έναν 
επιπλέον κύκλωµα το οποίο εκµεταλλεύεται το φαινόµενο της ετεροδιαµόρφωσης κέρδους σε 
ένα οπτικό ενίσχυτή ηµιαγωγού για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού του ανακτηµένου 
ρολογιού (ο προπορευόµενος παλµός αντιστοιχεί χρονικά στην αρχή του εισερχόµενου 
πακέτου δεδοµένων).  

Για το κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού χρησιµοποιήθηκαν ένα παθητικό οπτικό φίλτρο 
Fabry-Perot χαµηλού Q, και ένας οπτικός διακόπτης UNI σε λειτουργία κορεσµού από ένα 
οπτικό σήµα CW όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά και στο Κεφάλαιο 4.  

Το δεύτερο κύκλωµα της διάταξης ανίχνευσης πακέτων πραγµατοποιεί τη λειτουργία 
της εξαγωγής προπορευόµενου παλµού µε την οποία επιλέγεται µόνο ο πρώτος παλµός από 
κάθε πακέτο ρολογιού. Για την εξαγωγή του προπορευόµενου παλµού, χρησιµοποιείται ο 
ενισχυτής SOA ο οποίος συνδέεται στην έξοδο του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού, έτσι ώστε 
δύο αντίγραφα του πακέτου ρολογιού να εισάγονται στον ενισχυτή αντίρροπα. Με τη χρήση 
ενός ασύµµετρου συζεύκτη αµέσως µετά το διακόπτη της ανάκτηση ρολογιού, επιτυγχάνεται η 
διάσπαση του εισερχόµενου πακέτου σε δύο όµοια πακέτα άνισα σε ισχύ έτσι ώστε να 
παραχθούν ένα ισχυρό και ένα ασθενές ρολόι. Εισάγεται καθυστέρηση στο ισχυρό σήµα 
ρολογιού, έτσι ώστε αυτό να υπολείπεται χρονικά του ασθενούς πακέτου ρολογιού κατά ένα bit. 
Το ασθενές σήµα δρα ως σήµα εισόδου έτσι ώστε ο SOA να λειτουργεί στην περιοχή χαµηλού 
σήµατος. Στην περιοχή αυτή ο ενισχυτής λειτουργεί γραµµικά, παρέχοντας µεγάλες τιµές 
κέρδους. Αντίθετα το ισχυρό σήµα ρολογιού λειτουργεί ως σήµα ελέγχου έτσι ώστε να προκαλεί 
τον έντονο κορεσµό στο κέρδος του ενισχυτή. Ο προπορευόµενος παλµός εξέρχεται του 
κυκλώµατος, αφού ενισχυθεί από το SOA, ενώ οι υπολειπόµενοι παλµοί που ακολουθούν 
καταπιέζονται αφού δεν αντιλαµβάνονται κέρδος από τον κορεσµένο πλέον ενισχυτή.  

Στην έξοδο του πρώτου σταδίου λαµβάνονται τα ανακτηµένα πακέτα ρολογιού, ενώ 
στην έξοδο του δεύτερου σταδίου αλλά και του συνολικού κυκλώµατος, λαµβάνεται µία σειρά 
από οπτικούς παλµούς οι οποίοι ορίζουν την έναρξη του κάθε εισερχόµενου πακέτου. Για 
σύγχρονη κίνηση πακέτων εισόδου (το σήµα που χρησιµοποιήθηκε για την πειραµατική δοκιµή 
του κυκλώµατος) το σήµα εξαγωγής προπορευόµενου παλµού παρέχει και το ρυθµό 
επανάληψης των εισερχόµενων πακέτων. Συνεπώς το κύκλωµα ανίχνευσης πακέτων αποτελεί µία 
ολοκληρωµένη λύση για τον απαραίτητο συγχρονισµό των δικτυακών κόµβων, στη 
ρυθµοδότηση τόσο των εισερχόµενων πακέτων όσο και των δεδοµένων που εµπεριέχονται σε 
αυτά. Συγκεκριµένα, στην έξοδο του υπό-κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού παρέχεται ο 
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συγχρονισµός του δικτύου στο επίπεδο των δεδοµένων (συγχρονισµός δεδοµένων-κόµβου), ενώ 
στην έξοδο του υπό-κυκλώµατος εξαγωγής προπορευόµενου παλµού παρέχεται ο συγχρονισµός 
του δικτύου στο επίπεδο πακέτων (συγχρονισµός πακέτων-κόµβου). Το τελευταίο, µπορεί να 
χαρακτηριστεί και ως σήµα σκανδαλισµού το οποίο θα ενεργοποιήσει περαιτέρω λειτουργίες 
επεξεργασίας και δροµολόγησης του αντίστοιχου πακέτου δεδοµένων µέσα στον κόµβο. 

7.1.3. 3R αναγεννητής δεδοµένων στα 10 Gb/s  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάστηκαν δύο πρωτότυπα αµιγώς οπτικά κυκλώµατα για την 3R 
αναγέννηση δεδοµένων στα 10 Gb/s και στα 40 Gb/s. Και τα δύο κυκλώµατα υλοποιήθηκαν 
κάνοντας χρήση αποκλειστικά και µόνο οπτικών ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ ενώ, πλέον 
της καινοτοµίας του αναγεννητή στο κάθε πείραµα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
παγκοσµίως και η υλοποίηση της λειτουργίας ανάκτησης ρολογιού µε ολοκληρωµένο διακόπτη 
ΜΖΙ. 

Το πρώτο κύκλωµα που υλοποιήθηκε είναι ο αµιγώς οπτικός αναγεννητής δεδοµένων 
στα 10 Gb/s, το οποίο αποτελείται από ένα φίλτρο FPF χαµηλής λεπτότητας ακολουθούµενο 
από ένα ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-1) για την ανάκτηση ρολογιού και ένα ακόµη 
διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-2) για την αναγέννηση του σήµατος. Η λειτουργία εξίσωσης των παλµών 
από τον διακόπτη ΜΖΙ-1, επιτυγχάνεται λειτουργώντας τον διακόπτη σε βαθύ κορεσµό του 
κέρδους του από το σήµα εισόδου και τα σήµατα ελέγχου. Η αρχή λειτουργίας της εξίσωσης 
παλµών στο διακόπτη ΜΖΙ, είναι όµοια µε τη λειτουργία η οποία πραγµατοποιείθηκε µε τη 
χρήση διακόπτη UNI στην υπό-ενότητα 3.2.3. Η στοιχειώδης διαφορά έγκειται στην τεχνική 
οδήγησης του διακόπτη στην οποία δύο όµοια, χρονικά ελαφρώς καθυστερηµένα µεταξύ τους 
σήµατα οδηγούν το διακόπτη. Στην περίπτωση του κυκλώµατος ανάκτησης ρολογιού µε ΜΖΙ, 
η τεχνική διαφορικής οδήγησης εφαρµόζεται στο διακόπτη, έτσι ώστε να συρρικνωθεί το 
παράθυρο µεταγωγής και κατά συνέπεια να µικρύνει το εύρος του παλµού εξόδου στο 
ανακτηµένο ρολόι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η διαπαλµική παρεµβολή και το 
υπόβαθρο ισχύος στο ανακτηµένο ρολόι. Η αναγέννηση επιτυγχάνεται, στο διακόπτη απόφασης 
ΜΖΙ-2, ο οποίος έχει ως σήµα εισόδου το εισερχόµενο σήµα και ως σήµα ελέγχου το 
αντίστοιχο ανακτηµένο ρολόι. Ο διακόπτης λειτουργεί ως πύλη ΑΝD, µεταξύ των σηµάτων και 
το αναγεννηµένο σήµα προκύπτει στην έξοδό του (θύρα µεταγωγής).  

Το κύκλωµα δοκιµάστηκε πειραµατικά µε συνεχή ροή αλλά και µε ασύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µεταβλητής χρονικής διάρκειας. Τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν 
περιλαµβάνουν -για όλα τα στάδια του κυκλώµατος, ίχνη και διαγράµµατα µατιού τα οποία 
πάρθηκαν µε τη βοήθεια παλµογράφου, µετρήσεις σφαλµάτων αλλά και µετρήσεις ολίσθησης 
φάσης µε τον µικροκυµατικό αναλυτή φάσµατος. Η βελτίωση στο σήµα ήταν θετική όπως 
αποδείχθηκε από τα διαγράµµατα µατιού, αλλά όχι σηµαντική το οποίο επιβεβαιώθηκε και από 
τις µετρήσεις ολίσθησης φάσης και µετρήσεις σφαλµάτων. Η µικροκυµατική µέτρηση 
ολίσθησης φάσης κατέδειξε µείωση του jitter από 1,5 ps σε 1 ps για το εισερχόµενο και το 
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αναγεννηµένο σήµα αντίστοιχα, ενώ η µέτρηση σφαλµάτων κατέδειξε οριακή βελτίωση της 
καµπύλης BER κατά 0,2 dB. Ένας σηµαντικός λόγος για τη περιορισµένη βελτίωση σήµατος 
είναι σίγουρα η συνδεσµολογία του διακόπτη απόφασης, σύµφωνα µε την οποία ο διακόπτης 
ελέγχεται από το ανακτηµένο ρολόι, αδυνατώντας τελικά να αφαιρέσει όλη την ολίσθηση φάσης 
που είναι παρούσα στο εισερχόµενο σήµα δεδοµένων. Παρόλα αυτά ο αναγεννητής παρουσίασε 
σηµαντική µείωση της διαµόρφωσης πλάτους, κυρίως λόγω του κορεσµού του κέρδους του από 
τα σήµατα εισόδου και ελέγχου. 

7.1.4. 3R αναγεννητής δεδοµένων στα 40 Gb/s 

Το δεύτερο κύκλωµα που υλοποιήθηκε και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6, είναι ο 
αµιγώς οπτικός αναγεννητής δεδοµένων στα 40 Gb/s, το οποίο διαφοροποιείται από τον 
αναγεννητή στα 10 Gb/s, κυρίως λόγω του διακόπτη ΜΖΙ-1 ο οποίος προστέθηκε στο 
κύκλωµα ως στάδιο προσαρµογής. Ο διακόπτης προσαρµογής αναθέτει στο εισερχόµενο σήµα 
κοινά, τοπικά χαρακτηριστικά όπως, µήκος κύµατος, πόλωση και σχέση φάσης, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει τη σταθερή απόδοσή του αναγεννητή στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά αυτά 
διαφέρουν από πακέτο σε πακέτο στην είσοδο. Μία τέτοια περίπτωση θα µπορούσε να 
εντοπιστεί σε ένα πραγµατικό δίκτυο, όπου σε κάθε κόµβο καταφθάνουν πακέτα δεδοµένων τα 
οποία πιθανώς προέρχονται από διαφορετικού τύπου πηγές και έχουν διανύσει διαφορετικές 
οπτικές διαδροµές.  

Το σήµα µετά το διακόπτη προσαρµογής, εισάγεται στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού, 
το οποίο µε τη σειρά του αποτελείται από ένα φίλτρο FPF χαµηλής λεπτότητας και FSR τα 40 
GHz, ακολουθούµενο από ένα ολοκληρωµένο διακόπτη ΜΖΙ (ΜΖΙ-2) ο οποίος λειτουργεί ως 
διακόπτης εξίσωσης παλµών. Το ανακτηµένο ρολόι σε αυτό το κύκλωµα χρησιµοποιήθηκε ως 
σήµα εισόδου στο διακόπτη απόφασης ΜΖΙ-3, ο οποίος ελέγχονταν από το αντίστοιχο σήµα 
εισόδου του κυκλώµατος. Ο διακόπτης ΜΖΙ-3 λειτουργεί ως πύλη AND µεταξύ των παραπάνω 
σηµάτων, και το αναγεννηµένο σήµα εξέρχεται από τη θύρα µεταγωγής του διακόπτη. 

  Το κύκλωµα δοκιµάστηκε πειραµατικά µε συνεχή ροή αλλά και µε σύγχρονα πακέτα 
δεδοµένων µεταβλητής χρονικής διάρκειας. Ο λόγος που το κύκλωµα δε δοκιµάστηκε και µε 
ασύγχρονα πακέτα, ήταν η έλλειψη διαθέσιµου χρόνου για την υλοποίηση του πειράµατος στα 
εργαστήρια της εταιρείας CIP. Τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν περιλαµβάνουν -για όλα 
τα στάδια του κυκλώµατος, ίχνη και διαγράµµατα µατιού τα οποία πάρθηκαν µε τη βοήθεια 
παλµογράφου, αλλά και µετρήσεις σφαλµάτων και µετρήσεις ολίσθησης φάσης µε το 
µικροκυµατικό αναλυτή φάσµατος (κατόπιν αποπολυπλεξίας από τα 40 Gb/s στα 10 Gb/s). 
Για τη λειτουργία του κυκλώµατος µε πακέτα δεδοµένων, ο χρόνος ανάκτησης του ρολογιού 
µετρήθηκε 4 bit ή 100 ps, ενώ ο χρόνος σβέσης µετρήθηκε 14 bit ή 350 ps. Η βελτίωση του 
εισερχόµενου  σήµατος που επιτεύχθηκε µε τη βοήθεια του προτεινόµενου αναγεννητή, είναι 
σηµαντική όπως προκύπτει από όλες τις µετρήσεις. Το διάγραµµα µατιού του αναγεννηµένου 
σήµατος έχει ανοίξει σηµαντικά, συγκριτικά µε το διάγραµµα µατιού του εισερχόµενου, 
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παραµορφωµένου σήµατος. Η βελτίωση αυτή επιβεβαιώνεται τόσο από τις µετρήσεις ολίσθησης 
φάσης που κατέδειξαν µείωση του phase jitter από 4 ps σε 950 fs, όσο και από τη µέτρηση 
σφαλµάτων που κατέδειξε βελτίωση της καµπύλης BER µεγαλύτερη από 2,5 dB.  

Μετά το πέρας των δύο πειραµάτων των αναγεννητών, είναι εύκολο κανείς να 
συµπεράνει ότι η διάταξη που υλοποιήθηκε για τον αναγεννητή στα 40 Gb/s, είναι σίγουρα 
ποιο ολοκληρωµένη και ποιο αποδοτική συγκριτικά µε το κύκλωµα του αναγεννητή στα 10 
Gb/s, όπως επιβεβαιώθηκε από τις πειραµατικές µετρήσεις.  

     

7.2 Ο δρόµος για την ολοκλήρωση σύνθετων οπτικών κυκλωµάτων 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των οπτικών κυκλωµάτων που περιγράφονται στην 
παρούσα διατριβή, βασίστηκε σε οπτικούς ψηφιακούς διακόπτες. Το κίνητρο της έρευνας ήταν 
αφενός η υλοποίηση πρωτοποριακών αµιγώς οπτικών λειτουργιών για µελλοντικά οπτικά δίκτυα, 
και αφετέρου η υλοποίηση των αντίστοιχων κυκλωµάτων µε µεθόδους οι οποίες θα 
διευκολύνουν την ολοκλήρωσή των κυκλωµάτων σε οπτικά chip. Η παγκόσµια αγορά στην 
ολοκλήρωση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων -οι διαστάσεις της οποίας είναι γιγαντιαίες, 
καταδεικνύουν την ανάγκη για µεθόδους ολοκλήρωσης χαµηλού κόστους µε σκοπό την 
παραγωγή φτηνών λύσεων. Μία αντίστοιχη αρχή θα πρέπει να εφαρµοστεί και στην τεχνολογία 
οπτικής ολοκλήρωσης η οποία βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα. Για να επιτευχθεί η 
ολοκλήρωση οπτικών κυκλωµάτων σε χαµηλό κόστος θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κοινά 
οπτικά δοµικά στοιχεία για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων οπτικών λειτουργιών, έτσι 
ώστε αυτά τα οπτικά στοιχεία να παρασκευαστούν σε µεγάλες ποσότητες. Κάτι τέτοιο βέβαια 
σηµαίνει ότι βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός οπτικού ψηφιακού διακόπτη είναι το ευρύ 
φάσµα λειτουργικότητάς του αλλά και η δυνατή ολοκλήρωσή του σε κλίµακα (ολοκλήρωση 
περισσότερων από ένα διακόπτη σε µία πλατφόρµα). Αναφορικά µε τους διακόπτες UNI, η 
λειτουργικότητά τους είναι αδιαµφισβήτητη, αλλά το µέγεθός τους και η σύνθετη δοµή τους, 
κάνει την ολοκλήρωσή τους δύσκολη, άν όχι απαγορευτική. Από την άλλη µεριά, οι διακόπτες 
ΜΖΙ, µέσα από τα πειράµατα της παρούσας διατριβής, αλλά και από πειράµατα άλλων 
ερευνητικών οµάδων, προέκυψαν ως εξίσου λειτουργικοί διακόπτες µε τους διακόπτες UNI, ενώ 
οι δυνατότητες ολοκλήρωσής τους είναι σαφώς µεγαλύτερες. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες 
στο δεύτερο µισό της διατριβής, εστιάστηκαν στους ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ, αλλά και 
στη µελέτη των διακοπτών αυτών σε περισσότερο σύνθετα κυκλώµατα. Στα πειράµατα τα οποία 
υλοποιήθηκαν µε τη χρήση µονών ολοκληρωµένων διακοπτών, διασυνδέθηκαν δύο και τρεις 
διακόπτες µε κυριότερο σκοπό την υλοποίηση των κυκλωµάτων 3R αναγέννησης. Παράλληλα 
όµως, προέκυψαν και κάποια σηµαντικά συµπεράσµατα για τη βελτιστοποίηση της διασύνδεσης 
των διακοπτών αυτών. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν, παρουσιάζονται αφενός µία µελέτη για την 
ελαχιστοποίηση απωλειών µεταξύ διαδοχικών διακοπτών, και αφετέρου η πρόοδος της 
ολοκλήρωσης των διακοπτών ΜΖΙ σε πλατφόρµες τεσσάρων στοιχείων στα πλαίσια 
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συνεργασίας του ΕΦΕ µε την εταιρεία CIP. Και τα δύο παραπάνω ζητήµατα είναι βασικά 
βήµατα προς την ανάπτυξη οπτικής ολοκλήρωσης κλίµακας και προς την κατασκευή φτηνών, 
έτοιµων λύσεων (plug and play devices) στο χώρο των οπτικών κυκλωµάτων.     

7.2.1. Προτεινόµενος σχεδιασµός διασύνδεσης διακοπτών ΜΖΙ  

 Στα πειράµατα που υλοποιήθηκαν µε τους διακόπτες ΜΖΙ στα πλαίσια της διατριβής 
αυτής, χρησιµοποιήθηκαν µία σειρά από παθητικά στοιχεία µεταξύ των διαδοχικών διακοπτών, 
για τη ρύθµιση πειραµατικών χαρακτηριστικών. Τέτοια στοιχεία είναι οι γραµµές καθυστέρησης 
για τον συγχρονισµό των σηµάτων στους διακόπτες, εξασθενητές για τη ρύθµιση της ισχύος, 
ελεγκτές πόλωσης για τη βελτιστοποίηση της πόλωσης, αλλά και οπτικά φίλτρα για τη µείωση 
του θορύβου ASE. Όλα τα παραπάνω στοιχεία εισάγουν σηµαντικές απώλειες οπτικής ισχύος, 
κάνοντας τη χρήση οπτικών ενισχυτών ερβίου µεταξύ των διακοπτών επιτακτική. Σε αυτό το 
σηµείο, προτείνονται µία σειρά από µετατροπές στη συνδεσµολογία και τη λειτουργία των 
διακοπτών ΜΖΙ έτσι ώστε να µικρύνουν οι απαιτήσεις περιφερειακών στοιχείων, και να 
αποφευχθούν οι οπτικοί ενισχυτές ερβίου, έτσι ώστε αφενός να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση 
σύνθετων κυκλωµάτων σε κοινές πλατφόρµες, και αφετέρου να µειωθεί το κόστος κατασκευής 
τους. Στο Σχήµα 7.2, απεικονίζεται µία σύνδεση δύο διαδοχικών διακοπτών υβριδικών ΜΖΙ 
(ΗΜΖΙ), Οι θύρες εισόδου αντιπροσωπεύουν ένα σήµα ελέγχου και ένα σήµα εισόδου ενώ, οι 
θύρες εξόδου αντιπροσωπεύουν το µεταγόµενο και το µη-µεταγόµενο σήµα από το διακόπτη10. 
Για τη διασύνδεση λοιπόν δύο διαδοχικών ΜΖΙ, απαιτούνται πειραµατικά και για κάθε 
διασύνδεση, ένα φίλτρο (filter), µία γραµµή καθυστέρησης (ODL), ένας εξασθενητής (VOA), 
ένας συζεύκτης για την παροχή σήµατος παρακολούθησης (monitor) καθώς και ένας ελεγκτής 
πόλωσης (PC). Η συνολική απώλεια ‘L’ που εισάγει όλη η διασύνδεση, εκτιµάται περίπου στα – 
6 dB. Επιπλέον, η µέγιστη ισχύς ανά θύρα, που χρειάζεται ένας διακόπτης ΜΖΙ για 
οποιαδήποτε λειτουργία βρέθηκε πειραµατικά -3 dBm (το σήµα ελέγχου στο διακόπτη 
εξίσωσης παλµών στο κύκλωµα ανάκτησης ρολογιού), ενώ η ελάχιστη ισχύς εξόδου του 
διακόπτη µεταξύ όλων των λειτουργιών που δοκιµάστηκε, βρέθηκε πειραµατικά -7 dBm. Για 
την παραπάνω λοιπόν ακραία περίπτωση, η ισχύς που φτάνει στην είσοδο του δεύτερου 
διακόπτη ισούται µε την ισχύ εξόδου του πρώτου διακόπτη (-7 dBm) µειωµένη κατά 6 dB ως 
αποτέλεσµα των απωλειών που εισάγει η διασύνδεση. Οπότε στην είσοδο του δεύτερου 
διακόπτη φτάνουν -13 dBm. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο οι ενισχυτές ερβίου είναι 
απαραίτητοι, έγκειται στον παραπάνω συλλογισµό. Για την απλοποίηση του κυκλώµατος και την 
αποφυγή των ενισχυτών ερβίου, προτείνονται οι µετατροπές που ακολουθούν. 
 

                                                 
10 Οι πιθανές συνδέσεις µεταξύ δύο διακοπτών, είναι παραπάνω από µία. Η σύνδεση που επιλέχτηκε εδώ είναι 
ενδεικτική και σκοπεύει απλά να επιδείξει µεθόδους για την απλοποίηση σύνθετων κυκλωµάτων.  
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Σχήµα 7.2. Σχεδιασµός διασύνδεσης διαδοχικών ολοκληρωµένων διακοπτών ΜΖΙ όπως αυτός 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια των πειραµατικών διατάξεων. 

 
 Εάν θεωρήσουµε ότι οι διαδοχικοί διακόπτες διασυνδέονται µε τη βοήθεια 
κυµατοδηγών σε πλατφόρµα σιλικόνης, τότε τα παθητικά στοιχεία διασύνδεσης δεν 
θα είναι απαραίτητα. Συγκεκριµένα, οι ρυθµίσεις χρονισµού και ισχύος θα ρυθµιστούν 
µία φορά κατά την κατασκευή της πλατφόρµας, η πόλωση θα παραµένει σταθερή (µε 
κατάλληλους κυµατοδηγούς), ενώ η απώλεια ενός πιθανού συζεύκτη παρακολούθησης 
θα είναι αµελητέα καθώς το ποσοστό του σήµατος παρακολούθησης προς το 
συνολικό σήµα, δεν θα ξεπερνάει το 1% (1/100). Αναφορικά µε το ζωνοπερατό 
φίλτρο, αυτό µπορεί να αφαιρεθεί καθώς µε κατάλληλες παρεµβάσεις στα 
χαρακτηριστικά του κυκλώµατος, ο θόρυβος ASE µπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία 
του διακόπτη. Με την παραπάνω µετατροπή, οι απώλειες διασύνδεσης αποφεύγονται. 
Κέρδος ισχύος: 6 dB. 

 Οι ολοκληρωµένοι διακόπτες ΜΖΙ που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση των 
αναγεννητών στην παρούσα διατριβή, περιλάµβαναν δύο θύρες εισόδου, δύο θύρες 
εξόδου και τέσσερεις θύρες ελέγχου (δύο για κάθε SOA), όπως περιγράφεται στην 
υπο-ενότητα 2.7.3. Ενώ η ύπαρξη τεσσάρων θυρών ελέγχου προσδίδει ελαστικότητα 
στη χρήση του διακόπτη, δεν παύει παράλληλα να προσθέτει απώλειες. Συγκεκριµένα, 
εάν αφαιρεθεί µία θύρα ελέγχου από κάθε SOA, τότε εξοικονοµείται ισχύς 3 dBm για 
κάθε διακόπτη (δεδοµένου ότι οι συζεύκτες έχουν λόγο σύζευξης 50/50). Κέρδος 
ισχύος: 3 dB.  

 Οι διακόπτες ΜΖΙ στις πειραµατικές διατάξεις των αναγεννητών, λειτουργούσαν για 
βέλτιστη µεταγωγή του σήµατος εισόδου, δηλαδή για βέλτιστο λόγο σβέσης στην 
έξοδό τους. Παρατηρήθηκε πειραµατικά ότι, µειώνοντας κατά ένα ποσοστό την ισχύ 
τόσο του σήµατος ελέγχου όσο και του σήµατος εισόδου, ο λόγος σβέσης στην έξοδο 
του διακόπτη παραµένει σε αποδεκτά επίπεδα (>10 dB). Στο Σχήµα 7.3, 
παρουσιάζεται το γράφηµα του λόγου σβέσης (extinction) στην θύρα µεταγωγής του 
διακόπτη ΜΖΙ, συναρτήσει της ισχύος εισόδου (Pin) του διακόπτη στον ένα άξονα και 
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της αντίστοιχης ισχύος εξόδου (Pout) στον άλλο άξονα. Οι τιµές µε τις οποίες 
παράχθηκε το γράφηµα, πάρθηκαν πειραµατικά λειτουργώντας ένα οπτικό διακόπτη 
ΜΖΙ σαν λογική πύλη AND µεταξύ δύο σηµάτων ρολογιού στα 10 Gb/s. Από την 
καµπύλη -extinction vs Pin vs Pout- φαίνεται ότι η µέγιστη τιµή του λόγου σβέσης που 
καταγράφηκε είναι 10,7 dB ενώ από την καµπύλη Pin vs Pout φαίνεται ότι για το 
µέγιστο λόγο σβέσης χρειάστηκαν 190 µW ισχύος στο σήµα εισόδου, δίδοντας 
αντίστοιχα στην θύρα µεταγωγής 1350 µW ισχύος. Από τις ίδιες καµπύλες 
αποδεικνύεται ότι µειώνοντας την ισχύ εισόδου στα 80 µW επιτυγχάνεται ισχύς 
εξόδου 1150 µW, ενώ ο αντίστοιχος λόγος σβέσης µειώνεται ελάχιστα στα 10,5 dB11. 
Μειώνοντας λοιπόν την ισχύ εισόδου κατά 3 dB, επιτυγχάνεται µείωση της ισχύος 
εξόδου κατά 18 % ενώ η µείωση του λόγου σβέσης είναι αµελητέα. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, µειώνοντας την ισχύ εισόδου κατά 5 dB, ο λόγος σβέσης µένει κοντά στα 10,5 
dB αλλά επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη µείωση στην ισχύ εξόδου. Από το γράφηµα στο 
Σχήµα 7.3 εκτιµάται ότι µε προσεκτική ρύθµιση των τριών παραµέτρων extinction, 
Pin και Pout, µπορεί να επιτευχθεί αύξηση του κέρδους του διακόπτη κατά 3 dB (για 
λόγο σβέσης  ≥ 10 dB). Κέρδος ισχύος: ≈ 3 dB. 

Ικανοποιώντας όλες τις παραπάνω συνθήκες σε µία πιθανή διασύνδεση διακοπτών ΜΖΙ, 
δυνητικά µπορεί να γεφυρωθεί το κενό ισχύος από την έξοδο του πρώτου διακόπτη στην είσοδο 
του δεύτερου, και οι οπτικοί ενισχυτές να µην είναι πλέον απαραίτητοι εφόσον οι απώλειες 

 
Σχήµα 7.3. Γράφηµα του λόγου σβέσης του διακόπτη ΜΖΙ συναρτήσει ισχύος εισόδου και αντίστοιχης 
ισχύος εξόδου, µε επιµέρους καµπύλες του λόγου σβέσης συναρτήσει ισχύος εισόδου, του λόγου σβέσης 
συναρτήσει της ισχύος εξόδου αλλά και ισχύος εισόδου συναρτήσει ισχύος εξόδου. 

                                                 
11 Οι τιµές ισχύος που αναφέρονται, είναι ενδεικτικές. Για κάθε κύκλωµα και κάθε λειτουργία του διακόπτη, πρέπει 
να γίνεται µελέτη για την συγκεκριµένη εφαρµογή. 
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µειώνονται κατά 9 dB, ενώ το κέρδος των διακοπτών αυξάνεται κατά 3 dB. Ο παραπάνω 
συλλογισµός, µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις διασυνδέσεις των διακοπτών και έτσι να µειωθεί 
το κόστος και η πολυπλοκότητα της εκάστοτε διάταξης. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι, οι 
παραπάνω υπολογισµοί βασίστηκαν στα χαρακτηριστικά των διακοπτών για λειτουργία στα 10 
Gb/s. Προς το παρών, για λειτουργία των διακοπτών στα 40 Gb/s, οι διαθέσιµες τιµές ισχύος 
κυµαίνονται σε πολύ µικρότερα επίπεδα, οπότε οι οπτικοί ενισχυτές ερβίου είναι επιτακτικοί, 
µέχρι τουλάχιστον να αναπτυχθούν διακόπτες µε µεγαλύτερο κέρδος και ποιο έντονα µη-
γραµµικά φαινόµενα XPM. 

7.2.2. Οπτική ολοκλήρωση διακοπτών µικρής κλίµακας - Small scale integration 

 Ο οπτικοί διακόπτες, και συγκεκριµένα οι διακόπτες ΜΖΙ, παρουσιάζουν όλα τα 
στοιχεία εκείνα, τα οποία τους καθιστούν ιδανική λύση για την υλοποίηση σύνθετων οπτικών, 
υψίρρυθµων κυκλωµάτων. Ο οπτικός διακόπτης ΜΖΙ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως το βασικό 
δοµικό, ψηφιακό στοιχείο, µε το οποίο µπορεί να υλοποιηθεί µία µεγάλη γκάµα από οπτικά 
κυκλώµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των πειραµάτων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα 
διατριβή. Όπως όµως έχει διατυπωθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια, τα οπτικά κυκλώµατα 
πρέπει να ολοκληρωθούν σε έτοιµες λύσεις έτσι ώστε αυτά να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
επιτυχώς σε πραγµατικά δίκτυα. Άλλωστε, η οπτική ολοκλήρωση των διακοπτών ΜΖΙ ήταν και 
το βασικό κίνητρο των πειραµάτων τα οποία συνέστησαν το δεύτερο µισό της παρούσας 
διατριβής.  

Σε αυτό το σηµείο αξίζει κανείς να παραλληλίσει την εξέλιξη του οπτικού διακόπτη 
ΜΖΙ µε αυτή του ηλεκτρονικού βασικού δοµικού στοιχείου, δηλαδή του τρανζίστορ 
(transistor)  πριν από µερικές δεκαετίες [7.1]. Το τρανζίστορ στην ηλεκτρονική, αναδείχθηκε ως 
το βασικό στοιχείο για το σχεδιασµό ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, ανοίγοντας ένα τεράστιο 
κεφάλαιο στην ιστορία της τεχνολογίας γενικότερα. Οι προσπάθειες των επιστηµόνων και 
µηχανικών εστιάστηκαν στην ολοκλήρωση πολλαπλών τρανζίστορ σε µία πλατφόρµα 
δηµιουργώντας τον όρο scale integration ή ολοκλήρωση κλίµακας [7.2]. Μετά τις πρώτες 
προσπάθειες στα τέλη της δεκαετία του ‘50΄, επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση µικρής κλίµακας 
(small scale integration – SSI) η οποία περιλάµβανε µόλις µερικά στοιχεία ενώ εξόρισµού, 
αναφέρεται στην ολοκλήρωση µέχρι και 100 στοιχείων σε ένα chip. Από τότε και µέχρι σήµερα 
η ηλεκτρονική ολοκλήρωση κλίµακας, έχει διαγράψει µία εντυπωσιακή πορεία κλιµάκωσης µε 
ενδιάµεσα στάδια την ολοκλήρωση µεσαίας κλίµακας (medium scale integration – MSI), καθώς 
και την ολοκλήρωση υψηλής και πολύ υψηλής κλίµακας (large scale integration – LSI και very 
large scale integration – VLSI αντίστοιχα) [7.3], [7.4]. Σήµερα, η τροµερή ανάπτυξη της 
τεχνολογίας ηµιαγωγών, έχει οδηγήσει στην ολοκλήρωση υπερ-υψηλής κλίµακας (ultra-large 
scale integration – ULSI) η οποία επιτρέπει την ολοκλήρωση περισσότερων από ένα 
εκατοµµύριο τρανζίστορ σε ένα chip [7.5].  
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Σίγουρα κανείς δεν µπορεί να προβλέψει αν η πορεία της οπτικής ολοκλήρωσης θα είναι 
όµοια µε αυτήν της ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης κλίµακας. Είναι όµως φανερό ότι, οι δύο αυτές 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν πολλά κοινά στοιχεία και ότι όπως θα δούµε παρακάτω η οπτική 
ολοκλήρωση µικρής κλίµακας είναι πλέον πραγµατικότητα. Στα πλαίσια της παρούσας 
διατριβής µελετήθηκαν οι ολοκληρωµένοι οπτικοί διακόπτες ΜΖΙ ως βασικά στοιχεία στα 
πλαίσια της υλοποίησης αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων αναγέννησης δεδοµένων. Κίνητρο των 
πειραµάτων αυτών ήταν η µελέτη των διακοπτών αυτών ως διασυνδεδεµένα στοιχεία και η 
συµπεριφορά τους σε βασικές οπτικές λειτουργίες, επιδιώκοντας τη διαµόρφωση των διακοπτών 
αυτών έτσι ώστε να µπορούν να ολοκληρωθούν σε οπτικά chip δύο και τεσσάρων στοιχείων. 
Μετά το πέρας των πειραµάτων µε τους µονούς ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ, η εταιρεία 
Centre for Integrated Photonics (CIP), (µε την οποία το ΕΦΕ βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος IST-MUFINS), ανέλαβε την 
ολοκλήρωση τεσσάρων διακοπτών ΜΖΙ σε µία πλατφόρµα χρησιµοποιώντας υβριδική 
τεχνολογία ολοκλήρωσης [7.6], [7.7], όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2. Τα τρία βασικά 
βήµατα για την ολοκλήρωση των τετραπλών διακοπτών ΜΖΙ από την κατασκευάστρια εταιρεία, 
απεικονίζονται στο Σχήµα 7.4. Το πρώτο βήµα περιλαµβάνει την κατασκευή ενός πλινθίου 
ηµιαγωγού µε τέσσερεις ενισχυτές SOA σε σειριακή διάταξη όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 7.4 
(α). Το δεύτερο βήµα (Σχήµα 7.4 (β)) περιλαµβάνει την κατασκευή της πλατφόρµας 
daughterboard  µε διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), η οποία, εµπεριέχει µία υποδοχή για το 
πλινθίο των ενισχυτών ηµιαγωγού και ηλεκτρικές επαφές για την ηλεκτρική τροφοδοσία αυτών.  

 
Σχήµα 7.4. Απεικόνιση της διαδικασίας υβριδικής ολοκλήρωσης της πλατφόρµας των τεσσάρων 
διακοπτών µε την συναρµολόγηση των επιµέρους τµηµάτων ((α) SOA, (β) πλατφόρµα daughterboard, 
(γ) µητρική πλατφόρµα). 
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Το τρίτο και τελευταίο στάδιο, περιλαµβάνει την παραγωγή της µητρικής πλατφόρµας 
(motherboard) µε πυρίτιο, ο σχεδιασµός της οποίας παρουσιάζεται στη Σχήµα 7.4 (γ). Η 
µητρική πλατφόρµα περιλαµβάνει δύο υποδοχές για πλατφόρµες daughterbord, επεκτάσεις 
ηλεκτρικών επαφών για την τροφοδοσία των SOA, επιπλέον ηλεκτρικές επαφές για την 
τροφοδοσία των phase shifter, καθώς και οπτικούς κυµατοδηγούς, οι οποίοι είναι 
διαγεγραµµένοι επάνω στην πλατφόρµα έτσι ώστε να σχηµατίζουν τέσσερεις συµβολοµετρικούς 
διακόπτες ΜΖΙ. Η διαδικασία συναρµολόγησης περιλαµβάνει, την τοποθέτηση του πλινθίου 
των SOA επάνω στην αντίστοιχη υποδοχή της πλατφόρµας daughterbord, µε τη µέθοδο flip-
chip, και έπειτα την τοποθέτηση µίας πλατφόρµας daughterbord µε τους SOA, επάνω σε κάθε 
µία από τις αντίστοιχες υποδοχές στη µητρικής πλατφόρµα επίσης µε τη µέθοδο flip-chip. Το 
κάθε ζευγάρι συµβολόµετρων στη µητρική πλατφόρµα, µοιράζεται τους  ενισχυτές SOA από 
την ίδια πλατφόρµα daughterboard. Τέλος, οι κυµατοδηγοί εισόδου και εξόδου οδηγούνται 
στις άκρες της πλατφόρµας, για την ένωσή τους µε εξωτερικές οπτικές ίνες µε τη διαδικασία 
pigtailing καθώς και την τοποθέτηση της πλατφόρµας στην τελική συσκευή. Εκτενέστερη 
περιγραφή της τεχνολογίας υβριδικής ολοκλήρωσης δίδεται στην υπό-ενότητα 2.7.1 του 
Κεφαλαίου 2.  

Στο Σχήµα 7.5 (α), παρουσιάζεται µία αντιπροσωπευτική φωτογραφία της µητρικής 
πλατφόρµας, ενώ στο Σχήµα 7.5 (β), παρουσιάζεται µία φωτογραφία της τελικής συσκευής που 
περιλαµβάνει το chip των τεσσάρων οπτικών διακοπτών ΜΖΙ. Η συσκευή είναι τοποθετηµένη 
σε κατάλληλη θερµοαγώγιµη βάση, ενώ οι ηλεκτρικές επαφές για την τροφοδοσία των SOA και 
των phase shifter, καθώς και οι οπτικές ίνες που σχηµατίζουν τις θύρες εισόδου και εξόδου, 
αναγράφονται χαρακτηριστικά στη φωτογραφία. Για την υλοποίηση πειραµάτων αρκεί η 
εξωτερική διασύνδεση των διακοπτών αυτών στην κατάλληλη συνδεσµολογία, µε οπτική ίνα. Οι  

 
Σχήµα 7.5. Φωτογραφίες (α) της τελικής µητρικής πλατφόρµας και (β) της τελικής συσκευής που 
περιλαµβάνει τέσσερεις υβριδικά ολοκληρωµένους διακόπτες ΜΖΙ.   
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συσκευές αυτές είναι πλέον διαθέσιµες στα εργαστήρια του ΕΦΕ για την υλοποίηση οπτικών 
κυκλωµάτων, από τις νεότερες γενιές ερευνητών του εργαστηρίου.  

 

7.3 Το µέλλον των αµιγώς οπτικών συστηµάτων στις τηλεπικοινωνίες 

 Η εξέλιξη των αµιγώς οπτικών κυκλωµάτων και η ενσωµάτωσή τους σε πραγµατικά 
δίκτυα οπτικών ινών, θα κριθούν αφενός από τη µελλοντική ανάπτυξη της φωτονικής 
τεχνολογίας προς την υλοποίηση όλων των δικτυακών διεργασιών και αφετέρου από τη ζήτηση 
εύρους ζώνης όπως αυτή θα διαµορφωθεί τα επόµενα χρόνια στον παγκόσµιο χάρτη των 
τηλεπικοινωνιών. Σχετικά µε το τεχνολογικό σκέλος, η έρευνα στα αµιγώς οπτικά κυκλώµατα 
και συστήµατα τηλεπικοινωνιών, έχει σηµαντικά περιθώρια εξέλιξης σε δύο βασικούς άξονες. Ο 
πρώτος άξονας περιλαµβάνει την υλοποίηση όλων των δικτυακών λειτουργιών στο οπτικό 
επίπεδο, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός αµιγώς οπτικού κόµβου δροµολόγησης δεδοµένων, ενώ ο 
δεύτερος άξονας αφορά την ανάπτυξη της µαζικής οπτικής ολοκλήρωσης για την κατασκευή 
σύνθετων κυκλωµάτων σε χαµηλό κόστος, και την ενσωµάτωση των οπτικών συστηµάτων σε 
πραγµατικά δίκτυα.  

Με τη συνεισφορά της παρούσης διατριβής, πολλά από τα κυκλώµατα ενός αµιγώς 
οπτικού κόµβου µεταγωγής πακέτων αποτελούν ήδη πραγµατικότητα. Με χρήση των 
κυκλωµάτων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, είναι εφικτές, πλέον 
λειτουργίες όπως, ο συγχρονισµός των ενδοκοµβικών υπο-συστηµάτων σε επίπεδο 
δεδοµένων αλλά και σε επίπεδο πακέτων, ο διαχωρισµός της επικεφαλίδας από το φορτίο 
ή η ταυτόχρονη εισαγωγή νέας επικεφαλίδας, αλλά και η 3R αναγέννηση δεδοµένων η 
οποία µπορεί να εφαρµοστεί τόσο στην είσοδο και την έξοδο του κόµβου, όσο και 
ανεξάρτητα κατά µήκος µίας ζεύξης αλλά και για τη λήψη των οπτικών δεδοµένων σε 
τερµατικούς κόµβους. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, το επόµενο ερευνητικό στάδιο οφείλει να 
συγκεντρώσει την ένταση των ερευνητικών προσπαθειών στην υλοποίηση και των υπολοίπων 
απαραίτητων υπο-συστηµάτων µε τελικό στόχο τη διασύνδεση αυτών σε έναν πλήρη οπτικό 
κόµβο µεταγωγής πακέτων δεδοµένων. Έµφαση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να δοθεί στο 
σύστηµα αναγνώρισης και επεξεργασίας της επικεφαλίδας. Από τα επιµέρους κυκλώµατα, που 
έχουν προταθεί µέχρι στιγµής, περισσότερο ικανά να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο σε αυτήν 
την προσπάθεια φαίνεται, ότι είναι τα οπτικά flip-flops. Σίγουρα, όµως, η προσπάθεια για την 
υλοποίηση ενός αµιγώς οπτικού κόµβου έχει να περιµένει πολλά από την αντίστοιχη πρόοδο 
στον τοµέα της οπτικής ολοκλήρωσης κλίµακας 

Όπως διαπιστώσαµε από την προηγούµενη ενότητα του κεφαλαίου, η οπτική 
ολοκλήρωση κλίµακας είναι πλέον πραγµατικότητα, αφού επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση τεσσάρων 
διακοπτών ΜΖΙ σε µία φωτονική πλατφόρµα [7.6], [7.8] εξέλιξη στην οποία είχε πολύ 
σηµαντική συνεισφορά και η παρούσα διατριβή. Παρόλα αυτά, η πρόοδος που έχει 
παρουσιαστεί µέχρι σήµερα δεν πρέπει να είναι παρά µόνο η αρχή της φωτονικής µαζικής 
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ολοκλήρωσης, καθώς όσο αναπτύσσονται οι λειτουργικές δυνατότητες των οπτικών κυκλωµάτων, 
τόσο θα αναζητώνται τρόποι για την εφαρµογή αυτών µε ολοκληρωµένες πλατφόρµες 
διακοπτών. Το αµέσως επόµενο βήµα θα πρέπει να αφορά τη βελτιστοποίηση των µεθόδων και 
τεχνολογιών φωτονικής ολοκλήρωσης και την ανάπτυξη πλατφορµών µε 16 ή 32 στοιχεία 
διακοπτών. ∆εδοµένου ότι ένας οπτικός διακόπτης έχει σαφώς ευρύτερες λειτουργικές 
δυνατότητες από το τρανζίστορ -το οποίο κατά αντιστοιχία είναι το βασικό ψηφιακό στοιχείο 
των ηλεκτρονικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 
ολοκλήρωση περισσότερων από 100 οπτικών στοιχείων σε µία πλατφόρµα, θα ανοίξει διάπλατα 
το δρόµο για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου οπτικού δικτυακού κόµβου. 

Μία επιπλέον παράµετρος που θα παίξει σηµαντικό ρόλο στα µελλοντικά οπτικά 
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, είναι η ταχύτητα λειτουργίας αυτών. Όπως δείξαµε και στην 
παρούσα διατριβή, οι οπτικοί διακόπτες ΜΖΙ λειτουργούν σε ταχύτητες 40 Gb/s, ενώ 
εκτιµάται ότι µπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και σε ταχύτητες 80 Gb/s και 100 
Gb/s. Η ερώτηση που πλανάται, κυρίως στο χώρο των κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού αλλά και των παρόχων υπηρεσιών επάνω σε αυτό το θέµα, είναι κατά πόσο θα είναι 
απαραίτητες ταχύτητες λειτουργίας των συστηµάτων µεγαλύτερες των 40 Gb/s. Αυτό βέβαια 
είναι κάτι που κανείς σήµερα δεν µπορεί να απαντήσει µε ασφάλεια παρόλο τις εκτιµήσεις και 
προβλέψεις που συχνά δηµοσιοποιούνται και αναφέρονται σε αύξηση της τηλεπικοινωνιακής 
κίνησης και κατ’επέκταση του απαιτούµενου εύρους ζώνης, µέσα στα επόµενα χρόνια. 
Απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα δώσει η ίδια η εξέλιξη των πραγµάτων όπως αυτή θα 
διαµορφωθεί τα επόµενα χρόνια. Ανεξάρτητα όµως µε το πώς θα διαµορφωθούν οι ανάγκες για 
µεταφορά πληροφορίας, η φωτονική επιστήµη, οφείλει να εξελιχθεί σε ανταγωνιστική 
τεχνολογία έναντι των ηλεκτρονικών συστηµάτων, έτσι ώστε να αντικαταστήσει τα τελευταία 
εφόσον καταστεί αναγκαίο ή εναλλακτικά να συνυπάρξει µε αυτά στα λεγόµενα  υβριδικά οπτικά 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών.   
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